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Sinopse: 
 

Foram estudadas a composição e diversidade de cladóceros associados a diferentes 
habitat do lago Tupé, AM, Brasil, tais como a região litorânea temporária (igapó), 
bancos de macrófitas aquáticas, associações bióticas (esponjas de água doce), 
fundo e sedimento, bem como na região limnética, afim de determinar a estrutura 
das comunidades de cladóceros no ambiente e a relação destas com o hábitat em 
que ocorrem. 
 
 
 
Palavras-chave: Cladocera, diversidade, lago Tupé, litoral, Utricularia foliosa, 
Amazônia Central. 
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RESUMO 
Nos últimos anos um grande número de estudos passaram a enfocar a região 

litorânea dos ambientes dulcícolas, especialmente porque o crescente conhecimento 

sobre esta região apontam para uma alta produtividade, complexidade de hábitats e 

nichos ecológicos e alta diversidade. Entre os cladóceros (Crustacea, Anomopoda e 

Ctenopoda) a maioria das espécies já descritas é exclusivamente bentônica 

habitando principalmente a região litorânea, porém os estudos enfocando este grupo 

foram tradicionalmente executados na região limnética, enfocando apenas os 

organismos planctônicos. Na Bacia Amazônica os registros de cladóceros 

bentônicos são escassos e poucos estudos deram destaque para este grupo de 

organismos. Em lagos de água preta, a região litorânea é bastante diferenciada, 

especialmente pela falta de macrófitas aquáticas flutuantes e pelo alagamento da 

floresta de igapó e da serapilheira de fundo, o que constitui hábitats diferenciados. 

No lago Tupé esta diferenciada zona litorânea não é permanente, estando presente 

apenas durante o período de águas altas, sendo que na seca as margens desse 

lago são predominantemente arenosas e o lago constitui um sistema tipicamente 

limnético. O objetivo deste estudo foi determinar a composição, riqueza de espécies 

e diversidade de cladóceros associados a diferentes hábitats do lago Tupé, e a 

variação destes atributos ao longo do ciclo hidrológico. Os hábitats examinados 

foram: região limnética e fundo do lago, bancos da macrófita aquática Utricularia 

foliosa e a zona litorânea, constituída pela zona da margem e zona da serapilheira. 

As amostragens foram realizadas nestes hábitats nos meses de abril, junho, 

setembro, outubro e novembro/08 e fevereiro/09, obtendo-se dados qualitativos e 

quantitativos. Um total de 76 espécies foram registradas, sendo a maioria (40 

espécies) da família Chydoridae. As espécies mais frequentes deste estudo foram 

Bosminopsis deitersi, Ceriodaphnia cornuta, Ilyocryptus spinifer, Diaphanosoma 

polyspina, Alonella dadayi, Alonella clathratula, Ephemeroporus barroisi, Bosmina 

longirostris, Bosmina hagmanni e Alonella n.sp. As maiores riqueza de espécies 

foram observadas na zona de serapilheira (S=64), nos bancos de utriculária (S=50) 

e na zona da margem (S=39). Um total de 25 espécies foi observada na região 

limnética e 16 na região profunda do lago Tupé. De maneira geral, a riqueza de 

espécies é maior durante o período de águas altas, quando a floresta de igapó 

estava alagada e os bancos da utriculária eram presentes. As espécies observadas 

neste período desaparecem do lago e não são observadas durante o período de 

águas baixas, quando apenas a região limnética e profunda do lago contribuem para 

a diversidade no local. Foi observado também que com o início de um novo ciclo de 

inundação, as espécies de cladóceros associadas a zona litorânea e bancos de 

utriculária se reestabelecem evidenciando a adaptação destes organismos a 

variação do nível da água provocada pelo pulso de inundação do Rio Amazonas, o 

qual afeta a disponibilidade de habitat para estes organismos.  
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ABSTRACT 
In the past years, a great number of studies focused on the littoral of lakes and 

reservoir, especially because the growing knowledge about this region indicates high 

productivity, habitat and niche complexity and high diversity. Among the cladocerans 

(Crustacea, Anomopoda and Ctenopoda), the majority of the described species are 

typically benthonic, living primarily in the littoral region, but studies focusing on this 

group were traditionally executed in the limnetic compartment. In the Amazon basin, 

the records of benthic cladocerans are scarce and few studies focused this group of 

animals. The littoral zone of black water lakes can be peculiar, due to the lack of 

floating meadows and the flooding of the “igapó” forest and leaf litter, all of them 

which constitutes different habitat to cladocerans. In Tupé lake, this differentiated 

littoral zone can be found only during the high water phase, and during the low water 

phase the littoral of the lake is composed only of sandy beaches and the lake is 

mainly a limnetic system. The purpose of the study was to determine the 

composition, species richness and diversity of cladocerans associated with different 

habitats in Tupé lake and the variation of these attributes throughout the hydrological 

cycle. The habitats examined were: the limnetic region, bottom of the lake, Utricularia 

foliosa‟s stands and the littoral zone (subdivided into margin and leaf litter). 

Quantitative and qualitative samples were taken in April, June, September, October 

and November/08 and February/09. A total of 76 species of cladocerans was 

recorded, and most of them belong to the Chydoridae. The most frequent species 

were Bosminopsis deitersi, Ceriodaphnia cornuta, Ilyocryptus spinifer, 

Diaphanosoma polyspina, Alonella dadayi, Alonella clathratula, Ephemeroporus 

barroisi, Bosmina longirostris, Bosmina hagmanni and Alonella n.sp. The highest 

species richness were observed in leaf litter (S=64), followed by the U. foliosa‟s 

stands (S=50) and the margin (S=39). A total of 25 species was recorded in the 

limnetic zone, while 16 cladocerans were registered near the bottom of the lake.In 

general, species richness were higher in the high water phase, when the “igapó” was 

flooded and the U. foliosa‟s stands were present. The species observed in this period 

were not recorded in the low water phase, in which the limnetic region contributed 

mainly to the lake‟s cladocerans diversity. It was observed also that with the 

beginning of the flooding cycle, the species that inhabited the littoral and the 

macrophytes stands were registered again, demonstrating that these organisms are 

adapted to the changes in habitat availability promoted by the Amazonas river 

floodpulse. 
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Ephemeroporus tridentatus   (Bergamin, 1939) 
Pseudochydorus globosus   (Baird, 1843) 

Daphniidae 

Ceriodaphnia cornuta   Sars, 1886 
Ceriodaphnia reticulata   (Jurine, 1820) 
Scapholeberis freyi   (Dumont & Pensaert, 1983) 
Simocephalus cf. brehmi   Gauthier, 1939 
Simocephalus semiserratus   (Sars, 1901) 
Simocephalus serrulatus   (Koch, 1841) 



 

 

xiv 

  Eurycercidae 

Eurycercus cf. lamellatus   (O.F.Müeller, 1985) 

Holopedidae 

Holopedium amazonicum   Stingelin,1904 

Ilyocryptidae 

Ilyocryptus cf. elegans   Paggi, 1972 
Ilyocryptus cf. plumosus   Kotov & Stifter, 2004 
Ilyocryptus spinifer   Herrick, 1882 

Macrothricidae 

Bunops tuberculata   (Fryer & Paggi,1972) 
Guernella raphaelis   Richard,1892 
Macrothrix paulensis   (Sars, 1900) 
Macrothrix sioli   (Smirnov, 1982) 
Macrothrix superaculeata   (Smirnov, 1982) 
Macrothrix triserialis   Brady, 1886 
Streblocerus pygmaeus   Sars, 1901 

Moinidae 

Moina micrura   Kurz, 1874 
Moina minuta   Hansen, 1899 
Moina reticulata   (Daday, 1905) 
Moina rostrata   McNair,1980 
Moinodaphnia macleayi   (King, 1853) 

Sididae 

Diaphanosoma birgei   Korinek, 1981 
Diaphanosoma polyspina   Korovchinsky, 1982 
Diaphanosoma spinulosum   Herbst, 1967 
Latonopsis australis   Sars, 1888 
Pseudosida ramosa   (Daday, 1904) 
Sarsilatona behningi   Korovchinsky, 1985 
Sarsilatona serricauda   (Sars, 1901) 

 



 

 

xv 

SUMÁRIO 
 

Agradecimentos .............................................................................................................................. iii 

Dedicatória ...................................................................................................................................... iv 

Epígrafe ........................................................................................................................................... v 

Resumo ........................................................................................................................................... vi 

Abstract ........................................................................................................................................... vii 

Lista de tabelas................................................................................................................................ vii 

Lista de figuras................................................................................................................................. x 

Lista de espécies ..................................................................................................................... xiii 

Sumário ........................................................................................................................................... xv 

Introdução ....................................................................................................................................... 1 

Objetivos (Geral e Específicos) ....................................................................................................... 2 

Organização da tese ....................................................................................................................... 2 

Referências ..................................................................................................................................... 3 

  

Capítulo 1: Composição e riqueza de cladóceros (Crustacea: Anomopoda e Ctenopoda) 

na região litorânea do lago Tupé, Amazonas, Brasil. 

 

Resumo ........................................................................................................................................... 5 

Abstract ........................................................................................................................................... 5 

Introdução ....................................................................................................................................... 6 

Material e Métodos  

 Área de estudo ................................................................................................................... 8 

 Caracterização da região litorânea do lago Tupé ao longo do pulso de inundação.......... 8 

 Amostragem ....................................................................................................................... 12 

 Análise das amostras e dos dados .................................................................................... 13 

Resultados e Discussão  

Caracterização limnológica da área de estudo .................................................................. 15 

 Riqueza e composição de espécies da comunidade de cladóceros litorâneos................ 16 

 Variação espaço-temporal da diversidade e riqueza de espécies ..................................... 29 

Referências ..................................................................................................................................... 33 

  

Capítulo 2: Associação entre cladóceros (Crustacea, Anomopoda & Ctenopoda) e 

Utricularia foliosa L (Lentibulariaceae) em um lago de águas pretas da Amazônia Central. 

 

Resumo....... .................................................................................................................................... 40 

Abstract ........................................................................................................................................... 40 

Introdução ....................................................................................................................................... 41 

Material e Métodos  

Área de Estudo ................................................................................................................... 44 

 Amostragem ...................................................................................................................... 46 

 Análise das amostras e dos dados..................................................................................... 48 



 

 

xvi 

Resultados  

Oxigênio, Temperatura e Condutividade da água .............................................................. 49 

 Variação diária durante a colonização ............................................................................... 50 

 Variação espaço-temporal da riqueza de espécies ........................................................... 50 

 Composição da comunidade de cladóceros associados a utriculária ............................... 51 

 Participação dos cladóceros no conteúdo alimentar de U. foliosa ..................................... 55 

Discussão ........................................................................................................................................ 57 

Referências ..................................................................................................................................... 63 

  

Capítulo 3: Composição e diversidade de cladóceros na região limnética do lago Tupé 

(Amazonas, Brasil): um enfoque histórico e metodológico. 

 

Resumo............................................................................................................................................ 68 

Abstract ........................................................................................................................................... 68 

Introdução ....................................................................................................................................... 69 

Material e Métodos  

Área de Estudo ................................................................................................................... 70 

 Amostragens e análise das amostras e dos dados ............................................................ 71 

Resultados e Discussão  

 Variação dos parâmetros limnológicos .............................................................................. 74 

 Composição, diversidade e riqueza de espécies cladóceros ............................................. 77 

 Comparação com estudos anteriores no lago Tupé .......................................................... 84 

Referências ..................................................................................................................................... 88 

  

Capítulo 4: Diversidade de cladóceros (Crustacea: Anomopoda e Ctenopoda) no lago 

Tupé, rio Negro, Brasil. 

 

Resumo ........................................................................................................................................... 93 

Abstract ........................................................................................................................................... 93 

Introdução ....................................................................................................................................... 94 

Material e Métodos  

 Área de estudo ................................................................................................................... 96 

 Amostragens e análise dos dados ..................................................................................... 97 

Resultados ......................................................................................................................................  99 

Discussão ........................................................................................................................................ 110 

Referências ..................................................................................................................................... 124 

  

Anexos ............................................................................................................................................ 124 

 

 

 

 

 



1 
 

 

Introdução Geral 

Os microcrustáceos das ordens Anomopoda e Ctenopoda, conhecidos como 

cladóceros, estão entre os organismos mais importantes em ecossistemas aquáticos, 

especialmente dulcícolas, ao redor do mundo (Dumont & Negrea, 2002). Como grupo, são 

pequenos (0,3 a 2,0mm), possuem altas taxas de reprodução, curto ciclo de vida e são 

encontrados em uma grande variedade de habitats, ocupando diferentes nichos ecológicos 

(Smith, 2001). 

 Estimativas de diversidade dão conta que cerca de 620 espécies de cladóceros 

tenham sido descritas no mundo todo, número o qual aumentou consideravelmente após 

melhorias nas técnicas de taxonomia que permitiram determinar espécies e grupos 

endêmicos, dentro do que antes considerávamos espécies cosmopolitas (Forró et al., 2008). 

Entre as famílias de cladóceros neotropicais, apenas Bosminidae, Holopedidae e 

Moinidae são preferencialmente planctônicas. Famílias como Daphniidae e Sididae, que 

possuem representates planctônicos também abrigam espécies que habitam o litoral dos 

lagos, enquanto as famílias Macrothricidae, Ilyocryptidae e Chydoridae são tipicamente 

litorâneas, sendo esta última a mais numerosa, abrigando aproximadamente 50% das 

espécies do grupo todo (Smirnov, 1992; 1996; Elmoor-Loureiro, 1997) 

A grande maioria das espécies de cladóceros foi registrada inicialmente nas regiões 

Paleártica e Neártica, fato que levou Dodson (1992) a acreditar que estas regiões possuíam 

uma maior diversidade de cladóceros que as demais. No entanto, Dumont & Segers (1994) 

descartaram a veracidade desta informação, afirmando que o número inferior de espécies 

registradas nas regiões Neotropical e Afrotropical é um reflexo de problemas metodológicos, 

entre os quais citam-se a falta de revisões aprimoradas na taxonomia dos organismos, e, 

principalmente, as amostragens que não contemplavam os cladóceros dentre seus variados 

nichos, e a falta de inventários completos (ATBI‟s – All Taxa Biological Inventaries). O 

mesmo foi reafirmado por Forró et al. (2008). 

A grande maioria dos estudos realizados no Brasil ao longo do século passado 

enfocou apenas a região limnética como hábitat para cladóceros. As famílias litorâneas 

passaram a ser melhor amostradas a partir da década de 80 (e.g. Zoppi de Roa & Vasquez, 

1991; Rey & Vasquez, 1986; Lima et al., 1996; Hollwedel et al., 2003; Serafim-Junior et al., 

2003, Elmoor-Loureiro, 2007, 2008), aumentando significativamente o registro de espécies 

de cladóceros para o Brasil e região neotropical e fornecendo material biológico para 

revisões taxonômicas. No entanto, algumas regiões do Brasil, incluindo a porção central da 

Bacia Amazônica não tiveram inventários completos, e o número de espécies registrado 

ainda é pequeno. A situação é particularmente especial em lagos de água preta da planície 

amazônica. Hardy (1980) e Brandorff et al., (1982) já incluem representantes destas famílias 
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em estudos, porém o conhecimento específico é ausente, a até aonde se sabe, a real 

diversidade de cladóceros neste tipo de ambiente ainda é desconhecida. 

O grande avanço feito nos últimos anos na taxonomia de cladóceros, especialmente 

litorâneos, associados à estudos que evidenciam a grande importância da zona litorânea no 

que diz respeito ao número de espécies, quantidade de matéria orgânica e o papel desta 

região no fluxo de energia e ciclagem de nutrientes nos lagos, mostram a importância de 

estudos enfatizando estes locais. Estes estudos, podem se tornar ferramentas para não só 

para o conhecimento da biodiversidade real dos ambientes aquáticos, mas também para a 

compreensão dos mesmos como uma unidade ecológica. 

 

Objetivos 

Objetivo geral: 

Determinar a riqueza de espécies, composição e diversidade de cladóceros 

associados a diferentes hábitats em um lago de águas pretas da Amazônia Central, bem 

como a sua relação com as características limnológicas destes locais, ao longo do ciclo 

hidrológico. 

 

Objetivos específicos: 

 Determinar a composição, riqueza de espécies e diversidade de cladóceros 

associados à região limnética, região litorânea (incluindo macrófitas aquáticas e a 

serapilheira) e região profunda em um lago de águas pretas da Amazônia Central; 

 Conhecer a variação espaço-temporal das comunidades de cladóceros associados à 

região litorânea, região limnética e região profunda em um lago de águas pretas da 

Amazônia Central; 

 Determinar a relação ecológica entre os cladóceros e a macrófita aquática Utricularia 

foliosa; 

 Apontar as diferenças da composição e distribuição dos cladóceros ao longo do ciclo 

hidrológico, relacionando com o aparecimento/desaparecimento dos hábitats; 

 Detectar padrões de variação da riqueza de espécies, diversidade e abundância dos 

cladóceros em um lago de águas pretas da Amazônia Central, comparando com outros 

estudos anteriores realizados naquele local. 
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Organização da tese 

 Esta tese está dividida em quatro capítulos, os quais se encontram no formato de 

artigo científico individual, seguindo as normas da revista Acta Amazônica. 

 O primeiro capítulo enfoca os cladóceros litorâneos do lago Tupé, com uma 

descrição generalizada da área de estudo, cuja região litorânea é bastante diferenciada do 

padrão geral encontrado em outros lagos brasileiros. Dentro deste capítulo é abordada a 

diferença existente entre a comunidade associada diretamente à serapilheira e os 

cladóceros que vivem na coluna da água da região marginal, e para tal, foram denominadas 

sub-regiões específicas naquele local. 

 O segundo capítulo aborda especificamente a comunidade de cladóceros associados 

aos bancos da macrófita aquática Utricularia foliosa. No lago Tupé, esta é a principal 

macrófita flutuante não enraizada e sua variação espaço-temporal determina uma 

interessante relação ecológica entre estes organismos. É estudado não só a composição e 

riqueza de espécies de cladóceros associados, mas também o período de colonização da 

macrófita pelos cladóceros e participação destes microcrustáceos no conteúdo alimentar da 

planta. Esta comunidade foi abordada em um capítulo a parte, uma vez que estes bancos se 

localizam fora da região considerada “litorânea”, no capítulo 1. 

 O terceiro capítulo busca apresentar dados atuais acerca da composição, 

diversidade e distribuição espaço-temporal dos cladóceros planctônicos, os mesmos são 

discutidos de maneira comparativa a estudos anteriores, enfocando as diferenças dos 

resultados e na metodologia de estudo empregada. 

 O quarto capítulo agrupa as informações dos capítulos anteriores, realizando uma 

análise da diversidade de cladóceros no lago Tupé, considerando todos os hábitats do lago. 

Neste capítulo são discutidas as relações dos organismos com o hábitat que vivem, bem 

como são determinadas as espécies generalista e espécies exclusivas/indicadoras para 

cada hábitat. A discussão deste capítulo substitui a seção Considerações Finais. 

 É importante ressaltar, que embora todos os capítulos contenham listas de espécies, 

os autores que descreveram cada espécie são citados somente na seção Lista de Espécies, 

na parte pré-textual da tese. 
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CAPÍTULO 1 

COMPOSIÇÃO E RIQUEZA DE CLADÓCEROS (CRUSTACEA, ANOMOPODA E 

CTENOPODA) NA REGIÃO LITORÂNEA DO LAGO TUPÉ, AMAZONAS, BRASIL.1 

 

André Ricardo Ghidini1 & Edinaldo Nelson dos Santos-Silva 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Pós-Graduação em Biologia de Água Doce e Pesca 

Interior. Campus 2, Av. André Araújo, 2936, Aleixo, Manaus, AM. 

1
 andrericardo83@gmail.com 

 

Resumo 

Devido ao fato da maioria dos estudos envolvendo cladóceros serem executados no plâncton, e a 

maioria das espécies deste grupo ser bentônica, grande parte da diversidade destes organismos é 

desconhecida. O objetivo deste estudo foi determinar a composição e distribuição de cladóceros na 

região litorânea do lago Tupé, um lago de águas pretas da bacia Amazônica que sofre influência do 

pulso de inundação. Neste lago, durante a cheia ocorre o alagamento da floresta do igapó o que 

constitui a região litorânea, não estando presente macrófitas aquáticas. As amostras foram coletadas 

nos meses de abril e junho/08 e fevereiro/09, em 10 estações distribuídas ao longo da margem do 

lago, na região marginal e também em meio à serapilheira alagada. Um total de 70 espécies foi 

observado, sendo que a zona de serapilheira registrou maior riqueza de espécies (65 espécies) 

quando comparada com a zona da margem (44 espécies). Este valor é alto quando comparado com 

estudos realizados na região litorânea de outros lagos brasileiros. A família mais representativa foi 

Chydoridae (37 espécies). Entre as espécies constantes pode-se citar Bosminopsis deitersi, 

Camptocercus cf. dadayi, Notoalona sculpta, Alonella clathratula, A. dadayi, Pseudochydorus 

globosus e Ilyocryptus spinifer. Grande parte das espécies registradas foi acidental, especialmente as 

da família Chydoridae. A semelhança na composição e riqueza de espécies da comunidade entre 

dois ciclos hidrológicos confirmou que os cladóceros estão adaptados ao pulso de inundação e à 

perca de seu hábitat. 

Palavras-Chave: Serapilheira, Cladocera, “ATTZ”, “moving littoral”, região litorânea. 

 

Abstract  
The majority of studies with cladocerans were executed primarily in the limnetic zone, but most 

species are benthonic, which caused sub-estimations on the diversity of the group in freshwater 

Neotropical lakes. This study aimed to determine the composition and distribution of cladocerans in 

the littoral zone of Tupé Lake, a black water lake located in the Amazon basin that suffers influence of 

the floodpulse. In the lake, during the high water phase, the littoral zone is located in the flooded 

“igapó” forest, and no macrophytes are observed. The samples were taken in April, June/08 and 

February/09, 10 stations located around the margin of the lake, in the water and amongst the leaf 

litter. A total of 70 species was observed, being 65 species observed in the middle of the leaf litter and 

44 in the water of the marginal zone. This value is high when compared to other Brazilian lakes. The 

most representative family was Chydoridae (37 species). Bosminopsis deitersi, Camptocercus cf. 

dadayi, Notoalona sculpta, Alonella clathratula, A. dadayi, Pseudochydorus globosus and Ilyocryptus 

spinifer were the most frequent species. Most species were observed accidentally, specially the 

Chydoridae. The fact that the communities are alike in 2 different hydrological cycles shows the 

cladocerans are adapted to the floodpulse and the loss of their habitat. 

Key-Words: Leaf litter, Cladocera, ATTZ, moving littoral, littoral zone. 

                                                 
1
 Este capítulo foi formatado conforme as normas da revista Acta Amazônica 
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Introdução 

 Tradicionalmente, estudos que envolvem a comunidade de cladóceros têm 

sido executados prioritariamente na região limnética, porém espécies litorâneas 

eram encontradas acidentalmente, uma vez que a região não era contemplada 

nestes estudos. Dumont & Segers (1996) e Sarma et al. (2005) apontam tal fator 

como a principal causa de subestimativas da biodiversidade do grupo na região 

tropical. 

 Com a intensificação de estudos no litoral dos lagos, a quantidade de 

espécies encontradas aumentou significantemente e a lacuna encontrada nestes 

estudos de diversidade, passou a ser preenchida. Van Damme et al. (2010) 

ressaltaram que os grandes avanços nos estudos de cladóceros litorâneos que 

ocorreram nos últimos 10 anos no México, Austrália, Índia e alguns países da África, 

foram essenciais para o entendimento da real diversidade de cladóceros destes 

locais e propiciaram a descrição de novas espécies, muitas endêmicas. 

 Na região Neotropical, 186 espécies válidas de cladóceros são conhecidas, 

das quais 98 são endêmicas, e 89 pertencem à família Chydoridae (47%) (Forró et 

al., 2008). Esta família contém espécies de hábito bentônico habitantes da região 

litorânea, sendo dificilmente encontrados na zona limnética dos lagos. O mesmo 

pode ser afirmado para membros litorâneos contidos nas demais famílias de 

cladóceros, aumentando ainda mais a proporção de espécies que vivem associadas 

a este tipo de hábitat (Dumont & Negrea, 2002). 

 Reynolds (2008) afirmou que os organismos viventes na região litorânea 

exercem um importante papel no fluxo energético e ciclagem de nutrientes 

(especialmente carbono) dentro dos lagos, e que o crescente aumento no número 

de estudos desta região evidenciou o papel dos organismos que ocupam estes 

locais para o fluxo de energia das complexas cadeias alimentares nos ecossistema 

aquáticos. 

 A região litorânea, ao contrário da região limnética, possui uma grande 

heterogeneidade espacial e diferentes hábitats podem ser encontrados, como a 

serapilheira, macrófitas aquáticas, troncos caídos, etc. Neste local é esperado 

grande diversidade, uma vez que existe grande quantidade de micro habitats, o que 

proporciona maior disponibilidade de nichos ecológicos, estabelecimento de 

espécies especializadas, e assim uma baixa competição por alimento, embora a 

competição por área seja frequente (Lampert & Sommer, 1997; Jónasson, 2004). 
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 Na região Neotropical, estudos como os de Poi de Neiff & Neiff (1984), Rey & 

Vásquez (1986), Zoppi de Roa et al. (1985), Paporello de Amsler (1987), Hollwedel 

et al. (2003), Lima et al. (2003), Nogueira et al. (2003), Serafim-Júnior et al. (2003), 

Robertson (2004), Choueri  et al. (2005),  Elmoor-Loureiro (2007), Sousa & Elmoor-

Loureiro (2008) e Castilho-Noll et al. (2010) já deram prioridade a cladóceros 

associados à região litorânea de lagos e reservatórios, e estes estudos identificaram 

até três vezes mais espécies nesta região do que na região limnética, sendo muitas 

espécies abundantes. 

 Estudos enfocando a composição de cladóceros em zonas litorâneas de 

lagos e rios ainda não foram apropriadamente conduzidos na região Amazônica, 

especialmente em lagos de água preta. Entre estes estudos, Junk (1973) afirmou 

que a abundância de cladóceros associados a macrófitas de um paraná, representa 

até 20% da biomassa total da comunidade bentônica. Reiss (1977) detectou a 

presença de cladóceros no litoral do lago Tupé, e afirmou que a ausência de 

macrófitas não é um empecilho para a colonização por estes organismos, que são 

encontrados em meio ao sedimento. Walker (1985, 1994) relata a presença de 

cladóceros colonizando a serapilheira inundada, lembrando a importância da região 

litorânea na dinâmica de nutrientes dos lagos e igarapés. 

 É particularmente importante lembrar que lagos que estão situados em 

planícies de inundação são bastante peculiares. Na região Amazônica, o pulso de 

inundação provoca o alagamento periódico da floresta e o litoral (conhecido como 

ATTZ: Aquatic/Terrestrial Transition Zone, ou zona de transição água-terra) nunca é 

estático (denominado “moving littoral”, litoral que se move) e passa por fases 

distintas em sua paisagem, podendo inclusive desaparecer (Junk et al. ,1989). 

Comunidades biológicas viventes nestes locais possuem então processos 

específicos de colonização e mecanismos de adaptação diferenciados, como 

modificações no seu ciclo de vida, produção de formas de resistência e rotas de 

migração (Walker, 1994). 

 A ausência de estudos enfocando a região litorânea como habitat deixou uma 

grande lacuna no conhecimento da diversidade real de cladóceros em lagos da 

bacia Amazônica e também no entendimento da dinâmica biológica destes 

organismos em uma região que sofre modificações contínuas e periódicas, que irão 

certamente afetar as comunidades que ali vivem. 
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 Para preencher esta lacuna, neste estudo pretende-se: i) determinar a riqueza 

e composição de espécies de cladóceros habitando a região litorânea de um lago de 

águas pretas (lago Tupé) da Amazônia central; ii) verificar a ocorrência de variação 

espaço-temporal da riqueza e composição de espécies de cladóceros na região 

litorânea do lago Tupé, levando em consideração as modificações que esta região 

sofre ao longo do pulso de inundação. 

 

Material e Métodos 

Área de estudo 

Localizado na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, situada a 

aproximadamente 30 km de Manaus, AM, o lago Tupé tem uma área aproximada de 

67 hectares e 3 km de extensão durante o período de águas baixas (em parte da 

vazante, seca e início da enchente). 

O lago é um sistema lacustre composto por pelo menos cinco igarapés 

principais e conectado ao Rio Negro por um canal de comunicação, o qual 

condiciona as características do lago ao pulso de inundação deste rio. 

Durante a seca o regime de chuvas e a contribuição de nutrientes dos 

igarapés é que promovem mudanças nas características hidrológicas do lago o qual 

se mantém estratificado, uma vez que o mesmo fica sem influencia do rio Negro. 

Neste período, seu volume aproxima-se de 1.440.000 m3, com profundidade máxima 

de cerca de 5m. Durante a enchente ocorre a entrada de água do rio Negro, e 

grande parte de suas características são modificadas, uma vez que ocorre maior 

mistura na coluna da água e um aumento no seu volume, chegando a aproximados 

2.570.000 m3, com profundidade máxima condicionada ao nível da água do rio 

principal, atingindo14,5m em 2005 (Aprile & Darwich, 2005; Darwich et al., 2005). 

 

Caracterização da região litorânea do lago Tupé ao longo do pulso de inundação. 

 Lagos em planícies de inundação de um rio estão sujeitos a oscilação do nível 

da água desse rio, o que é particularmente importante quando consideramos a sua 

zona litorânea. Durante a enchente, o nível de água começa a subir 

progressivamente, ocorrendo a inundação da floresta adjacente aos corpos de água 

e formando a zona de transição aquática-terrestre (“ATTZ”: Aquatical Terrestrial 

Transition Zone). Nota-se que esta zona litorânea modificada nunca é estática, e 

com o início da vazante a “ATTZ” começa a rescindir em direção ao corpo de água 
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principal, até seu completo desaparecimento durante parte da vazante e seca, 

caracterizando o “moving littoral” (Junk et al., 1989) 

Junk e Wantzen (2004) afirmaram que com o escoamento de água da “ATTZ”, 

os animais aquáticos que ocupavam esta região, ou ocupam o corpo de água 

permanente, ou desenvolvem estratégias adaptativas para sobreviver até o próximo 

período de águas altas. 

O lago Tupé, devido a sua comunicação com o rio Negro não é exceção, e 

suas características limnológicas variam dentro do ciclo hidrológico (Aprile & 

Darwich, 2005). Durante parte da enchente e cheia, a oscilação do nível da água 

promove o alagamento da floresta de igapó, porém com a descida do nível das 

águas, e recessão da água na “ATTZ”, a paisagem do lago muda e as margens do 

lago Tupé são predominantemente arenosas, sem vegetação predominante, e o lago 

torna-se um sistema essencialmente limnético (figura 1.1).  

 

 
 

Figura 1.1. Foto aérea do Lago do Tupé, evidenciado as margens arenosas durante o período de 
águas baixas (extraída de http://biotupé.inpa.gov.br) 

 

Quando ocorre a ascensão do nível da água (condicionado à entrada de água 

do rio Negro, durante a enchente) e alagamento do igapó, a faixa arenosa das 

margens do lago (a zona litorânea, até então) desaparece, provocando o surgimento 

Rio Negro 

Lago Tupé 
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de um novo ambiente “litorâneo” que se move em direção a floresta, alagando-a, no 

qual está presente a serapilheira (ou liteira), troncos caídos, bem como as árvores 

que ficam com parte de seus troncos submersos (figura 1.2). 

No lago Tupé não observamos a ocorrência de macrófitas aquáticas nesta 

região como podemos observar em lagos de várzea, nos quais ocorre a proliferação 

de macrófitas aquáticas no litoral, o que promove o desenvolvimento de 

comunidades fitófilas associadas (Junk & Piedade, 1997). Reiss (1977) notou a 

ausência de macrófitas aquáticas no lago, com exceção de bancos individualizados 

de Utricularia sp., uma macrófita submersa livre, os quais não se localizam na 

margem do lago, mas sim na desembocadura dos igarapés. Isto promove a 

formação de uma “ATTZ” com características diferenciadas daquelas conhecidas na 

várzea, e mesmo no igapó, pela ausência de vegetação flutuante (Junk, 1997). O 

litoral passa então a constituir um corpo de água sem exposição direta do sol 

(devido a cobertura das árvores), com água límpida, e com serapilheira inundada no 

fundo. 

 

 
Figura 1.2. Esquema representando as mudanças da paisagem na ATTZ, causados pelo pulso de 

inundação do rio Negro no lago Tupé. 
 

No limite entre a água e a terra pode-se observar que o fundo é coberto com 

folhas e existe uma pequena camada de água (com até 50cm de profundidade). 
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Passada essa região, uma vez que as margens do lago Tupé são encaixadas e com 

alto declive (Aprile & Darwich, 2005), e esta região secundária da “ATTZ” apresenta 

o fundo arenoso, com maior profundidade (geralmente 2m), porém sob a cobertura 

das árvores e baixa luminosidade. Estas condições, associado com a baixa 

concentração de nutrientes das águas pretas desfavorece o estabelecimento de 

vegetação flutuante neste local (Junk & Piedade, 1997). 

Ao contrário da calha principal do lago, o perfil batimétrico dos igarapés revela 

uma margem mais retilínea, com menor declive, o que faz com que durante o 

alagamento maior quantidade de material oriundo da floresta fique submerso (figura 

1.3). Neste local ocorrem também bancos de Utricularia foliosa, porém sempre em 

locais ensolarados fora da área de sombreamento das árvores do igapó. O 

desenvolvimento desta macrófita aquática e sua relação com a comunidade de 

cladóceros será discutido posteriormente no capítulo 2. 

 

A         B  

 
Figura 1.3. Perfil batimétrico do lago Tupé (A: Porção mediana do braço principal do lago e B: Igarapé 
da Cachoeira). “I”, “J”, “a” e “b” se referem as repetições feitas em cada local. (Extraído de Darwich et 

al., 2005). 

 
Por estas condições e para efeito de amostragem, neste estudo a região 

litorânea (“ATTZ”) do lago Tupé foi dividida em 2 compartimentos. Denominamos 

zona de serapilheira, aquela até 1m de distância da linha de transição terra-água, 

com pouca profundidade (até 50 cm) e coberta com folhas e outros materiais em 

decomposição, enquanto denominamos zona de margem, aquela que se estende do 

limite da zona de serapilheira até 2m de distância desta, com até 2m de 

profundidade, no lago Tupé, com o fundo arenoso (figura 1.4). 
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Figura 1.4. Definição dos compartimentos de coleta dentro do litoral no lago Tupé. 
 

Amostragem 

 As amostras da comunidade de cladóceros litorâneos foram obtidas em 

8 estações distribuídas ao longo do lago nos meses de abril/08 (enchente), junho/08 

(cheia) e fevereiro/09 (enchente), durante a fase de alagamento das margens (figura 

1.5). 

 

 
Figura 1.5. Localização da área de estudo, e estações de coleta no lago Tupé. 

 

Na zona de serapilheira foram tomadas amostras qualitativas as quais foram 

obtidas com um rapiché com malha de plâncton com 100µm de abertura, cobrindo 

uma área de 2m2 ao longo da região de transição terra/água. O material colhido com 

o rapiché foi pré-lavado em bandejas plásticas, concentrado e fixado em frascos de 
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100ml, utilizando formol com concentração final 4%, tamponado com tetraborato de 

sódio. 

Na zona da margem, as amostras quantitativas foram coletadas com o auxílio 

de uma motobomba, filtrando-se 200l de água da coluna d‟água da margem em uma 

rede cônica com abertura de malha de 55µm. As mesmas foram concentradas em 

frascos de 100ml, e fixadas com formol 4% tamponado com tetraborato de sódio. 

Nas estações de coleta, nos meses de abril e junho/08 e fevereiro/09 foram 

tomadas medidas de profundidade e transparência por disco de Secchi (m.), além de 

oxigênio dissolvido (concentração - mgO2/l e saturação - %), condutividade elétrica 

(µScm-1), pH e temperatura (ºC), utilizando oxímetro YSI 55 – Yellow Springs, 

condutivímetro/pHametro YSI 30 – Yellow Springs, na sub-superfície da coluna 

d‟água na zona da margem. 

Amostragens nos meses de agosto, outubro e dezembro/08 (vazante e seca) 

foram feitas, porém as coletas contemplaram apenas as margens arenosas do lago, 

devido ao baixo nível da água. Estas amostras foram coletadas utilizando um 

rapiché modificado com rede de plâncton de 100µm, acompanhando o sedimento. 

Posteriormente as amostras foram concentradas em frascos de polietileno e fixadas 

com formol 4%. 

 

Análise das amostras e dos dados. 

A identificação das espécies foi feita com base em Smirnov (1974, 1992, 

1996), Dumont & Pensaert (1983), Korovchinsky (1992), Orlova-Bienkowskaja 

(2001) e Kotov & Štifter (2006). A análise das amostras foi conduzida em 

microscópio estereoscópico, e quando necessário em microscópio óptico. As 

amostras qualitativas obtidas na zona de serapilheira foram observadas em sua 

totalidade, com a finalidade de registrar o maior número possível de espécies. 

As amostras quantitativas coletadas na zona da margem foram sub-

amostradas utilizando-se pipeta do tipo Stempell (capacidade 5mL) e foram contatos 

no mínimo 100 indivíduos da espécie mais abundante. Para expressar a densidade 

de organismos, foram utilizadas as equações (1) e (2). Estas mesmas amostras 

foram posteriormente analisadas em sua totalidade a fim de determinar o número de 

espécies em cada. 
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(1)  Organismos da espécie “x” na amostra (A) = (N / S) * T 
  

Onde, 
 N = número de organismos contados, por espécie. 
 S = número de ml‟s da sub-amostra contados. 
 T = total de ml‟s que compõe a amostra concentrada. 

 
(2)  Organismos/m

3
 = (A / L) * 1000 

  
Onde, 
 A = número de organismos presentes na amostra. 
 L = total de litros coletados. 

 

As densidades populacionais (organismos/m3) obtidas através da contagem 

das amostras quantitativas também foram representadas através da abundância 

relativa de cada espécie, em cada período e estação amostrados, utilizando a 

seguinte fórmula: 

 
(3) Abundância relativa da espécie “x”= Ns*(100/Nt) 

  
Onde, 
 Ns = Número de organismos da espécie “x”; 
 Nt = Número de organismos de todas as espécies. 

 

O Índice de Constância de Dajoz (Dajoz, 1973) foi calculado a partir da 

seguinte fórmula (4), sendo que foram consideradas constantes as espécies com C 

≥ 51%, acessórias, com 25% < C ≤ 50% e acidentais aquelas com C≤25%. 

 
(4) C = p x 100 / P 

 
 Onde,  
 p = número de amostras contendo a espécie em questão; 
 P = número total de amostras. 

 

A fim de detectar diferenças na variação dos parâmetros limnológicos 

amostrados, abundância da comunidade e também riqueza de espécies, entre as 

estações e períodos amostrados foram feitos testes não-paramétricos (ANOVA 

Kruskal-Wallis) utilizando o programa PAST (Hammer et al., 2001). Para detectar 

padrões de distribuição e organização da comunidade, considerando tanto 

abundância quanto riqueza foram feitas análises de correspondência com médias 

recíprocas (Reciprocal Analysys), utilizando o programa PC-ORD (McCunne & 

Mefford, 1999). 
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Resultados e Discussão 

Caracterização limnológica da região litorânea do lago Tupé.  

Houve pouca variação nos fatores abióticos ao longo das estações 

amostradas (tabela 1.1), não havendo diferença significativa nos valores de 

condutividade (Kruskal-Wallis test: H (7, N= 24) =9,006146 p =,2522), temperatura 

(Kruskal-Wallis test: H ( 7, N= 24) =3,702308 p =,8134) , oxigênio dissolvido 

(Kruskal-Wallis test: H ( 7, N= 24) =1,800000 p =,9701) e saturação do oxigênio 

(Kruskal-Wallis test: H ( 7, N= 24) =3,911701 p =,7899) entre as estações 

amostrados e meses de coleta. Os valores de pH variaram entre 3,95 e 4,05 entre 

as estações amostradas (tabela 1.1) 

 
Tabela 1.1. Média e desvio padrão dos parâmetros limnológicos nas estações de coleta nos meses 

de Abril e Junho de 2008 e Fevereiro de 2009. 
 

Estação 

 
Prof.  
(m) 

Secchi  
(m) 

Cond. 
(µScm

-1
) 

O2 (Conc.) 
(mgO2/l) 

O2 (Sat) 
(%) 

Temp. 
(ºC) 

1 0,33 ± 0,05 0,36 ± 0,05 10,4 ± 0,36 3,52 ± 0,53 44,2 ± 9,06 28,4 ± 0,87 

2 1 ± 0,1 0,66 ± 0,15 10,1 ± 1,01 3,79 ± 1,25 45,23 ± 17,06 29,43 ± 1,87 

3 1,91 ± 0,30 0,93 ± 0,05 9,33 ± 0,40 3,70 ± 0,73 50,76 ± 6,77 28,26 ± 0,66 

4 1,18 ± 0,3 1,01 ± 0,02 9,53 ± 0,58 3,95 ± 0,77 45,86 ± 10,02 28,2 ± 0,51 

5 1,61 ± 0,11 0,86 ± 0,05 9,23 ± 0,9 4,11 ± 0,61 52,5 ± 7,58 29,03 ± 1,62 

6 0,95 ± 0,15 0,95 ± 0,05 9,3 ± 0,78 3,95 ± 0,6 52,9 ± 7,25 28,4 ± 0,5 

7 1,26 ± 0,3 0,8 10,13 ± 0,58 3,73 ± 1,2 49,4 ± 13,7 30 ± 2,27 

8 1,26 ± 0,2 1 10 ± 0,43 3,88 ± 0,34 47,7 ± 11,5 30,4 ± 2,38 

 
 

 É importante considerar que a homogeneidade das características 

limnológicas ao longo dos pontos situados na região litorânea também foi observada 

na região limnética (ver cap. 3) dentro do período de estudo. 

 Darwich et al., (2005) e Ghidini (2007) registraram no lago Tupé, valores 

semelhantes para as variáveis limnológicas acima mencionadas, durante a época de 

enchente e cheia, e concluíram que a pequena variação que existe no lago durante 

este período está associada com a mistura e influência das características da água 

do rio Negro, devido à entrada de água desse rio no lago. Em ambos os estudos foi 

observado que a variação dos parâmetros limnológicos só se acentua durante o 

período de águas baixas, quando o lago permanece sem influência do rio Negro e 

sua coluna d‟água permanece estratificada. 

 As medidas de transparência por disco de Secchi indicam que existe 

penetração da luz em grande parte da coluna d‟água na região litorânea. Destaca-se 
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também que os valores registrados de profundidade entre os pontos amostrados é 

um indicativo da uniformidade do formato do vale do lago e também do alto declive 

das margens (até 2m. de profundidade, em uma distância de 2m. da zona de 

transição terra/água), o que pode influenciar a quantidade de material depositado na 

região de serapilheira, alterando a disponibilidade de nichos para os organismos. A 

estação 1 é uma exceção, por ser uma zona rebaixada. 

 

Riqueza e composição de espécies da comunidade de cladóceros litorâneos. 

 Um total de 70 espécies de cladóceros foi registrado neste estudo 

(tabela 1.2). Foram encontrados representantes de todas as famílias de cladóceros 

dulcícolas previamente registrados para o Brasil (Elmoor-Loureiro, 2000). 

Chydoridae foi a família com maior riqueza de espécies (37), seguido de Sididae (7) 

e Daphniidae (6) (figura 1.6). A família Chydoridae é a família mais numerosa dentro 

das ordens de cladóceros, representando mais de 50% do total de espécies 

registradas dentro deste grupo (Forró et al., 2008). 

 

 
 

Figura 1.6. Riqueza de espécies registradas no litoral do lago Tupé, por família, ou subfamília* com 
as respectivas porcentagens. 

 

 A composição de cladóceros foi diferente entre os dois compartimentos 

analisados dentro da região litorânea. A análise de correspondência (médias 

recíprocas) realizada com base na presença e ausência dos cladóceros nas 

amostras da zona de serapilheira e zona da margem teve como resultado a posição 

destas amostras em lados opostos dos eixos, indicando existir diferenças não só no 
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número de espécies no grupo de amostras de cada zona, mas também diferenças 

na composição de espécies entre estes dois compartimentos (Eigenvalues: 1º 

eixo=0,3475 / 2º eixo=0,2234. % explicada acumulada:  figura 1.7). 

 

 
 

Figura 1.7. Resultado da análise de médias recíprocas, considerando a presença e ausência de 
espécies nas amostras coletadas no litoral , ao longo do estudo. S: Serapilheira e M: Margem 

 

 Das 70 espécies registradas neste estudo, 65 foram observadas na zona da 

serapilheira, enquanto que 44 espécies ocorreram na zona da margem. Entre estas, 

26 espécies foram observadas exclusivamente na zona de serapilheira e cinco foram 

exclusivas da zona da margem (tabela 1.2). 
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Tabela 1.2. índice de constância de Dajoz (Dajoz, 1973) para as espécies de cladóceros encontrados 
na zona de serrapilheira e zona da margem no lago Tupé, entre os períodos de abril e junho/08 e 

fevereiro/09.   * indicam primeiro registro para a Bacia Amazônica. 
 
 

 

  

 
Zona da 

Serapilheira 

  

Zona da Margem 

Família Espécie 

A
B

R
/0

8
 

J
U

N
/0

8
 

F
E

V
/0

9
 

A
B

R
/0

8
 

J
U

N
/0

9
 

F
E

V
/0

9
 

Bosminidae Bosmina hagmanni             

 

Bosmina longirostris             

 

Bosmina tubicen               

 

Bosminopsis deitersi               

  Bosminopsis negrensis               

Chydoridae Acroperus tupinamba               

(Aloninae) Alona dentifera               

 

Alona guttata               

 

Alona intermedia               

 

Alona monacantha               

 

Alona ossiani               

 

Anthalona verrucosa               

 

Camptocercus cf. dadayi               

 

Euryalona orientalis               

 

Graptoleberis occidentalis*               

 

Karualona muelleri               

 

Kurzia polyspina               

 

Kurzia longirostris*               

 

Leydigiopsis curvirostris               

 

Matralona n.sp*               

 

Nicsmirnovius incredibilis               

 

Notoalona sculpta               

 

Oxyurella longicaudis*               

  Parvalona parva*               

Chydoridae Alonella clathratula*               

(Chydorinae) Alonella dadayi               

 

Alonella n.sp.*               

 

Anchistropus ominosus               

 

Chydorus dentifer               

 

Chydorus eurynotus               

 

Chydorus n.sp.*               

 

Chydorus nitidulus*               

 

Chydorus pubescens               

 

Dadaya macrops               

  Ausentes   Acidentais   Acessórias   Constantes 
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Disparalona hamata               

 

Disparalona leptorhyncha               

 

Dunhevedia cf. crassa               

 

Dunhevedia colombiensis*               

 

Dunhevedia odontoplax               

 

Ephemeroporus barroisi               

 

Ephemeroporus tridentatus               

  Pseudochydorus globosus               

Eurycercidae Eurycercus cf. lamellatus               

Daphniidae Ceriodaphnia cornuta               

 

Ceriodaphnia reticulata               

 

Scapholeberis freyi               

 

Simocephalus cf. brehmi               

 

Simocephalus semiserratus               

  Simocephalus serrulatus               

Holopedidae Holopedium amazonicum               

Ilyocryptidae Ilyocryptus cf. elegans               

 

Ilyocryptus cf. plumosus               

  Ilyocryptus spinifer               

Macrothricidae Guernella raphaelis               

 

Macrothrix paulensis               

 

Macrothrix sioli               

 

Macrothrix superaculeata               

  Streblocerus pygmaeus               

Moinidae Moina micrura               

 

Moina minuta               

 

Moina reticulata               

 

Moina rostrata               

  Moinodaphnia macleayi               

Sididae Diaphanosoma birgei               

 

Diaphanosoma polyspina               

 

Diaphanosoma spinulosum               

 

Latonopsis australis               

 

Pseudosida ramosa               

 

Sarsilatona behningi               

  Sarsilatona serricauda               

 

Riqueza total de espécies 51 50 45 
 

30 27 29 

___________________________________________________________________ 
 

 Embora muitas espécies ocupem ambos os compartimentos, existem aquelas 

que são exclusivas de cada. Também, foi possível observar que houve uma variação 

na composição de cladóceros entre os períodos amostrados e alguma variação 

entre as estações de coleta ao longo da margem (anexo 1). 

continuação 
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Whiteside et al. (1978) apontaram que de maneira geral as espécies de 

cladóceros litorâneos formaram grupos bastante definidos que habitaram cada um 

dos hábitats disponíveis no litoral, e afirmaram que é possível para os organismos 

realizar o intercâmbio entre distintos microambientes e até colonizar todos os 

ambientes, o que é esperado de espécies menos especializadas. Tal pode explicar 

essa diferença na composição de espécies entre estas duas zonas distintas e 

também o grande número de espécies comuns para tanto a zona da margem e zona 

de serapilheira. 

 Muitas vezes estes animais formam grupos multi-específicos ao colonizar 

determinados ambientes, o que já foi observado tanto na região limnética quanto na 

região litorânea de lagos, porém as causas para a formação destes grupos ainda 

não é conhecida, esperando-se ser um mecanismo de busca de melhor oferta de 

alimento, proteção contra a predação ou otimização de mecanismos de reprodução 

(Kotov, 2000). 

Ao todo, 7 espécies foram constantes no total de amostras analisadas, sendo 

que  Bosminopsis deitersi foi observada em 70% das amostras, incluindo a zona de 

serapilheira e zona da margem, além de ter sido a espécie mais abundante nesta 

última, representando 50% do total de indivíduos observados (figura 1.8). 

Previattelli et al. (2005) e Ghidini (2007) registraram esta espécie como 

dominante e frequente na região limnética do lago Tupé, e a mesma foi dominante 

em um grande número de ambientes amazônicos (Kotov, 1997). Sua ocorrência na 

região litorânea do lago Tupé pode estar relacionada com sua alta adaptabilidade 

alimentar, sendo que esta espécie pode alternar sua dieta entre algas, detritos e 

bactérias, além de atingir a maturidade sexual precocemente, o que permite que 

estes animais alterem suas populações rapidamente frente a oscilações do ambiente 

(Melão e Rocha, 2006). 
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Figura 1.8. Abundância relativa das espécies de cladóceros observados na coluna d‟água em região 
de margem. 

 

Membros da família Daphniidae foram registrados em ambos os 

compartimentos, porém apenas Ceriodaphnia cornuta foi constante (58%), a mesma 

representou 33% da abundância relativa na zona da margem (figura 1.8). Assim 

como outras espécies tipicamente planctônicas, esta espécie aparentou colonizar 

este ambiente com facilidade, o que não aconteceu na zona de liteira. Robertson 

(1980) registrou C. cornuta como a espécie de cladóceros mais abundante do 

reservatório de Curuá-Una (PA) e no lago Tupé a mesma é a terceira espécie mais 

representativa da região limnética do lago Tupé, tanto numericamente (Ghidini, 

2007) quanto em relação a sua biomassa (Ghidini & Santos-Silva, 2010). 

Entre os cladóceros bentônicos, destaca-se a constância de Ilyocryptus 

spinifer na zona de serapilheira e margem, na maioria dos meses amostrados e em 

todas as estações (67%). Esta espécie está entre as comuns em outros ambientes 

brasileiros (Kotov & Elmoor-Loureiro, 2008).  

Camptocercus cf. dadayi foi registrada todos os meses, em todos os pontos 

de coleta. Pouco se conhece acerca da ecologia e hábito desta espécie, porém sua 

morfologia diferenciada e corpo comprimido lateralmente dão a este animal a 

capacidade de penetrar ativamente no sedimento, porém a mesma possui a 

capacidade de nadar através de movimentos rotatórios e fortes pulsos, o que lhes 

confere a capacidade de ser observadas também em águas abertas (Smirnov, 

1998). Embora os registros brasileiros desta espécie tenha sido considerado como 
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sinônimos de Camptocercus australis (Smirnov, 1998) o status taxonômico da 

mesma continua incerto (Elmoor-Loureiro, 2010). 

Espécies do gênero Alonella foram registradas constantemente, em ambas os 

compartimentos do litoral, especialmente Alonella dadayi. Smirnov (1996) relatou 

que esta espécie aparenta estar entre as mais comuns dentro da família. Até o 

presente momento, Alonella n.sp. também constitui uma nova espécie (a ser descrita 

separadamente), e a mesma foi encontrada sempre em associação com A. dadayi, 

(Van Damme, comunicação pessoal). Podemos observar também que as mesmas 

foram as mais abundantes na zona da margem, quando consideramos cladóceros 

tipicamente litorâneos. Alonella clathratula e A. dadayi são espécies amplamente 

distribuídas e frequentemente observadas na região tropical (Van Damme & 

Dumont, 2010). 

Entre as 10 espécies acessórias observadas na região litorânea do lago 

Tupé, destacam-se Notoalona sculpta, a qual foi observada em 43% das amostras 

deste estudo e foi anteriormente registrada na margem do rio Nhamundá (sob o 

nome de Indialona globulosa) por Brandorff et al. (1982) e Pseudochydorus globosus 

cuja constância nesta região (35% do total de amostras) pode estar relacionada com 

a alta disponibilidade de alimento, uma vez que esta espécie é conhecida por 

alimentar-se preferencialmente de material em decomposição, o qual é abundante 

neste local (Fryer, 1968). Fryer (1985) apontou esta espécie como habitante 

abundante do litoral com vegetação em grandes lagos, porém Van Damme & 

Dumont (2007) também encontraram a mesma em um pequeno lago com apenas 

folhas em decomposição, similar ao observado na zona de serapilheira. 

Diaphanosma polyspina e Bosmina longirostris, ambas acessórias neste 

estudo, são espécies comuns nos ambientes amazônicos e também foram 

observadas na região limnética do lago Tupé (ver capítulo 3) e anteriormente no lago 

Tupé (Previatteli et al., 2005; Ghidini, 2007). 

Com representantes tipicamente planctônicos, a família Moinidae foi pouco 

registrada, sendo que apenas Moinodaphnia macleyi foi observada na zona de 

serapilheira, como espécie acessória, sendo que esta espécie foi registrada ao longo 

de todo o litoral do lago. No Brasil, esta é a única espécie desta família que habita 

preferencialmente o fundo de lagoas e zonas marginais, podendo inclusive assumir 

o mesmo hábito alimentar que Simocephalus (Goulden, 1968).  
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Chydorus eurynotus, C. pubescens, Dadaya macrops, Disparalona hamata e 

Dunhevedia odontoplax foram observadas dispersamente entre a zona da margem e 

zona de serrapilheira. Fryer (1968) ao descrever a morfologia de Chydorus afirma 

que embora os mesmos sejam especializados para o habito bentônico, também 

possuem a habilidade natatória para permanecer na coluna d‟água, mesmo que por 

curtos períodos de tempo e Kotov (2000) relatou que populações de Chydorus se 

juntam em grupos para invadir a região de águas abertas, o que lhe confere 

capacidade de colonizar os mais variados tipos de ambiente, incluindo a zona 

limnética. Espécies do gênero Disparalona possuem apêndices especializados para 

realizar a alimentação em meio ao sedimento, enquanto que Dadaya macrops 

possui especializações que lhe permitem tanto se enterrar no sedimento duro quanto 

ficar na lâmina d‟água (Fryer, 1968). No lago Tupé a espécie Ephemeroporus 

barroisi foi encontrada principalmente em associação com Utricularia foliosa (a ser 

discutida no capítulo 2) e pouco se conhece a respeito da ecologia destes animais, 

porém sabe-se que são bentônicos (Frey, 1982). 

A ocorrência de grande maioria das espécies (53) foi acidental, ou seja, 

registradas em menos de 25% das amostras. 

De acordo com Previattelli et al. (2005), Holopedium amazonicum tem sido 

frequentemente observado na região limnética do lago Tupé, porém no presente 

estudo foram feitos registros acidentais desta espécie na região litorânea (zona da 

margem), o que contraria Rowe (2000) que afirma que este gênero é exclusivamente 

planctônico devido ao seu tamanho e características morfológicas (especialmente o 

envelope mucilaginoso) que tornam seu ciclo biológico em locais com muito 

sedimento inviável.  

 Considerando a família Sididae, os registros de espécies dos gêneros 

litorâneos (Pseudosida ramosa, Sarsilatona behningi, S. serricauda e Latonopsis 

australis) foram feitos somente em associação com a liteira, destacando P. ramosa 

que é considerada uma espécie neotropical com registros em diversos ambientes 

brasileiros incluindo bancos de macrófitas aquáticas do rio Nhamundá, Amazonas 

(Brandorff et al., 1982; Debastiani-Júnior et al., 2009). Sars (1901) observou que 

espécimes de Sarsilatona serricauda permaneceram assentados no fundo de 

recipientes, ficando imóveis durante a maior parte do tempo, locomovendo-se 

abruptamente apenas quando perturbados, fato relacionado ao hábito bentônico 

deste organismo. 
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Entre os cladóceros anomópodes, a família Bosminidae é formada 

tipicamente por espécies planctônicas, e os registros das espécies do gênero 

Bosmina associadas à liteira foram acidentais, enquanto acessórios/constantes na 

região de margem. Tal pode estar ligado ao fato destes organismos serem filtradores 

e não conseguirem se alimentar em meio ao sedimento (Balcer et al., 1984). 

Destacamos a ocorrência de B. hagmanni em todos os meses na zona da margem, 

e que a mesma foi registrada somente nas estacões 1, 2 e 3 – localizadas na porção 

sul do braço principal do lago. Estes registros coincidem com estudos anteriores 

desta espécie no lago, cujas maiores densidades na zona limnética foram 

observadas em regiões próximas às das observadas neste estudo (Fróes-Calixto 

comunicação pessoal). 

Os registros das espécies de Bosmina na região Neotropical ainda precisam 

ser avaliados com cautela, uma vez que o status taxonômico das espécies ainda 

permanece obscuro, e as atuais espécies válidas para o Brasil ainda não foram 

revisadas (Kotov et al., 2009). 

Em relação à ocorrência acidental de Ilyocryptus cf. elegans e I. cf. plumosus 

sabe-se que ainda não foram registradas na bacia Amazônica, porém mais estudos 

são necessários para ampliar o esforço amostral uma vez que se trata de espécies 

raras (Kotov & Štifter, 2006). 

Entre as outras espécies da família Daphniidae, Scapholeberis freyi foi 

registrada acidentalmente em meio a serapilheira, estando ausente nas amostras da 

margem. De acordo com Montú & Goulden (1986) o gênero Scapholeberis é 

geralmente encontrado na região litorânea, geralmente próximo à macrófitas e no 

lago Tupé pode estar explorando a alta quantidade de detritos da serrapilheira como 

fonte alimentar, além de usar este ambiente como refúgio.  

Espécies do gênero Simocephalus foram observadas na região litorânea, e 

embora estes organismos sejam fortemente associados a macrófitas aquáticas 

devido a seu hábito e morfologia. No lago Tupé os mesmos são observados 

distantes da margem em meio aos bancos de Utricularia foliosa, a ser discutido no 

capítulo 2 (Orlova-Bienkowskaja, 2001). 

A família Macrothricidae teve o menor número de registros no litoral do lago 

Tupé. Apenas Streblocerus pygmaeus foi acessória/acidental nas amostras 

analisadas, mas registrada na maioria das estações. Espécies de Macrothrix foram 
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acidentais no igapó alagado, porém são abundantes e frequentes quando em 

associação com Utricularia foliosa (a ser discutido no cap. 2). 

É importante destacar que no mês de fevereiro/09, na zona da margem 

(estação 3), a espécie Guernella cf. raphaelis apresentou um aumento discreto em 

seus registros (155 org/m3), porém tratou-se de um evento isolado e nos demais 

meses e estações esta espécie não foi registrada. Elmoor-Loureiro et al. (2010) 

ressaltaram que esta espécie necessita de revisão por tratar-se de um complexo, e 

que a mesma é distribuída largamente no Brasil, embora não seja frequentemente 

registrada. 

Foram feitos registros acidentais de Moina minuta na região litorânea, porém 

esta espécie está entre as mais comuns em ambientes amazônicos (Hardy, 1980; 

Robertson & Darwich, 2008). Esta espécie foi registrada abundantemente na região 

limnética do lago Tupé durante o período de águas baixas em 2005 (Ghidini & 

Santos-Silva, 2010). 

Para a família Eurycercidae, apenas cinco espécimes adultos de Eurycercus 

cf. lamellatus foram encontrados nas amostras e a mesma tem registros anteriores 

no Estado do Amazonas, além de outros Estados brasileiros, porém os registros 

deste gênero no Brasil estão atualmente sendo revistos e novas espécies poderão 

ser descritas (Elmoor-Loureiro, 2010). 

A maioria (27) das espécies da família Chydoridae que foram registradas 

acidentalmente e contribuem com a maior parte da riqueza específica observada 

neste estudo, e, embora a subfamília Aloninae tenha registrado maior riqueza de 

espécies, foi Chydorinae que apresentou maior frequência de ocorrência dentro da 

comunidade, em especial na zona de serapilheira, uma vez que família abriga 

organismos bentônicos (Smirnov, 1996). 

Nicsmirnovius incrediblis (anteriormente conhecida como Alona incredibilis), 

foi registrada em ambos os compartimentos da região litorânea, e que também já foi 

registrada anteriormente na região limnética deste lago (como A. fascilata por 

Ghidini, 2007 e Froés-Calixto et al., comunicação pessoal). Van-Damme et al. (2003) 

associaram a morfologia de animais deste gênero como uma adaptação à vida 

intersticial em ambientes lóticos, bem como em meio à vegetação, justificando 

inclusive as frequentes observações destes animais nos mais variados tipos de 

ambientes. 



26 
 

 

Também foram acidentais as ocorrências das espécies Acroperus tupinamba, 

Euryalona orientalis e Karualona muelleri, as mesmas já foram observadas 

anteriormente em outros ambientes brasileiros, sempre em associação com 

vegetações ou em meio ao sedimento (Serafim-Júnior et al., 2003; Elmoor-Loureiro, 

2007; Sousa & Elmoor-Loureiro, 2008). Sinev & Elmoor-Loureiro (2010) apontaram 

que A. tupinamba é encontrado entre folhas em decomposição. 

A maioria dos registros do gênero Alona foi observado em abril/2008, sendo 

que A. dentifera foi observada principalmente neste período. Apenas registros 

acidentais de A. guttata, A. intermedia, A. monacantha e Anthalona verrucosa foram 

observados, sempre restritos a um ou dois pontos de coleta. As espécies do gênero 

Alona são frequentemente observadas no Brasil, embora seus registros sejam mais 

escassos na região Norte (Elmoor-Loureiro, 2010). Van Damme et al. (2010) 

relataram que A. guttata e A. intermedia são complexos de espécies, ressaltando a 

necessidade de revisão/redescrição. 

Até aonde se sabe, Matralona n.sp. constitui uma nova espécie, e também o 

primeiro registro do gênero para o Brasil, sendo que a sua descrição está sendo feita 

separadamente (Ghidini & Van Damme, comunicação pessoal). Até o momento o 

gênero ainda é considerado endêmico para a África (Van Damme & Dumont, 2009). 

As espécies Leydigiopsis curvirostris e Parvalona parva foram observadas 

acidentalmente em meio à serapilheira, uma vez que as mesmas são consideradas 

tipicamente bentônicas (Sinev, 2004; Van Damme et al., 2005). Até o momento, as 

mesmas ainda não haviam sido registradas no estado do Amazonas (Elmoor-

Loureiro, 2010). Ressaltamos que P. parva foi observada apenas em estações 

localizadas no braço secundário do lago Tupé (estações 7 e 8). 

Anchistropus ominosus também foi registrada na zona de liteira, embora com 

baixa frequência. De acordo com Smirnov (1996), embora a ecologia desta espécie 

seja desconhecida, outros membros do gênero apresentam hábito de se fixar em 

objetos além de serem carnívoras e se alimentarem de tecidos de hidras (Cnidaria), 

porém as mesmas ainda não foram observadas no lago Tupé.  

Durante os meses de agosto, outubro e dezembro/08 quando o igapó ainda 

não tinha sido inundado, a comunidade de cladóceros litorâneos no lago Tupé 

esteve ausente e as margens do lago constituíram-se predominantemente de areia 

(tabela 1.3).  
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Tabela 1.3. Composição de cladóceros nas margens arenosas do lago Tupé durante os meses de 
águas baixas (agosto, outubro e dezembro/08). 

 

  
Litoral Arenoso (Praia) 

Família Espécie 

A
G

O
/0

8
 

O
U

T
/0

8
 

D
E

Z
/0

8
 

Bosminidae Bosminopsis deitersi X X X 

Holopedidae Holopedium amazonicum (juvenil) X 
  Moinidae Moina minuta X X X 

Chydoridae Alonella dadayi X 
  Chydoridae Nicsmirnovius incredibilis X X 

 
Ilyocryptidae Ilyocryptus spinifer X X X 

 
Riqueza de espécies 6 4 3 

 

Amostragens nas margens arenosas do lago mostraram uma comunidade 

tipicamente planctônica, dominada por uma espécie (Bosminopsis deitersi), a qual 

era dominante na região limnética do lago na época (ver capítulo 3) e com apenas 

seis espécies registradas, as espécies consideradas litorâneas obtiveram registros 

únicos e esporádicos. A maioria das espécies desapareceu da região litorânea do 

lago, entre os meses de agosto e dezembro, uma vez que não foram observadas em 

nenhum outro local neste período. 

A composição de cladóceros na região litorânea consistiu prioritariamente de 

espécies bentônicas, e embora as características do litoral do lago Tupé sejam 

diferenciadas do litoral da maioria dos lagos (zona de transição, zona de macrófitas, 

e sublitoral), a serapilheira inundada aparenta suprir a disponibilidade de hábitats 

para abrigar esta quantidade de espécies, além de disponibilizar uma grande 

variedade de recursos alimentares para diversos nichos ecológicos. Walker (1988) 

afirmou que a liteira constitui um ambiente altamente rico em material orgânico o 

qual sustenta variadas cadeias alimentares complexas. 

A falta de luminosidade e nutrientes na água não permite o desenvolvimento 

de macrófitas aquáticas no lago Tupé (Reiss, 1977; Junk & Piedade, 1997). Porém 

observamos na região litorânea do lago uma comunidade de cladóceros que até 

então tinha sido apenas observada em litorais associados à macrófitas.  

A maioria das espécies registradas neste estudo pertence à família 

Chydoridae. De acordo com Fryer (1968), esta família é composta por organismos 

raspadores/rastejadores que habitam o sedimento/macrófitas, que não possuem o 
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hábito de nadar, e a serapilheira se encaixa dentro do perfil de hábitat que estas 

espécies colonizam, provavelmente para se alimentarem do biofilme que nela se 

instala. 

Foi observada diferença na composição de cladóceros na zona de 

serapilheira e zona de margem, a primeira apresentou um maior número de 

espécies especializadas para a vida associada a substratos (ou vegetação), 

enquanto que a zona da margem abrigou tantos organismos que vivem associados, 

como também um grande número de espécies as quais são observadas usualmente 

na região limnética do lago (Ghidini, 2007). Esta região poderia ser considerada uma 

área de transição entre estes dois distintos compartimentos. 

A biomassa e diversidade de organismos na serapilheira inundada da floresta 

Amazônica são altas e os organismos habitantes possuem refúgio e grande 

disponibilidade de alimento (Walker, 1985). Walker (1988) apontou que em 

ambientes de água preta, o igapó possui cadeias tróficas diferenciadas dos lagos de 

várzea, e que suas espécies constituintes podem assumir papéis intermediários 

dentro destes locais em complexas teias alimentares. Henderson & Walker (1986) 

encontraram cladóceros no conteúdo estomacal da maioria das espécies de 

invertebrados que predam no igapó alagado, mesmo que não essencialmente 

planctívoras, comprovando a participação deste grupo na transferência de energia e 

ciclagem de nutrientes. 

Wantzen et al. (2008) afirmaram que as comunidades litorâneas são 

fundamentais para a entrada de matéria orgânica alóctone no lago, e que a sua 

participação no funcionamento destes ecossistemas é até maior do que as 

comunidades que habitam as zonas centrais dos lagos. 

Cladóceros planctônicos que possuem capacidade natatória e hábito filtrador, 

como o gênero Bosmina, Moina e Diaphanosoma, conseguiram desenvolver suas 

populações apenas na zona da margem, onde existe uma coluna d‟água em que 

podem habitar. Dodson & Frey (2001) relataram que a taxa de filtração destes 

cladóceros é reduzida ou estacionada em ambientes com muito sedimento, como a 

liteira, causando a morte destas espécies por inanição. 

Com exceção dos registros de espécies acidentais, consideramos que 

espécies que foram registradas constantemente em ambos os compartimentos 

possuem mecanismos de adaptação para viver entre estes dois locais (como 

Bosminopsis deitersi). A exploração de múltiplos nichos ecológicos, alta 
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adaptabilidade alimentar, curto ciclo de vida e altas taxas reprodutivas podem ser 

consideradas como formas de adaptação (Alonso, 1996) 

 Considerando a região litorânea como uma unidade funcional todos os 

animais que habitam o ATTZ (Aquatical-Terrestrial Transition Zone) do lago Tupé 

precisam dispor de mecanismos adaptativos para garantir sua sobrevivência quando 

a água começa a escoar (Junk & Wantzen, 2004). Comparando a riqueza de 

espécies registrada ao longo dos meses de estudo, observamos que muitas 

espécies litorâneas desaparecem do hábitat, e retomam as suas populações 

somente no próximo pulso de inundação.  

A composição da comunidade no mês de fevereiro/09, na enchente 

subsequente, foi semelhante à registrada em junho/08, antes de seu 

desaparecimento, sugerindo que as populações habitantes destes ambientes estão 

adaptadas ao pulso de inundação e desenvolveram estratégias para sobreviver ao 

mesmo. Couto (2010) observou no lago Tupé que populações de Simocephalus 

serrulatus, que desaparecem no período de águas baixas, passaram a produzir ovos 

de resistência à medida que seu substrato foi desaparecendo (ver Capítulo 2), 

indicando uma possível estratégia de sobrevivência destes organismos. 

 

Variação espaço-temporal da diversidade e riqueza de espécies. 

O total de 70 espécies registradas na região litorânea do lago Tupé é alto 

quando comparado com outros estudos similares realizados no Brasil (tabela 1.4). 

Ressaltamos que os estudos mencionados na tabela 1.4 foram executados 

em ambientes cuja região litorânea apresentava uma rica cobertura de macrófitas 

aquáticas, e até onde se sabe estudos específicos de animais associados à liteira 

não foram executados. 

Junk (1973) e Walker (1985) já relataram a alta diversidade de grupos 

habitando o litoral. O alto número de espécies observado no lago Tupé pode estar 

associado a diversos fatores, entre eles as características geomorfológicas do lago, 

a alta disponibilidade de hábitats pela presença da serapilheira e também ao tempo 

de inundação e colonização disponíveis para essas assembleias. Peña (1996) 

constatou que a colonização dos substratos-folha da UHE Balbina (águas pretas) foi 

muito mais rápida e intensa na margem do reservatório, atribuindo a alta 

disponibilidade alimentar nesta região como explicação para este fato. 
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Tabela 1.4. Riqueza de espécies de cladóceros (S) observada em outros estudos brasileiros, que 

contemplaram a zona litorânea 
 

Local S Habitat Referência 

R. Paraná (MS/PR) 63 Rio e lagoas, todos os compartimentos Serafim-Júnior et al., 2003 

Reservatórios (SP) 58 Região limnética e litorânea Castilho-Noll et al., 2010 

R. Paraná (MS/PR) 48 Variados micro habitats Choueri et al., 2005 

R. Paraná (MS/PR) 47 3 ambientes lênticos, em diversos 
bancos de macrófitas 

Robertson, 2004 

R. Solimões Amazonas 
(AM) 

45 Múltiplos lagos de várzea Rimachi, 2004 

Vale do R. Paranã (GO) 39 Assembléias fitófilas Elmoor-Loureiro, 2007 

D. Helvecio (MG) 32 Com e sem vegetação litorânea Maia-Barbosa et al., 2008 

R. Paraná (MS/PR) 31 Associado a Eichornia azurea Lima et al., 2003 

Parque Nacional das 
Emas (GO)  

18 Assembléias fitófilas Sousa & Elmoor-Loureiro, 2008 

Serra da Mantiqueira 
(SP) 

17 Corpos d’água com macrófitas Santos-Wisniewski et al., 2002. 

 

Embora a diferença de riqueza de espécies entre os dois compartimentos 

amostrados dentro do litoral do lago Tupé seja notável, também foi possível detectar 

variações no número de espécies registrado em cada ambiente, comparando os 

meses e estações amostradas. 

 Analisando a zona de serapilheira, observamos que a maior média de 

espécies foi registrada no mês de junho/08, porém a amostra com maior número de 

espécies foi coletada em fevereiro/09. Não foram observadas diferenças 

significativas na variação da riqueza de espécies de cladóceros entre os meses  

(KW-H(2;24) = 4,3031; p = 0,1163) e estações (KW-H(7;24) = 3,7378; p = 0,8094) 

(figura 1.9). 
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A       B 
Figura 1.9. Riqueza de espécies de cladóceros entre os meses (A) e estações (B) amostradas na 
zona de serapilheira. As colunas representam as médias, e as linhas representam o mínimo e o 

máximo. 
 

 Considerando a homogeneidade dos parâmetros limnológicos analisados 

entre os meses e estações, a variação temporal no número de espécies na zona da 

liteira pode estar associada ao tempo de inundação. O nível da água do rio começa 

a subir em janeiro, atingindo seu máximo em junho. Nesta época, a liteira estava 

inundada há seis meses, e o tempo para colonização foi maior, possibilitando o 

estabelecimento de mais espécies. Também, a quantidade de material orgânico na 

liteira é um indicativo da disponibilidade de nichos, e quando em maior quantidade 

abriga mais espécies, porém podemos observar que a diferença no número de 

espécies registradas não foi acentuada (média variando entre 13 e 18 espécies). 

 Magurram & Henderson (2003) relataram que a ocorrência de espécies raras 

em números superiores às espécies abundantes pode ser considerada uma 

característica natural dos ambientes, uma vez que se espera um maior número de 

espécies especializadas quando comparado com espécies generalistas. 

 Resultados diferentes foram observados quando analisamos a variação 

espaço-temporal da riqueza de espécies da zona da margem. Embora não tenha 

sido observada diferença estatística nos valores de riqueza de espécies da zona da 

margem entre os meses (KW-H(2;24) = 0,8865; p = 0,6420) e estações (KW-H(7;24) 

= 10,4946; p = 0,1622), notamos inicialmente médias mais baixas que as registradas 

na zona de liteira, em virtude do menor número de espécies constituintes de cada 

compartimento, além de uma diferença nos meses e estações com maior número de 

espécies observadas. A maior média e o máximo da riqueza de espécies foram 

observados em fevereiro/09, e na estação 6, seguido de um empate das estações 1, 

2, 3 e 4. O menor valor de riqueza de espécies foi registrado na estação 5 (figura 

1.10). 
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A       B 
 

Figura 1.10. Riqueza de espécies de cladóceros entre os meses (A) e estações (B) amostradas na 
zona da margem. As coluna representam as médias, e as linhas representam o mínimo e o máximo. 

 

A média mínima de espécies registradas na estação 5 e a maior média de 

espécies registradas na estação 6 podem estar relacionadas com o formato da 

região de margem. A estação 5 está localizada no igarapé Helena, cuja margem 

esquerda apresenta um alto declive, o que impede maior acúmulo de serapilheira, 

enquanto o contrário pode ser dito sobre a estação E6 cujas margens com formato 

triangular e menos íngremes, permitindo um maior acúmulo de folhas em 

decomposição e um maior tempo de alagamento do local (Aprile & Darwich, 2005). 

Tal fato pode influenciar especialmente o grupo de espécies que habitam ambos os 

compartimentos (zona da margem e zona de serapilheira). 

Neste estudo, pode-se observar que a zona da margem funciona como um 

ecótono para os cladóceros, abrigando tanto espécies que são mais comumente 

encontradas na zona limnética quanto espécies que vivem associadas à 

serapilheira. As diferenças que isto causa na ciclagem de nutrientes e 

aproveitamento energético, bem como a maneira como isto afeta a complexa 

composição das cadeias alimentares, mostra que ainda existe uma lacuna na 

exploração científica destes locais (Nogueira et al., 2003; Odum & Barrett, 2008). 

Os atributos ecológicos obtidos da comunidade de cladóceros do lago 

sustentam o fato que a região inicial da região litorânea do lago, denominada neste 

estudo zona de serapilheira, é um ambiente a parte e diferenciado da continuidade 

da região litorânea (chamada aqui zona da margem) uma vez que duas 

comunidades distintas foram observadas em cada zona. 

Além da variação espacial que existe dentre os compartimentos da região 

litorânea, a sazonalidade da comunidade de cladóceros neste local chama a 
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atenção, uma vez que um grande número de espécies está evolutivamente 

adaptado ao pulso de inundação, o qual promove a constante reconstrução e 

destruição do hábitat (a zona litorânea como um todo) destes animais. A ausência 

da maioria das espécies durante o período de águas baixas e o ressurgimento da 

comunidade no próximo ciclo de águas altas observadas neste estudo demonstram 

a relação evolutiva que estes animais desenvolveram com o ambiente em que 

vivem. 

Ainda permanece pouco estudado o efeito que o esforço amostral 

desempenha sobre as estimativas de diversidade, porém sabe-se que existe, e que 

a principal causa de erros nas estimativas de diversidade de cladóceros tropicais 

tem sido a falta de padronização das coletas e a não inclusão do litoral nos 

programas regulares de amostragem limnológica (Dumont, 1994; Dumont & Segers, 

1996).  

A resolução taxonômica também é um fator a ser considerado especialmente 

para os membros da família Chydoridae, os quais são de difícil identificação, e, além 

disso, novas espécies têm sido descritas constantemente e muitas confusões 

taxonômicas vêm sendo esclarecidas, especialmente no que se trata de organismos 

tropicais (Van Damme et al., 2010). 

Estudos que visam conhecer a composição da comunidade de cladóceros em 

um lago não podem desconsiderar a região litorânea, e para a confecção de 

inventários taxonômicos completos, o maior número de ambientes possíveis deve 

ser amostrado, a fim de determinar a real diversidade destes organismos dentro do 

lago. O alto número de espécies registrado no lago Tupé é incomparável e é um 

indicativo do estado de preservação desta região, o que evidencia a importância de 

estudos taxonômicos específicos em ambientes naturais, especialmente quando se 

considera a região litorânea, a qual está mais suscetível a modificações antrópicas. 
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Resumo 

A grande maioria das espécies de cladóceros dulcícolas vive associada a algum tipo de substrato, 

como as macrófitas aquáticas. No lago Tupé, apenas uma macrófita submersa livre é encontrada, 

Utricularia foliosa, durante o período de águas altas. Esta macrófita é típica de ambientes com baixa 

concentração de nutrientes dissolvidos na água, utilizando a carnivoria como forma alternativa de 

obter nutrientes. O objetivo deste estudo foi determinar a composição e riqueza de espécies de 

cladóceros associados a U. foliosa no lago Tupé, sob a influência que o pulso de inundação exerce. A 

colonização dos bancos de utriculária pelos cladóceros se dá logo após o desenvolvimento da planta 

no lago, no mês de janeiro, e inicialmente Macrothrix superaculeta, Simocephalus serrulatus e 

Ilyocryptus spinifer foram registrados. Um total de 50 espécies de cladóceros foi observado, sendo a 

maioria da família Chydoridae. As espécies mais frequentes foram Ephemeroporus barroisi, S. 

serrulatus, M. superaculeata, Chydorus pubescens, I. spinifer, Alonella clathratula, Disparalona 

hamata, Chydorus eurynotus, Simocephalus semiserratus e Alonella dadayi. A riqueza de espécies 

de cladóceros foi maior no mês de junho/08. A equivalência na composição da comunidade de 

cladóceros associados entre dois ciclos hidrológicos evidencia que estes organismos estão 

adaptados ao pulso de inundação e ao consequente desaparecimento da macrófita, durante o 

período de águas baixas.  

Palavras-Chave: utriculária, Cladocera, lago Tupé, Rio Negro. 

 

Abstract 

The majority of freshwater cladocerans are benthic and lives associated to some kind of substrate, like 

aquatic macrophytes. In the Tupé Lake, only one submerged macrophyte is observed, Utricularia 

foliosa, during the high water phase. This macrophyte is typical of low nutrient concentration 

environments, since it uses carnivory as an alternate way of getting nutrients. The purpose of the 

study is to determine the composition and species richness of cladocerans associated with U. foliosa 

in Tupé lake, which is under the influence of a floodpulse. The colonization by cladocerans started in 

January and Macrothrix superaculeata, Simocephalus serrulatus and Ilyocryptus spinifer were 

registered initially. A total of 50 species was observed, most of them Chydoridae, and the most 

frequent species were Ephemeroporus barroisi, S. serrulatus, M. superaculeata, Chydorus 

pubescens, I. spinifer, Alonella clathratula, Disparalona hamata, Chydorus eurynotus, Simocephalus 

semiserratus and Alonella dadayi. Species richness was higher in June/08. The resemblance in the 

composition of the cladocerans community when comparing the different hydrological cycles shows 

that these organisms are adapted to the floodpulse and the consequent death of the plants, during the 

low water phase. 

Key-Words: bladderwort, Cladocera, Tupé lake, Negro river. 
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Introdução 

 Grande parte da biodiversidade de cladóceros em lagos da região Neotropical 

ainda é desconhecida, fato atribuído principalmente à falta de estudos que 

contemplem a região litorânea dos lagos, especialmente em hábitats específicos 

para a fauna associada, onde a maior parte dos cladóceros já conhecidos podem ser 

encontrados (Dumont & Negrea, 2002). Contribuem também para tal cenário a 

deficiência nos aparatos amostrais, falta de estudos taxonômicos e insuficiência nas 

descrições e chaves taxonômicas para organismos tropicais (Dumont & Segers, 

1996). 

 Nas últimas décadas, estudos feitos em lagos tropicais passaram a dar 

ênfase a região litorânea, principalmente a associação existente entre a fauna e as 

macrófitas aquáticas que habitam esta região. Os estudos envolvendo cladóceros 

(pode-se citar Hollwedel et al., 2003; Lima et al., 2003; Nogueira et al., 2003; 

Serafim-Júnior et al., 2003; Robertson, 2004; Choueri  et al., 2005;  Elmoor-Loureiro, 

2007;  Sousa & Elmoor-Loureiro, 2008; Castilho-Noll et al., 2010)  contribuíram  para 

o aumento do conhecimento sobre a ecologia e funcionamento destas comunidades 

em associação. A maioria destes estudos relata a ocorrência de espécies de 

cladóceros exclusivamente associadas a vegetação, além de uma alta diversidade, 

muitas vezes sendo três vezes maior do que a encontrada na região limnética, 

aonde estes animais eram tradicionalmente estudados. 

 A diversidade de macrófitas aquáticas em lagos da região neotropical é alta, e 

as mesmas podem ser observadas nos mais variados ambientes e hábitats (Thomaz 

& Bini, 2003). Atualmente, com o crescente entendimento da ecologia dos lagos 

aponta-se que a zona de macrófitas aquáticas é uma das mais funcionais quando se 

leva em conta o aporte de material alóctone e ciclagem de matéria autóctone 

(Jeppensen et al., 1997; Reynolds, 2008; Wantzen et al., 2008). Jeppensen et al. 

(2005) apontaram a importância das macrófitas aquáticas em ensaios de 

biomanipulação, além de serem importantes na restauração de corpos de água, são 

frequentemente usadas como bioindicadoras da qualidade da água em 

reservatórios. 

 Entre as macrófitas aquáticas mais abundantes e frequentes, destacam-se as 

espécies do gênero Utricularia, as quais habitam especialmente ambientes ácidos, 

com baixa quantidade de nutrientes dissolvidos na água (Junk & Howard-Willians, 

1984). A presença de Utricularia neste tipo de ambiente está associada à sua 
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morfologia e funcionamento, uma vez que a mesma não depende exclusivamente da 

absorção direta do nitrogênio e fósforo dissolvidos na água (os quais são limitantes 

em lagos de água preta), realizando a carnivoria como maneira alternativa de 

obtenção de nutrientes (Guisande et al., 2007). 

 Ao longo do estolão da planta, folhas modificadas em formato de bolsas, os 

utrículos, capturam micro-invertebrados por pressão hidrostática quando os mesmos 

entram em contato com setas sensoriais localizadas na abertura dos utrículos. 

Dentro da bolsa, secreções glandulares promovem a digestão das presas, e os 

nutrientes resultantes são aproveitados pela planta (Taylor, 1989). Embora exista um 

grande investimento energético na produção dos utrículos, os mesmos viabilizam a 

permanência destas plantas em ambientes onde nenhuma outra planta não 

enraizada conseguiria sobreviver (Manjarréz-Hernandéz et al., 2006).  

Guisande et al. (2004) constataram que as espécies aquáticas do gênero 

Utricularia reagem rapidamente a oscilações ambientais, aumentando o investimento 

energético na produção de utrículos quando há escassez de presas no ambiente e 

em casos de aumento na concentração de nutrientes dissolvidos na água os 

utrículos podem ser reduzidos e até ausentes. 

Ulanowicz (1995) afirmou que o desenvolvimento da utriculária em ambientes 

oligotróficos é possível devido a relação de “feedback” positivo com os membros a 

ela associados. A planta funciona como um amplo substrato para o desenvolvimento 

de bactérias, protozoários e algas perifíticas, os quais constituem uma rica fonte 

alimentar para uma grande quantidade de invertebrados que, por viverem em 

associação com esta acabam eventualmente sendo capturados pelos utrículos, 

fornecendo nutrientes para a planta. 

A composição da fauna associada sofre influência direta tanto do ambiente 

em que vivem quanto das características específicas de cada planta que colonizam, 

como morfologia e fisiologia, além de fatores externos como a composição do 

perifiton que cresce sobre estas plantas (Lauridsen et al., 1996). No caso das 

utriculárias, a carnivoria que esta planta realiza sobre a comunidade associdada 

também é um fator de influência sobre os organismos viventes (Ulanowicz, 1995).  

 Embora existam estudos sobre a fisiologia da utriculária e sua relação com a 

carnivoria, levantamentos específicos sobre a composição e diversidade da fauna 

associada são escassos (Walker, 2008).  
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Botta (1976) afirmou que existe uma alta diversidade de organismos 

associados, incluindo cladóceros. Gordon & Pacheco (2007) afirmaram que os 

cladóceros foram abundantes nos utrículos, enquanto Eskinazi-Sant‟Anna et al. 

(2002) encontraram principalmente membros das famílias Chydoridae e 

Macrothricidae, embora as algas tenham sido numericamente mais representativas. 

Kurbatova & Yershov (2009) registraram desde Ceriodaphnia sp. até Chydorus 

sphaericus, os quais foram mais abundantes no conteúdo dos utrículos. Com 

relação a Utricularia foliosa, Walker (2008) registrou que microcrustáceos (entre os 

cladóceros, Daphniidae e Macrothricidae) foram os organismos mais representativos 

do conteúdo dos utrículos em um estudo feito na Usina Hidrelética de Balbina (Rio 

Uatumã, Amazonas).  

Até aonde se sabe, não foram feitos estudos a fim de determinar a 

diversidade de cladóceros que vivem associadas à utriculária, especialmente em 

lagos de água preta de uma planície de inundação; embora a maioria dos estudos 

sobre a ecologia e diversidade na zona de macrófitas aquáticas e suas comunidades 

associadas tenha mais frequentemente sido executados em planícies de áreas 

alagáveis, especialmente do Rio Paraná (Thomaz & Bini, 2003).  

Na planície de inundação do Rio Amazonas, Junk (1973) afirma que a maior 

parte da biomassa dos lagos e rios vêm das macrófitas aquáticas do litoral. Embora 

bastante abundantes e diversas em lagos de várzea (água branca), lagos de água 

preta geralmente possuem barreiras limnológicas para o estabelecimento de bancos 

de macrófitas, devido principalmente à baixa quantidade de nutrientes dissolvidos na 

água, baixo pH e baixa incidência de luz solar na região do litoral (Junk & Piedade, 

1997).  

No entanto, as características morfo-fisiológicas da Utricularia permitem que 

as mesmas sejam uma das poucas macrófitas aquáticas capazes de colonizar estes 

ambientes, sendo comuns e se estabelecendo com facilidade, especialmente ao 

longo do rio Negro e ecossistemas adjacentes (Junk & Piedade, 1997). Bancos 

individuais e pequenos de Utricularia foram observados nos igarapés que drenam 

para o lago Tupé por Reiss (1977), que afirmou ser a única macrófita aquática que 

ocorreu no lago. Devido à influência do pulso de inundação os registros de utriculária 

são restritos ao período de águas altas. Wantzen et al. (2008) afirmaram que 

macrófitas aquáticas são observadas principalmente durante a cheia com o 

alagamento da várzea/igapó, e que estas espécies possuem estratégias de 
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sobrevivência que lhes permitem recolonizar o ambiente após seu desaparecimento 

durante a seca. 

Com o desaparecimento da planta, a fauna associada desaparece juntamente 

ou é forçada a migrar para outro hábitat. Se associarmos isso ao fato de que no lago 

Tupé, a utriculária é a principal macrófita aquática abundante, podemos pensar que 

cladóceros especializados para a vida associada não sejam capazes de colonizar 

outros ambientes, desaparecendo juntamente com a planta. Um estudo preliminar 

(Couto, 2009) relatou a presença de 25 espécies de cladóceros associados à 

Utricularia foliosa neste lago, porém estudos aprofundados sobre tal associação 

ainda não foram feitos e o grau de relação entre estas duas comunidades ainda 

permanece incompreendido. 

Os objetivos deste trabalho foram: i) determinar a composição e riqueza de 

espécies de cladóceros associados a bancos de Utricularia foliosa, no lago Tupé, 

AM, Brasil; ii) detectar variações espaço-temporais na composição e diversidade de 

cladóceros associados a U. foliosa no lago Tupé, AM, Brasil; iii) Analisar a influência 

do pulso de inundação na comunidade de cladóceros associados a U. foliosa no 

lago Tupé, AM, Brasil; iv) determinar  a participação dos cladóceros nas relações de 

carnivoria da U. foliosa no lago Tupé, AM, Brasil; v) comparar a composição e 

riqueza de cladóceros associados a U. foliosa com outros hábitats do lago Tupé. 

 

Material e Métodos 

Área de estudo 

O lago Tupé é um sistema lacustre posicionado na margem esquerda do rio 

Negro, com aproximadamente 67 hectares de área e 3km de extensão. O lago está 

localizado a 30km de Manaus (AM), dentro da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável (RDS) do Tupé. 

O lago recebe a água de oito igarapés principais, e possui um canal de 

comunicação com o rio Negro, o que condiciona suas características ao pulso de 

inundação do rio. O volume de água do lago é de 1.400.000m3 durante a seca, 

quando o lago permanece sem influência do rio Negro e apresenta-se estratificado, 

sendo que a maior contribuição de água vem dos igarapés e de chuvas isoladas e a 

profundidade máxima do lago chega a 5m. Durante a cheia, as águas do rio Negro 

entram no lago pelo canal e o volume de água chega a 2.570.000m3, com 
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profundidades de até 14,5m e maior mistura da coluna d‟água (Aprile & Darwich, 

2005). 

Enquanto isolado, a zona de transição água-terra (“ATTZ”) é caracterizada 

por margens arenosas, porém durante o período de águas altas ocorre o 

alagamento do igapó. Esta região não é estática, e sua posição oscila com a subida 

e descida do nível de água no lago, caracterizando o “moving littoral”, o que provoca 

uma grande modificação na paisagem do lago ao longo do ciclo hidrológico. 

Não existem condições ótimas para o desenvolvimento de macrófitas 

aquáticas na região litorânea do lago Tupé, um reflexo do baixo teor de nutrientes da 

água (preta) e a cobertura das árvores no igapó, o que provoca uma baixa 

penetração da luz (Junk & Piedade, 1997). Tal fato foi observado por Reiss (1977) 

que apontou a ausência destas plantas, com exceção de bancos pequenos e 

individualizados de Utricularia.  

Embora individualizados, os bancos de U. foliosa observados no lago chegam 

a ter aproximadamente 5m2 de extensão estando principalmente localizados dentro 

dos igarapés que drenam para o lago, com apenas observações esporádicas no 

lago propriamente dito (Figura 2.1). 

 
  

 
 

A 

 
 

B 

 
Figura 2.1. Aspecto geral de U. foliosa: A - 1) Estolão e flor; 2) Segmento foliar secundário; 3) 

Utrículo; 4) Secção transversal do estolão (Adaptado de Taylor, 1989). B – Flor de Utricularia (Fonte: 
Santos-Silva, 2010) 
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Observou-se também que os bancos se desenvolvem onde existe penetração 

direta da luz solar, distantes da margem (igapó), s vezes utilizando algum elemento 

submerso como ponto de fixação (figura 2.2). 

 

 
 

Figura 2.2. Esquema demonstrando a localização dos bancos de U. foliosa no lago Tupé. 
 

 

Amostragem 

 Para determinar a composição, riqueza de espécies e variação espaço-

temporal da comunidade de cladóceros associados à U. foliosa no lago Tupé, foram 

realizadas coletas durante a enchente (abril/08), cheia (junho/08) e enchente 

(fevereiro/09), e em cada data foram amostrados 10 bancos de utriculária escolhidos 

aleatoriamente (totalizando 30 bancos amostrados) evitando-se a re-amostragem do 

banco. Tais meses foram selecionados por coincidirem com a época em que esta 

planta está presente no lago Tupé (figura 2.3). 
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Figura 2.3. Localização do lago Tupé e do Igarapé das Pedras bem como dos bancos de Utricularia 
foliosa amostrados no lago Tupé, durante os meses de abril e junho/08 e fevereiro/2010.  

 

 Para conhecer o processo de colonização dos bancos de utriculária pelos 

cladóceros na época do estabelecimento inicial desta planta, amostragens diárias 

foram feitas entre os dias 01/02/2010 e 31/03/2010, em 2 bancos diferentes, 

escolhidos aleatoriamente dentro do Igarapé das Pedras (Loc: 3°1'31.90"S e 

60°16'7.71"O). 

Todas as amostras foram coletadas com a utilização de um rapiché (puçá) 

confeccionado com malha de 100µm de abertura, o qual foi passado dentro do 

banco, de baixo para cima, até a superfície da água. O procedimento foi repetido 3 

vezes em cada banco. Posteriormente 15cm da planta que apresentavam utrículos 

foram removidos e conservados na amostra, para análise do seu conteúdo interno. 

O conteúdo obtido com os rapichés foi lavado e o resultado foi filtrado em 

peneiras (com malha de 100µm) e acondicionados em frascos de polietileno 

(capacidade 100ml) com formol em concentração final 6%. 

 Antes do início da coleta dos organismos, medidas de concentração de 

oxigênio dissolvido (mgO2/l), saturação do oxigênio (%), temperatura (oC) e 
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condutividade elétrica (µScm-1) foram tomadas no meio de cada banco das 

macrófitas. Também foi anotada a localização geográfica do banco, utilizando um 

GPS. 

Duas amostras obtidas fora do período deste estudo foram utilizadas para 

efeitos comparativos. Uma delas foi coletada em fevereiro/08, em um banco de 

utriculárias localizado no Igarapé das Pedras e a outra coletada em setembro/08. 

Este último banco era pequeno, estava em avançado estágio de decomposição e 

era o único remanescente no local. Amostragens nestes bancos auxiliares foram 

feitas com o uso de uma rede cônica de plâncton, com abertura de malha de 55µm.  

   

Análise das amostras e dos dados. 

A identificação das espécies foi feita com base nos guias de Smirnov (1974, 

1992, 1996), Dumont & Pensaert (1983), Korovchinsky (1992), Orlova-Bienkowskaja 

(2001), Kotov & Štifter (2006) e Elmoor-Loureiro (1997, 2010). 

Caso a amostra apresentasse uma elevada quantidade de material, além dos 

cladóceros (especialmente perifíton e restos de vegetais), as mesmas eram 

submetidas a uma limpeza com séries de peneiras (500, 300, 200, 100 e 55µm) para 

separar os cladóceros e facilitar a observação e identificação dos táxons. Amostras 

que apresentaram elevadas densidades de organismos foram fracionadas através 

de um divisor de amostras do tipo Folson (que divide a amostra em duas sub-

amostras iguais), de maneira a facilitar a observação em microscópio esteroscópico 

e óptico, o que propiciou a análise da amostra inteira. 

Levando em consideração que os bancos de Utricularia não possuem uma 

forma definida e ocupam um volume indeterminado, amostragens quantitativas não 

foram realizadas. Para determinar as espécies mais abundantes nas amostras, foi 

utilizada a abundância relativa, contando-se até 200 espécimes da amostra e 

determinando dentro destas 200, a proporção relativa das espécies. 

O conteúdo alimentar da utriculária foi analisado através da observação dos 

itens presentes dentro de 25 utrículos em cada banco coletado em microscópio 

estereoscópico, ocorrendo a dissecção do mesmo quando necessário. 

O Índice de Constância de Dajoz (Dajoz, 1973) foi calculado a partir da 

seguinte fórmula (1), sendo consideradas constantes as espécies com C ≥ 51%, 

acessórias, com 25% < C ≤ 50% e acidentais aquelas com C≤25%. 
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(1) C = p x 100 / P 
 Onde,  
 p = número de amostras contendo a espécie em questão; 
 P = número total de amostras. 

 

A fim de detectar diferenças estatísticas na variação dos parâmetros 

limnológicos amostrados, riqueza de espécies e composição de cladóceros, entre os 

bancos de macrófitas e períodos amostrados foram feitos testes não paramétricos 

(ANOVA Kruskal-Wallis) utilizando o programa PAST (Hammer et al., 2001). 

 

Resultados 

Oxigênio, Temperatura e Condutividade da água. 

 Não houve variação significante entre os valores registrados para a 

condutividade elétrica, temperatura da água e oxigênio dissolvido entre os bancos 

de utriculária amostrados (tabela 2.1). A única exceção foram os valores de 

temperatura da água em fevereiro/09, em que o desvio padrão registrado (1,50oC) 

foi referente a um dos bancos que estava localizado mais a montante no lago Tupé, 

no braço principal. Embora não tenha sido observada variação da concentração de 

oxigênio dissolvido, a saturação apresentou discreta variação, especialmente no 

mês de junho/08. 

 
Tabela 2.1. Média e desvio padrão da condutividade elétrica (µScm

-1
), temperatura (ºC) e oxigênio 

dissolvido (concentração - mgO2/L e saturação - %) registrados nos bancos de U. foliosa, nos meses 
de abril e junho/08 e fevereiro/09, no lago Tupé 

 

  Cond. Temp. O2 Conc. O2 Sat. 

Abril/08 Média 10,03 29,49 4,66 60,69 

Desvio P. 0,48 0,58 0,25 4,72 

Junho/08 Média 9,52 27,66 3,71 46,30 

Desvio P. 0,32 0,16 0,96 9,96 

Fevereiro/09 Média 9,18 29,44 4,47 54,40 

Desvio P. 0,55 1,50 0,54 7,86 

 

 Por outro lado, se analisarmos a variação entre os meses de estudo, 

diferenças significativas dos valores registrados para a concentração [Kruskal-Wallis 

test: H (2, N= 30) =9,608101 p =,0082] e saturação de oxigênio dissolvido [Kruskal-

Wallis test: H (2, N= 30) =13,66578 p =,0011], temperatura [Kruskal-Wallis test: H (2, 

N=30) =20,07157 p =,0000] e condutividade elétrica [Kruskal-Wallis test: H (2, N=30) 

=10,34607 p =,0057] foram observadas. 
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Variação diária na composição de cladóceros durante a colonização dos bancos de 

utriculária 

 Os primeiros bancos de Utricularia foliosa do lago Tupé foram a ser 

observados nos igarapés, em janeiro/10. No mês de fevereiro/10, os mesmos ainda 

eram jovens e pequenos, e registros de cladóceros associados a eles foram 

acidentais. O estabelecimento das assembleias de cladóceros e aumento na riqueza 

de espécies foram observados apenas a partir de março/10 (tabela 2.2). 

 
Tabela 2.2. Ocorrência das espécies de cladóceros em associação com bancos de U. foliosa no lago 

Tupé entre os dias 1/02/2010 e 25/03/2010. 
 

 
 

 O número de espécies registrados nos bancos de utriculária aumentou 

progressivamente com o tempo. Mesmo que estivessem presentes anteriormente no 

lago, a comunidade de cladóceros só começou o processo de ocupação dos bancos 

a partir de 5/fev/2010, inicialmente apenas 3 espécies foram registradas, sendo 

Ilyocryptus spinifer (frequência de ocorrência = 80%), Macrothrix superaculeata 

(72%) e Simocephalus serrulatus (67%). 

A partir de março/2010 outros cladóceros passaram a ser registrados e 

espécies como Alonella clathratula, A. dadayi, Disparalona hamata e 

Ephemeroporus barroisi tornaram-se constantes. 

 Antes do surgimento dos cladóceros, foram constatadas observações 

esporádicas de outros invertebrados em associação com os bancos, como larvas de 

Díptera (Chironomidae e Chaoboridae), Acari, ostrácodes e conchostrácodes jovens. 

 

Variação espaço-temporal da riqueza de espécies 

 Considerando os 30 bancos amostrados, uma média de 11 espécies de 

cladóceros foi observada em cada não sendo observada diferença significativa entre 

os mesmos (Kruskal-Wallis test: H(29, N=30)=29,00000; p=,4651). 
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Alona ossiani X

Alonella clathratula X X X X X X X X X X X X X X X

Alonella dadayi X X X X X X X X X X X X X X

Chydorus pubescens X X X X X X X

Disparalona hamata X X X X X X X X X X X X

Ephemeroporus barroisi X X X X X X X X X X X X X

Parvalona parva X

Simocephalus serrulatus X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ilyocryptus spinifer X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Macrothrix superaculeata X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Streblocerus pygmaeus X

Riqueza Total 0 0 0 0 1 3 3 2 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 3 3 4 3 6 3 3 5 7 7 7 7 8 5 1 2 5 8 8 8 8 8 10 4
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 Quando se leva em consideração os meses de amostragem, podem-se 

observar diferenças na variação da riqueza de espécies. O maior número de 

espécies foi observado em junho/08 (média = 13 espécies), seguido por abril/08 

(média = 12 espécies), e fevereiro/09 (média = 8 espécies), havendo diferenças 

significativas entre os meses (Kruskal-Wallis test: H (2, N= 30) =13,85140 p =,0010). 

Isso mostra que a ocupação foi contínua e gradativa, enquanto os bancos se 

mantêm no ambiente. A maior riqueza de espécies acumulada em um único banco 

foi observada em junho/08 (21 espécies), enquanto que a menor foi observada em 

fevereiro/09, 4 espécies (figura 2.4). 

 

 
Figura 2.4. Riqueza de espécies registrada nos bancos de utriculária coletados entre os meses de 

abril e junho/08 e fevereiro/09, no lago Tupé. 
 

 O número médio de espécies observadas nos meses de fevereiro (2008 e 

2010) foram equivalentes, 8 espécies, caracterizando-se como o período em que a 

comunidade começa a se estabelecer nos bancos da macrófita em questão. Em 

abril/08, a comunidade de cladóceros já havia colonizado este hábitat, e a diferença 

no número médio de espécies quando comparado com o mês de junho/08 foi 

pequena (1 espécie). 

 

Composição da comunidade de cladóceros associados à utriculária. 

Um total de 50 espécies de cladóceros foi registrado em associação com a 

utriculária, dentro dos 30 bancos analisados (tabela 2.3).  

 



52 
 

 

Tabela 2.3. Composição de cladóceros associados a bancos de U. foliosa, sua variação entre os 
meses e bancos amostrados, índice de constância (Dajoz) no estudo (%) e riqueza acumulada por 

banco, no Lago Tupé, nos meses de abril e junho/08 e fevereiro/09. 
 

 
 

Membros de todas as famílias neotropicais de cladóceros foram observados e 

Chydoridae (especialmente Chydorinae) foi constante, destacando Ephemeroporus 

barroisi (97%), Chydorus pubescens (83%), Alonella clathratula (63%) e Disparalona 

hamata (57%). Entre os 11 táxons observados de membros da sub-família Aloninae, 

apenas Alona ossiani (33%) e Acroperus tupinamba (27%) foram frequentes, sendo 

raras as demais espécies. Apenas indivíduos jovens de Eurycercus cf. lamellatus 

foram observados (em abril/08)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bosminidae Bosmina hagmanni X 3

Bosmina longirostris X X 7

Bosmina tubicen X 3

Bosminopsis deitersi X X X X 13

Chydoridae Acroperus tupinamba X X X X X X X X 27

(Aloninae) Alona  cf. yara X 3

Alona dentifera X X X 10

Alona intermedia X X X 10

Alona ossiani X X X X X X X X X 33

Alona verrucosa X 3

Camptocercus cf. dadayi X X X 10

Euryalona orientalis X 3

Matralona n.sp. X X X 10

Nicsmirnovius incredibilis X X 7

Notoalona sculpta X X X 10

Chydoridae Alonella clathratula X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 63

(Chydorinae) Alonella dadayi X X X X X X X X X X X 37

Alonella n.sp. X X X X X X 20

Chydorus eurynotus X X X X X X X X X X X 40

Chydorus nitidulus X X 7

Chydorus parvireticulatus X X X 10

Chydorus pubescens X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 83

Dadaya macrops X X X 10

Disparalona hamata X X X X X X X X X X X X X X X X X 57

Disparalona leptorhyncha X X X 10

Dunhevedia odontoplax X X 7

Ephemeroporus barroisi X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 97

Ephemeroporus hybridus X X X 10

Ephemeroporus tridentatus X X X X X X X X X X 37

Pseudochydorus globosus X X X 10

Eurycercidae Eurycercus  cf. lamellatus X X 7

Daphniidae Ceriodaphnia cornuta X 3

Simocephalus  cf. brehmi X X X X 17

Simocephalus semiserratus X X X X X X X X X X X X 40

Simocephalus serrulatus X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 90

Holopedidae Holopedium amazonicum X 3

Ilyocryptidae Ilyocryptus  cf. elegans X 3

Ilyocryptus spinifer X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 77

Macrothricidae Bunops tuberculata X 3

Macrothrix paulensis X X X X X X X 27

Macrothrix sioli X X X X 13

Macrothrix superaculeata X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 87

Macrothrix triserialis X X 7

Streblocerus pygmaeus X X X X X X 20

Moinidae Moina micrura X 3

Moina minuta X X X X X X X 23

Moina reticulata X 3

Moinodaphnia macleayi X X X X X X X X X 30

Sididae Diaphanosoma spinulosum X 3

Pseudosida ramosa X X X 10

Riqueza Total acumulada por Banco 15 13 12 8 14 9 11 15 11 11 21 12 17 16 11 9 9 13 14 12 10 10 9 8 4 8 9 8 8 9

%Família Espécie
Fevereiro/09Abril/08 Junho/08
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 A família Macrothricidae foi a segunda mais representativa neste estudo. A 

espécie Macrothrix superaculeata foi observada em 87% das amostras, e o número 

de indivíduos sempre foi superior a 100 em cada um dos bancos analisados. A 

mesma espécie foi registrada também durante o período de colonização, sendo a 

primeira a estabelecer associação com U. foliosa. 

 Em abril/08 uma população de Bunops tuberculata foi registrada em apenas 

um banco e essa espécie não foi observada posteriormente, enquanto que 

Streblocerus pygmaeus foi registrada apenas no mês de junho/08. 

 Com relação a Daphniidae, a espécie mais representativa foi Simocephalus 

serrulatus, ocorrendo em 90% das amostras. Também foram observadas outras 

espécies deste gênero, como Simocephalus semiserratus (frequência de ocorrência 

= 40%) e S. cf. brehmi. (figura 2.5). 

 

 
Figura 2.5. Frequência de ocorrência das espécies mais representativas registradas em meio a 

bancos de Utricularia foliosa, no lago Tupé nos meses de abril e junho/08 e fevereiro/09. Apenas 
espécies com frequência superior a 20% estão representadas. 

 

 Cladóceros das famílias formadas por representantes litorâneos (como os 

Chydoridae e Macrothricidae), bem como espécies com hábitos marginais dentro de 

famílias planctônicas (como Moinodaphnia macleyi e Simocephalus sp.) foram mais 

frequentemente registrados neste estudo. Os registros de Bosminidae, Holopedidae, 

Sididae e Moinidae foram acidentais (frequência de ocorrência inferior a 30%) e a 

abundância relativa destas espécies não foi significativa. 
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As espécies mais frequentes do estudo foram também as espécies que 

apresentam maior abundância relativa. A dominância de Simocephalus serrulatus, 

M. superaculeata e I. spinifer, já demonstrada em suas frequências de ocorrências, 

também foi evidenciada na análise das abundâncias relativas. Tal fato é mais 

evidente no mês de fevereiro/09, representando o início do período de colonização, 

quando estas espécies juntas representam 85% dos indivíduos presentes nos 

bancos (figura 2.6). 

 

 
 

Figura 2.6. Abundância relativa de cladóceros associados a bancos de U. foliosa no lago Tupé, entre 
os meses de abril e junho/08 e fevereiro/09. 

 

Nos meses de abril e junho/08 outras espécies de cladóceros, como os da 

família Chydoridae, passaram a representar uma maior parcela das populações em 

associação com as macrófitas aquáticas, entre elas C. pubescens, E. barroisi e A. 

clathratula (abundância relativa entre 13 a 18% nestes meses). 

 Analisando as amostras obtidas fora do período de estudo dos bancos de 

utriculária, ficou evidente que I. spinifer, M. superaculeta e S. serrulatus além de 

comporem o grupo de colonizadores iniciais do banco, também foram as espécies 

com associação mais duradoura.  

Observando as amostragens realizadas em agosto/08, após o declínio das 

populações de utriculária, foi possível constatar que populações de M. superaculeata 
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e S. serrulatus permaneciam nos bancos desta macrófita, mesmo nos que se 

apresentavam em decomposição ou com reduzido tamanho. Já as demais espécies, 

como as da família Chydoridae, que desenvolveram suas populações 

posteriormente, levaram um tempo maior para aumentarem suas densidades 

populacionais. 

 Outros invertebrados também foram observados nas amostras, entre eles, 

tecamebas, rotíferos, copépodes (especialmente da ordem Cyclopoida e 

Harpacticoida), ostrácodes, conchostrácodes (Spinicaudata), misidiáceos 

(Mysidiacea), pequenos decápodos, turbelários (Platyhelminthes: Turbellaria), larvas 

de Diptera (Chironomidae e Chaoboridae) e ocasionalmente alevinos de peixes. 

 

Participação dos cladóceros no conteúdo alimentar de U. foliosa. 

 Foi possível observar diferenças no conteúdo alimentar de U. foliosa, 

representada pela análise do material preso dentro dos utrículos. De maneira geral, 

a proporção de utrículos vazios registrados foi alta (entre 20 e 40% do total 

observado), e a grande maioria das bolsas continha apenas um organismo, com 

exceções em fevereiro/09, aonde até seis ostrácodes foram observados em uma 

única bolsa. 

 Os grupos mais frequentes dentro dos utrículos foram os cladóceros e 

ostrácodes. Em fevereiro/08 e fevereiro/09, períodos de estabelecimento da planta 

no lago Tupé, os ostrácodes foram observados em aproximadamente 40% das 

bolsas analisadas enquanto que os cladóceros foram os itens mais capturados nos 

meses de abril e junho/08, ocorrendo em 41% e 68% dos utrículos analisados, 

respectivamente (figura 2.7). 
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Figura 2.7. Abundância relativa de organismos encontrados dentro dos utrículos de U. foliosa, no lago 
Tupé, nos meses de fevereiro, abril e junho/08 e fevereiro/09. 

 

 A maioria das espécies registradas nos meses em que os cladóceros foram 

mais abundantes (abril e junho/08) pertenciam a espécies de pequeno porte, como 

Ephemeroporus sp., Chydorus sp., Alonella sp. e Disparalona sp. Espécies maiores, 

como Macrothrix sp. e Camptocercus sp. foram observadas apenas em junho/08 

(tabela 2.4) 

 
Tabela 2.4. Abundância relativa de gêneros de cladóceros observados nos utrículos de U. foliosa, no 

lago Tupé. 
 

 
 fev/08 abr/08 jun/08 fev/09 

% dos Cladóceros  2 41 68 3 

Alonella sp.  
 

20 18  

Ephemeroporus sp.  
 

24 18  

Disparalona sp.  
 

20 15  

Chydorus sp.  
 

17 4 33 

Macrothrix sp.  
 

 15 33 

Ilyocryptus sp.  
 

 3 
 Bosminopsis sp.  

 
20 12 33 

Camptocercus sp.  100  7  

Diaphanosoma sp.  
 

 9  

 

 Comparativamente, os cladóceros observados nos utrículos, estavam em sua 

maioria em avançado estágio de decomposição e elementos das valvas foram 
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utilizados para a identificação genérica, enquanto que os demais grupos animais 

permaneciam estruturalmente preservados. Também foi observada grande 

quantidade de algas perifíticas. 

 

Discussão 

 Os valores registrados para as variáveis limnológicas analisadas dentro dos 

bancos de utriculária foram similares aos registrados em outros hábitats do lago 

Tupé (ver capítulos 1 e 3), e a variação foi similar a estudos anteriores realizados no 

local (Rai & Hill, 1980; Darwich et al., 2005). O lago Tupé apresenta um 

comportamento cíclico relacionado ao pulso de inundação do rio Negro, a sua maior 

heterogeneidade espaço-temporal é observada entre as diferentes fases deste ciclo, 

ao passo que variações nictemerais também são observadas (Ghidini, 2007). 

  Macrófitas aquáticas do gênero Utricularia geralmente são associadas a 

lagos oligotróficos e usam a carnivoria como meio alternativo de obtenção de 

nutrientes (Guisande et al., 2007). De acordo com Reiss (1977) e com as 

observações deste estudo, a ocorrência desta macrófita aquática no lago Tupé é 

mais restrita à enchente/cheia e início da vazante (entre janeiro e julho), período no 

qual as condições limnológicas do lago são mais heterogêneas e o lago permanece 

em um estado oligotrófico, ao contrário do período de seca, quando o lago apresenta 

condições distróficas e permanece estratificado (Darwich et al., 2005; Ghidini, 2007). 

 Um estudo realizado anteriormente no lago Tupé (Couto, 2009) detectou que 

a comunidade de cladóceros que vive associada a Utricularia é bastante abundante. 

Com o desaparecimento da utriculária após a vazante, a comunidade de cladóceros 

desaparece juntamente, sendo que a reprodução sexuada pode ser a principal 

adaptação destes organismos para resistirem ao tempo e recolonizar a macrófita 

novamente, quando esta volta a se desenvolver no lago. 

Foi possível demonstrar que com o surgimento e desenvolvimento da planta 

(em janeiro/2010), surge também a fauna associada, e que o período de 

estabelecimento pleno da comunidade de cladóceros é rápido (as primeiras 

populações foram registradas em 5 de fevereiro/2010, 1 mês após o 

desenvolvimento da planta).  

As espécies que se estabelecem precocemente na utriculária e desenvolvem 

suas populações são espécies de três famílias diferentes (Macrothricidae, 

Ilyocryptidae e Daphniidae) mas que tem em comum o hábito fitófilo, e sua 
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ocorrência no lago Tupé em associação com estas macrófitas era esperada 

(Smirnov, 1992; Kotov & Štifter, 2006). Após colonizarem os bancos, estas três 

espécies (Ilyocryptus spinifer, Macrothrix superaculeta e Simocephalus serrulatus) 

desenvolveram populações numerosas (no início do mês de março/2010) e 

estiveram presentes durante todo o estudo, sendo inclusive as últimas a desparecer. 

Estas espécies também foram registradas em outros habitats do lago Tupé, como na 

região litorânea, mas com exceção de I. spinifer, as mesmas eram raras (ver cap. 1). 

Considerando que esta é a principal macrófita aquática ocorrente no lago 

Tupé, o número de espécies de cladóceros registradas em associação é alto quando 

comparamos com outros estudos realizados em ambientes neotropicais. 

Elmoor-Loureiro (2007) registrou 39 espécies de cladóceros (em sua maioria 

litorâneos) em pontos com densa colonização por macrófitas no vale do rio Paranã 

(GO). Castilho-Noll et al. (2010) observaram 58 espécies de cladóceros em 

reservatórios da região Noroeste do estado de São Paulo, associando grande parte 

da diversidade encontrada ao litoral e às macrófitas aquáticas. O mesmo foi 

constatado por Serafim-Júnior et al. (2003) que relataram que das 68 espécies de 

cladóceros encontradas em diferentes micro-hábitats de ambientes lóticos e lênticos 

do rio Paraná, a maioria estava em associação com bancos de macrófitas flutuantes 

(Eicchornia azurea).  

A alta disponibilidade de micro-hábitats dentro de bancos de macrófitas 

disponibiliza inúmeras opções de forrageamento e proteção, o que permite que um 

número maior de espécies colonizem estes locais. Em geral, um pequeno número 

de espécies com hábitos generalistas se desenvolvem abundantemente, enquanto a 

maioria é observada esporadicamente/raramente (Nogueira et al., 2008; Magurran & 

Henderson, 2003). Tal fato foi observado neste estudo, onde das 50 espécies 

registradas 76% foram observadas em menos de 25% das amostras. 

Comparativamente, muitas espécies registradas na associação com U. foliosa 

também foram observadas na região marginal do lago, em meio à serapilheira, 

embora as espécies mais constantes destas duas regiões tenham sido diferentes (a 

ser discutido no capítulo 4). 

Entre as espécies mais frequentes, S. serrulatus compreende organismos 

grandes (1 a 2mm, comprimento padrão)  e pesados, com capacidade natatória 

baixa. Os mesmos usam suas antenas para se fixar na superfície do substrato em 

que vivem, sendo encontrados sempre associados à vegetação (Orlova-
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Bienkowskaja, 2001). No Brasil, seus registros ainda são incertos e precisam ser 

revistos (Elmoor-Loureiro, 1997; Orlova-Bienkowskaja, 1995). Outras espécies deste 

gênero foram observadas, como S. semiserratus, cuja morfologia e hábito de vida 

assemelham-se fortemente com S. serrulatus, foi observado principalmente em 

abril/08. Os registros de S. cf. brehmi ainda necessitam de futuros esclarecimentos, 

esta espécie ainda precisa ser confirmada/descrita propriamente baseando-se em 

espécimes neotropicais (Van Damme & Dumont, 2010). 

Dentre as espécies registradas do gênero Macrothrix, destacou-se M. 

superaculeata. A descrição original desta espécie foi feita com base em amostras de 

vegetação litorânea de lagos e rios da Bacia Amazônica (Brandorff et al., 1982; 

Smirnov, 1992). Estes animais se alimentam prioritariamente raspando a superfície 

do substrato e capturando partículas alimentares (Fryer, 1974). Eskinazi-Sant‟Anna 

et al. (2002) destacaram a importância de Macrothricidae entre os cladóceros 

associados a U. foliosa. 

Ilyocryptus spinifer é a espécie mais comum de Ilyocryptidae neotropical, 

sendo registrado em todos os Estados brasileiros e em uma grande variedade de 

ambientes e hábitats (Kotov & Elmoor-Loureiro, 2008). Neste estudo seus registros 

em associação com U. foliosa foram frequentes, e a mesma espécie foi observada 

também na região litorânea, liteira de terra firme, praias arenosas (ver Cap. 1) e 

também no sedimento da região profunda do lago (ver cap. 4), sendo inclusive 

encontrado esporadicamente na região limnética. 

Entre os Chydoridae, destacamos as espécies Ephemeropos barroisi, 

Alonella clathratula, Chydorus pubescens e Disparalona hamata, as quais foram 

observadas frequentemente (acima de 50%) e suas abundâncias foram altas. Estas 

espécies são de pequeno porte, especialmente E. barroisi e C. pubescens,  a última 

foi observada por Sars (1901) sempre  presa a raízes de macrófitas e raramente 

nadando livremente. Com relação a E. barroisi, A. clathratula e D. hamata, sabe-se 

que estas constituem complexos de espécies, e que revisões futuras poderão 

esclarecer o status taxonômico e ecológico destas espécies (Smirnov, 1996). 

O fato de que mais espécies de Chydorinae tenham sido registradas em 

comparação com Aloninae foi determinado não pelas espécies mais frequentes e 

abundantes, mas também pelas espécies esporádicas e raras, como Dadaya 

macrops, Disparalona leptorhyncha, Dunhevedia odontoplax, Pseudochydorus 
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globosus e espécies do gênero Chydorus, como C. eurynotus, C. nitidulus e o raro 

C. parvireticulatus. 

Em relação à família Aloninae, as espécies mais comuns foram Alona ossiani, 

a qual está entre as espécies de Alona mais comuns do Brasil sendo registrada na 

maioria dos estados brasileiros, embora com diferentes nomes - A. affinis ou 

Biapertura affinis (Elmoor-Loureiro, 2010), e também Acroperus tupinamba, o qual 

habita principalmente a vegetação marginal de lagoas e rios, e também folhas em 

decomposição (Sinev & Elmoor-Loureiro, 2010). As demais espécies da sub-família 

Aloninae e também Eurycercus cf. lamellatus foram registradas acidentalmente, e 

seus registros sempre se referiram a poucos espécimes. 

Diferentemente dos cladóceros associados à liteira e zona da margem 

(discutido no Cap. 1), a comunidade de cladóceros associados a U. foliosa do lago 

Tupé apresentou poucos registros de espécies planctônicas, os quais foram 

acidentais, sendo que a família Bosminidae esteve ausente no mês de fevereiro/09. 

Existe uma especificidade entre comunidades ecologicamente associadas, e 

as características morfofisiológicas das macrófitas aquáticas que possuem grande 

influência na composição de sua fauna associada. Lauridsen et al. (1996) 

relacionaram que o tamanho do banco e sua posição no lago afetam fortemente a 

composição da comunidade de cladóceros habitantes, e que enquanto bancos 

maiores favorecem espécies litorâneas, bancos pequenos, por terem maior corrente 

de água, são propícios para o desenvolvimento de espécies adaptadas ao nado, 

como as planctônicas. Neste estudo, observamos que a composição entre os 

bancos foi bastante homogênea, especialmente no que diz respeito às espécies 

mais abundantes, e também que não houve relação da riqueza de espécies e 

composição com o tamanho do banco. 

Características específicas da planta, como a densidade das raízes e 

estruturas anexas, afetam os parâmetros bióticos das comunidades associadas, e 

embora apenas uma espécie tenha sido abordada neste estudo, foi possível 

observar que não houve diferença significativa na composição de cladóceros entre 

os bancos. Bergström et al. (2000) ressaltaram que para cada espécie de herbáceas 

submersas existem características específicas e a disponibilidade de recursos e 

hábitat irá sempre apresentar algum tipo de relação. 

Waichman et al. (2002) observaram cerca de 30 espécies de cladóceros das 

família Ilyocrytpidae, Macrothricidae e Chydoridae em bancos da macrófita Eichornia  
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azurea, localizados na margem do Rio Negro, porém neste estudo espécies como 

Macrothrix paulensis, Macrothrix sioli, Chydorus dentifer, foram observadas 

abundantemente, diferindo da composição encontrada em associação com as 

utriculárias do lago Tupé. Tal fato era esperado, uma vez que a estrutura 

morfológica desta macrófita é bastante distinta da utriculária, o que promove 

diferenças na composição e hábitos de vida da fauna associada (Lauridsen et al., 

1996). 

A abundância relativa dos organismos observada nos meses de abril e 

junho/08 e fevereiro/09 corroboraram os resultados observados nas amostras diárias 

que enfocaram o início da colonização (tomadas em fevereiro e março/2010). Nas 

semanas iniciais de desenvolvimento da comunidade, apenas algumas espécies são 

encontradas, porém com o passar do tempo, o restante da comunidade de 

cladóceros começa a se estabelecer nos bancos de Utricularia, e por fim 

desenvolvem abundâncias significativas.  

Os estudos anteriores de Lansac-Toha et al. (2003); Takeda et al. (2003) e 

Mastrantuono & Mancinelli (2005) reforçaram a participação de cladóceros na 

composição das comunidades fitófilas (associadas a macrófitas aquáticas). A 

abundância dos organismos nestes ambientes é significante, embora seja 

numericamente inferior a da zona limnética e as principais influências nos 

parâmetros bióticos da comunidade estariam relacionadas principalmente com os 

atributos da planta-hábitat em questão (Sakuma et al., 2004). 

Resultados acerca da participação da predação por outros animais no 

controle das abundâncias de cladóceros dentro dos bancos de macrófitas ainda são 

contraditórios (Keen, 1973; Paterson, 1993), porém estudos mostram a ocorrência 

de organismos zooplanctívoros, como larvas de Chironomidae e Diptera e 

copépodes da ordem Cyclopoida (Mastrantuono & Mancinelli, 2005) e platelmintos 

Turbellaria (Rocha et al., 1990), os quais também foram observados neste estudo, 

mas estas questões ainda necessitam de estudos aprofundados. 

No caso da utriculária, a própria planta exerce um efeito sobre os 

invertebrados que a habitam, uma vez que apenas estes são capturados pelos 

utrículos. Embora não seja um processo ativo, a predação se dá pela sucção dos 

organismos para dentro das armadilhas (utrículos) após o animal encostar-se a uma 

seta sensorial. A seletividade deste processo ocorre apenas pelo tamanho da porta 

do utrículo (Taylor, 1989).  
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Estudos mostram que a carnivoria é parte fundamental da obtenção de 

nitrogênio pela planta em ambientes cuja concentração deste é baixa, respondendo 

por até 50% dos nutrientes obtidos ressaltando a importância da fauna associada 

para o desenvolvimento da planta (Guisande et al., 2007). Os resultados obtidos 

neste estudo nos permitem concluir claramente qual a participação dos cladóceros 

na obtenção de nutrientes pela planta, especialmente se considerarmos que a 

presença dos mesmos dentro dos utrículos foi observada em períodos de maiores 

abundâncias. 

 Um pouco das relações de “feedback” positivo descritas por Ulanowicz (1995) 

para Utricularia sp. puderam ser observadas neste estudo, com o início do 

desenvolvimento destas plantas e progressivo crescimento de bactérias e algas 

perifíticas, as comunidades animais começam a se estabelecer. Os ostrácodes 

foram os primeiros a se estabelecerem em meio ao estolão da planta, e foram os 

mais capturados pelos utrículos. Com o estabelecimento das populações de 

cladóceros (especialmente no mês de abril/08), a abundância dos mesmos 

ultrapassou a dos ostrácodes e os menores cladóceros passaram a ser capturados 

com maior frequência. Existe a necessidade de estudos mais elaborados a fim de 

determinar as relações ecológicas entre a utriculária e suas presas. 

 Uma das mais interessantes características observadas na associação dos 

cladóceros com estas macrófitas aquáticas foi a sua variação sazonal. Com a 

decomposição e desaparecimento da planta, a comunidade de cladóceros 

desaparece também, e muitas das espécies observadas em associação (como S. 

serrulatus e M. superaculeata) só serão observadas novamente no início do próximo 

ciclo de desenvolvimento da macrófita (ver Cap.4). 

 Neste estudo foi possível observar que a comunidade de cladóceros 

associada à Utricularia foliosa foi similar em três anos consecutivos (2008, 2009 e 

2010), sempre desaparecendo do lago junto com a planta, durante o período de 

águas baixas e reiniciando o ciclo de colonização dos bancos durante o período de 

águas altas. Couto (2010) determinou que a reprodução sexuada é a principal 

estratégia de sobrevivência destes organismos faze estas modificações. 

Ao considerarmos os padrões observados na variação temporal da 

composição dos cladóceros associados aos bancos de utriculária, nota-se um 

padrão co-evolutivo entre estas duas comunidades. O 

aparecimento/desaparecimento destas comunidades, ocorrendo de maneira cíclica 
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mostra claramente uma adaptação evolutiva face as modificações promovidas pelo 

pulso de inundação do rio Negro. 

O número de espécies observado foi alto e as espécies mais abundantes 

deste hábitat não foram observadas significativamente em nenhum outro local. 

Futuramente, questões como as estratégias de sobrevivência, dinâmica 

populacionais das espécies e questões acerca da própria planta contribuirão para 

melhor determinar a relação destas assembleias e contribuir para a compreensão do 

funcionamento do ecossistema como um todo. 
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André Ricardo Ghidini1 & Edinaldo Nelson dos Santos-Silva 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Pós-Graduação em Biologia de Água Doce e Pesca 

Interior. Campus 2, Av. André Araújo, 2936, Aleixo, Manaus, AM. 

1
 andrericardo83@gmail.com 

 

Resumo 

A comunidade de cladóceros planctônicos do lago Tupé tem sido estudada nos últimos 10 anos, e 

muito já se sabe acerca da sua distribuição e composição, porém comparações entre estes estudos 

ainda não foram realizadas, o que permite a compreensão da ecologia destes organismos e a sua 

relação com o meio em que vivem. O lago Tupé sofre oscilações periódicas e cíclicas em seus 

atributos, uma vez que o mesmo é conectado ao rio Negro por um canal, e suas condições se alteram 

durante o pulso de inundação deste rio. O objetivo deste estudo foi determinar a composição e 

diversidade de cladóceros na zona limnética do lago Tupé, e comparar os resultados obtidos com 

estudos anteriores. As amostras foram coletadas nos meses de abril, junho, setembro, outubro e 

novembro/08 e fevereiro/09 em 4 estações dentro do lago. Um total de 25 espécies foi registrado, 

Ceriodaphnia cornuta, Bosminopsis deitersi e Bosmina cf. longirostris foram as espécies mais 

abundantes e frequentes no estudo. Maiores densidades populacionais e riqueza de espécies foram 

registradas durante a seca (outubro/08). Uma relação positiva entre o número de amostras coletadas 

e a riqueza de espécies foi observada quando se considerou estudos anteriores. 

Palavras-chave: Cladocera, região pelágica, águas pretas, Amazônia central. 

 

Abstract 

For the past 10 years, studies contributed greatly to the knowledge regarding the composition and 

distribution of the planktonic cladocerans of Tupé lake, but comparisons between these studies have 

not been made, and this would increase the comprehension of the ecology of this organisms and their 

environment. Periodically the hydrological conditions of the Tupé lake changes, once this lake is 

connected to Negro river by a channel and its conditions changes during the floodpulse of this river. 

The purpose of this study was to determine the composition, abundance and diversity of cladocerans 

in the limnetic zone of Tupé lake and compare the results with previous studies performed in the lake. 

Samples were taken in April, June, September, October, November/08 and February/09 in 4 stations 

located in different areas of the lake. Ceriodaphnia cornuta, Bosminopsis deitersi and Bosmina cf. 

longirostris were the most abundant and frequent species of cladocerans among the 25 recorded 

species. Higher abundance and richness were observed during the low water phase (October/08). A 

relationship between the number of samples taken and the species richness was observed, when 

considering previous studies made in the lake. 

Key-words: Cladocera, pelagic region, black water lake, central Amazon. 

 

 

                                                 
3
 Este capítulo foi formatado conforme as normas da revista Acta Amazônica. 



69 
 

 

Introdução  

 Embora sejam tradicionalmente associados à comunidade zooplanctônica, os 

cladóceros além de serem habitantes da zona limnética de lagos e reservatórios, 

também são observados na região litorânea destes ambientes, onde têm sido 

registrada a maioria das espécies (Robertson, 2004; Elmoor-Loureiro, 2007; 

Castilho-Noll et al., 2010), além de se desenvolverem em meio à serapilheira 

inundada (Walker, 1985), em águas subterrâneas (Dumont, 1995) e em associação 

com outros organismos como bromélias (Smirnov, 1988) e esponjas (Ghidini & 

Santos-Silva, comunicação pessoal) 

 Na zona limnética, diversos estudos foram realizados a fim de determinar a 

composição e abundância de cladóceros dentro da comunidade de organismos 

zooplanctônicos, principalmente no estado de São Paulo (Rocha et al., 1995; Rocha 

& Guntzel, 1999); na bacia do Rio Paraná (Lansac-Tôha et al., 2004; Lansac-Tôha et 

al., 2009), na bacia Amazônica (Robertson & Hardy, 1984). Também foram feitos 

estudos acerca dos aspectos reprodutivos destes organismos (Crispim & Watanabe, 

2001), sua distribuição vertical (Matsumura-Tundisi, 1999; Lansac-Tôha et al., 1995), 

influência da predação (Castilho-Noll & Arcifa, 2007), além de estudar as relações 

destes com a comunidade fitoplanctônica (Ferrão-Filho & Azevedo, 2003; Ghidini et 

al., 2009). 

 Embora existam muitos ambientes amostrados na Bacia Amazônica, estudos 

são mais escassos nesta região quando comparados com outros locais brasileiros 

(Elmoor-Loureiro, 2000). Robertson & Hardy (1984) totalizaram 20 espécies de 

cladóceros pelágicos entre os ambientes de água branca e preta, principalmente no 

entorno de Manaus, detectando diferenças entre estes tipos de águas, o que já 

havia sido determinado anteriormente por Brandorff (1978). Hardy (1980) detectou 

menor diversidade de cladóceros em lagos de água preta, quando comparados aos 

de água branca. Ao contrário dos estudos mencionados anteriormente, Carvalho 

(1983) não detectou padrões claros de variação da abundância na planície de 

inundação do Rio Amazonas ao longo do ciclo hidrológico atribuindo isso ao fato 

deste grupo conter organismos com diferentes estratégias alimentares. 

 Comparativamente o número de estudos em lagos de água preta é reduzido 

em relação aos lagos de água branca. Brandorff (1978) refutou a ideia de que lagos 

de águas pretas possuíam baixa diversidade, o que foi confirmado por estudos 
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posteriores como no rio Tarumã-Mirim e Nhamundá e lago Cristalino (Hardy, 1980; 

Brandorff et al., 1982). 

Entre os lagos de água preta, a maioria dos estudos envolvendo a ecologia 

da comunidade de cladóceros e do zooplâncton foram realizados no lago Tupé, com 

trabalhos enfocando a distribuição espaço-temporal, distribuição vertical, variação 

entre dia e noite, predação por peixes, biomassa e aspectos da reprodução destes 

organismos (Pinheiro, 2006; Previattelli et al., 2005; Ghidini, 2007; Ferreira, 2009; 

Brandorff & Hardy, 2010; Froés-Calixto et al., comunicação pessoal) 

 Historicamente, pode-se observar que a comunidade de cladóceros pelágicos 

do lago Tupé já foi estudada por quase 10 anos, com diferentes abordagens e 

metodologias, porém nenhuma comparação envolvendo estes dados históricos foi 

realizada a fim de possibilitar a observação de padrões estruturais para esta 

comunidade biológica. Sabe-se, no entanto, que existem alterações periódicas na 

composição e abundância dos cladóceros deste lago, relacionadas principalmente 

com o pulso de inundação, além de flutuações diárias envolvendo processos de 

predação e migração vertical (Ghidini, 2007; Brandorff & Hardy, 2010). 

 O objetivo deste estudo foi: i) estudar a composição, abundância e 

diversidade de cladóceros planctônicos na região pelágica do lago Tupé, ao longo 

do ciclo hidrológico; ii) comparar a variação espaço-temporal dos principais atributos 

ecológicos da comunidade de cladóceros (abundância, diversidade e composição)  

com estudos anteriores realizados no lago; iii) comparar entre si os resultados 

obtidos em estudos da comunidade de cladóceros realizados na última década 

(2001 a 2010) comparando as diferentes metodologias utilizadas. 

 

Material e Métodos 

Área de estudo 

Localizado a 30 km da cidade de Manaus, o lago Tupé faz parte da Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável do Tupé. O volume médio de água do lago varia 

entre 1.400.000 e 2.500.000 m3 durante as distintas fases do ciclo hidrológico, uma 

vez que um canal o conecta ao Rio Negro, condicionando o lago ao pulso de 

inundação deste rio (figura 3.1).  

Durante a fase de águas baixas, o lago caracteriza-se como distrófico, 

apresenta profundidades de até 5,0m sendo suas margens majoritariamente 

arenosas. Durante parte da enchente, cheia e parte da vazante, ocorre o 
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alagamento do igapó e o lago, agora um sistema oligotrófico, passa a ter 

profundidades que chegam a 14,5m  (Aprile & Darwich, 2005; Darwich et al., 2005). 

 

 
 

Figura 3.1. A) Amazônia Legal. B) Localização da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé 
(extraída de http://biotupé.org). C) Lago Tupé (extraído de Google Earth, 2010).  

 

Amostragens e análise de amostras e dos dados 

 As amostras foram obtidas nos meses de abril, junho, setembro, outubro e 

novembro/08 e fevereiro/09, em 4 estações de amostragem, sendo 2 localizadas no 

braço principal do lago, uma na estação central (mais profunda) e outra no braço 

secundário (figura 3.2) 
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Figura 3.2. Localização do lago Tupé e das estações de amostragem da região limnética. 

 
A fim de representar integralmente a coluna de água, as amostras foram 

obtidas com uma motobomba com a qual foram filtrados 50l de água a cada metro 

de profundidade, iniciando-se pela superfície até o fundo do lago. O volume 

amostrado em cada estação variou de acordo com a profundidade da mesma na 

época da amostragem. A água foi filtrada com o auxílio de uma rede cônica de 

plâncton (55µm de abertura de malha) e acondicionada em frascos de polietileno, 

sendo fixadas em solução tamponada de formol a 4%. 

Em cada estação mediu-se a profundidade (m) e transparência por disco de 

Secchi (m), sendo calculado o limite da zona eufótica como 3x a média de valores 

obtidos pelo disco de Secchi. Oxigênio dissolvido (concentração - mgO2/L e 

saturação - %), condutividade elétrica (µScm-1) e temperatura (ºC), utilizando 

oxímetro YSI 55 – Yellow Springs, condutivímetro/pHametro YSI 30 – Yellow 

Springs, foram medidos na sub-superfície do lago. 

 Os cladóceros foram identificados através de bibliografia especializada 

(Korovchinski, 1992, Alonso, 1996; Smirnov, 1996; Elmoor-Loureiro, 1988, 1997; 

Paggi, 1973, 1979) e as amostras foram contadas utilizando microscópio 

estereoscópico, através de sub-amostragens realizadas com pipeta do tipo Hensen-

Stempell, com capacidade de 5 ml. O número de alíquotas a serem observadas foi 

m 

Brasil 

Amazonas 
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condicionado à obtenção de 100 espécimes da espécie mais abundante (Bottrell et 

al., 1976) 

A densidade final de organismos foi expressa em organismos/m3, utilizando 

as seguintes fórmulas: 

 
(1)    Organismos da espécie “x” na amostra (A) = (N / S) * T 

 Onde, 
 N = número de organismos contados, por espécie. 
 S = número de mL‟s da sub-amostra contados. 
 T = total de mL‟s que compõe a amostra concentrada. 

 
(2)    Organismos/m3 = (A / L) * 1000 

 Onde, 
 A = número de organismos presentes na amostra. 

 L = total de litros coletados (em qualquer dos aparatos de coleta). 
 

As densidades populacionais (organismos/m3) obtidas através da contagem 

das amostras quantitativas foram representadas através da abundância relativa de 

cada espécie, em cada período e estação amostrada, utilizando a seguinte fórmula: 

 
(3)  Abundância relativa da espécie “x”= Ns*(100/Nt) 

 Onde, 
 Ns = Número de organismos da espécie “x”; 
 Nt = Número de organismos de todas as espécies. 

 
 O índice de constância para cada espécie foi calculado com base em 

Dajoz (1973) sendo que foram consideradas constantes as espécies com C ≥ 51%, 

acessórias, com 25% < C ≤ 50% e acidentais aquelas com C≤25%. 

A fim de sumarizar os atributos ecológicos obtidos nas contagens dos 

organismos, foi calculada a riqueza de espécies, índice de diversidade de Shannon-

Wiener, e também foi construída uma curva de rarefação com base na presença e 

ausência dos cladóceros nas amostras, utilizando o programa PAST (Hammer et al., 

2001). 

Para determinar se existem diferenças significativas na riqueza de espécies e 

abundância relativa de cladóceros entre os meses e estações amostradas, bem 

como variações nos parâmetros abióticos, testes de variância não-paramétricos 

(ANOVA Kruskal-Wallis) foram executados. Uma análise de médias recíprocas foi 

feita a fim de detectar padrões temporais nas abundâncias dos cladóceros pelágicos 

neste estudo 

 Dados acerca da comunidade de cladóceros do lago Tupé amostrados em 

outras épocas, estações ou com outras metodologias foram obtidos através de 
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estudos anteriores e da base de dados do projeto Biotupé (tabela 3.1). Os dados 

referentes a estes estudos foram utilizados como referência, não sendo re-tabulados 

ou analisados novamente. 

 

Tabela 3.1. Estudos anteriores realizados no lago Tupé, com seus respectivos autores, períodos de 
coleta, tema e objetivo central do trabalho. 

 
Período de coleta Autor Metodologia Tema Objetivo 

Abril a 
Novembro/1974 e 

Setembro a 
Novembro/2002 

Brandorff & 
Hardy 
(2010) 

Arrastos qualitativos 
com rede de 

plâncton (55µm) 

Composição de 
crustáceos 

zooplanctônicos 

Composição de crustáceos 
zooplanctônicos na estação central 

(mais profunda), comparando os 
distintos períodos amostrados. 

Novembro/2001 Previattelli 
et al. (2005) 

Coletor Schindler-
Patalas (36L), com 
rede de plâncton 

(55µm) 

Migração vertical 
do zooplâncton 

Analisar a variação vertical das 
populações zooplanctônicas durante a 

seca 

Fevereiro/03 a 
Fevereiro/04 

Pinheiro 
(2004) 

Conteúdo estomacal 
(rede de espera) 

Predação do 
zooplâncton por 

peixes. 

Detectar a participação do zooplâncton 
no conteúdo estomacal de 

Hyophytalmus sp. 
Março/03 a 

Fevereiro/04 
Froés-

Calixto et al. 
(prelo) 

Arrastos verticais 
quantitativos com 
rede de plâncton 

(55µm) 

Distribuição 
espacial-

temporal do 
zooplâncton 

Detectar a composição de da 
comunidade zooplanctônica (apenas 
zona limnética) e sua distribuição ao 
longo do ciclo hidrológico e em 11 

estações dentro do lago. 
Novembro/05 e 

Junho/06 
Ghidini 
(2007) 

Coletor Schindler-
Patalas (24L), com 
rede de plâncton 

(55µm) 

Migração vertical Determinar a distribuição vertical 
nictemeral de cladóceros planctônicos 

no lago em uma estação (Central) 
comparando seca e cheia. 

Dezembro/08 Ferreira 
(2009) 

Motobomba (100l) e 
Arrastos verticais 

com rede de 
plâncton (55µm) 

Variação diurna 
e noturna de 
cladóceros e 
metodologia 

Determinar diferenças da comunidade 
zooplanctônica durante o dia e noite, e 

comparar metodologias. 

 

 

Resultados e Discussão 

Variação dos parâmetros limnológicos 

A profundidade das estações de coleta variou de 1 a 14,5 metros, os menores 

valores sempre foram observados na estação 1, situada na região mais  ao norte do 

braço principal do lago Tupé. As maiores profundidades foram observadas na 

estação 3, localizada na região em que o vale do lago Tupé apresenta o maior 

declive, e por consequência, maior profundidade (figura 3.3). Em relação à variação 

ao longo do período de estudo, os valores menos elevados foram observados no 

mês de outubro/08, caracterizado como período de seca, enquanto os valores mais 

altos foram registrados em junho/08, período de cheia. 
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Figura 3.3. Variação da profundidade do lago Tupé nos meses de abril/08 a fevereiro/09 nas quatro 
estações de coleta (representadas pelas linhas) e da profundidade média do limite da zona eufótica 

(LZE, representado pelas barras cinza). 
 

Houve pouca variação no limite da zona eufótica (L.Z.E.) ao longo do período 

estudado. A penetração da luz no lago Tupé foi discretamente mais alta em 

junho/08, porém não foram verificadas diferenças estatísticas significativas na 

variação da LZE entre os meses e estações amostradas (Kruskal-Wallis test: H 

(N=24)=0,699; p=0,87).  

Ressalta-se que durante o período de águas baixas (setembro, outubro e 

novembro/08), devido às baixas profundidades de algumas estações, a penetração 

da luz ocorreu em toda a coluna da água. Isto foi observado especialmente nas 

estações 1 e 4, que estão localizadas nas regiões mais distantes do rio Negro, e 

tiveram menores profundidades. Na estação 1, em outubro/08, uma profundidade de 

0,7 m foi registrada. Resultados similares acerca da profundidade e penetração da 

luz no lago Tupé foram relatados anteriormente por Aprile & Darwich (2005) e Leão 

(2010). 

Foi possível detectar diferenças na concentração e saturação do oxigênio 

dissolvido e na condutividade elétrica entre os meses de amostragem e os valores 

mais elevados destas variáveis foram observados na enchente (abril/08 e 

fevereiro/09) enquanto que valores menos elevados foram registrados durante a 

seca (outubro e novembro/08) (figura 3.4). Entre as estações amostradas, não foram 

encontradas diferenças entre estes valores (tabela 3.2). 
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A  B  

C  
 

Figura 3.4. Variação da Condutividade elétrica (A), concentração (B) e saturação (C) do oxigênio 
dissolvido, entre os meses de abril/08 e fevereiro/09 no lago Tupé. As barras cinzas representam a 

média e ao traços os valores mínimos e máximos. 
 

Embora os parâmetros limnológicos tenham sido tomados apenas na sub-

superfície do lago Tupé, os valores observados foram similares a estudos prévios 

(Darwich et al., 2005; Ghidini, 2007). O lago apresenta duas situações diferentes ao 

longo do ciclo hidrológico, sendo mais raso e estratificado durante a seca, e, com o 

aumento no nível da água e entrada de água do rio Negro para dentro do lago, as 

condições do mesmo passam a ser mais homogêneas e oligotróficas durante a 

enchente e cheia (Ghidini, 2007; Leão, 2010). 

 
Tabela 3.2. Resultados da ANOVA de Kruskal-Wallis para a variação da Temperatura (ºC), 

Condutividade elétrica (µScm
-1

) e Oxigênio Dissolvido -  Concentração (mg/L) e Saturação (%) no 
lago Tupé. Resultados significativos em destaque. Grau de liberdade (Meses = 5 e Estações =3). 

 

 Meses Estações 

Condutividade H=21,05072 p =,0008 H =,1806283 p =,9807 

Temperatura H=9,346263 p =,0960 H=3,737835 p =,2912 

O.D. (Concentração) H=16,21917 p =,0062 H=,9470194 p =,8141 

O.D. (Saturação) H=15,87281 p =,0072 H=1,636874 p =,6511 
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Composição, diversidade e riqueza de espécies de cladóceros 

 Representantes de todas as famílias neotropicais de cladóceros foram 

observados. No total, 25 espécies de cladóceros foram registradas nas 4 estações 

amostradas no período de abril/08 a fevereiro/09 (tabela 3.3). Estudos em outros 

ambientes brasileiros obtiveram valores próximos do observado no lago Tupé, 

quando se considera apenas a região limnética (Wisniewski et al., 2000; Serafim-

Júnior et al., 2005; Castilho-Noll et al., 2010). Robertson & Hardy (1984) relataram 

média de 20 espécies de cladóceros limnéticos para ambientes amazônicos. 

  
Tabela 3.3. Índice de constância (Dajoz) e abundância relativa das espécies de cladóceros 

planctônicos no lago Tupé entre os meses de Abril/08 a Fevereiro/09. 
 

 
 

 

  Ausentes   Acidentais   Acessórias   Constantes 

 

Família Espécie Dajoz %

Daphniidae Ceriodaphnia cornuta    Sars, 1886 34,84

Bosminidae Bosmina hagmanni    Stingelin, 1904 2,36

Bosmina longirostris    (O.F.Müeller, 1785) 15,12

Bosmina tubicen    Brehm, 1953 1,55

Bosminopsis brandorffi    Rey & Vasquez, 1989 0,02

Bosminopsis deitersi    Richard, 1895 19,58

Bosminopsis negrensis    Brandorff, 1976 0,03

Holopedidae Holopedium amazonicum    Stingelin,1904 0,84

Moinidae Moina minuta    Hansen, 1899 8,67

Moina reticulata    (Daday, 1905) 0,01

Moina rostrata    McNair,1980 4,33

Sididae Diaphanosoma birgei    Korinek, 1981 0,19

Diaphanosoma polyspina    Korovchinsky, 1982 11,81

Diaphanosoma spinulosum    Herbst, 1967 0,01

Ilyocryptidae Ilyocryptus spinifer    Herrick, 1882 0,16

Macrothricidae Streblocerus pygmaeus    Sars, 1901 <0,01

Chydoridae Alona dentifera    (Sars, 1901) 0,01

(Aloninae) Alona ossiani    Sars,1862 0,01

Coronatella monacantha    (Sars, 1901) 0,01

Notoalona sculpta    (Sars, 1901) 0,01

Chydoridae Alonella clathratula    Sars, 1896 0,02

(Chydorinae) Alonella dadayi    Birge, 1910 0,26

Alonella n.sp. 0,08

Disparalona hamata   (Birge, 1879) 0,02

Ephemeroporus barroisi    (Richard, 1894) 0,04
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 Considerando a riqueza de espécies, a família Chydoridae foi a mais 

representativa, porém os registros deste grupo foram acidentais. Esta é a família 

mais numerosa dentre os cladóceros (Smirnov, 1996). Em sequencia, um maior 

número de Bosminidae foi observado, seguido por Moinidae e Sididae. Apenas uma 

espécie das famílias Ilyocryptidae, Macrothricidae e Holopedidae foi observada. 

 A alta riqueza de Bosminidae em ecossistemas amazônicos foi registrada por 

Brandorff (1978), o qual destacou a ocorrência de três espécies do gênero 

Bosminopsis, sendo uma endêmica para a bacia Amazônica (Brandorff, 1976; Rey & 

Vasquez, 1989). A ocorrência de espécies do gênero Bosmina tem sido comum em 

outros ambientes neotropicais, especialmente em reservatórios (Paggi & José de 

Paggi, 1990; Lansac-Tôha et al., 2004; Perbiche-Neves, 2008). 

A espécie Ceriodaphnia cornuta foi observada em 100% das amostras e tal 

fato corrobora resultados obtidos em outros ambientes neotropicais, uma vez que 

esta espécie é amplamente distribuída e possui alta adaptabilidade alimentar 

(Villalobos & González, 2006).  

Também, Bosmina longirostris, Bosminopsis deitersi, Diaphanosoma 

polyspina e Moina minuta estiveram entre as espécies mais representativas ao longo 

deste estudo. Considerando espécies acessórias, destacou-se Moina reticulata, 

Moina rostrata e Bosmina tubicen. 

Os registros de Streblocerus pygmaeus (Macrothricidae), Ilyocryptus spinifer 

(Ilyocryptidae) e das espécies da família Chydoridae foram acidentais, e muitas 

vezes corresponderam à observação de apenas 1 espécime. Por se tratar de 

espécies fitófilas e escavadoras (como S. pygmaeus) habitantes do litoral, seus 

registros em amostras da zona pelágica, devem ser considerados acidentais 

(Smirnov, 1974; Fryer, 1968; Fryer, 1974). 

 Entre as amostras analisadas uma média de sete espécies foi observada 

(mínimo=4, máximo=9) e o número de espécies foi discretamente maior em 

outubro/08, enquanto que os valores mais baixos deste atributo ecológico foram 

registrados no mês subsequente (figura 3.5). Não houve diferença significativa na 

variação da riqueza de espécies entre os meses (KW-H(5;24)=8,1126; p=0,1501) e 

estações de amostragem  (KW-H(3;24)=0,2277; p=0,9730). 
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A  B  
 

Figura 3.5. Riqueza de espécies de cladóceros nos meses de amostragem (A) e estações de coleta 
(B) na região limnética do lago Tupé. A barra cinza representa a média, e os traços representam os 

valores mínimo e máximo.  
 

 No entanto, a pouca variação espaço-temporal da riqueza de espécies não é 

refletida nas densidades populacionais de cada espécie. A densidade média de 

cladóceros foi igual a 9516 org/m3 (mínimo=769 org/m3, máximo=41747 org/m3) 

sendo que C. cornuta (média=3315 org/m3, mín= 0, max= 15707 org/m3) 

correspondeu a 34,8% dos cladóceros registrados na zona limnética, ao longo de 

todo o estudo, sendo a espécie mais abundante, seguido por B. deitersi, 

B.longirostris e D. polyspina. Espécies classificadas como acessórias apresentaram 

abundâncias relativas entre 10 e 20%. (figura 3.6). 

 

 
Figura 3.6. Abundância relativa de cladóceros na zona limnética do lago Tupé, entre os meses de 
abril/08 a fevereiro/09. Espécies com abundância relativa menor que 1% não estão representadas. 

 

 A dominância numérica de C. cornuta já foi previamente registrada em outros 

ambientes amazônicos, especialmente em sistemas lacustres do rio Solimões, como 
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o lago Jacaretinga (Hardy, 1992), represa de Curuá-Una (Robertson, 1980, 1981) e 

também em lagos de água preta (Robertson & Hardy, 1984). B. deitersi está entre as 

espécies mais comuns de sistemas aquáticos neotropicais (Kotov, 1997), e a mesma 

foi dominante nos lagos Cristalino e Tarumã-Mirim (Hardy, 1980); Camaleão 

(Waichman et al., 2002) e Batata (Maia-Barbosa & Bozelli, 2006). 

Assim como verificado para a riqueza de espécies, as densidades totais de 

cladóceros entre as estações amostradas não teve variação significativa (Total 

Geral: KW-H(3;24)=1,5267; p=0,6761), porém se considerarmos os meses de coleta, 

verificou-se maiores densidades totais de cladóceros planctônicos em outubro/08, 

durante o período de seca, caracterizando uma variação sazonal significativa no 

número total de cladóceros planctônicos amostrados (KW-H(5;24)=11,21; p=0,0474) 

(figura 3.7). 

 

A  B  
 

Figura 3.7. Densidade total de cladóceros na região limnética do Lago Tupé, entre os meses de 
abril/08 e fevereiro/09(A) e entre as 4 estações de coleta (B). 

 

Maiores densidades de organismos zooplanctônicos durante o período de 

seca foi previamente observado por Brandorff & Andrade (1978) e Carvalho (1981, 

1983) em lagos de várzea, fato associado principalmente a modificações na 

concentração de nutrientes e de sedimentos em suspensão. Hardy (1980) observou 

que esta diferença não foi observada em lagos de água preta como o Cristalino, uma 

vez que a abundância de cladóceros foi maior na cheia. 

Comparativamente, as espécies não tiveram padrões similares em suas 

densidades populacionais ao longo do estudo. Holopedium amazonicum 

(Holopedidae), as espécies da família Bosminidae (especialmente Bosmina sp. e B. 

deitersi) e M. minuta foram observadas principalmente nos meses de águas baixas 
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(setembro, outubro e novembro/08) (tabela 3.4). Resultados similares foram 

observados neste lago por Ghidini (2007). 

As espécies das famílias Chydoridae e Macrothricidae, sempre raras neste 

estudo (abundância relativa inferior a 1%), foram observadas principalmente nos 

meses de águas baixas. Embora sejam organismos de hábito bentônico, Paggi & 

José de Paggi (1990) afirmaram que o registros destas em águas abertas é 

ocasional, provavelmente como “pseudoplâncton”. É importante considerar que 

durante a época da vazante, o nível da água do lago Tupé diminui recuando da 

região litorânea em direção ao corpo principal do lago, podendo trazer consigo estes 

organismos. 

 
Tabela 3.4. Média da densidade (em organismos/m

3
) de cladóceros por famílias, registradas entre 

Abril/08 e Fevereiro/09, na região limnética do lago Tupé. 
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Abr/08 3276 247 373 42 269 17 125  

Jun/08 3459 310 690 83 1253    

Set/08 447 195 50  93 14   

Out/08 3784 2188 1874 205 824 188 80 5 

Nov/08 121 603 1498 492 129 58 41  

Fev/09 756 221 96  372  83  

 

 Por outro lado, médias mais elevadas de espécies da família Sididae e 

Ilyocryptidae foram registradas em junho e abril/08, respectivamente, durante o 

período de águas altas. Embora tenha atingido seu máximo populacional em 

outubro/08, o que caracterizou este mês com as maiores densidade de cladóceros, 

as densidades médias de C. cornuta observadas em abril e junho/08 são 

equiparáveis, indicando altas abundâncias desta espécie também durante a cheia.  

 Tal fato é um indicativo de que na região limnética do lago Tupé, a influência 

do pulso de inundaç ão, embora presente, não é tão expressiva quanto ao que 

é observada em lagos de várzea, aonde a população chega inclusive a desaparecer 

com a entrada de água branca dos rios (Brandorff & Andrade, 1978). 

Ressaltamos também que os registros de Bosminopsis brandorffi, 

Bosminopsis negrensis e M. rostrata foram restritos a cheia, sendo que M. rostrata 

atingiu um pico populacional (aprox. 5.000 ind/m3) em junho/08, na estação 4 (braço 
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secundário). Maia-Barbosa & Bozelli (2006) observaram também ocorrência 

esporádica de B. brandorffi e M. rostrata no lago Batata (PA) durante período de 

águas altas. B. negrensis possui preferência por ambientes ácidos como os lagos de 

água preta e são encontrados em associação com B. deitersi (Brandorff, 1976). 

Sumarizando os resultados obtidos da riqueza de espécies de cladóceros e a 

abundância relativa, pode-se observar padrões de diversidade tanto na escala 

espacial quanto na escala temporal. A diversidade de cladóceros pelágicos (índice 

de Shannon-Wiener) foi maior no mês de outubro/08. Espacialmente pode-se 

observar que maiores valores de diversidade foram observados na estação 4, 

localizada no braço secundário do lago (figura 3.8). 

 

 

 
Figura 3.8. Índice de diversidade de Shannon-Wiener (em bits) e Equitabilidade (J) entre os meses de 

abril/08 a fevereiro/09, e entre as 4 estações de amostragem, na zona limnética do lago Tupé. 
 

Comparativamente, os valores de diversidade observados no lago Tupé 

durante o período deste estudo (mín=1,02 e máx=1,49 bits) foram similares aos 

registrados em outros ambientes brasileiros (Neves et al., 2003; Serafim-Júnior et 

al., 2005; Negreiros et al., 2009; Castilho-Noll et al., 2010). Em comparação com 

outros lagos amazônicos, os valores de diversidade observados foram mais altos 

que os dos lagos Cristalino e Tarumã-Mirim (Hardy, 1980). 
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É possível perceber que foram registrados valores altos de equitabilidade, 

indicando que as abundâncias das espécies são bastante diferentes. No caso, estes 

valores refletem certamente a dominância numérica de C. cornuta sobre as demais 

espécies. 

 O resultado da análise de médias recíprocas (RA, Eigenvalues: 1º 

eixo=0,4303 / 2º eixo=0,1893. % explicada acumulada nos 2 primeiro eixos = 

43,02% - figura 3.9), ilustra os padrões de abundância detectados neste estudo. 

Com exceção da estação 3, durante o mês de outubro (destacada pela flecha), no 

qual máximos de abundância foram observados, as demais amostras dividiram-se 

em dois grupos nos eixos da RA. Um grupo (1) representando o período de águas 

altas (abril e junho/08 e fevereiro/09) e outro (2) refletindo as abundâncias 

observadas no período de águas baixas (setembro, outubro e novembro/08). 

 

 
 

Figura 3.9. Plotagem dos scores da análise de médias recíprocas com dados baseados na 
abundância das espécies de cladóceros observados entre os meses de abril/08 a fevereiro/09 em 

todas as estações de coleta, no lago Tupé. 
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 Analisando os principais atributos da comunidade de cladóceros limnéticos do 

lago Tupé pode-se observar uma relação com as diferentes épocas do ciclo 

hidrológico. Tanto a riqueza de espécies quando a abundância dos cladóceros foi 

maior durante o período de seca, levando esta época a apresentar uma maior 

diversidade, quando comparado com o período de cheia. Também, observou-se uma 

dominância da espécie C. cornuta, seguido por B. deitersi, em grande parte do ciclo 

hidrológico analisado. 

  

Comparação com estudos anteriores no Lago Tupé 

Foram observadas diferenças nos resultados obtidos neste estudo quando 

comparamos com resultados observados anteriormente no lago Tupé. O número de 

espécies observados variou entre 9 e 25 e apenas 3 estudos demonstraram 

bastante similaridade quanto à riqueza de espécies e composição da comunidade de 

cladóceros (tabela 3.5).  

 
Tabela 3.5. Resultados obtidos em estudos prévios realizados no lago Tupé. Nam = Número de 

amostras coletadas; Stot = Riqueza de espécies total, máximo e mínimo; Dens. = Média da densidade 
populacional total naquele estudo (em org/m

3
); Freq = Espécies com maior frequência de ocorrência; 

Abund = Espécies mais abundantes. 
 

Estudo Nam Stot, máx. e 
min. 

Densidade 
pop. média 

Espécies 
frequentes 

Espécies 
abundantes. 

Froés-Calixto et 
al. (in prep.) 

132, sendo 11 
estações por 12 
coletas (meses) 

Acum=25, max=16 
(mar/03), mín=8 

(dez/03) 

15.444 org/m3 
(total) 

B. deitersi; 
    C. cornuta; 

D. polyspina 

B. deitersi 
*2.000.000 ind/m3 

(pico) 
Ghidini (2007) 114, em 1 estação 

em 2 coletas (por 
metro a cada 4h). 

Acum=20, max=12 
(jun/06), mín=1 

(jun/06) 

6.080 org/m3 
(nov/05) 

9.118 org/m3 
(jun/06) 

B. deitersi; 
M. minuta; 
C. cornuta 

    B. deitersi; 
C. cornuta e M. 

minuta 
D. polyspina 

Ferreira (2009) 90, em 1 estação e 
1 coleta 

12 N/A M. minuta,  
B. deitersi; 
C. cornuta 

M. minuta (17.000) 
  B. deitersi (8664) 
 C. cornuta (8008) 

Previattelli et al. 
(2005) 

40, em 1 estação, 
1 coleta 

Aprox. 10 N/A N/A B. deitersi 
B. longirostris 

M. minuta 
Brandorff & 
Hardy (2010) 

N/A 
(Em 1 estação, 
1974 e 2002) 

18 N/A B. deitersi 
M. minuta 

C. cornuta 

B. deitersi 
M. minuta 
C. cornuta 

Pinheiro (2005) 24 
(em 1 estação, em 

12 coletas) 

11 ? 
(1 a 11.887 

org/m3) 

N/A B. deitersi 
M. minuta 

D. polyspina 

 

Entre estes estudos, Froés-Calixto et al. (in prep.) observaram 25 espécies de 

cladóceros em um ciclo hidrológico (12 meses entre os anos de 2003 e 2004) e em 

11 estações de coleta, e quando comparado com o estudo atual, apenas as espécies 

raras foram diferentes (todas da família Chydoridae). Entre outras similaridades os 

autores não detectaram diferenças espaciais significativas da riqueza de espécies, 

mas um padrão temporal foi observado. 
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A riqueza específica e composição da comunidade de cladóceros 

planctônicos observadas neste estudo também foram similares com estudos 

realizados em 2005 e 2006 (Ghidini, 2007). Existe uma forte relação entre o esforço 

amostral e número de táxons observados, uma vez que maiores riquezas 

específicas foram registradas em estudos onde um maior número de amostras foram 

analisadas (figura 3.10).  

 

 
 

Figura 3.10. Número de amostras coletadas em estudos já realizados no lago Tupé em diferentes 
épocas, e riqueza de espécies acumuladas em cada estudo. 

 

 A única exceção para tal regra foi observada no estudo de Brandorff & Hardy 

(2010). Tal fator pode estar associado à amostragem, que neste estudo foi feita 

qualitativamente podendo atingir grande volume de água filtrada (volume 

desconhecido) enquanto que nos demais estudos a amostragem foi feita 

quantitativamente, sempre com volumes de água limitados (entre 24 e 200 litros, 

aproximadamente). 

É importante considerar também o refinamento taxonômico de cada estudo, 

uma vez que pode provocar a inclusão/exclusão de espécies, modificando a riqueza 

obtida. 

 Comparativamente, as densidades populacionais médias observadas nos 

estudos foram próximas, embora existam diferenças, especialmente quanto às 
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populações dominantes de cladóceros. No presente estudo, o pico de abundância 

registrado foi da espécie Bosminopsis deitersi ( 19.000 org/m3), no mês de 

outubro/2008, na estação 4, localizada no braço secundário do lago Tupé. 

Anteriormente, Fróes-Calixto et al. (in prep.) observaram 2.000.000 org/m3 da 

mesma espécie em novembro/2003 (seca), enquanto Ghidini (2007) registrou picos 

de aproximadamente 24.000 org/m3 em junho/06 (cheia). 

 Certamente as estimativas populacionais obtidas podem estar relacionadas 

imediatamente com diferentes comportamentos populacionais e os picos de 

indivíduos podem ter alguma justificativa ecológica. Porém, não se pode descartar o 

efeito que o aparato de coleta pode ter causado na obtenção de valores tão 

diferenciados. Os três estudos citados anteriormente empregaram diferentes 

metodologias e aparatos de coleta. 

 Em uma revisão, Bottrell et al. (1976) apontaram que existem diferenças entre 

os resultados obtidos por métodos de coleta por volume ou com rede. Os mesmos 

afirmam que coletores por volume (como as motobombas) geralmente resultam em 

amostras com maiores densidades, mas seu distúrbio no ambiente é menor 

permitindo uma melhor captura de organismos velozes, além de que o ritmo 

contínuo de filtragem proporciona uma amostragem mais representativa do 

ambiente. 

 Também, existem variações atípicas que vão além do aparato de coleta, como 

por exemplo, características do ambiente que podem favorecer certo aparato, além 

da influência do sujeito-coletor (velocidade de subida da rede de arrastro, controle 

da válvula de sucção). Estas variações também podem desencadear diferenças na 

amostragem, sub ou superestimando alguma população ou a comunidade como um 

todo (Bottrell et al., 1976). 

 No lago Tupé, Ferreira (2009) amostrou a comunidade de cladóceros 

planctônicos na estação central do lago Tupé (Equivalente a estação 3 neste 

estudo), utilizando tanto arrastos verticais com rede cônica de plâncton, quanto 

motobomba. Os valores de densidade de organismos e riqueza de espécies de 

cladóceros foram maiores quando amostrados com a motobomba. 

 Embora empregando metodologias diferentes, as espécies mais 

representativas dos estudos foram as mesmas ao longo dos últimos anos. 

Bosminopsis deitersi, Moina minuta e Ceriodaphnia cornuta estão entre as espécies 

mais frequentes de cladóceros na região limnética do lago Tupé e a constatação de 
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tal fato em todos os estudos anteriores ressalta a importância das mesmas para a 

região amazônica. Estas espécies também são as mais representativas em outros 

ambientes da bacia Amazônica (Robertson, 1980; Robertson & Hardy, 1984; 

Robertson & Darwich, 2008). 

 Com relação a diversidade de cladóceros limnéticos no lago Tupé, a série 

histórica de estudo nos permite observar padrões de variação adaptados ao ciclo 

hidrológico com períodos de vazante e enchente, passando por diferenças 

ecológicas cíclicas em acordo. Este estudo e o de Froés-Calixto et al. (in prep.) 

demonstraram que a comunidade de cladóceros na zona pelágica não possui 

padrões espaciais claros de distribuição enquanto que parte dos atributos, como a 

composição da comunidade varia temporalmente. 

 Previattelli et al. (2005), Ghidini (2007) e Ferreira (2009) ressaltaram a 

importância de se realizar coletas que contemplem a coluna da água integralmente 

(da superfície ao fundo) ao longo do ciclo nictemeral uma vez que flutuações diárias 

nos atributos ecológicos dos cladóceros foram observadas. Ghidini (2007) 

determinou que H. amazonicum permanece preferencialmente a 3 metros de 

profundidade, logo, uma coleta na subsuperfície não amostraria essa espécie de 

maneira eficaz. Previattelli et al. (2005) observaram maiores abundâncias durante a 

noite, o que leva estimativas de abundância realizadas com amostras diurnas a 

serem errôneas, quando interpretadas como a comunidade toda do lago. 

Além da variação diária e sazonal, outros estudos (ver capítulos 1 e 2) 

demonstraram que ambientes que ainda não haviam sido explorados (como a região 

litorânea do lago e macrófitas aquáticas) abrigam grande diversidade, e estudos 

futuros necessitam elucidar a importância que estes hábitats exercem na 

comunidade planctônica, especialmente no que se diz aos processos de migração 

horizontal para o litoral e suas causas (adaptação a predação ou busca por 

melhores condições alimentares), e na exportação e importação de espécies entre 

estas regiões. 

 Os resultados observados na última década mostram que ainda existem 

lacunas a serem exploradas a fim de se determinar a variação espaço-temporal da 

comunidade de cladóceros planctônicos do lago Tupé. Embora a composição de 

espécies determinadas nos estudos sejam similares, sabe-se que existem flutuações 

na densidade populacional e riqueza de espécies de cladóceros no lago, e que a 

metodologia e aparato de coleta empregados nos estudos podem influenciar nos 
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resultados obtidos, o que pode levar a interpretações ecológicas errôneas sobre esta 

comunidade. 
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Resumo 

O objetivo deste estudo foi determinar a diversidade de cladóceros no lago Tupé, um lago de águas 

pretas da Amazônia central, e variação na composição e riqueza de espécies destes organismos ao 

longo de um ciclo hidrológico e entre os diferentes hábitats que ocorrem dentro do lago. Amostras 

qualitativas foram coletadas na região litorânea (na água e no meio da serapilheira inundada), nos 

bancos da macrófita aquática Utricularia foliosa, na região profunda e na região limnética. Um total de 

76 espécies de cladóceros foi registrado, sendo 40 da família Chydoridae. A zona de serapilheira 

apresentou maior riqueza de espécies (S=64), seguido pelos bancos de utriculária (S=50), zona da 

margem (S=39), zona limnética (S=25) e região profunda (S=16). Com relação aos meses de estudo, 

maiores diversidades foram observadas no período de cheia (abril e junho/08 e fevereiro/09). Durante 

o período de enchente e cheia ocorre o alagamento do igapó e da serapilheira, bem como o 

desenvolvimento de macrófitas aquáticas no lago, disponibilizando estes locais para a colonização 

pelos cladóceros. Durante a seca, os mesmos desaparecem e a diversidade de cladóceros do lago 

deve ser atribuída apenas à região limnética e profunda. Durante o próximo ciclo de enchente e 

cheia, a comunidade da região litorânea se reestabelece completamente, evidenciando adaptação 

destes organismos ao pulso de inundação. 

Palavras-chave: riqueza de espécies, Cladocera, pulso de inundação, ATTZ, igapó. 

 

Abstract 

This study determined the diversity of cladocerans in Tupé Lake, a central Amazon black water lake, 

and the variation in the species composition and species richness of these animals throughout a 

hydrological cycle and among the different habitats that occur in the lake‟s area. Qualitative samples 

were taken in the littoral region (in the middle of the leaf litter and in the water), in Utricularia foliosa‟s 

stands, in the deeper layers of the water column and in the limnetic region. From the total of 76 

species registered, 40 belong to the Chydoridae family. The leaf litter samples were the richest ones 

(S=64) followed by the U. foliosa’s stands (S=50), the water in the littoral zone (S=39), the limnetic 

region (S=25) and the deepest layers of the water column (S=16). Samples taken in the high water 

phase (April, June/08 and February/09) had higher diversity. In that period the “igapó” forest, and by 

consequently the leaf litter, is flooded and also there‟s the development of macrophytes in the lake, 

which constitutes new habitats that will be colonized by cladocerans. In the low water phase, these 

habitats disappear and the cladocerans diversity are attributed mainly to the limnetic zone. In the next 

flooding, the littoral cladocerans community reestablished themselves completely, which shows the 

adaptation of these organisms to the floodpulse. 

Key-words: species richness, Cladocera, floodpulse, ATTZ, igapó. 

 

                                                 
4
 Este capítulo foi formatado conforme as normas da revista Acta Amazônica. 
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Introdução 

 O grupo formalmente conhecido como Cladocera, hoje é reconhecido por 

quatro ordens de pequenos crustáceos, Onychopoda e Haplopoda são encontrados 

apenas nas regiões Paleática e Neártica, enquanto as ordens mais diversificadas, 

Ctenopoda e Anomopoda distribuem-se ao longo de todo o globo terrestre (Fryer, 

1987). O tamanho do corpo destes animais varia entre 0,2 e 6,0 mm., são habitantes 

preferenciais de ambientes dulcícolas (embora existam espécies marinhas), sendo 

encontrados nas regiões pelágica, litorânea e profunda desses ambientes. Estudos 

atuais associam a ocorrência destes organismos também a águas subterrâneas 

(Dumont, 1995), liteira inundada em florestas de igapó (Walker, 1985) e outros 

organismos, como esponjas (Ghidini & Santos-Silva, comunicação pessoal) e 

briófitas (Frey, 1980). 

 Embora os cladóceros tenham sido estudados há quase quatro séculos, 

apenas nos últimos 50 anos ocorreram grandes avanços científicos com relação não 

só à taxonomia do grupo, mas também a sua ecologia. Em relação à diversidade, o 

número de espécies de cladóceros aumentou radicalmente após a refutação do 

cosmopolitismo para a maioria das espécies (Frey ,1987). 

 Aproximadamente 620 espécies de cladóceros podem ser consideradas 

válidas em todo mundo (Forró et al., 2008), número sujeito a modificações 

especialmente através da resolução de grupos de espécies crípticos e da 

descoberta de novas espécies como as das famílias recém-descobertas 

Dumontiidae (Santos-Flores & Dodson, 2003) e Gondwanotrichidae (Van Damme et 

al., 2007) e estudos moleculares. Forró et al. (2008) reconheceram 186 espécies de 

cladóceros na região neotropical, sendo 98 endêmicas, colocando a região como a 

terceira em número de espécies. 

 Historicamente os estudos com estes organismos concentraram-se em sua 

zona de origem, regiões Paleártica e Neártica, o que levou a crença que o 

hemisfério norte concentrava uma maior diversidade destes organismos, porém com 

estudos subsequentes, a ideia foi refutada. Dumont & Segers (1996) afirmaram que 

a falta de amostragens especializadas e inventários biológicos completos (ATBi's em 

inglês), incluindo obrigatoriamente a zona litorânea, está entre as principais causas 

das diversidades mais baixas observadas na zona tropical. Dumont (1994) atribuiu a 

observação de espécies litorâneas em amostras limnéticas um indicativo de que a 

diversidade nestes ambientes poderia ser alta, e que estudos mais aprofundados 
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poderiam chegar a triplicar o número de espécies de cladóceros observadas nestes 

ambientes. 

 Tradicionalmente, os cladóceros eram estudados principalmente na região 

limnética, no plâncton, porém, entre as famílias de cladóceros, a que possui maior 

número de espécies (Chydoridae) compreende organismos com hábitos de vida 

litorâneos, raramente sendo encontrados em outras zonas. Uma vez que o litoral dos 

lagos ainda é pouco estudado, se comparado à região limnética, grande parte da 

diversidade biológica desta família ainda não foi descoberta. Forró et al. (2008) 

ressaltaram que esta região é a que sofre maior impacto das ações antrópicas, 

sendo degradada mais rapidamente, reforçando a importância da inclusão deste 

ambiente nos inventários biológicos. 

 Estudos brasileiros enfocando a zona litorânea (coberta ou não pela 

vegetação) têm registrado alta riqueza de espécies, tanto em ecossistemas naturais 

quanto em reservatórios construídos pelo homem. Um total de 74 espécies de 

cladóceros foi registrado na planície de inundação do rio Paraná, considerando rios 

e lagos, em uma série história de 10 anos (Lansac-Toha et al., 2009); Castilho-Noll 

et al. (2010) observaram 58 espécies de cladóceros, entre ambientes pelágicos e 

litorâneos de reservatórios do estado de São Paulo. Robertson (2004) registrou 47 

espécies de cladóceros em lagos da planície de inundação do rio Paraná. Estudos 

que abordaram especificamente cladóceros fitófilos registraram 18 e 39 espécies, 

não incluindo membros das famílias planctônicas (Sousa & Elmoor-Loureiro, 2008; 

Elmoor-Loureiro, 2007). 

 Na Bacia Amazônica, a diversidade conhecida de cladóceros ainda se 

restringe a estudos enfocando estes organismos dentro do plâncton (e.g. Brandorff, 

1978; Hardy, 1980; Robertson & Hardy, 1984; Waichmann et al., 2000; Melo et al., 

2006; Ghidini & Santos-Silva, no prelo) registrando entre 15 a 20 espécies de 

cladóceros. No entanto, estes estudos já citam ocorrências de Chydoridae e 

Macrothricidae, porém muitas vezes acidental, sem identificações a nível específico. 

 Entre os estudos que contemplam comunidades litorâneas, Brandorff et al. 

(1982) registraram 34 espécies de cladóceros, sendo a maioria das famílias 

Chydoridae e Macrothricidae (incluindo 3 novas espécies). Melo (1998) registrou 57 

táxons de cladóceros, incluindo organismos planctônicos e litorâneos em lagos de 

águas brancas e pretas, e Rimachi (2004) observou 45 táxons de cladóceros em 

lagos de várzea do rio Solimões-Amazonas. 
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Estudos realizados em planícies de inundação demonstraram que, de 

maneira geral, nestes locais o litoral sofre intensa modificação especialmente 

quando se leva em conta modificações no nível da água. O relevo plano promove a 

construção de amplos litorais, ricos em macrófitas, além da influência da floresta de 

terra firme no aporte de material alóctone, disponibilizando uma gama de nichos 

ecológicos a serem explorados. Isto está entre as causas de planícies de inundação 

serem consideradas “hot-spots” de diversidade biológica (Junk et al., 1989; Junk & 

Wantzen, 2004). 

 Desta forma, a inclusão da região litorânea em programas de amostragens de 

inventários biológicos faz-se necessária, uma vez que estas regiões ainda não foram 

exploradas, o que levará a um aumento no número de espécies observado (inclusive 

para cladóceros), melhor conhecimento da biodiversidade dos ambientes aquáticos, 

além de elucidar melhor o funcionamento desta região dentro dos lagos.  

Com relação aos cladóceros na bacia Amazônica, estudos enfocando a 

diversidade do grupo em múltiplos hábitats dentro um lago não foram realizados, 

demonstrando a importância de se conhecer a composição de cladóceros litorâneos 

nestes locais, bem como a influência que as modificações que a paisagem dos lagos 

sofrem ao longo do pulso hidrológico irão ter sobre a abundância, diversidade e 

riqueza de espécies destes organismos. 

 Os objetivos deste trabalho foram: i) determinar a diversidade de cladóceros 

no lago Tupé, incluindo hábitats específicos; ii) distinguir as assembleias de 

cladóceros que habitam a região litorânea (zona de serapilheira, zona da margem), 

macrófitas aquáticas, região limnética e região profunda do lago; iii) verificar a 

ocorrência de modificações na composição e riqueza de espécies de cladóceros ao 

longo do ciclo hidrológico. 

 

Material e Métodos 

Área de estudo 

Localizado a 30 km da cidade de Manaus, o lago Tupé faz parte da Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável do Tupé. O lago possui um volume médio de água 

que varia entre 1.400.000 e 2.500.000 m3 durante as distintas fases do ciclo 

hidrológico, uma vez que um canal de comunicação o conecta ao rio Negro, 

condicionando o lago ao pulso de inundação deste rio. Durante a fase de águas 

baixas, o lago apresenta profundidade máxima de 5,0 m sendo suas margens 
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majoritariamente arenosas. Durante parte da enchente, cheia e parte da vazante, 

ocorre o alagamento do igapó bem como o surgimento de bancos de macrófitas 

aquáticas e o lago atinge profundidades de até 14,5 m (Aprile & Darwich, 2005; 

Darwich et al., 2005). Durante este período, apenas bancos de U. foliosa são 

observados (Reiss, 1977). Rai & Hill (1981) classificam o lago tupé como um lago 

distrófico e oligomítico, com alterações profundas de suas características ao longo 

do ciclo hidrológico. 

 

Amostragens e análise dos dados 

 Amostras qualitativas foram obtidas durante a enchente (abril/08), cheia 

(junho/08), vazante (setembro e outubro/08), seca (novembro/08) e enchente 

(fevereiro/09) (figura 4.1). 

 

 
 

Figura 4.1 Localização do lago Tupé e os principais igarapés. 
 

Para efeito comparativo a região litorânea foi subdividida em duas zonas: a 

zona de serapilheira (compreende o limite terra/água) e a zona da margem 

(compreende a coluna de água na região litorânea com até 1 metro de 

profundidade). O hábitat U. foliosa compreende os bancos desta macrófita aquática, 

os quais se localizam fora da área sombreada da região litorânea. 

Informações sobre a localização, metodologia de coleta e dados 

aprofundados sobre a comunidade de cladóceros da região litorânea e da região 
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limnética, bem como dos cladóceros associados à U. foliosa podem ser obtidas nos 

capítulos 1, 2 e 3 (tabela 4.1). 

 

Tabela 4.1. Sumário dos hábitats e regiões amostradas no lago Tupé, entre os meses de abril/08 e 
fevereiro/09, e as respectivas metodologias empregadas. 

 

Hábitat Descrição Metodologia N Obs. 

Reg. 
Litorânea 
(Liteira) 

Compreende a região de 
alagamento das folhas 
oriundas da floresta de 

terra firme. 

Rapiché modificado, 
em 8 pontos de coleta 
ao longo do lago Tupé 

30 Para maiores 
informações, ver 

capítulo 1. 

Reg. 
Litorânea 
(Margem) 

Compreende a coluna de 
água na margem do lago, 

após a zona de liteira, com 
até 2m de profundidade. 

Motobomba, filtrando 
200L de água em rede 

de plâncton, em 8 
pontos de coleta ao 
longo do lago Tupé 

30 Para maiores 
informações, ver 

capítulo 1. 

Utriculária Compreende os 
cladóceros viventes em 
meio dos talos da planta 

submersa. 

Rapiché modificado 
com malha de 100µm, 

em 10 bancos de 
macrófitas, a cada 

coleta. 

30 Para maiores 
informações, ver 

capítulo 2. 

Reg. 
Limnética 

Coluna da água, da 
superfície ao fundo. 

Motobomba, com 
volume conhecido, em 
4 estações de coleta 

24 Para maiores 
informações, ver 

capítulo 3. 
Região 

profunda 
Compreende aos primeiros 

50cm da interface 
água/sedimento no fundo. 

Coleta com Schindler-
Patalas, 24L. 

24  

Sedimento 
(camada 
inicial) 

Compreende a camada 
inicial do sedimento de 
fundo, não compactado. 

Coletor Corer 24  

 

 Sobre a coleta dos cladóceros na região profunda e camada inicial do 

sedimento, as mesmas foram obtidas em quatro estações dentro do lago (as 

mesmas utilizadas no capítulo 3). A coleta da região profunda foi executada com um 

coletor Schindler-Patalas com capacidade de 12 litros, através do posicionamento 

delicado do mesmo imediatamente anterior ao fundo do lago. O procedimento foi 

repetido duas vezes em cada estação. A coleta das amostras referentes à camada 

inicial do sedimento do lago Tupé (não compactada) foi realizada com o auxílio de 

um coletor tipo Corer (Capacidade 3,5 litros), conservando-se a água e região 

superficial do sedimento de fundo (primeiros 20 cm). 

Após a concentração e acondicionamento das amostras em frascos de 

polietileno com capacidade de 100 ml, as mesmas foram fixadas em solução 

tamponada de formol 4%. A triagem das amostras foi realizada manualmente, 

utilizando o corante rosa de Bengala. A análise qualitativa das amostras foi 

conduzida utilizando microscópio óptico e a identificação dos espécimes foi feita com 

base em bibliografia especializada. 
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A frequência de ocorrência foi calculado a partir da seguinte fórmula (1). 

(1) F = p x 100 / P 
 Onde, 
 p = número de amostras contendo a espécie em questão; 
 P = número total de amostras. 

 

Uma vez que este estudo foi baseado em dados qualitativos, foi utilizado o 

índice de diversidade Chao2 para determinar a variação da diversidade total entre os 

meses de estudo, o qual foi calculado através do programa PAST (Hammer et al., 

2001). O mesmo programa foi utilizado para executar as análises de agrupamento, 

(pelo método de Ward), a fim de determinar padrões espaço-temporais na presença 

e ausência das espécies nas amostras e para analisar se o esforço amostral 

realizado capturou o máximo de espécies possível através da construção de curvas 

de rarefação.  

Uma análise de médias recíprocas (Reciprocal Averaging ou Correspondence 

Analysis) foi executada com o programa CAP4: Community Analysis Package 

(Henderson & Seaby, 2007), a fim de detectar a formação de padrões de ocorrência 

de espécies em determinados hábitats e uma análise de espécies indicadoras foi 

realizada utilizando o software PC-ORD 4 (Mccune & Mefford, 1999), afim de 

detectar se existem espécies que podem ser consideradas indicadoras de cada 

hábitat amostrado. 

 

Resultados 

Observando as curvas de rarefação construídas com base na presença e 

ausência das espécies nas amostras, pode-se observar que na totalidade de 

amostras coletadas ao longo do período estudado, atingiu-se a estabilidade na curva 

de incremento de espécies, como um indicativo que o esforço amostral deste estudo 

foi adequado (figura 4.2A). 
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A 

 
 

Todos os Hábitats 
 

B 

 
 

Região Litorânea (Zona de Serapilheira) 

 
C 

 
 

Região Litorânea (Zona da Margem) 
 

 
D 

 
 

Bancos de utriculária 

 
E 

 
 

Região Limnética 

 
F 

 
 

Região Profunda 

 
Figura 4.2. Curvas de rarefação amostral, calculada com base na presença e ausência das espécies 
de cladóceros, por hábitat amostrado e total, no lago Tupé, entre os meses de abril/08 e fevereiro/09. 
No gráfico, a linha central indica a riqueza de espécies e as linhas adjacentes representam o intervalo 

de confiança (95%), calculado utilizando o erro padrão. 

 
 Com relação às curvas de rarefação dos hábitats pode-se observar que a 

zona da serapilheira, dentro do litoral, também se aproximou à estabilização na 
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relação número de espécies/número de amostras, enquanto que para os demais 

hábitats, especialmente a zona limnética e região profunda, a curva permaneceu 

ascendente, com o número de amostras utilizado (figuras 4.2, B, C, D, E e F). 

 Quando se considera, todos os hábitats amostrados dentro do período de 

estudo, foram registrados 76 espécies de cladóceros, sendo que destas, 40 

pertenciam a família Chydoridae (tabela 4.2). 

Destacamos as famílias Macrothricidae e Daphniidae, as quais registraram 

uma média de “7” espécies cada, e suas frequências de ocorrência total no estudo 

foram baixas, uma vez que as espécies mais representativas destas, Macrothrix 

superaculeata e Simocephalus serrulatus, respectivamente, foram frequentes em 

apenas um dos hábitats amostrados (utriculárias). 

 
Tabela 4.2. Composição e ocorrência de cladóceros no lago Tupé, para cada hábitat. 
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Bosminidae           

Bosmina hagmanni   (Stingelin, 1904) X X X X X 
Bosmina longirostris   (O.F.Müeller, 1785) X X X X X 
Bosmina tubicen   Brehm, 1953 X X X X X 
Bosminopsis brandorffi   Rey & Vasquez, 1989 

 
X 

   Bosminopsis deitersi   Richard, 1895 X X X X X 
Bosminopsis negrensis   Brandorff, 1976 X X X 

  Chydoridae (Aloninae)           

Acroperus tupinamba   Sinev & Elmoor-Loureiro,2010 
  

X X X 
Alona cf. yara   Sinev & Elmoor-Loureiro, 2010 

    
X 

Anthalona verrucosa  (Sars, 1901 
   

X X 
Alona dentifera   (Sars, 1901) 

 
X X X X 

Alona guttata   Sars, 1862 
  

X X 
 Alona intermedia   Sars,1862 

 
X X X X 

Alona ossiani   Sinev, 1998 X 
  

X X 
Camptocercus cf. dadayi   Stingelin, 1913 

  
X X X 

Coronatella monacantha   (Sars, 1901) 
 

X X X 
 Euryalona orientalis   (Daday, 1898) 

   
X X 

Graptoleberis occidentalis   Sars, 1901 
   

X 
 Karualona muelleri   (Richard, 1897) 

  
X X 

 Kurzia longirostris  (Daday, 1898) 
   

X 
 Kurzia polyspina   Hudec, 2000 

   
X 

 Leydigiopsis curvirostris   Sars, 1901 
     Matralona n.sp. 
  

X X X 
Nicsmirnovius incredibilis  (Smirnov, 1984) 

  
X X X 

Notoalona sculpta   (Sars, 1901) 
 

X X X X 
Oxyurella longicaudis   (Birge, 1910) 

  
X 

  Parvalona parva   (Daday, 1905) 
   

X 
 Chydoridae (Chydorinae)           

Alonella clathratula   Sars, 1896 
 

X X X X 
Alonella dadayi   Birge, 1910 X X X X X 
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Alonella n.sp. 
 

X X X X 
Anchistropus ominosus   Smirnov, 1985 

   
X 

 Chydorus dentifer   Daday, 1905 
   

X 
 Chydorus eurynotus   Sars, 1901 

  
X X X 

Chydorus n.sp. 
  

X X 
 Chydorus nitidulus   (Sars, 1901) 

  
X X X 

Chydorus parvireticulatus   Frey, 1987 
    

X 
Chydorus pubescens   Sars, 1901 

  
X X X 

Dadaya macrops   (Daday, 1898) 
  

X X X 
Disparalona hamata   (Birge, 1879) X X X X X 
Disparalona leptorhyncha   Smirnov, 1996 

   
X X 

Dunhevedia cf. crassa   King, 1853 
   

X 
 Dunhevedia colombiensis   Stingelin, 1913 

   
X 

 Dunhevedia odontoplax   Sars, 1901 
  

X X X 
Ephemeroporus barroisi   (Richard, 1894) 

 
X X X X 

Ephemeroporus hybridus   (Daday, 1905) X 
   

X 
Ephemeroporus tridentatus   (Bergamin, 1939) 

  
X X X 

Pseudochydorus globosus   (Baird, 1843)     X X X 

Daphniidae           

Ceriodaphnia cornuta   Sars, 1886 X X X X X 
Ceriodaphnia reticulata   (Jurine, 1820) 

  
X X 

 Scapholeberis freyi   (Dumont & Pensaert, 1983) 
  

X X 
 Simocephalus cf. brehmi   Gauthier, 1939 

   
X X 

Simocephalus semiserratus   (Sars, 1901) 
   

X X 
Simocephalus serrulatus   (Koch, 1841)     X X X 

Eurycercidae           

Eurycercus cf. lamellatus   (O.F.Müeller, 1985)       X X 

Holopedidae           

Holopedium amazonicum   Stingelin,1904 X X X   X 

Ilyocryptidae           

Ilyocryptus cf. elegans   Paggi, 1972 
   

X X 
Ilyocryptus cf. plumosus   Kotov & Stifter, 2004 

   
X 

 Ilyocryptus spinifer   Herrick, 1882 X X X X X 

Macrothricidae           

Bunops tuberculata   (Fryer & Paggi,1972) 
    

X 
Guernella raphaelis   Richard,1892 

  
X X 

 Macrothrix paulensis   (Sars, 1900) 
   

X X 
Macrothrix sioli   (Smirnov, 1982) 

   
X X 

Macrothrix superaculeata   (Smirnov, 1982) 
   

X X 
Macrothrix triserialis   Brady, 1886 

    
X 

Streblocerus pygmaeus   Sars, 1901   X X X X 

Moinidae           

Moina micrura   Kurz, 1874 
   

X X 
Moina minuta   Hansen, 1899 X X X X X 
Moina reticulata   (Daday, 1905) 

 
X 

 
X X 

Moina rostrata   McNair,1980 X X X 
  Moinodaphnia macleayi   (King, 1853)     X X X 

Sididae           

Diaphanosoma birgei   Korinek, 1981 X X X X 
 Diaphanosoma polyspina   Korovchinsky, 1982 X X X X 
 Diaphanosoma spinulosum   Herbst, 1967 

 
X X X X 

Latonopsis australis   Sars, 1888 
   

X 
 Pseudosida ramosa   (Daday, 1904) 

  
X X X 

Sarsilatona behningi   Korovchinsky, 1985 
   

X 
 Sarsilatona serricauda   (Sars, 1901)       X   

Riqueza de espécies 16 25 44 65 50 

... continuação 
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A composição da comunidade de cladóceros no lago é bastante diferenciada 

quando se analisa a variação da mesma entre os hábitats, e consequentemente ao 

longo dos meses estudados, uma vez que espécies viventes em meio aos bancos 

de utriculárias ou na região litorânea só foram observadas quando estes habitats se 

faziam presentes no lago. 

 Bosminidae (seis espécies) pode ser considerada bastante representativa 

neste estudo, especialmente porque Bosminopsis deitersi foi a espécie mais 

frequente, sendo observada em mais de 90% das amostras analisadas (figura 4.3). 

 

 
 

Figura 4.3. Frequência de ocorrência das espécies de cladóceros em diferentes hábitats do lago 
Tupé, entre os meses de abril/08 e fevereiro/09. Apenas espécies cuja frequência de ocorrência foi 

superior a 25% estão representadas. 

 

 Também entre as espécies mais frequentes no estudo, destacam-se 

Ceriodaphnia cornuta e Diaphanosoma polyspina, as quais foram observadas na 

grande maioria das amostras. Dos cladóceros associados à zona litorânea ou 

bancos de macrófitas, espécies do gênero Alonella sp. (A. clathratula, A. dadayi e A. 

nsp.) foram bastante frequentes, bem como Ephemeroporus barroisi. 

Embora Ilyocryptus spinifer tenha sido registrada em todos os hábitats 

amostrados, ressaltamos que outras espécies co-genéricas (as quais ainda se 

encontram em revisão) foram restritas à liteira alagada e aos bancos de utriculárias. 
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Nestes ambientes também foram observados a maioria dos registros da família 

Macrothricidae e apenas Streblocerus pygmaeus foi observado em outros locais. 

 Com relação à família Sididae, pode-se observar uma ampla distribuição de 

espécies do gênero Diaphanosoma em todos os hábitats, enquanto Pseudosida 

ramosa, Latonopsis australis e o gênero Sarsilatona sp. foram observados apenas 

nos hábitats litorâneos. O mesmo pode ser atribuído para a família Daphniidae, na 

qual C. cornuta foi a espécie mais representativa da zona pelágica, enquanto o 

gênero Simocephalus, apresentou alta representatividade nos bancos de 

utriculárias. 

 Padrões de ocupação para Moinidae não foram observados, com exceção de 

Moina rostrata, a qual foi registrada apenas na zona limnética, no braço secundário 

do lago Tupé. 

Temporalmente, foram agrupadas amostras do período de águas altas (abril e 

junho/08 e fevereiro/09 - grupo “A”) e período de águas baixas (setembro, outubro e 

novembro/08 - grupo “B”), o que pode estar relacionado diretamente com a diferença 

da riqueza de espécies observada entre estes dois períodos, a qual está diretamente 

relacionada com os efeitos do pulso de inundação na paisagem do lago, 

especialmente na região litorânea (figura 4.4A). 

    
A B 

 
Figura 4.4. Análises de agrupamento (Método de Ward) considerando a riqueza de espécies de 

cladóceros entre os meses de estudo (A) e hábitats amostrados (B), no lago Tupé. 
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Relacionando os meses de coleta com a profundidade do lago (medida na 

estação central, onde a profundidade é maior) e com a cota do rio Negro (Porto de 

Manaus, 2010), pode-se observar que durante o período de águas altas foram 

observadas as maiores riquezas de espécies de cladóceros (figura 4.5). 

 

 
Figura 4.5. Riqueza de espécies (Stotal) de cladóceros observados entre os meses de abril/08 e 

fevereiro/09 nos diferentes hábitats do lago Tupé; profundidade da estação central do lago Tupé e do 
rio Negro no porto de Manaus, para o mesmo período.  

 

  

Com relação a variação espacial, dois grupos foram observados na análise de 

cluster, sendo denominado grupo “C” o que contém os hábitats região profunda e 

região limnética, e “D” contém o litoral (zona da margem e de serapilheira) e os 

bancos de utriculária, refletindo não só a alta riqueza de espécies observadas nestes 

locais, mas também a composição diferenciada uma vez que as espécies 

observadas neste grupo dificilmente ocorriam nos hábitats do grupo “A” (figura 4.4B). 

A maior riqueza específica de cladóceros foi observada no litoral, na zona de 

serapilheira (S=64), seguido pelos bancos da macrófita aquática U. foliosa (S=50). 

As menores riquezas foram registradas na região limnética e profunda, sendo 

registradas 25 e 16 espécies, respectivamente. Não foram observados cladóceros 

nas camadas iniciais do sedimento do lago Tupé, amostrados com o coletor Corer, 

porém uma grande quantidade de ovos de resistência foram observados. 

Os maiores valores de diversidade (Índice de Diversidade - Chao2) foram 

registrados na zona da serapilheira e em meio aos bancos de utriculária, enquanto 

que os valores mais baixos foram observados na região profunda e limnética. Nestes 
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dois últimos hábitats, foi registrado maior variância destes valores, indicando maior 

heterogeneidade no conjunto de dados (figura 4.6). 

 

 
 

Figura 4.6. Índice de diversidade Chao 2, e sua variância, entre os diferentes hábitats do lago Tupé, 
entre os meses de abril/08 e fevereiro/09. A diversidade está representada pelas barras enquanto que 

a variância do índice de diversidade está representada pela linha preta. 
 

 Neste estudo, nove espécies foram comuns a todos os hábitats amostrados, 

sendo observadas em pelo menos uma amostra de cada. Entre elas podemos 

destacar espécies como B. deitersi, C. cornuta e Moina minuta, as quais foram 

observadas na maioria das amostras analisadas. Por outro lado, a zona de 

serapilheira, no litoral foi a região na qual se identificou um maior número de 

espécies exclusivas (12), as quais não foram observadas em nenhum outro local 

(tabela 4.3). 

Os hábitats litorâneos (margem e serapilheira) e os bancos de utriculária 

registraram maior número de espécies exclusivas. Na zona da serapilheira, 

destacam-se Graptoleberis occidentalis, Anchistropus ominosus, Parvalona parva, 

Chydorus dentifer, bem como as espécies registradas dos gêneros Sarsilatona e 

Latonopsis. Chydorus parvireticulatus e Bunops tuberculata foram exclusivos dos 

bancos de utriculária, porém seus registros foram pontuais (em apenas uma 

amostra). Leydigioposis curvirostris e Oxyurella longicaudis foram observadas 

apenas na zona da margem. 
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Tabela 4.3. Lista de espécies exclusivas de cada hábitat e comuns a todos os hábitats no lago Tupé, 
entre os meses de abril/08 e fevereiro/09. 

 

Hábitat Espécie Exclusiva 

 

Litoral 

(Zona de 

Serapilheira) 

Graptoleberis occidentalis 

Kurzia longirostris 

Kurzia polyspina 

Parvalona parva 

Anchistropus ominosus 

Chydorus dentifer 

Dunhevedia cf. crassa 

Dunhevedia colombiensis 

Ilyocryptus cf. plumosus 

Latonopsis australis 

Sarsilatona behningi 

Sarsilatona serricauda 

Litoral 

(Zona da Margem) 

Leydigiopsis curvirostris 

Oxyurella longicaudis 

Bancos de 

utriculária 

Alona cf. yara 

Chydorus parvireticulatus 

Bunops tuberculata 

Macrothrix triserialis 

Região limnética Bosminopsis brandorffi 

  

Analisando os resultados obtidos da análise de médias recíprocas (RA, 

Eigenvalues, eixo 1 = 0,6087, eixo 2 = 0,2955) pode-se observar a ocorrência de 

certas espécies associadas a determinados habitats, completando os resultados 

observados na análise de agrupamento (figura 4.7). Na plotagem das amostras 

pode-se observar a formação de quatro grupos, sendo um contendo as amostras 

coletadas na utriculária (Grupo 1), outro com as amostras da serapilheira (Grupo 2), 

um terceiro grupo contendo a maioria das amostras da zona da margem (Grupo 3) e 

um quarto grupo contendo as amostras da região limnética e  profunda (Grupo 4). 
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Figura 4.7. Plotagens dos 2 primeiros eixos da Análise de Média Recíprocas, considerando as 
amostras (A) e espécies (B) de cladóceros nos diferentes hábitats do lago Tupé. A plotagem dos 
escores das amostras e espécies em gráficos separados visa a melhor visualização dos grupos 

formados, uma vez que o número de amostras e espécies é alto. UTRI: Utriculária, SERAP: 
Serapilheira, MARG: Margem, LIM: Região Limnética, FUN: Fundo. Para a abreviação das espécies 

consultar anexo 2. 

 

Espécies como o C. parvireticularus (Cparv), B. tuberculata (Bunop), 

Macrothrix paulensis (Mpaul) e E. barroisi (Ebarr) foram plotadas dentro do grupo 
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que continha as amostras da utriculária, indicando que estas espécies estão 

associadas principalmente com este grupo. Já as espécies Guernella raphaelis 

(Guarn), L. curvirostris (Lcurvi) e A. dadayi (Adada) foram plotadas dentro do grupo 

da margem. Observando o grupo “4” que conteve as amostras da região limnética e 

do fundo do lago, nota-se espécies tipicamente planctônicas, como B. deitersi 

(Bdeit), C. cornuta (Ccor), Bosminopsis negrensis (Bnegr) e M. minuta (Mminu) 

(figura 4.7). 

Espécies como B. deitersi, Bosmina hagmanni e Bosmina longirostris, C. 

cornuta, M. minuta, Alonella dadayi e I. spinifer foram observadas em todos os 

demais hábitats. 

As espécies Camptocercus cf. dadayi, Notoalona sculpta e Pseudochydorus 

globosus foram consideradas indicadoras da zona de Serapilheira, enquanto que A. 

dadayi é indicadora da zona da Margem, e Chydorus pubescens, E. barroisi, M. 

superaculeata e Simocephalus serrulatus são indicadoras dos bancos de utriculária. 

Não foram associadas espécies indicadoras a região profunda e região limnética 

(tabela 4.4). 

 
Tabela 4.4. Valores de Indicação obtidos da Análise de Espécies Indicadoras de cada hábitat 

amostrado e valores de p, obtidos pelo teste de Monte Carlo. Apenas espécies que tiveram valores 
acima de 50% estão representadas. 
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Alonella dadayi 0 3 7 51 21 .004 

Camptocercus cf. dadayi 0 0 79 0 1 .001 

Chydorus pubescens 0 0 9 1 55 .001 

Epehemroporus barroisi 0 0 7 4 57 .001 

Macrothrix superaculeata 0 0 1 0 78 .001 

Notoalona sculpta 0 0 58 1 1 .001 

Pseudochydorus globosus 0 0 50 1 1 .001 

Simocephalus serrulatus 0 0 9 0 62 .000 

 

Da mesma forma que as espécies acima mencionadas foram indicadoras de 

determinados hábitats, foram observadas espécies que se distribuíram amplamente 

pelas diversas regiões do lago sendo registradas frequentemente nas amostras. 
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Discussão 

Os resultados observados através das curvas de rarefação mostram uma 

tendência do número de espécies a atingir a assíntota quando se considera a 

totalidade de hábitats ou a zona de serapilheira. Considerando que curvas de 

rarefação são importantes ferramentas para determinar a possibilidade de novas 

espécies serem observadas caso aumente o número de amostras, sendo um 

indicativo que o esforço amostral neste estudo foi suficiente (Chiarucci et al., 2008). 

 Gotelli & Colwell (2001) afirmaram que a heterogeneidade espaço-temporal 

dos ambientes naturais dificulta amostragens padronizadas e que nestes casos as 

curvas de rarefação destes ambientes nunca se estabilizariam. Tal fato foi 

observado na região limnética e região profunda neste estudo, mas quando se 

consideraram estudos anteriores realizados na região limnética do lago Tupé (ver 

Capítulo 3), foi possível observar comunidades de cladóceros similares, o que 

desacredita a possibilidade de novas espécies serem observadas nesta região, caso 

o número fosse aumentado. 

O número de espécies registradas neste estudo é alto (76 espécies) quando 

comparado com outros estudos brasileiros (Serafim-Junior et al., 2003; Choueri et 

al., 2005; Castilho-Noll et al., 2010). Especificamente na Bacia Amazônica, entre os 

estudos que incluíram a região litorânea nos inventários faunísticos de cladóceros, 

pode-se citar Melo (1998) e Rimachi (2004), os quais registraram em lagos de 

várzea, 57 e 48 espécies de cladóceros, respectivamente. 

 Com relação à composição de cladóceros no lago Tupé, a família mais 

representativa foi Chydoridae, a qual é considerada a mais numerosa entre os 

cladóceros, e incluem organismos bentônicos adaptados aos mais variados tipos de 

ambientes e hábitos de vida (Fryer, 1968). 

 As espécies mais frequentes da subfamília Chydorinae foram Alonella dadayi, 

A. clathratula, Alonella nsp.  E. barroisi, C. pubescens, Chydorus eurynotus e 

Disparalona hamata. Estas espécies estão entre as de menor tamanho dentro da 

família, e sua ecologia ainda é pouco conhecida, porém sabe-se que possuem 

hábito bentônico, a maioria de suas observações associada à vegetação marginal 

(Smirnov, 1996). 

 Alonella dadayi é uma espécie frequentemente registrada em ambientes 

tropicais, como no Pantanal (Hollwedel et al., 2003), em rios, lagos e canais na bacia 

do alto rio Paraná (Lansac-Toha et al., 2004, como Disparalona dadayi); em lagoas 
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com densa cobertura de macrófitas no Estado de Goiás (Elmoor-Loureiro, 2007); na 

região litorânea de reservatórios da porção Noroeste do Estado de São Paulo 

(Castilho-Noll et al., 2010). 

Embora A. clathratula tenha sido originalmente descrita na Austrália, a mesma 

foi encontrada em ambientes neotropicais (Elmoor-Loureiro, 2010; VanDamme & 

Dumont, 2010) e na região neotropical (Smirnov, 1996), indicando a necessidade 

confirmação taxonômica. Fato parecido também pode ser atribuído a Disparalona 

hamata, a qual possui registros espalhados por todo o mundo (Smirnov, 1996; 

Illyová & Hudec, 2004). 

Ephemeroporus barroisi foi registrada na bacia Amazônica (Robertson, 1980; 

Smirnov & Santos-Silva, 1995; Rimachi, 2004) e outros estados brasileiros (Elmoor-

Loureiro, 1997) e, de acordo com Frey (1982), possui registros distribuídos em todos 

os continentes, devendo ser considerada um grupo de espécies. Estudos posteriores 

como os de Alonso (1987) e Yalim & Çiplak (2010) deram início a resolução 

taxonômica do grupo, porém os registros em ambientes brasileiros ainda precisam 

de revisão. 

 C. eurynotus e C. pubescens foram originalmente descritos na região 

neotropical, e possuem hábito bentônico, vivendo associados ao sedimento ou à 

vegetação marginal (Sars, 1901; Smirnov, 1996). Van Damme & Dumont (2010) 

registraram altas abundâncias de C. eurynotus nos Lençóis Maranhenses, que se 

alimentaram principalmente de algas filamentosas, o que pode estar relacionado aos 

registros desta espécie em associação com os bancos de utriculária. 

 Em relação aos Aloninae, a espécie mais representativa foi Camptocercus cf. 

dadayi, a qual foi considerada indicadora da zona de serapilheira. Esta espécie 

possui morfologia adaptada à penetração ativa na vegetação e sedimento, porém o 

status taxonômico desta espécie ainda é considerado incerto (Rey & Vasquez, 1986; 

Smirnov, 1998). Grande parte das espécies da subfamília Aloninae foram acidentais, 

e seus registros foram restritos especialmente a região litorânea (para maiores 

informações, ver capítulo 1). 

 É importante considerar que três novas espécies de cladóceros da família 

Chydoridae foram registradas neste estudo (Chydorus n.sp.; Alonella n.sp. e 

Matralona n.sp), as quais serão descritas futuramente. As observações das espécies 

A. clathratula, B. tuberculata, Chydorus nitidulus, Dunhevedia colombiensis, 

Graptoleberis occidentalis, K. longirostris, O. longicaudis, P. parva, Simocephalus cf. 
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brehmi constituem o primeiro registro das mesmas na Bacia Amazônica (Elmoor-

Loureiro, 2010). 

 Com relação à Ilyocryptidae, I. spinifer foi observado em quase 70% das 

amostras, e em todos os hábitats amostrados. Embora esta espécie esteja adaptada 

para o hábito bentônico a mesma foi observada na região limnética e profunda do 

lago Tupé neste estudo e por Ghidini (2007), e também no lago Jacaretinga (Hardy, 

1980) e lago Camaleão (Melo, 1998), sendo frequentemente registrada em outros 

estados brasileiros (Kotov & Elmoor-Loureiro, 2008). Os registros de outras espécies 

do gênero ainda precisam ser revistos, uma vez que poucos espécimes foram 

observados, dificultando o esclarecimento taxonômico, uma vez que as espécies I. 

plumosus e I. elegans são raras (Kotov & Štifter, 2006), sendo I. plumosus ainda não 

registrada no Brasil (Kotov & Elmoor-Loureiro, 2008).  

De maneira geral, as famílias Ilyocryptidae, Macrothricidae e Chydoridae 

foram registradas em estudos anteriores na Bacia Amazônica e no lago Tupé, 

muitas vezes sem determinar gêneros e espécies, levando a crer que a diversidade 

destas famílias na região ainda necessita de estudos aprofundados (Hardy, 1980; 

Brandorff et al., 1982; Robertson & Hardy, 1984, Brandorff & Hardy, 2010). Estudos 

anteriores realizados na região limnética do lago Tupé sempre registraram algumas 

espécies destas famílias, porém ocasionalmente e com pouca frequência (ver 

capítulo 3). 

 Os Sididae foram representados não só pelas espécies do gênero 

Diaphanosoma, as quais são frequentemente registradas na região limnética de 

lagos, mas também por representantes dos gêneros Latonopsis, Sarsilatona e 

Pseudosida, os quais além de serem mais raros são litorâneos (Korovchinsky, 

1992). 

 Em relação aos cladóceros planctônicos, B. deitersi e C. cornuta, foram as 

espécies mais frequentes deste estudo, sendo registrada em mais de 75% das 

amostras analisadas, estando amplamente distribuídas ao longo dos diferentes 

hábitats. Ambas as espécies estão entre as mais abundantes do lago Tupé, além de 

terem sido registradas em quase todos os estados brasileiros (Elmoor-Loureiro, 

1997). 

 Bosminopsis deitersi aparenta ser um dos cladóceros mais comuns na região 

neotropical, sendo dominante em estudos na bacia do rio Paraná (Paggi & José de 

Paggi, 1990; Lansac-Toha et al., 2004), na bacia do rio Iguaçu (Ghidini et al., 2009) 
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na bacia Amazônica (Robertson & Hardy, 1984; Melo, 1998; Ghidini, 2007), no 

Estado de São Paulo (Castilho-Noll et al., 2010) e em outros ambientes brasileiros 

(Elmoor-Loureiro, 1997). Melão & Rocha (2006) relataram que esta espécie possui 

rápido desenvolvimento e curto ciclo de vida, além de se alimentarem não só de 

algas, mas também de detritos e exibirem caracteres morfológicos para evitar a 

predação quando jovens (Kotov, 1997). 

 Considerando a espécie C. cornuta esta foi registrada frequentemente em 

lagos e reservatórios brasileiros, sendo considerada uma espécie tropical (Fernando, 

1980). Seus registros na região neotropical são frequentes, e a alta adaptabilidade 

desta espécie a condições do ambiente é frequentemente atribuída como principal 

causa. Esta espécie alimenta-se principalmente de diatomáceas, porém outras 

algas, protozoários e bactérias já foram associadas a sua dieta (revisão por 

Villalobos & González, 2006). Na bacia Amazônica, Robertson (1981), Melo (1998) e 

Ghidini & Santos-Silva (2010) registraram alta abundância desta espécie no 

Reservatório de Curuá-Una (Pará), Lago Cristalino e Lago Tupé (Amazonas), 

respectivamente. 

 O registro de espécies consideradas planctônicas na região litorânea é 

comum, e espécies das famílias Bosminidae, Moinidae e Daphniidae foram 

observadas constantemente nas duas regiões (Serafim-Júnior et al., 2003; Lansac-

Tôha et al., 2004; Castilho-Noll et al., 2010). O contrário, no entanto não ocorre com 

tanta frequência em ambientes naturais, sendo os registros de cladóceros 

bentônicos no plâncton muitas vezes é acidental (Paggi & José de Paggi, 1990). 

 Ressaltamos que ao contrário do que foi observado neste estudo, a espécie 

M. minuta foi uma das mais frequentes no lago Tupé em estudos anteriores (Ghidini, 

2007; Ghidini & Santos-Silva, 2010; Froés-Calixto et al., comunicação pessoal). 

 Um importante mecanismo relacionado ao registro de espécies de cladóceros 

planctônicos na região litorânea é a migração horizontal, a qual está associada 

principalmente com a busca de refúgio contra predação e melhores condições 

alimentares (Wicklumm, 1999; Burks et al., 2002). Embora o fenômeno já tenha sido 

observado em ambientes temperados (Burks et al., 2002), estudos em lagos 

brasileiros ainda são escassos. No lago Tupé a presença constante de espécies 

planctônicas no litoral do lago pode ser considerado um indicativo deste fenômeno, o 

qual deverá ser elucidado futuramente. 
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A alta riqueza de espécies associada à região litorânea era esperada, mesmo 

considerando a ausência de vegetação marginal nesta região e que estudos 

específicos envolvendo cladóceros associados com a serapilheira não tenham sido 

executados (para maiores informações, ver capítulo 1). 

Walker (1988) detectou altas diversidades de micro-invertebrados em meio à 

serapilheira em um igarapé de águas pretas da Amazônia, atribuindo como causa a 

presença de cadeias tróficas diferenciadas e alta disponibilidade de nichos e 

recursos alimentares. 

Em ambientes de água preta, a fonte primária de matéria orgânica, nutrientes 

e energia vem principalmente da serapilheira alagada, e nestes locais os fungos 

exercem papel fundamental nas cadeias tróficas, como fonte alimentar e 

decompositores (Walker, 1985; Henderson & Walker, 1986). Reynolds (2008) afirma 

que grande parte da produtividade dos lagos tem sido associada à região litorânea, 

e Wantzen et al. (2008) afirmam que em lagos de planícies de inundação a região 

litorânea possui papel chave na dinâmica de nutrientes e fluxo de energia nestes 

ambientes. Isso pode explicar o aumento da diversidade de cladóceros associados a 

este hábitat, em comparação com a região limnética. 

Walker (1988) observou que a alta diversidade e baixas abundâncias de 

microinvertebrados observadas na serapilheira alagada poderiam estar relacionadas 

com o fato de que embora haja uma grande variedade de nichos ecológicos neste 

local, os recursos alimentares podem ser escassos, além de ocorrer competição por 

espaço. 

Paterson (1993) detectou que organismos litorâneos que ocorrem no mesmo 

tempo e espaço têm maior chance de interagirem uns com os outros, o que pode 

estimular relações ecológicas diferenciadas regulando a abundância e diversidade 

destas comunidades. Neste estudo foi possível observar que a grande maioria das 

espécies se distribui homogeneamente dentro da região litorânea, e que a 

ocorrência de todas estas espécies é confinada dentro de um mesmo período, 

durante o período de águas altas. 

No entanto o tamanho do hábitat e a dimensão do nicho ecológico que cada 

população ocupa ainda é uma questão pouco explorada para cladóceros. Walker 

(1988) afirmou que após a estabilização da colonização da serapilheira inundada 

uma única folha em decomposição pode ser considerada uma unidade separada e 

representar um nicho ecológico diferenciado a algum organismo, o que nos leva a 
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crer que na região litorânea as relações de especificidade ainda necessitam de 

exploração futura. 

 De maneira geral, todos os hábitats desenvolveram comunidades específicas 

de cladóceros, com espécies exclusivas e compartilhadas, as quais ou se re-

estabelecem a cada ano, durante o início do alagamento da floresta de igapó e 

surgimento das macrófitas aquáticas, como foi observado na zona litorânea, ou 

sofrem alguma modificação, mas permanecem no lago, como é o caso da região 

limnética. 

Relações de especificidade entre as espécies de cladóceros e diferentes 

hábitats já foram previamente estudadas (Tremel et al., 2000). Quando se considera 

a região litorânea, os cladóceros podem ser encontrados tanto na coluna da água, 

quanto no meio dos sedimentos ou nas raízes das macrófitas aquáticas, sendo que 

variações nas características destes elementos também promovem modificações na 

comunidade (Paterson, 1993). 

Tremel et al. (2000) afirmaram que características específicas a cada lago e 

sua região litorânea influenciam fortemente a composição e diversidade dos 

cladóceros associados, especialmente em relação ao sedimento e cobertura por 

macrófitas. 

Estudos como os de Goulden (1971), Whiteside et al. (1978), Keen (1976), 

Paterson (1993) investigaram as relações entre os cladóceros bentônicos e o habitat 

que ocupam, detectando que existe heterogeneidade na distribuição destes 

organismos. No atual estudo, por exemplo, populações de S. serrulatus e M. 

superaculeata foram observadas com alta frequência de ocorrência nos bancos de 

macrófitas, e quase raramente nos demais hábitats observados. 

Lauridsen et al. (1996) detectou diferenças significativas na diversidade de 

cladóceros entre bancos de macrófitas de diferentes espécies, relacionando o 

tamanho do banco com a maneira que os cladóceros usam o mesmo como refúgio 

contra predadores. Schëffer (2001) detectou que as características morfológicas e 

ecológicas das macrófitas aquáticas influenciaram fortemente a diversidade de 

cladóceros associados a estas, enquanto que as características limnológicas da 

água afetaram a abundância destas espécies. 

Altas riquezas de espécies de cladóceros associados a bancos de macrófitas 

aquáticas já foram previamente observados em ambientes brasileiros (Robertson, 

2004; Elmoor-Loureiro, 2007; Sousa & Elmoor-Loureiro, 2008), e embora poucos 
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estudos tenham enfocado especificamente as utriculárias, sabe-se que nestas os 

cladóceros estão entre os mais representativos grupos de invertebrados a 

desfrutarem dessa associação (Botta, 1976; Gordon & Pacheco, 2007). 

 Neste estudo foi possível determinar que o pulso de inundação e as 

modificações que ocorrem no ambiente por causa dele afetam diretamente a 

diversidade de cladóceros do lago Tupé. Durante o período de águas baixas, o lago 

consiste de um ambiente majoritariamente limnético, sendo a sua região litorânea 

exposta ao sol, com margens arenosas e sem cobertura de vegetação. Nesta época, 

muitos hábitats estiveram indisponíveis e a diversidade observada refletiu apenas a 

observada na região limnética (entre 10 e 20 espécies). Com a subida do nível da 

água, durante a enchente, ocorre o alagamento da floresta de Igapó e da 

serapilheira no chão, bem como o desenvolvimento dos bancos de U. foliosa, 

disponibilizando novos hábitats os quais serão colonizados pelos cladóceros 

especialmente os de hábito bentônico. 

 É importante considerar que a flutuação entre alta e baixa diversidade 

registrada neste estudo repete-se a cada ciclo hidrológico. Junk et al. (1989) e 

Wantzen et al. (2008) determinaram que o pulso de inundação é a principal força 

reguladora da biodiversidade na planície de inundação, e que os organismos 

viventes nestes locais estão adaptados ao ciclo hidrológico. 

 Estudos preliminares determinaram a presença de ovos de resistência da 

espécie S. serrulatus no período de vazante, sugerindo que esta espécie adote a 

reprodução sexuada como forma de resistir ao desaparecimento da utriculária no 

lago Tupé, sendo registrada novamente na época em que estas plantas voltam a se 

desenvolver no lago (Couto, 2010). 

 A alta diversidade observada neste estudo pode ser quase inteiramente 

atribuída a uma região que se modifica inteiramente ano após ano e a comunidade 

de cladóceros bentônicos do lago Tupé se reestabeleceu sempre que um novo ciclo 

de inundação se iniciou, indicando que mecanismos de co-evolução estão 

relacionados. 

 Muito ainda precisa ser esclarecido a fim de se compreender com melhor 

precisão os mecanismos reguladores desta diversidade. Ainda necessitam ser 

elucidados a ocorrência da migração horizontal e o papel desta no intercâmbio de 

espécies da região limnética para a região litorânea, e embora saibamos que o pulso 

de inundação é a principal força reguladora da disponibilidade de hábitats e 
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diversidade associada a estes locais, ainda não são bem compreendidas as 

estratégias adaptativas que os cladóceros desenvolveram para resistir a estas 

condições, bem como as relações ecológicas destes organismos dentro da cadeia 

alimentar nestes locais e sua importância para o funcionamento do lago como um 

todo. 
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Anexo 1. Presença/Ausência das espécies de cladóceros litorâneos do Lago Tupé, 
entre as diferentes estações amostradas. 

 
Família Espécie 1 2 3 4 5 6 7 8 

Bosminidae Bosmina hagmanni                 

  Bosmina longirostris                 

  Bosmina tubicen                 

  Bosminopsis deitersi                 

Chydoridae Acroperus tupinamba                 

  Alona dentifera                 

  Alona guttata                 

  Alona intermedia                 

  Alona monacantha                 

  Alona ossiani                 

  Alona verrucosa                 

  Alonella clathratula                 

  Alonella dadayi                 

  Alonella n.sp.                 

  Anchistropus ominosus                 

  Camptocercus cf. dadayi                 

  Chydorus dentifer                 

  Chydorus eurynotus                 

  Chydorus n.sp.                 

  Chydorus pubescens                 

  Dadaya macrops                 

  Disparalona hamata                 

  Disparalona leptorhyncha                 

  Dunhevedia cf. crassa                 

  Dunhevedia colombiensis                 

  Dunhevedia odontoplax                 

  Ephemeroporus barroisi                 

  Ephemeroporus tridentatus                 

  Euryalona orientalis                 

  Eurycercus lamellatus                 

  Graptoleberis testudinaria                 

  Karualona muelleri                 

  Kurzia latissima                 

  Kurzia polyspina                 

  Matralona n.sp.                 

  Nicsmirnovius incredibilis                 

  Notoalona freyi                 

  Parvalona parva                 

  Pseudochydorus globosus                 

Daphniidae Ceriodaphnia cornuta                 

  Ceriodaphnia reticulata                 

  Scapholeberis freyi                 

  Simocephalus cf. brehmi                 

  Simocephalus semiserratus                 

  Simocephalus serrulatus                 

Ilyocryptidae Ilyocryptus cf. elegans                 

  Ilyocryptus cf. plumosus                 

  Ilyocryptus spinifer                 
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Continuação. 

Macrothricidae Guernella raphaelis                 

  Macrothrix paulensis                 

  Macrothrix sioli                 

  Macrothrix superaculeata                 

  Streblocerus pygmaeus                 

Moinidae Moina micrura                 

  Moina minuta                 

  Moina reticulata                 

  Moinodaphnia macleayi                 

Sididae Diaphanosoma birgei                 

  Diaphanosoma polyspina                 

  Diaphanosoma spinulosum                 

  Latonopsis australis                 

  Pseudosida ramosa                 

  Sarsilatona behningi                 

  Sarsilatona serricauda                 

Riqueza total    51 42 48 37 41 39 55 43 
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Anexo 2. Lista de abreviações dos nomes de espécies de cladóceros. 
 

Abrev. Espécie 

Atupi Acroperus tupinamba 

Averr Alona cf. verrucosa 

Ayara Alona cf. yara 

Adent Alona dentifera 

Agutt Alona guttata 

Aiher Alona iheringula 

Ainte Alona intermedia 

Aossi Alona oseani 

Aclat Alonella clathratula 

Adada Alonella dadayi 

Ansp1 Alonella n.sp. 

Aomni Anchistropus ominosus 

Bhagm Bosmina hagmanni 

Blong Bosmina longirostris 

Btubi Bosmina tubicen 

Bbran Bosminopsis brandorffi 

Bdeit Bosminopsis deitersi 

Bnegr Bosminopsis negrensis 

Bunop Bunops tuberculata 

Cdada Camptocercus cf. dadayi 

Ccorn Ceriodaphnia cornuta 

Creti Ceriodaphnia reticulata 

Cdent Chydorus dentifer 

Ceury Chydorus eurynotus 

Cnsp1 Chydorus n.sp. 

Cniti Chydorus nitidulus 

Cparv Chydorus parvireticulatus 

Cpube Chydorus pubescens 

Cmona Coronatella monacantha 

Dmacr Dadaya macrops 

Dbirg Diaphanosoma birgei 

Dpoly Diaphanosoma polyspina 

Dspin Diaphanosoma spinulosum 

Dhama Disparalona hamata 

Dlept Disparalona leptorhyncha 

Dcras Dunhevedia cf. crassa 

Dcolo Dunhevedia colombiensis 

Dodon Dunhevedia odontoplax 

Ebarr Ephemeroporus barroisi 

Ehybr Ephemeroporus hybridus 

Etrid Ephemeroporus tridentatus 

continuação 



127 
 

 

Eurya Euryalona orientalis 

Elame Eurycercus cf. lamellatus 

Grapt Graptoleberis occidentalis 

Guarn Guernella raphaelis 

Holop Holopedium amazonicum 

Ieleg Ilyocryptus cf. elegans 

Iplum Ilyocryptus cf. plumosus 

Ispin Ilyocryptus spinifer 

Karua Karualona muelleri 

Klati Kurzia latissima 

Kpoly Kurzia polyspina 

Laton Latonopsis australis 

Lcurv Leydigiopsis curvirostris 

Mpaul Macrothrix paulensis 

Msiol Macrothrix sioli 

Msupe Macrothrix superaculeata 

Mtris Macrothrix triserialis 

Matra Matralona n.sp. 

Mmicr Moina micrura 

Mminu Moina minuta 

Mreti Moina reticulata 

Mrost Moina rostrata 

Mmacl Moinodaphnia macleayi 

Nicsm Nicsmirnovius incredibilis 

Nscul Notoalona sculpta 

Olong Oxyurella longicaudis 

Pparv Parvalona parva 

Pglob Pseudochydorus globosus 

Pramo Pseudosida ramosa 

Sbehn Sarsilatona behningi 

Sserr Sarsilatona serricauda 

Sfrey Scapholeberis freyi 

Sbreh Simocephalus cf. brehmi 

Ssemi Simocephalus semiserratus 

Sserr Simocephalus serrulatus 

Spygm Streblocerus pygmaeus 

 

 

 

 
 


