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1. Introdução
Os Chaoboridae, comumente conhecidos como mosquitos fantasmas (phantom midges), são
dípteros não hematófagos. Esta família é composta por 50 espécies, agrupadas em 6 gêneros
(Corethrella, Eucorethra, Mochlonyx, Chaoborus, Lutzomíops e Cryophíla) (Ogawa, 2007). Suas
larvas são aquáticas, vivendo em ambientes como lagos e até na água acumulada em internódios
de bambus e axilas de plantas (Berendonk e Bonsall, 2002; Papavero, 2002). São, portanto, de
interesse para os limnologistas e ecologistas por terem um papel importante na comunidade de
organismos zooplanctônicos por serem predadores vorazes desses organimos (Hanazato e Yasuno,
1989; Yan et aI. 1991). Existem alguns trabalhos que verificaram que as larvas de Chaoborus
suportam baixíssimas concentrações de oxigênio dissolvido (Cressa e Lewis, 1986; Fukuhara et aI.,
1997 e Bezerra-Neto, 2001) o que Ihes confere condições para permanecer no fundo dos lagos e
até enterrados no sedimento (Cleto-Filho e Arcifa, 2006), sendo até mesmo os organismos
dominantes da fauna nesses ambientes (Strixino, 1973; Santos et aI., 1998; Higuti e Takeda,
2002; Cleto-Filho e Arcifa, 2006; Fukuhara et aI., 1997; Moreno e Callisto, 2006; Bezerra-Neto,
2001). Alguns estudos no Brasil verificaram que larvas de Chaoborus migram do fundo dos lagos
para a superfície durante a noite e predam o zooplankton (Arcifa, 1997; Perticarrari et aI., 2004).
Além disso, se constituem em um item significante da dieta de variadas espécies de peixes
(Marlier, 1968; Arcifa e Meschiatti, 1993; Arcifa, 1997). Alguns autores estimaram a biomassa de
Chaoborus em corpos de água no Brasil, tais como: Irmler (1975), Fittkau et aI. (1975), Marlier
(1965), Reiss (1977) e Cleto-Filho e Arcifa (2006). Na Amazônia, apesar do volume de informações
sobre a taxonomia, biologia e ecologia deste grupo de organismos ser ainda muito reduzido, já
existem alguns estudos que registraram a presença de Chaoborus, quer seja no plâncton ou no
bentos (Marlier, 1965, 1968; Fittkau et aI., 1975; Reiss, 1977; Fisher et aI., 1983).
Especificamente no lago Tupé, local deste estudo, a presença desses organismos já foi registrada
por Reiss (1977) e Ghidini (2007). Pela sua comprovada importância em ambientes aquáticos e
também pelo escasso número de trabalhos sobre seu comportamento e abundância é que este
estudo se propõe a estimar a abundância de larvas de Chaoborus sp. no plâncton e no sedimento
do lago Tupé em três ciclos nictemerais consecutivos.

2. Material e métodos
A coleta do material foi realizada entre os dias 28/11/2008 e 01/12/2008, abrangendo três ciclos
nictemerais. Para quantificação das larvas de Chaoborus no plâncton, foram realizados arrastos
verticais com uma rede de plâncton cônica, tipo Hensen, com malha de 48 micrometros. O local de
coleta no lago estava com uma profundidade de 6 metros. As coletas foram feitas, com três
repetições, em intervalos de 4 horas, durante três ciclos nictemerais consecutivos (24 horas cada
ciclo). O material coletado foi acondicionado em frascos de polietileno de 100ml e fixadas com
formol neutralizado com tetraborato de sódio (pH = 7,0) em uma concentração final de 6%. Para
estimar a densidade de larvas de Chaoborus sp. no sedimento foram confeccionadas armadilhas
especiais utilizando garrafas PET,fixadas em uma armação de ferro que serviu ao mesmo tempo
para fixar a garrafa e de lastro, para manter a armadilha firme no sedimento do fundo do lago (fig.
1). As armadilhas tem uma abertura circular de 10 centímetros de diâmetro, o que corresponde a
uma área de amostragem de 78,5 centímetros quadrados. Seis armadilhas foram colocadas
aleatoriamente no fundo do lago, em uma área que tinha 2,5 metros de profundidade, às 18 horas
e foram deixadas durante toda a noite, sendo retiradas do fundo às 6 horas da manhã. Este
procedimento se repetiu 3 vêzes consecutivas durante o período da campanha de campo. Os
organismos capturados nessas armadilhas foram transferidos para frascos de polietileno e
imediatamente fixados com formalina neutralizada (pH = 7,0) com tetraborato de sódio a 6% de
concentração final, para posterior exame no laboratório de plâncton. No laboratório as amostras,
tanto do plâncton quanto do sedimento, foram triadas com auxílio de um microscópio
estereoscópico e as larvas foram separadas e contadas. As estimativas de abundância calculadas
para amostras do plâncton são apresentadas como indivíduos por metro cúbico e, para amostras
do sedimento, indivíduos por metro quadrado.
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Figura 1. Armadilha de PET para capturar larvas de Chaoborus sp. no sedimento do lago Tupé.

3. Resultados e discussão
As estimativas da densidade de Chaoborus sp. no plâncton, em três ciclos nictemerais
consecutivos, estão apresentados na figura 2. A densidade média, em geral foi maior nos horários
da noite e, menor nos horários do dia. Isto pode ser reflexo do comportamento das larvas desses
organismos que, ficam próximo do fundo ou enterrados no sedimento durante o dia e próximo da
superfície durante a noite. Fato já verificado por Arcifa (1997) e Perticarrari et aI. (2004)
ocorrendo no lago Monte Alegre, em Ribeirão Preto (SP) e Twombly e Lewis (1989) na laguna
Orsinera, Venezuela. Ghidini (2007) em seu estudo sobre os cladóceros, durante dois ciclos
nictemerais, na cheia e na seca no lago Tupé, observou que as larvas de Chaoborus sp.,
apresentaram o mesmo padrão de migração vertical que algumas espécies de Cladocera, que foi,
ficar no fundo do lago durante o dia e subir para camadas superficiais durante a noite. Neste
estudo, apesar de não ser este o escopo principal do trabalho, evidencia que durante a noite as
densidades estimadas no plâncton, são em geral mais elevadas que durante os horários diurnos.
Isto tem implicações metodológicas importantes no estudo tanto desses organismos quanto de
outras espécies presentes no plâncton que são predadas por eles e, o entendimento da dinâmica
populacional, estrutura dessas comunidades e até mesmo composição e abundância
necessariamente devem ser estudados com amostragens realizadas tanto no período diurno e
obrigatoriamente durante a noite, sob pena, dos resultados obtidos, se as amostragens forem
realizadas apenas durante o dia, serem sub-estimativas grosseiras da realidade e, além disso não
permitir o entendimento do que realmente está acontecendo nessas comunidades.
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Figura 3. Abundância média de larvas de Chaoborus sp. (indivíduos/rn ') em intervalos de 4 horas
durante três ciclos nictemerais (24 horas), no plâncton do lago Tupé.

A densidade média de larvas de Chaoborus sp. no sedimento, obtidos durante três noites
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consecutivas com as armadilhas de PET foram: 14,86 ind/rrr'. 46,71 ind/rrr' e 23,35 tnd/rrr'
(indivíduos por metro quadrado). Estes resultados são equivalentes aos encontrados por Marlier
(1965) para o lago Redondo (Careiro da Várzea) (35 lnd/rrr', mas muito inferiores aos valores
obtidos por Reiss (1977) para o próprio lago Tupé na época de seca, que foi de 445 índ/rn? e 192
lnd/rn? de média anual, mesmo assim valores ainda muito superiores aos obtidos neste estudo.
Isto provavelmente se deve à época da coleta ou talvez à metodologia utilizada. Estes autores
utilizaram dragas para coletar o sedimento, coletando não apenas larvas, mas também pupas. No
caso deste estudo, a captura foi apenas de larvas que sairam do sedimento no período e, talvez,
esta metodologia necessite ainda de ajustes e mais testes para comprovar e demonstrar sua
eficácia. Mas ela apresenta uma grande vantagem em relação às coletas feitas com dragas por não
lidar com sedimento,o que no caso de amostras coletadas com dragas demanda uma logística
complicada e demorada, tanto no campo como no laboratório, diminuindo muito o tempo
empregado na coleta, acondicionamento e triagem do material.

4. Conclusões
A abundância de Chaoborus sp. foi maior em quase todos os horários noturnos e menor nos
horários do dia. Este padrão parece se repetir a cada ciclo nictemeral, pelo menos foi este o padrão
observado nos três ciclos nictemerais consecutivos estudado. A densidade de Chaoborus sp. no
sedimento do lago Tupé, apesar de ser menor do que a estimada por Reiss (1977) está compatível
com as densidades calculadas por Marlier (1965) para o lago Redondo (Careiro da Várzea). As
armadilhas usadas para coletar larvas ao sairem do sedimento apresentaram resultados
promissores. Além do seu custo reduzido, comparado ao de uma draga, facilidade de confecção e
operação, proporcionam uma coleta "limpa", ou seja, com nenhum manuseio de sedimento, o que
dificulta e torna demorado o trabalho de triagem de amostras coletadas com draga. Contudo, mais
testes são necessários para aprimorar o manuseio e operação dessas armadilhas. Como
recomendação para estudos futuros sobre a comunidade zooplanctônica, sugerimos fortemente que
as amostragens sejam realizadas tanto no período diurno, quanto noturno e se garanta, com
metodologia apropriada, que os organismos que realizam migração vertical sejam adequadamente
amostrados, para que as estimativas de abundância, composição e os estudos sobre diversidade
reflitam o que realmente está ocorrendo nestas comunidades. Esta é mais uma evidência, que vem
se somar àquela apresentada por Robertson e Darwich (2008), que já haviam sugerido
modificações nas estratégias de amostragem nos estudos do zooplâncton na Amazônia e quiçá em
toda a região tropical.

5. Referências
Arcifa, M.S. 1997. Fluctuations and vertical migration of Chaoborus in a tropical Brazilian reservoir:
Lake Monte Alegre. Acta Límnol. Bras., 9:93-103.

Arcifa, M.S. & Meschiatti, A.J. 1993. Distribution and feeding ecology of fishes in a Brazilian
reservoir: Lake Monte Alegre. Interciencia, 18:302-313.

Berendonk, T.U.; Bonsall, M.B. 2002. The phantom midge and a comparison of metapopulation
structures. Ecology, 83: 116-128.

Bezerra-Neto, J.F. 2001. A influência da larva de Chaoborus (Insecta: Diptera) na distribuição
espacial da comunidade zooplanctônica na Lagoa do Nado, Belo Horizonte - MG. Belo Horizonte,
UFMG, 199p (Master Thesis).

Cleto-Filho, S.E.N. e Arcifa, M.S. 2006.Horizontal distribution and temporal variation of the
zoobenthos of a tropical Brazilian lake. Acta Límnol. Bras., 18(4):407-421,

Cressa, C. & Lewis Jr., W. 1986. Ecological energetic of Chaoborus in a tropical lake. Oecologia,
70: 326-331.

Fisher, T. R.; Melack, J. M.; Robertson, B.; Hardy, E. R.; Alves, L. F. 1983. Vertical distribution of
zooplankton and physico-chemical conditions during a 24-hour period in amazon floodplain lake -
lago Calado, Brazil. Acta amazonica, 13(3): 475-487.

Fittkau, EJ., Irmler, U., Junk, J.W., Reiss, F. & Schmidt, G.W. 1975. Productivity, biomass and
population dynamics in Amazonian water bodies. In: Golley, F.B. & Medina,. E. (eds.) Tropical
ecological systems. Springer-Verlag, Berlin. p.289-311.

4~1



XVIlI Jornada de Iniciação Científica PIBIC CNPq/FAPEAM/INPA Manaus - 2009

Fukuhara, H., Torres, G.E. & Monteiro, S.M.C. 1997. Standing crop of zoobenthos in lakes Dom
Helvécio and Jacaré. In: Tundisi, J.G. & Saijo, Y. (eds.) Limnological studies on the Rio Doce valley
lakes, Brazíl. BasjUsp-EescjCwr-Ae, São Carlos.p.335-344.

Ghidini, A. R. 2007. Distribuição vertical nictemeral de C1adocera (Crustacea: Branchiopoda) no
lago Tupé, Rio Negro, Amazonas, Brasil. Dissertação de Mestrado INPAjUFAM. 57pp.

Hanazato, T.; Yasuno, M. 1989. Zooplankton community structure driven by vertebrate and
invertebrate predators. Oecologia, Berlim, V.81, p 450-458.

Higuti, J. & Takeda, A.M. 2002. Spatial and temporal variation in densities of chironomid larvae
(Diptera) in two lagoons and two tributaries of the upper Paraná river floodplain, Brazil. Braz. J.
Biol., 62:807-818.

Irmler, U. 1975. Ecological studies of the aquatic soil invertebrates in three inundation forests of
Central Amazonia. Amazoniana, 5:337-409.

Marlier, G. 1965. Étude sur le lacs de l'Amazonie Centrale. Cadernos da Amazônia, 5: 1-51.

Marlier, G. 1968. Étude sur le lacs de l'Amazonie Centrale. 11.Le plancton. IlI. Les poissons du lac
Redondo et leur régime alimentaire; les châines tropiques du lac Redondo; les poissons du rio Preto
da Eva. Cadernos da Amazônia, 11: 1-57.

Meschiatti, A.J. & Arcifa, M.S. 2002. Early life stages of fish and the relationships with zooplankton
in a tropical Brazilian reservoir: Lake Monte Alegre. Braz. J. Biol., 62:41-50.

Moreno, P. & Callisto, M. 2006. Benthic macroinvertebrates in the watershed of an urban reservoir
in southeastern Brazil. Hydrobiologia, 560:311-321.

Ogawa, J. 2007. Phylogeny of the "Chaoboriform"genera. PhD. Dissertation, Oregon State
University. 256pp.

Papavero, N. 2002. Insecta-Diptera-Chaoboridae. Fauna da Amazônia Brasileira, Belém, 9: 1-2.

Reiss, F. 1977. Qualitative and quantitative investigations on the macrobenthic fauna of Central
Amazon lakes. Amazoniana, 6:203-235.

Perticarrari, A.; Arcifa, M. S.; Rodrigues, R. a 2004. Diel vertical migration of copepods in a
Brazilian lake: A mechanism for decreasing risk of Chaoborus predation. Brazilian Journal of
Biology, 64: 289-298.

Robertson, B. A; Darwich, A. J. 2008. Diel changes in the size structure of a Moina minuta Nansen,
1899 populationv(Anomopoda: Moinidae) in an amazonian floodplain lake. Biol. Geral Exper., São
Cristóvão, SE 8(2):21-28.

Santos, M.B.L., Rocha, L.A., Marques, M.M.G.S.M. & Barbosa, F.A.R. 1998. Diversidade e
abundância da fauna bentônica de cinco lagoas do karste do planalto de Lagoa Santa, Minas
Gerais. In: Nessimian, J.L. & Carvalho, A.L. (eds.) Ecologia dos insetos aquáticos. Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Biociências, Rio de Janeiro. p.77-89. (Série Oecologia
Brasiliensis) .

Strixino, G. 1973. Sobre a ecologia dos macroinvertebrados do fundo na Represa do Lôbo. Instituto
de Biociências, USP,187p (Ph.D Thesis).

Twombly, S.; Lewis Jr., W . 1989. Factors regulating ciadoceran dynamics in Venezuelan Floodplain
lake. Journal of Plankton Research, 11(2):317-333.

Yan, Norman, D.; KelIer, Wendel; Macisaac, Hugh,J.; McEachern,Laurie, J. 1991. Regulation of
zooplankton community structures of an acidified lake by Chaoborus. Ecological Society of America
1(1):52-65.

442


