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RESUMO

Foram estudados 22 lagos de várzea ao longo dos rios Solimões-Amazonas na

época de cheia, em dois ambientes distintos, na região limnética e floresta

%
inundada, objetivando-se conhecer a sua composição, distribuição e densidade

%
%  de ciadocera, bem como determinar as influências dos parâmetros físicos e

^  químicos do ambiente aquático sobre estes organismos. As amostras foram
coletadas com rede de zooplâncton e coletores Schindier patalas. A composição

total esteve constituída por 45 espécies distribuídas em 8 famílias. Chydoridae foi

a melhor representada na região limnética quanto na floresta inundada com 12 e

19 espécies respectivamente, mas em densidades muito baixas. A área MA teve

melhor representatividade em composição de espécies quanto em densidade,

provavelmente devidos a maiores valores dos parâmetros físicos e químicos do

ambiente aquáticos. As espécies Moina minuta, Diaphanosoma poiyspina e

Ceriodaphnia comuta, ocorreram na maioria dos lagos, apresentando-se as duas

primeiras como constantes (> 50%) nas duas regiões (limnética e floresta

inundada) das duas áreas (IC e MA). As maiores densidades foram verificadas

em Bosminopsis deitersi, Diaphanosoma fiuviatile, D. poiyspina e Moina minuta.

Provavelmente, a floresta inundada foi favorecida pela proximidade das

macrófitas aquáticas das margens dos lagos, que contribuíram com grande

número de espécies e densidades. Na floresta inundada foi verificado correlação

significativa entre a densidade com as variáveis temperatura e oxigênio

dissolvido, enquanto na região limnética foi com o oxigênio dissolvido.
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The composition, distribution and density of Cladocera were studied in the limnetic

region and in the flooded forest of 22 floodplain lakes located along the Amazon

River during the high water season. The infiuence of the physicai and chemical

parameters on the cladocerans was aiso studied. The samples were collected with

a zooplankton net and a Schindier Patalas trap. The total number of species

®  identified was 45 and these were representatives of 8 families. Chydoridae was
m

the most species rich family although it occurred in low densities. In the limnetic

region 12 species were found and in the flooded forest 19 species were found.

The MA area was the most species rich area and aIso had the highest densities.

This probably was due to the higher values in the physicai and chemical

parameters that were observed in the area. Moina minuta, Diaphanosoma

poiyspina and Ceriodaphnia comuta occurred in the majority of the lakes and the

first two were constant (> 50%) both in the limnetic region and the flooded forest of

both areas, IC and MA. The highest densities were observed for Bosminopsis

deitersi, Diaphanosoma fiuviatiie, D. poiyspina and Moina minuta. It is probable

that the flooded forest areas were favored by the proximity of the aquatic

macrophytes on the edge of the lakes which contributed to the greater number of

species and the greater densities. While there was a significant correlation

between cladoceran density and temperatura and dissolved oxygen in the flooded

forest, in the limnetic region there was a significant correlation only between

cladoceran density and dissolved oxygen.



«

#

m

SUMARIO

INTRODUÇÃO 01

ÁREA DE ESTUDO 08

MATERIAL E MÉTODOS 11

Obtenção das amostras 11

Análise das amostras 11

Obtenção de dados físicos e químicos dos lagos 13

Análise dos dados 13

RESULTADOS 15

Composição e ocorrência total de Cladocera 15

Composição e índice de constância na região llmnética e floresta inundada.... 18

Densidade total de Cladocera (Ind/m^) 22

Densidade na região llmnética e na floresta inundada 24

Caracterização das variáveis limnológicas 26

Correlação das variáveis biológicas com variáveis ambientais 31

DISCUSSÃO 32

CONLUSÕES 40

BIBLIOGRAFIA CITADA 42



I. INTRODUÇÃO

A bacia amazônica é intercalada por diversos corpos de águas, praias e

trechos de savanas. Declina suavemente em direção ao oceano Atlântico, entre

#  os escudos das Guianas e do Brasil (Ayres,1995). A água que percorre pelo rio
#
^  principal, o Amazonas, foi classificada como de água branca (Sioli, 1984),

®  caracterizado por conter alta concentração de sedimento em suspensão, o qual

se deposita nas depressões mais baixas, criando extensas planícies conhecidas

como várzea, esta área é temporalmente inundada por causa do aumento do

nível da água durante a época de cheia. O seu solo é quimicamente mais rico

que aqueles de terra firme (Irion, 1976), por isso, as várzeas sofreram

exploração continua para desenvolver diversas atividades, principalmente a

pecuária (Araújo-Lima & Goulding, 1998) causando desmatamentos em grande

escala em alguns casos, que ocasionam mudanças nos ambientes aquáticos,

como por exemplo, o aumento da área da vegetação flutuante (Goulding, 1993)

que leva à uma eutrofização do ambiente, conseqüentemente, à diminuição de

muitos organismos importantes (Fearnside, 1985).

De acordo com Araújo-Lima & Goulding (1998), os principais habitats na

várzea são: as macrófitas aquáticas, os lagos e a floresta periodicamente

inundada. As macrófitas aquáticas constituídas por várias espécies se caracteriza

por concentrar numerosas comunidades de invertebrados aquáticos, onde os

Gopepoda, Ostracoda, Cladocera e Díptera são os mais abundantes (Junk &

Robertson, 1997). Os lagos, por apresentar pouca correnteza, contêm menos

quantidade de partículas inorgânicas suspensas que os canais dos rios. Durante a

seca estão geralmente isolados e estagnados, com aparência de água preta

(Sioli, 1985; Bayley, 1989) pelo que, muitas vezes são classificados erradamente
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#  alagando suas margens, gerando assim mais um habitat, a floresta inundada. Na

como de água preta (Ayres, 1995). Na enchente recebem água do rio principal

floresta inundada, existe várias comunidades de organismos que experimentam

mudanças profundas e periódicas, associadas em grande parte à flutuação do

nível da água que é observada em toda a bacia amazônica (Bozelli, 1990). Tais

mudanças influenciam na estrutura da comunidade dos diferentes organismos

planctônicos do ecossistema aquático (Brandorff, 1977; Hardy, 1980; Hardy et ai,

®  1984, Carvalho, 1983, Campos, et ai, 1996). A comunidade planctônica está

^  constituída basicamente pelo fitoplàncton, que são os produtores e pelo

®  zooplâncton, que são os consumidores primários. Estes organismos têm como
0
g  característica comum, habitar a coluna d'água.

O zooplâncton è de grande importância por ser um dos principais elos da

cadeia trófica, através do qual a energia flui do primeiro nível trófico, os

produtores, para os demais níveis superiores. É o principal responsável pelo

processo de produção secundária na maioria dos ecossistemas aquáticos. Na

água doce apresenta uma comunidade bastante diversificada, composta de

grande número de espécies pertencentes a diversos grupos taxonómicos. Dos

grupos principais que o compõem destacam-se; os protozoários, os rotíferos e os

microcrustáceos. Estes trés grupos representam, na zona limnética e litoral, a

maior parte da biomassa do zooplâncton. Os protozoários, geralmente de

tamanho menor que os demais, são em sua grande maioria, consumidores de

bactérias em ambientes ricos em matéria orgânica e servem de alimento aos

outros grupos zooplanctônicos de maior tamanho. Os rotíferos, grupo de grande

diversificação na água doce, estão classificados em dois grandes grupos, os

Monogononta e os Digononta, são de tamanho menor que os microcrustáceos.
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A
Os microcrustáceos compreendem, basicamente, os copépodos e os cladoceros.

®  Os copépodos, de tamanho maior, são os mais importantes no plâncton marinho

^  mas, na água doce compartilha essa posição com os cladoceros (Sipaúba-
©

#  Tavares & Rocha, 2001; Bozelli, 2000).

®  Os cladoceros habitam os mais diversos ambientes aquáticos continentais,

#  sendo que o maior número de espécies vivem preferencialmente na região

litorânea dos ecossistemas aquáticos. São caracterizados por possuírem conchas

bivalves quitinizadas, apêndices do tronco (toracópodos) em número de 5 a 6

pares de forma achatada e foliácea com função de brãnquia, estas estruturas

estão providas de cerdas para a filtragem do alimento. A locomoção é por meio do

segundo par de antenas, aos saltos, em grande parte vertical, enquanto o

primeiro par é menor e tem função quimiosensorial. A reprodução é,

principalmente assexuada, por partenogênese, sem desenvolvimento larval, mas,

em resposta a estímulos ambientais a reprodução partenogenética cessa e

aparecem machos de vida efêmera, que fecundam as fêmeas maduras,

caracterizando-se uma reprodução sexuada. O resultado dessa reprodução é a

formação de efípios também chamados ovos de resistência, que em condições

propícias, eclodem para dar início um novo ciclo de vida.

Foi verificado que as espécies maiores destes organismos são consumidas

pelos peixes e as menores por invertebrados (Caraballo & Hardy, 1995). Os

trabalhos de Carvalho (1981), Fisher, et al. (1983), Zaret (1984), Hardy (1992)

Caraballo & Hardy (1995), Chu-Koo (2000), Leite & Araújo-Lima (2000; 2002) e

Sipaúba-Tavares (1983) demonstraram a importância destes organismos na

cadeia alimentar em diferentes ambientes aquáticos.
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e cladóceros

A composição, abundância e diversidade estão relacionadas com o estado

trófico de um ecossistema (Landa & Mourgués-Schurter, 2000), segundo Blancher

(1984), sendo que sistemas eutrofizados possuem maior dominância de rotíferos

Estudos da comunidade zooplanctônica, em lagos amazônicos foram

desenvolvidos por Brandorff (1977) que registrou variação na abundância de

microcrustáceos no lago Castanho e propôs que a entrada de nutrientes na região

limnética, proveniente do rio principal, seria responsável por esta variação.

Brandorff & Andrade (1978) e Hamilton et ai. (1990), sugeram que as mudanças

na composição de espécies, no padrão de densidade, declínio e desaparecimento

de algumas espécies de Gladocera eram devido a predação e ao efeito da

diluição da água. Hardy (1980) fez comparações da composição e densidade do

zooplâncton do lago Cristalino, lago de terra firme, durante a cheia com lagos de

várzea e concluiu que lagos de terra firme apresentam maior densidade, porém,

em termos de biomassa, os lagos de várzea contribuem com maior valor, pois os

organismos são de tamanho maior. Carvalho (1983) estudando crustáceos e

rotíferos planctônicos no Lago Grande de Manaquiri, propôs que a floresta

inundada contribui para o enriquecimento deste ambiente. Também postulou que

as flutuações no nível da água do rio Solimões influenciariam na densidade do

zooplâncton, fato também observado para o fitoplâncton (Schmidt 1973 a,b),

macròfitas, invertebrados aquáticos (Junk, 1980) e peixes (Goulding 1980). Hardy

et ai. (1984) concluíram que a baixa densidade de crustáceos planctônicos no

lago Camaleão, durante o período da cheia, foi devido â condição pobre de

oxigênio e pela presença de H2S e ao efeito da lavagem ocasionada pelas

correntes fortes.



Outro fator responsável pela mudança na composição e abundância do

#  zooplâncton é a quantidade do material em suspensão que causa diminuição de

algas disponível para os filtradores planctônicos como foi observado por Hardy
W

#  (1992) no lago Jacaretinga. Robertson & Hardy (1984) postulam que a época e a

#
extensão do máximo de abundância do zooplâncton variam de um lago para

outro, com a profundidade, com o comprimento do canal e também de ano para

ano, a intensidade e duração dos períodos de seca e cheia poderiam influenciar a

densidade dos organismos planctônicos.

Estudos mais recentes feitos por Melo (1998) registrara as maiores

densidades de cladóceros no lago Cristalino, ambiente de água preta ligado ao rio

Negro. Durante a vazante, a densidade registrada foi quase 5 vezes maior do que

no lago Camaleão, ambiente de água branca ligado ao rio Solimões. Chu-Koo

(2000) verif^u, no lago Camaleão, que a composição do zooplâncton localizada
próxima às margens dos bancos de macrófitas aquáticas tiveram variação

sazonal, sendo os cladóceros o grupo dominante na vazante e os copépodos na

enchente. Na vazante, a espécie dominante de Cladocera foi Moina minuta e na

enchente Diaphanosoma polyspina. Ele atribuiu o reduzido número de espécies

grandes como D. polyspina, na vazante, á predação por pequenos peixes e larvas

de insetos {Chaobourus sp.) que vivem associados às macrófitas aquáticas.

Trabalhos realizados em outras regiões como na planície de inundação do

alto Rio Paraná verificaram também mudanças na composição, distribuição e

abundância do zooplâncton, e indicam como fatores responsáveis por tais

mudanças às flutuações periódicas do nível d'água (Lansac-Tóha et ai., 1992,

1997; Campos et ai., 1996), à presença de macrófitas aquáticas localizadas nas
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9 margens de rios e lagos (Nunes et al., 1996; Rossa et ai, 2001) e predação

(Brasil, 2002).

Keppeler (1999), no lago Amapá, planície de inundação do rio Acre e

Bozelli (2000) no lago Batata, na planície do rio Trombetas, também atribuem ao

nível fluviométrico como fator determinante da abundância do zooplâncton.

De acordo com Bonecker (1998), as comunidades zooplanctônicas, que

habitam as planícies de inundação, apresentam diferentes modelos de

composição e abundância de acordo com as condições físicas, químicas e

biológicas. Os autores citados acrescentam que não existem dúvidas de que uma

grande variedade de fatores adicionais contribuem para a flutuação do padrão de

densidade, mas em geral o aspecto mais discutido em relação aos lagos de

várzea, são os efeitos diretos e indiretos da entrada d'água do rio principal, rico

em material em suspensão.

1.1 Justificativa

Considerando, que a Amazônia Central concentra cerca de 8 mil lagos, dos

quais somente um pequeno percentual tem sido estudado (Melack,1984, Forsberg

et al. 1988), é de importância realizar o estudo de cladóceros referentes a sua

composição, densidade e distribuição espacial nestes lagos de várzea ligados ao

rio Solimões-Amazonas, e que são amostrados pela primeira vez durante a época

de cheia. O fato de poder estudar os cladóceros em um conjunto de lagos,

amostrados simultaneamente, propiciará dados novos e relevantes que poderão

ser comparados com os estudos anteriores realizados na Amazônia Central, em



m lagos próximos a Manaus, ampliando o conhecimento da ecologia das populações
W

#  de cladóceros em dois ambientes diferentes (região limnética e floresta inundada)

de um mesmo lago e entre lagos, avaliando suas interações com esses habitats.9

9

9

9

9

1.2 Objetivos

1.2.1 Geral

9  Estudar a composição, distribuição espacial e densidade de

^  cladóceros presentes em diferentes lagos de várzea ligados ao rio Solimões-
#  Amazonas na época de cheia.

1.2.2 Específicos

Identificar padrões de composição e densidade de cladóceros

presentes na região limnética e floresta inundada de cada lago.

Comparar os padrões de composição e abundância de cladóceros

em lagos de várzea localizados em duas áreas ao longo do rio

Solimões-Amazonas durante a época de cheia.

Determinar as influências de parâmetros físicos e químicos do

ambiente aquático sobre a composição, distribuição e densidade da

população de cladóceros.
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II. ÁREA DE ESTUDO

#  Os lagos para este estudo estão localizados em duas áreas ao longo da

#^  planície de inundação do Amazonas, às margens dos rios Solimões/Amazonas
#  (figura 1). Uma primeira área inclui os municípios de Tefé (Latitude 03°35'417"

Longitude 64°7T39") e Santo Antônio de Içá (Latitude 3°10'222" e Longitude

67°93'972"), onde foram selecionados e amostrados 9 lagos, este trecho foi

denominado com as iniciais "IC". A outra área inclui a cidade de Manaus (latitude

#  3°10'194" e longitude 60°02'5") e o município de Parintins (Latitude 02°62'833" e

#
^  Longitude 56°73'583"), onde foram selecionados e amostrados 13 lagos, este

#  trecho foi denominado com as letras "MA". Nas duas áreas totalizam 22 lagos

9

#

#

#

9
com as denominações locais que se demonstram na tabela 1

#  Todos os lagos em referência estão situados às margens do rio principal

^  (Solimões-Amazonas) ou nas ilhas formadas ao longo deste rio que tem sua

^  origem relacionada à deposição de sedimentos por atividade fluvial. Dependendo

da intensidade do pulso de inundação, as águas do rio podem transbordar as

margens e chegar até os lagos, conseqüentemente, unindo estes sistemas. Todos

os lagos mantinham comunicação permanente com o rio através de pequenos

canais, conhecidos localmente como paranás. Esta comunicação permite que a

grande quantidade de material em suspensão presente na água do rio entre nos

lagos durante a cheia, mas aqueles distantes do rio, apresentam águas menos

misturada e mais decantada, com aparência de lagos de água preta.
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Figura 1. Localização das áreas IC e MA ao longo do rio Solimões/Amazonas.

Durante o período de coleta (cheia), as margens dos lagos não estavam

colonizadas extensamente por bancos de macrófitas aquáticas, mesmo assim,

verificou-se o predomínio das espécies Eichhornia crassipes e Pistia stratiotes

sobre as espécies dos gêneros Salvinia e Polygonum. As florestas das margens

que circundam os lagos encontravam-se inundadas, e são denominadas florestas

de igapó estacionai (Prance, 1980). O ciclo estacionai permite que a floresta

inundada contribua com grandes quantidades de matéria orgânica para o sistema

aquático, esta matéria é composta principalmente de liteira formada pelo acúmulo

de matéria vegetal ao longo dos anos.



Tabela 1. Localização geográfica e denominação dos lagos em estudo ao longo

dos rio Solimões-Amazonas,

Região limnética Floresta inundada

Lagos Código Latitude -  Longitude Latitude - Longitude

IC : Tefé-Sto. Ant. do Içá

Miriti IC-1 0r59'04'"S -  66°02'33"W 01°59'26"S -  66®02"31"W

Curimatá IC-2 02°02'129''S -  66°20'03"W 02°02'10"S -  66°20'02"W

Malvado IC-3 02°19'33"S -  66°2r03"W 02M9'52"S -  66''2ri8'W

Ressaca lC-4 02°36'50"S -  68°20'50'W não disponível

Campina IC-5 02''36'40"S -  66°20'55'W 02°36'50"S -  66°20'50"W

Sacambú IC-6 não disponível não disponível

Tamaniquá IC-7 02°43'24.9"S - 65<»43'24.9"W 02°43'52.rS -  65<'43'24.6"W

Uará IC-8 02"»42'39.6''S - 65'»36'15.6'W 02'»42'39.4°S -  65'»36'12.8"W

Tracajá IC-9 03°06'08.5"S - 64°46'08.8"W 03°06'047"S -  64®46'17"W

MA: Manaus-Parintlns

Paracuuba MA-1 03°07'510"S - 59°16'435"W 03®03'820"S -  59°15'133"W

Coró coro MA-2 03''18'59.8"S - 58°40'016"W 03°13'846"S -  58o41'529"W

Taperebá MA-3 03«>18'59.8''S -  58°40'016'W 03°18'42.3"S -  58<'39'426"W

Apunumã MA-4 02°54'33"S - 58°05'893"W 02°54'895"S -  58''0678rW

Arroz MA-5 02°46'35.9"S - 57°59'39.5"W 02°46'38.8"S -  57»59'467"W

Braço de terra preta MA-6 02'»26'520"S -  57°38'134"W 02°26'654"S -  57°38'286"W

Carará-açú MA-7 02o21'929"S - 57<'35723"W 02®2r875"S -  57°35'943"W

Ararí MA-8 02°30'819"S . 57oir442"W 02®31'131"S - 57°12'419"W

Piloto MA-9 02°30'879"S -  57®ir442"W 02M6'567"S -  57<'05'524"W

Estásio MA-10 02°48'28"S - 57'13'24.5"W 02®48'30"S - 57°15'016'W

Moaná MA-11 02°52'37"S - 57»3r33"W 02°52'140"S -  57°3r551"W

Das Garzas MA-12 03®10'514"S - 57°42'218"W 03°10769"S -  57»4r802"W

Buyuçú MA-13 03''03715"S - 57°44784'W 03°03746"S -  57"'44'384"W
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*  III. MATERIAL E MÉTODOS
9

9  3.1 OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS BIOLÓGICAS

9
_  As amostragens biológicas foram realizadas em 22 lagos ao longo dos rios

#  Solimões-Amazonas na época de cheia, durante o mês de julho de 2000. Os

lagos foram previamente escolhidos e suas localizações foram registrada com

auxilio de GPS (Global Positioning System).

Foram coletadas amostras qualitativas e quantitativas de zooplâncton na

região limnética e dentro da floresta inundada de cada lago. As amostras

qualitativas foram coletadas com uma rede de zooplâncton de 60 pm de abertura

de malha por meio de arrastos verticais e horizontais na coluna d'água por cinco

minutos. Para a coleta quantitativa foram utilizados coletores Schindier-Patalas de

5 (na área 10) e 12 litros de capacidade (na área MA) de filtragem de água

acoplada a uma pequena rede de 60 pm de abertura de malha. As coletas foram

feitas a cada metro da coluna d'água da superfície até 5 metros de profundidade

na região limnética e até o fundo na floresta inundada devida á pouca

profundidade existente nesta região alagada (2 a 3 m). As amostras filtradas

foram concentradas em frascos de plástico devidamente etiquetadas e fixadas

com formol a 6%. O horário das amostragens foram realizadas entre 11:00 e

13:00 horas para todos os lagos.

3.2 ANÁLISE DAS AMOSTRAS

No laboratório de plâncton do Instituto Nacional de Pesquisas da

Amazônia-INPA foram realizadas as analises das amostras. As análises das

amostras qualitativas foram realizadas para determinar e caracterizar a

composição da população de cladóceros presentes nas áreas IC e MA, e também

11



na região limnética e na floresta inundada dos lagos. As análises foram realizadas

utilizando lupa estereomicroscópica Kyowa Óptica! e microscópio marca CarI

Zeiss, acoplado com câmara clara. A identificação dos organismos foi a nível

específico, quando possível, baseada na bibliografia especializada para o grupo

(Elmoor Loureiro, 1997; Smimov, 1996; Korovschinsky, 1992; Negrea, 1983;

Paggi, 1979,1995).

Para determinar a ocorrência das espécies em cada área (IC e MA) como

também na região limnética e região de floresta inundada de cada lago, foi

calculado o índice de Constância (Dajoz, 1973), seguindo a expressão seguinte:

p X 100
c =

P

Onde:

c = constância

p = número de coletas contendo a espécie

P = número total de coletas efetuadas

Em função dos valores de c, distinguem-se 3 categorias: espécies

Constantes (O), quando presente em mais de 50% das coletas; espécies

Acessórias (A), quando presente em 25 a 50% das coletas; e espécies

Acidentais (R), quando presente em menos de 25% das coletas.

A densidade e distribuição espacial dos organismos foi determinado a partir

das analises das amostras quantitativas. Este processo consistiu da contagem

total dos cladóceros de cada amostra com auxilio de uma lupa

estereomicroscópica. Cada organismo foi retirado cuidadosamente com uma

pinça de ponta fina e separados em pequenos vidros devidamente etiquetados,
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este processo teve o objetivo de evitar possíveis repetições nas contagens,

seguidamente foi quantificada, e os resultados finais foram expressos em número

de indivíduos por m^.

3.3 OBTENÇÃO DE DADOS FÍSICOS E QUÍMICOS DA ÁGUA DOS LAGOS

Simultaneamente a cada coleta do material biológico, foram medidos

valores de algumas variáveis físicas e químicas da água dos lagos, estes

parâmetros consistiram da temperatura, oxigênio dissolvido e condutividade

elétrica. As duas primeiras variáveis foram medidos a cada metro da coluna

d'água, foram medidos também a profundidade dos lagos para posterior

correlação com as variáveis dependentes biológicas.

A temperatura e o oxigênio foram medidos com um oxímetro portátil YSI

55, as unidades destas medidas são expressos em graus centígrados (°C) para a

temperatura, e miligramas por litro (mg/l) para o oxigênio.

A condutividade elétrica foi medida através de um conductivimetro WTW

OXY 96, com valores expressos em |xS/cm'\

A profundidade em cada local de coleta foi determinada com uma corda

graduada a cada 0,5 metros suportado por um peso metálico em sua extremidade

inferior para que pudesse manter a posição vertical na coluna da água.

3.4 ANÁLISE DOS DADOS

A Análise de Variância (ANOVA) foi feito para determinar a existência de

diferenças significativas (alfa=0,05) dos padrões de composição e abundância

com as variáveis ambientais entre as áreas 10 e MA, e entre as regiões limnética

e floresta inundada dos lagos. Os dados utilizados para esta análise
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correspondente à densidade de indivíduos para um metro cúbico foi transformado

a logaritmo n (iog.n) para o cumprimento das premissas para a execução do

ANOVA. Estas análises foram realizadas no programa Sigma Stat v2.0

Para determinar se houve efeitos das variáveis ambientais (oxigênio

dissolvido, temperatura, condutividade elétrica e profundidade) sobre as variáveis

bióticas (composição e densidade de Cladocera) foi realizada uma análise de

regressão múltipla, segundo o modelo:

Y = a + ( biXi ) + ( b2X2) + ... + ( bnXn)

onde, Y = variável dependente (densidade e riqueza de cladóceros)

X = variáveis independentes (parâmetros ambientais)

a = coeficiente linear

b = coeficiente angular

A análise de regressão múltipla foi realizada por meio do programa

STATISTICA v5.
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IV. RESULTADOS

4.1 Composição e ocorrência total de Cladocera

A composição total de cladóceros nas duas áreas esteve representada por 45

espécies distribuídos em 8 familias (Tabela 2). Chydoridae foi numericamente

mais representativa contendo 21 espécies, seguida por Daphniidae, Sididae, e

Bosminidae com 6 espécies cada família, Moinidae e Macrothricidae com 2 cada

família, e Holopedidae e llyocryptidae com uma espécie cada familia. Somente

Sididae esteve presente em todos os lagos.

As espécies que mais ocorreram nos lagos das duas áreas foram. Moina

minuta, presente em 19 lagos Diaphanosoma poiyspina em 18, Bosminopsis

deitersi em 17, Ceríodaphnia comuta e Moina reticuiata em 16 lagos. Houve

outras espécies com ocorrências importantes, assim, Hyocryptus spinifer,

Bosmina hagmanni, e Ceriodaphania comuta forma rígaudi, presentes em 14, 13,

e 12 lagos respectivamente.

Na área de IC, as espécies, Disparaiona sp, Dunhevedia odontoplax,

Euryaiona oríentalis, Graptoleberis testudinaría e Leydigia sp foram exclusivos

desta área. As famílias registradas aqui foram: Chydoridae, constituída por 11

espécies, Sididae por 5, Bosminidae por 4, Daphniidae por 3, Moinidae por 2, e

Holopedidae, llycryptidae e Macrothricidae por apenas 1 espécie.

Já na área de MA, as espécies Bosmina íongirostris, Bosmina sp,

Ceríodaphania sp, Simoceptiaius serrulatus, Simocephaius sp, Diaphanosoma

spinulosum, Aiona sp, Aioneila sp, Biapertura verrucosa, Camptocercus dadayi,

Euryaiona brasiliensis, Ephemeroporus sp, Kurzia iatissima, K. íongirostris, Kurzia

sp, Pleoroxus sp e Grímaldina brazzai foram exclusivos desta área. As famílias

encontradas aqui foram: Chydoridae, representada por 16 espécies, Bosminidae,
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Tabela 2. Composição e ocorrência de Cladocera nos lagos das áreas 10 e MA.

LAGOS

IC- IC- IC- IC- IC- IC- IC- IC- IC- MA- MA- MA- MA- MA- MA- MA- MA- MA- MA- MA- MA- MA-
TAXONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 S 6 7 B 9 10 11 12 13

BOSMINIDAE

Sos/7j;>)a/jagmanníStingelin,1904 x x x x - - x x - x x x x x x x

B. tongirostris Muller, 1785 x

8. tubicen Brehm, 1953 x x x x x x x - -

Bosmina sp. x

Bosminopsis deilersi Richa{á,1895 . . - x - x x x x x - x x x x x x x x x x x

a brandOffffRey&Vásquez. 1989 . - x - - - x - x - - x x x - - x - x - x x

DAPHNIIDAE

Cerkxfáphania comuta Sars, 1885 x - x x - - x x - x - x x x - x x x x x x x

C.cornuta cf. rigaudi x - - x - - - x - - - - x x - x x x x x x x

Ceriodaphania sp. x - - - -

Daphn/a gessner/Herbst, 1967 x x x - - - x x x - -

Simocephalusserrulatus Koch, 1841

Simocephaius sp. x - - -

X X -

X  X X X

HOLOPEDIDAE

Holopedium amazonicum Stingelin, 19Q4 x

MOINIDAE

Moina minuta Hansen, 1899 x x x x - x x x x x - x x x x - x x x x x x

M. raticutata Daday, 1905 x x x x - x - x - - x x x - x - x x x x x x

SIDIDAE

DBphanosoma brevirreme Sars, 1901 x ^

D. fluviatib Hansen, 1899 x - x - - x x - x - x x x x x

D. po/ysp/na Korovchinsky, 1982 x x x x x x x - x - x x x x x x x x x - x

D. spinutosum Herbs, 1975

Pseudosida ramosa Daday. 1904 x - - x - - x - - x - - - x

Sare/Zaíona be/in/ng/Korovchinsky, 1985 - - x x - - - x - x - x x x x - - - x - - x

CHYDORIDAE

A/ona incred/M/s Smirnov, 1984 - - x x - x x - x - - -

-  X X X

X  X -

Atona sp.

Afonetia sp.

Biapertura venvcosa Sars. 1901 *

Biaperiura sp . . x - - - x x - - x x

X  XCamptocercus dadayi StingeWn, 1913

Chydonjs pubescens Sars. 1901 x - - - - x

Chydonjs sp. . . x - x - x - - - - x x x - x x

Disparalonadadayi Birge. 1910 . - x - - - x - - x x

Disparalona sp - - x - - - x

Dunhevedia odontoplax Sars, ̂ 90^ - - x

Continua...
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Continuação...

IC- IC- IC- IC- IC- IC- IC- IC- IO MA- MA- MA- MA- MA- MA- MA- MA- MA- MA- MA- MA- MA-
TAXONS 1 2 3 4 5 6 7 0 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Euryatona orientalis Daday, 18B8

E brasiliensis Brehm & Thomsen. 1936 x

Ephemeroponis sp. x

Graptobbehs testudinaria Fischer, 1851 - x x x

Kunia latissima Kuiz. 1875 x - - -

K fongrostrisDaday, 1898 x - - -

Kurzia sp. x

Leydigia sp. - - x

Leydigiopsis sp. x - - - x - - -

Pleoroxus sp x - - x x - - - - x

ILYOCRYPTIDAE

Ityocryplus spinifer HertbV., 1884 - x x x x x x x - x x x x - x x

MACROTHRICIDAE

Grimatdina brazzai Richaró, 1892 x x x x - x - x x x -

Macrothrix laticornis Jurine, 1820 - - - - x x x - x x x x - x

Daphniidae e Sididae por 6, Moinidae e Macrothricidae por 2, Holopedidae e

llycryptidae com uma espécie cada família.

A riqueza total de espécies de cada área é mostrada na figura 2. Maiores

valores desse atributo foram verificados em MA, a diferença entre as áreas é

evidente, sendo registrado um total de 40 espécies nos lagos de MA e somente

28 espécies nos lagos de 10. A riqueza de espécies por lago verificou-se que o

lago Estásio (MA-10) foi que apresentou o maior valor, totalizando 21 espécies,

enquanto que, os lagos Campina (IC-5) e Coró Coró {MA-2) apresentaram os

menores valores, com somente 3 e 4 espécies respectivamente.
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Figura 2. Riqueza total de espécies de Ciadocera nas áreas IC e MA.

A análise de variância (ANOVA) demonstrou que existem diferenças

estatísticas significativas da riqueza (composição) entre as áreas IC e MA

(p=<0,001)

4.2 Composição e índice de constância na região iimnética e floresta

inundada dos pontos iC e MA.

Na tabela 3 observa-se o registro de 34 espécies na região Iimnética, dos

quais, Bosminopsis deitersi, Moina minuta, e Diaphanosoma polyspina

apresentaram-se Constantes (>50%) nas duas áreas, Bosmina hagmanni,

Ceríodaphnia comuta, Caríodaphnia comuta forma rígaudi, Moina reticuiata, e

llyciyptus spinifer ocorreram também assim, mas somente na área MA. Gomo

Acessórias (25-50%) na área 10 foram encontrados, Bosmina hagmanni,

Bosmina tubicen, Ceríodaphnia comuta e Moina reticuiata, enquanto em MA

formaram parte desta categoria Daphnia gessnerí, Holopedium amazonicum.
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#

Tabela 3. Freqüência de ocorrência na região limnética e floresta inundada.

Região limnética

10 MA

Floresta inundada

10 MA

BOSMINIOAE

Bosmina hagmanni Stingelin,1904

0. longirostns Muller. 1785

8. tubicen Brehm, 1953

Bosmina sp.

Bosminopsis deitersi Richard, 1895

0. é/a/jdofff/Rey & Vásquez, 1989

DAPHNIIDAE

Cenodaphania comuta Sars, 1885

C.c forma rigaudí

Cenodaphania sp.

Daphnia gessneri Herbst, 1967

Simocephaius senvlalus Koch. 1841

Simocephaíus sp.

HOLOPEDIDAE

Hotopedium amazonicum Stingelin, 1904

MOINIDAE

Moina minuta Hansen, 1899

Moina reticutata Daday, 1905

SIDIDAE

Diaphanosoma brevirreme Sars. 1901

Diaphanosoma fluviatile Hansen. 1899

Diaphanosoma potyspina Korovchinsky. 1982

Diaphanosoma spinulosum Herte. 1975

Pseudosida ramosa Daday. 1904

SarsHatona fie/jn/ng» Korovctiinsky, 1985

OHYDORIDAE

Alona incredibiHs Smimov. 1984

Alona sp.

Alonella sp.

Biapertura verrucosa Sars. 1901

Biapertura sp

Camptocercus dadayi Stingelin, 1913

Chydorus pubescens Sars. 1901

Chydorus sp.

Disparalona dadayi Blrge, 1910

Disparalona sp.

Dunhevedia odontoplax Sars, 1901

Euryalona brasiliensis Brehm & Thomsen. 1936

E. orientalis Daday, 1898

Ephemeroporus sp.

Graptoleberis testudinaria Fischer. 1851

continua.
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•

#

•

•
continuação... Região limnética

IC MA

Floresta inundada

10 MA

• Kurzia latissima Kurz, 1875 - - R

•
A

K. bngirostris Daúay, 1898
- -

R

Kurzia sp.
- -

R

w Leydigia sp
-

R
-

• Leydigiopsis spi
-

R R

Pleoroxus sp R
-

R

# ILIOCRYPTIDAE

m
llyocryptus spinifer Henick. 1884 R  C R C

# MACROTHRICIDAE

#

Grímaldina brazzai Richard, 1892 A
-

A

Macrothrix laticornis Jurine, 1820 R  R
■

A

C= Constantes (>50%) A= Acessória (25-50%) R= Acidental (<25%)

Moina reticulata, Diaphanosoma fluviatile, Sarsilatona behníngi e Grímaldina

brazzai. As espécies Acidentais (<25%) foram representadas pela maior parte

de espécies, entre elas citamos, Diaphanosoma brevirreme, Pseudosida ramosa,

Aiona incredibilis, Chydorus sp, e Disparalona dadayi que ocorreram nas duas

áreas.

Na floresta inundada dos lagos foi determinado 40 espécies, sendo Moina

minuta, Moina reticulata e Diaphanosoma polyspina classificadas como espécies

Constantes (>50%) nas duas áreas, ocorrendo da mesma maneira com Bosmina

hagmanni, Bosminopsis deitersi, B. brandorffí, Ceríodaphnia comuta,

Diaphanosoma fíuviatile, Chydorus sp e llyocryptus spinifer na área MA. Como

Acessórias (25-50%) foram observados 7 espécies, duas espécies em 10

{Bosminopsis deitersi e B. brandorffí) e 5 em MA {Ceríodaphnia sp, Daphnia

gessneri, Sarsilatona behningi, Grímaldina brazzai e Macrothrix laticornis). Como

na região limnética, o maior número de espécies foram registradas como

Acidentais (<25%), entre elas citamos, Bosmina tubicen, Alona incredibilis,
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Biapertura sp, Chydorus pubescen e Leydigiopsis sp que ocorreram nas duas

áreas. O índice de constância mostraram não haver uma categoria padrão para

algumas espécies, o que indica, uma espécie pode ser constante numa região

enquanto em outra poderá aparecer como rara.

Referente ã riqueza nas duas regiões dos lagos, verificou-se que a floresta

inundada apresentou maior riqueza de espécies que a região limnética nas duas

áreas (figura 3), mas numericamente pouco diferente. Nas duas regiões, MA

concentrou maior número de espécies que IC, registrando 32 espécies na região

limnética e 36 na floresta inundada do MA, enquanto que, IC concentrou apenas

20 espécies na região limnética e 21 na floresta inundada. Os resultados de

análises de variãncia (ANOVA) mostraram que não existe diferença estatística

significativa de riqueza de espécies entre a região limnética e floresta inundada

(p= 0,340).

£ 20

z 10

mo

@MA

Região Limnética Floresta Inundada

Região

Figura 3. Riqueza total de espécies presentes na região limnética e floresta

inundada nas áreas 10 (0 ) e MA (H ).
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Em relação à distribuição espacial, foram determinados um primeiro grupo

constituido por cinco espécies (Bosmina sp, Simocephaius sp, Diaphanosoma

brevirreme, Disparalona sp e Euryalona orientalis) como restritos à região

limnética, e um segundo grupo por dez espécies {Simocephaius serrulatus,

Diaphanosoma spinulosum, Biapertura verrucosa, Dunhevedia odontopiax,

Graptoleberís testudinaria, Kurzia latissima, K. longirostrís, Kurzia sp., Leydigia sp

e Leydigiopsis sp) que somente apareceram na região de floresta inundada dos

lagos, onde o maior número de espécies deste segundo grupo pertencem à

família Chydoridae, de hábitos litorâneos.

4.3 Densidade total de Cladocera (ind./m^)

Os resultados da densidade (ind./m^) dos cladóceros presentes nos lagos

estão representados na Figura 4. A maior densidade foi registrado no lago Moaná

(MA-11) com 88330 ind./m^ seguido dos lagos Piloto e Apunumã (MA-4, MA-9)

com 49010 e 48400 ind./m^, respectivamente. A densidade mais baixa foi

registrada no lago MA-2, apresentando somente 130 ind./m^.

Em geral, os lagos da área IC apresentaram as menores densidades em

relação aos lagos de MA. A densidade media destes organismos no ponto IC foi

de 3792 ind/m^ enquanto que em MA foi de 21088 ind./ml As análises de

variância (ANOVA) indicaram existir diferenças estatísticas significantes de

densidade entre as áreas 10 e MA (p=0,003).
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Figura 4. Densidade total (ind./m^) em cada um dos lagos das áreas IC e MA.

As densidades por familias é mostrado na figura 5. A área MA foi claramente

dominante, Sididae apresentou a densidade mais alta, alcançando 96810 ind/m^,

seguido por Bosminidae com mais de 75000 ind/m^, já na área IC, somente

Moinidae teve densidade numericamente importante, alcançando 17830 ind/m^.

MACROTHRICIDAE

(LYOCRYPTIDAE

CHYDORIDAE

SIDIDAE

MOINIDAE

HOLGPEDIDAE

DAPHNIDAE

BOSMINIDAE

^MA

mo

25000 50000 75000 100000

Densidade (ind./ma)

Figura 5. Densidade total (ind/m^) por famílias nas áreas 10 e MA.
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A nível de espécies, as densidades mais altas foram observadas em

Bosminopsis deitersi (72200 ind/m^), Diaphanosmoa fluviatile (53130 ind/m^),

Diaphanosoma polyspina (46750 ind/m^) e Moina minuta (43150 índ/m^). Estas

espécies dominaram numericamente tanto na região limnética e na floresta

inundada.

4.4 Densidade de Cladocera na Região limnética e na Floresta Inundada.

Na figura 6 observamos que a densidade média da região limnética da área

MA foi superior à região limnética do ponto IC, alcançando 11641 ind./m^ em MA

e apenas 557 ind./m^ em IC. Na região de floresta inundada, a densidade média

foi também superior em MA, mas, estas diferenças não foram muito grandes

como foi na região limnética. Os valores encontrados na região de floresta

Inundada foi de 9447 ind./m^ na área MA e 3124 ind./m^ em 10.

12000

S? 9000'
E

-

^  6000-

30004

□ R.L

Figura 6. Densidade total de espécies da região limnética (□ ) e floresta inundada
(B ) encontradas nas áreas 10 e MA.



« Baseado nestes dados, observamos que na figura 7 não existe grandes

diferenças das médias das densidades totais das regiões limnética e floresta

inundada, isto se sustenta com o resultado da análise de variância (ANOVA) que

mostra não haver diferenças significantes (p=0,187).

12600

12400

ê  12200

12000

Regiões

Figura 7. Densidade total de Cladocera na região limnética (RL) e floresta

inundada (Fl).

Os resultados da abundância relativa das espécies da região limnética e da

floresta inundada nas áreas IC e MA se observa na tabela 5. As espécies

pertencentes às famílias Bosminidae, Daphniidae, Holopedidae, Moinidade e

Sididae apresentaram abundâncias diferentes, mas as espécies pertencentes às

famílias Chydoridae, llyocryptidae e Macrothricidae apresentaram abundâncias

similares. Algumas espécies demonstram ter percentagens importantes nestas

duas regiões, assim, por exemplo, Bosminopsis deitersi na região limnética e na

floresta inundada da área MA (23,3 e 24,8%), bem como somente na floresta

inundada da área IC (21,5%); houve outras espécies com características
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semelhantes, mas, com aparecimento somente em uma determinada região de

iC ou MA, espécies com estas características foram: Moina minuta, na região

limnética de IC e MA; Moina reticuiata, na região limnética e floresta inundada de

10; Diaphanosoma fluviatile, na região limnética e floresta inundada de MA; e

Diaphanosoma polyspina somente na região limnética da área 10.

A maioria das espécies encontradas apresentam hábitos litorâneos, todas

elas pertencentes às famílias Ohydoridae, llyocryptidae e Macrothricidae que

apresentaram abundâncias muito baixa (abaixo de 1%), somente a espécie

Diaphanosoma fluviatile, pertencente a familia Sididae apresentou valores

importantes na área MA.

4.5 Caracterização das variáveis iimnoíógicas

Foram considerados 4 variáveis físicos e químicos em ambas áreas. A tabela

6 mostra a média e desvio padrão destes parâmetros da coluna d'água da região

limnética e floresta inundada durante o período de coleta. Os resultados

mostraram que nas duas áreas houve pouca variação entre as media das

variáveis, porém, é observado que a área MA apresenta os maiores valores.

As concentrações do oxigênio dissolvido (mg/l) mostraram que as médias

tiveram pouca variação entre as áreas do 10 e MA. Na região limnética observa-

se a concentração de 1,6 mg/l em 10 e 2,1 mg/ em MA; características

semelhantes foram observadas na floresta inundada, os valores foram de 1,7

mg/l em 10 e 2,3 mg/l em MA. Não foram observadas diferenças estatísticas

significativas entre as áreas (F= 2.520, p= 0.120), nem entre as regiões limnética

e floresta inundada (F= 0.176, p= 0,667).
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Tabela 5. Abundância relativa das espécies presentes nas áreas IC e MA

PnntDR

Espécies IC MA

g. Limn. Flor. Inund.

(%) (%)

g. Limn. Flor. Inund.

(%) (%)

BOSMINIDAE

Bosmina hagmanni Stingelin,1904

B. longirostris Muller, 1785

S. tubicen Brehm, 1953

Bosmina sp.

Bosminopsis deitersi Richard.1895

B. brandorffi Rey & Vásquez, 1989

DAPHNIIDAE

Ceríodaphnia cornuta Sars, 1885

C.c forma rigaudi

Ceríodaphania sp.

Daphnia gessneri Herbst, 1987

Simocephaius semilahts Koch, 1841

Simocephaius sp.

HOLOPEDIDAE

Holopedium amazonicum Stingelin, 1904

MOINIDAE

Moina minuta Hansen, 1899

M. r^hulata Daday, 1905

SIDÍDAE

Diaphanosoma brevirreme Sars, 1901

D. fíuviatile Hansen, 1899

D. polyspina Korovchinsky, 1982

D. spinulosum Herbs, 1975

Pseudosida ramosa Daday, 1904

SarsHatona behningi Korovchinsky, 1985

CHYDORIDAE

Alona incredibilis Smirnov, 1984

Alona sp.

Alonella sp.

Biap&tura v&rucosa Sars. 1901

Biapertura sp

Camptocercus dadayi Stingelin, 1913

Chydorus pubescens Sars, 1901

Chydorus sp.

Disparalona dadayi Birge, 1910

Disparalona sp.

Dunhevedia odontoplax Sats, 1901

Euryalona brasiliensis Brehm & Thomsen, 1936

E. or/en^aZ/s Daday, 1898

Ephemeroporus sp.

Graptoleberis testudinaria Fischer, 1851

Kurzia latissima Kurz, 1875

K. longirostris Daday, 1898

Kurzia sp.

<2

2.8

7.8

<1

23,8

28,6

<1

26,8

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<2

<2

21,5

<1

3

2.1

2,5

8,7

43.5

<1

<1

11.1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<2

<1

<1

<1

23.3

<1

8.4

<2

<1

4,3

<1

2,9

18,5

<2

<1

20.4

15,7

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

2.8

<1

<1

24,8

8,7

7.9

4.3

<1

<1

<1

<1

<2

9.2

<2

18.1

15.7

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Habitai

límnético

íimnético

limnético

íimnético

limnético

íimnético

limnético

limnético

limnético

limnético

limnético

limnético

limnético

limnético

limnético

litorâneo

litorâneo

íimnético

limnético

litorâneo

litorâneo

litorâneo

litorâneo

litorâneo

litorâneo

litorâneo

litorâneo

litorâneo

litorâneo

litorâneo

litorâneo

litorâneo

litorâneo

litorâneo

litorâneo

litorâneo

litorâneo

litorâneo

litorâneo
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Leydigia sp.

Leydigiopsis sp.

Pleoroxus sp

ILYOCRYPTIDAE

llyocryptus spinifer Herrick, 1884

MACROTHRICIDAE

Grimaldina brazzai Ríchard, 1892

Macrothrix latícomis Jurine, 1820

<1

<1

<1

<1 <1

<1

<1

<1

<1

<2

<2

<1

litorâneo

litorâneo

litorâneo

litorâneo

litorâneo

litorâneo

A média da temperatura d'água dos lagos da área MA foi maior que aqueles

da área IC, existindo uma diferença entre elas de um pouco mais de 1°C, mas,

entre região limnética e floresta inundada a variação das médias praticamente

foram nulas. As médias registradas na região limnética foram: 26,4 °C em IC e

27,8 em MA, entanto, na região de floresta inundada os valores foram: 26,6 °G

em 10 e 27,8 °C em MA. Entre as áreas 10 e MA foi observado diferença

estatística significativa (F= 39.364, p= <0,001), mas não entre as regiões (p=

0.565).

Os valores da condutividade elétrica, assim como os outros parâmetros,

foram maiores na área de MA, isso, em virtude dos lagos MA-10 e MA-11 que

induziram a esses valores. Na região limnética os valores observados foram: 70,6

pS/cm em 10 e 76,3 pS/cm em MA, enquanto, na floresta inundada os valores

foram: 73,7 pS/cm em 10 e 77,0 pS/cm em MA. Estes valores não demonstraram

diferenças estatísticas significativas entre as áreas 10 e MA (p= 0,808), nem entre

as regiões (p= 0.919) e entre a área e região {p= 0.948).
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Tabela 6. Média e desvio padrão dos parâmetros físicos e químicos da região

limnética e floresta inundada dos lagos das áreas IC e MA. Julho de 2000.

Região limnética Floresta inundada

Lagos Oxig. Diss. Temp. Oond. elét. Prof. Oxig. Diss. Temp. Oond. elét. Prof.

(mg/l) (°C) (pS/cm"') (m) (mg/l) CO) (pS/cm"') (m)

IC-1 0.8 26.8 65 8.3 1.3 27.3 70 2

IC-2 2 27 40 5.9 2 27 42 4.2

IC-3 2.5 27 115 7.2 2.6 26.9 124 3.4

10-4 1 26 113 10.3 1.2 25.8 117 4.3

IC-5 0.2 25.8 91 5 0.3 25.8 93 3.3

IC-6 0,8 26.5 47 8.3 0.9 26.7 48 2

10-7 2.4 26 71 10,5 2.4 26.2 73 2

10-8 2.7 25.6 26 7.5 2.2 27.1 25 2.5

10-9 2.4 26.9 67 11 2.3 26.9 71 2.5

X 1.6 26,4 70,6 8,2 1,7 26,6 73,7 2,9

SD 0,9 0,6 31,0 2,1 0,8 0,6 33,2 0,9

MA-1 1.4 28,2 12 12 1.8 27 15 4.3

MA-2 0.4 27.6 17 9 0.5 27.6 16 3.2

MA-3 1,4 27,8 25 10,2 1.4 28 27 4.5

MA-4 1.9 28.2 31 8 2.7 28 32 4

MA-5 2.3 27.7 38 7 1.8 27.5 40 2.5

MA-6 1.1 27.5 75 8 1 27.5 73 3

MA-7 2.3 26.1 21 8.5 2.7 26.1 22 4.8

MA-8 1.6 27.4 47 6.5 1 27.4 47 3.5

MA-9 2.3 27.6 56 6.3 2.3 28 57 1.5

MA-10 2.8 27.7 239 8 1.8 27.5 240 3

MA-11 3.6 28.5 206 8 4.6 26.9 206 2.7

MA-12 2.8 28.3 92 7.3 5.1 29 91 1.8

MA-13 2.9 28.5 133 5.2 3 28.6 135 2

X 2,1 27,8 76,3 8,0 2,3 27,8 77,0 3,1

SD 0,9 0,6 73,5 1,7 1,4 0,8 73,4 1,1

Oxig. Diss.a oxigênio dissolvido

Prof.= profundidade do lago

Temp.= temperatura

X = média

Cond. elét.= condutividade elétrica

SD = desvio padrão

Por outro lado, as profundidades dos lagos tiveram poucas diferenças entre

IC e MA, mas entre a região limnética e floresta inunda existiram diferenças

marcantes, isto devida que a floresta inundada encontra-se próxima às margens

dos lagos, conseqüentemente com menor profundidade. Na região limnética foi
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registrado uma média de 8.2 m em IC e 8.0 m em MA, já na floresta inundada os

valores foram: 2.9 m em IC e 3.1 m em MA. Não houve diferenças significativas

entre as áreas 10 e MA (p= 0.996) dos lagos, e sim entre as regiões (F=120.695,

p= <0.001).

4.6 Correlação das variáveis biológicas com as variáveis ambientais.

Os resultados da regressão múltipla são mostrados na tabela 7. Em geral,

não houve correlação entre a composição das espécies com as variáveis

ambientais, mas foi observada uma relação linear fraca com temperatura (R=

0,545). Enquanto a abundância também mostrou uma débil correlação com as

variáveis oxigênio dissolvido {R= 0,559), temperatura (R= 0,587) e condutividade

elétrica (R= 0,589).

Tabela 7. Valores da regressão múltipla da composição e abundância com as

variáveis ambientais.

Composição Abundância

Profund. Oxig. diss. Temper. Cond. elét. Profund. Oxig. diss. Temper. Cond. elét.

R 0,192 0,339 0,545 0,208 0,247 0,559 0,587 0,589

0,037 0,116 0,297 0,043 0,061 0,313 0,344 0,347

P <0,0000 <0,0000 <0,0000 <0,00005 <0,0000 <0,0000 <0,0000 <0,0000

Também se fez uma regressão múltipla em cada região, correlacionando a

composição e densidade com as variáveis ambientais, os resultados estão

demonstrados na tabela 8. Observa-se a existência de correlação da variável

composição com a variável temperatura na floresta inundada (R= 0,567) e na
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região limnética (R= 0,515). É observado também a existência de correlação da

densidade com as variáveis oxigênio dissolvido, temperatura e condutividade

elétrica, tanto na floresta periodicamente inundada quanto na região limnética.

Estas últimas duas variáveis ambientais (oxigênio dissolvido e temperatura)

mostraram ter uma correlação forte com a densidade.

Tabela 8. Valores da análise de regressão múltipla (R) das variáveis ambientais

com a composição e abundância em cada região.

Floresta inundada

Prof. Oxig. diss. Temper. Condut.

Região limnética

Prof. Oxig. diss. Temper. Condut.

Composição 0,16 0,306 0,567 0,207

Densidade 0,073 0,737 0,721 0,64

0,159

0,024

0,359

0,827

0,515 0,202

0,687 0,592

31



V. DISCUSSÃO

A composição de cladóceros em lagos das duas áreas (IC e MA) estiveram

constituídos por 45 táxons distribuídos em 8 famílias, dos quais Chydoridae foi a

mais representativa, isso é esperado em todos os ambientes aquáticos

continentais, uma vez que este grupo concentra um maior número de espécies

deste grupo de Cladocera (Robertson, com. pessoal).

Enquanto a ocorrência por família, Sididae foi a melhor representada,

aparecendo em 21 lagos. Deste grupo, a espécie Diaphanosoma polyspina teve

maior ocorrência, estando presente em 18 lagos, ocupando um segundo lugar

depois de outra espécie {Moina minuta) pertencente à família Moinidae. Fernando

(1980) faz referência que a maior ocorrência de espécies limnéticas de

Diaphanosoma é verificada nos trópicos. A família Moinidae ocorreu em 20 lagos,

tendo em Moina minuta e M. reticulata ocorrências importantes. A primeira em 19

lagos, enquanto a segunda em 16. Hardy (1992) considera o gênero Moina como

um grupo oportunista e dominante em todas as épocas do ano, ainda que diminua

sua densidade em época de inundação. A família Bosminidae foi presenciada em

19 lagos, onde, as espécies Bosminopsis daitersi e Bosmina hagmanni tiveram

maior ocorrência. Neves et ai. (2003) também observaram as espécies Moina

minuta e Bosminopsis deitersi dominando em lagos marginais do rio Cuiabá-MT.

Daphniidae foi verificado em 18 lagos, somente Ceríodaphnia comuta foi a

espécie com maior ocorrência. Carvalho (1983) e Sampaio et ai. (2002),

verificaram esta espécie como uma das mais freqüentes e abundantes, com

grande capacidade de adaptação a diferentes condições limnològicas. Chydoridae

foi também uma das famílias com ocorrências importantes, estando presente em

15 lagos, foi verificado apenas Chydorus sp com ocorrência importante (10 lagos).
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As outras famílias (íiyocryptidae, Macrotricidae e Holopedidade) tiveram suas

ocorrências em 14, 11 e 6 lagos respectivamente.

Neste estudo apresentamos uma lista faunistica a nivel taxonômico de

espécie, as variações a este nivel se acentuam mais para as diferentes áreas (IC

e MA) e regiões (limnética e floresta inundada). A composição faunistica e

abundância foi variável nos diferentes ambientes, mas, várias podem ser as

razões que podem explicar estas variações, como o processo do ciclo hidrológico

que ocasiona o alagamento das margens dos lagos, permitindo uma comunicação

permanente com o rio principal, em virtude dessa comunicação, faz com que

ocorra o aumento do número de habitats (Campos et a/., 1996) e também a

distância existente entre o lago e o rio principal (Thomaz, et al., 1997). Por outro

lado, Hobaek et al. (2002) afirma que lagos circundados por vários outros

ambientes aquáticos concentram mais espécies que aqueles lagos isolados e sua

riqueza esta influenciada pela produtividade do lago. Neste estudo, embora não

tenham sido feito as medidas de distância entre lagos e canal principal, foi

evidente que lagos mais próximos ao canal principal, como por exemplo os lagos

Moaná (MA-11) e Estásio (MA-10) apresentaram maior abundância e riqueza de

espécies respectivamente, os dois lagos recebem influência direta do canal

principal (Paraná do Ramos, rio Amazonas), provavelmente estariam recebendo

um maior aporte externo de nutrientes, permitindo melhores condições para o

desenvolvimento da produção primária favorecendo assim o incremento das

populações de cladóceros. Apesar de não ter sido feito uma análise de

concentração de clorofila-a, foi visível nas amostras destes lagos, principalmente

do lago Moaná, altas concentrações de fitoplâncton, características não

mostradas pelos outros lagos. Lima et al. (1998), verificaram em ambientes do
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alto rio Paraná estas mesmas características e consideram que isso pode indicar

grande disponibilidade de alimento. Do mesmo modo, Nunes et al. (1996)

verificaram em lagos do Horto Florestal Dr. Luiz Teixeira Mendes, em Maringá-PR

maiores valores de clorofila-a coincidindo com o período de maior abundância do

zooplâncton. Foi observado também maiores concentrações da vegetação

flutuante nas margens dos lagos Estásio (MA-10), Apunumâ (MA-4) e Taperebá

(MA-3), o que poderia ter influenciado na maior riqueza da composição de

espécies. Contrariamente ocorreu com os lagos mais distantes, como foi

verificado no lago Coró Coró (MA-2), que recebe pouca influência do rio

Amazonas, mesmo assim, este lago encontra-se conectado com o rio por meio de

um longo e estreito canal. Nesse lago foi observado que a água é mais decantada

e transparente, a riqueza e abundância de espécies foi pobre quando comparado

com os demais lagos, estas observações também foram feitas por Hobaek et al.

(2002) e Nunes et al. (1996). Por outra parte. Carvalho (1983), considera que a

influência direta das partículas de sedimento sobre a comunidade zooplanctônica

afeta apenas a determinadas populações, ocasionando somente uma mudança

na composição. O fato de variação da composição entre lagos também foi

observado por Hardy (1980) em cinco lagos de várzea com influência do rio

Solimões.

O maior número de espécies e abundância observado na área MA pode estar

relacionado às melhores condições físico-quimico do ambiente aquático; tendo

em vista que esta área apresentou os maiores valores das médias, basicamente

do oxigênio dissolvido, temperatura e condutividade elétrica. Destas variáveis,

somente a temperatura mostrou ter diferenças significantes entre as duas áreas.

Fisher et al. (1983) demonstrou que o zooplâncton prefere ambientes com

34



maiores concentrações de oxigênio, enquanto, Edmonson (1965) e Rojas et ai

(2001), consideram que a temperatura favorece e controla a taxa reprodutiva do

zooplâncton. Com respeito á condutividade, o material orgânico liberado pela

floresta inundada junto com a água que entra provenientes do canal principal

pode ter sido maior em MA, conseqüentemente, apresentando maiores valores da

condutividade. Todos esses fenômenos, aparentemente favoreceram para que

esta região apresentasse maiores valores de composição e densidade das

populações de cladóceros.

Referente à região limnética dos lagos foi observada que esta região

concentra menor número de espécies, contrariamente foi observada na floresta

periodicamente inundada, no entanto não haver diferenças significativas entre

estas regiões. Lima et ai (1998) e Edmonson (1959) consideram que a região

limnética apresenta normalmente populações de Cladocera com alta densidade,

mas pobres em espécies. De acordo com Zaret (1980) e Goulding & Carvalho

(1982), a composição de espécies na região limnética está fortemente estruturada

por peixes predadores. Isso, provavelmente, pode explicar os valores baixos

encontrados nesta região. Por outra parte, Valdivia & Zambrano (1989)

consideram que esta região tem pouca representatividade na composição de

espécies. As espécies de maior ocorrência foram verificadas em Bosminopsis

deitersi, Moina minuta e Diaphanosoma polyspina. Landa & Mourgués-Schurter

(2000) observaram estas mesmas espécies como de maior ocorrência em

represas da Universidade Federal de Lavras-MG, enquanto, Santos-Winienski, et

ai (2002) observaram em Bosminídeos.

A maior riqueza e abundância de espécies na região de floresta inundada,

provavelmente estão relacionadas à proximidade existente entre a vegetação
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flutuante das margens com esta região. Valdivia & Zambrano (1989) considera

que a grande complexidade que apresentam as zonas litorais dos lagos permite a

concentração de numerosas espécies, esta consideração pode explicar a maior

registro na região de floresta inundada, toda vez que a composição de

comunidades litorais é geralmente mais diverso. Hobaek et ai (2002) considera

que a composição de comunidades litorais, geralmente é mais diverso, onde o

substrato é mais variável. Além disso, a presença de vegetação aquática que

cumpre a função de refúgio é outro dos fatores que vão determinar a composição

e abundância deste grupo do zooplâncton (Campos et a/., 1996; Nunes et a/.,

1996; Nunes, et al, 1996; Landa & Mourgués-Schurter, 2000 a,b; Starling, 2000;

Rossa et al, 2001; Santos-Wisniewski et a/., 2002; Serafin Jr et a/., 2003). Por

outra parte, Brandorff (1977) atribui que a floresta inundada concentra e contribui

com substâncias nutritivas para a região limnética dos lagos, essa concentração

favorece a produção de alimento para o zooplâncton.

A família Ghydoridae foi a melhor representada, tanto na região limnética

quanto na floresta inundada, com grande número de espécies, mas em

densidades muito baixas, A riqueza desta familia foi mais evidenciada na região

de floresta inundada, com a ocorrência de 19 espécies, e a baixa densidade

observada pode estar associada à pouca quantidade de macrófitas aquáticas

observadas na maior parte dos ambientes. Lima et al (1998) verificaram maiores

abundâncias desta familia na zona litoral com presença desta vegetação aquática.

Rossa, et al (2001), também observaram espécies de chidorídeos junto a

Bosminopsis deitersi e Diaphanosoma birgei como os mais abundantes nas

margens de lagos e rios do Alto Rio Paraná. Por outra parte, Santos-Wisniewski
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et al. (2002), verificaram a ausência de espécies de chidorídeos em lagos sem a

presença desta vegetação aquática.

Por outro lado, a pouca profundidade dos lagos permite o movimento dos

organismos planctônicos de uma região a outra, não por movimento próprios de

aqueles, mais sim por outros fatores extrínsecos como a inundação das márgens

dos lagos durante a época de cheia, mudanças climáticas imprevisíveis de curta

duração como os ventos e chuvas que podem levar os organismos de um lugar a

outro, estes fenômenos podem ter ocasionado a movimentação dos organismos

nos lagos, por isso que conseguimos observar várias espécies litorâneas fazendo

parte da composição de espécies na região limnética e vice-versa. A

comunicação permanente entre estas diferentes regiões permite a troca de fauna

entre as margens e a região central dos lagos (Campos et ai, 1996), este

movimento de fauna é mais evidente durante a cheia (Lima et al., 1998). A

ocorrência de espécies litorâneas ou que vivem próximas ao sedimento em

regiões pelágicas, tem sido observado por vários autores, que tem relacionado tal

fato a influência dos ventos, enchente ou precipitação (Hardy, 1980; Robertson,

1980; Carvalho, 1983; Lansac-Tõha et a/., 1992; Landa & Mourgués-Schurter,

2000; Rodrigues & Matsumura-Tundisi, 2000; Hobaek, 2002; Sampaio et ai.,

2002) que provocam o deslocamento das macrófitas ou retiram as espécies

desses vegetais aquáticos.

O número de táxons registrados neste estudo (45) são inferiores aos

registrados por Melo (1998) no lago Camaleão (55 táxons) em dois períodos

(cheia e seca) dos quais 42 táxons pertenceram à região litoral, o autor atribui que

a grande ocorrência de espécies litorâneas é devida à presença de macrófitas

aquáticas amplamente distribuídas ao longo desse lago. Neste estudo verificamos
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a ocorrência de somente 28 táxons típica da região litoral, habitando na floresta

inundada, esse número reduzido pode estar associada, como anteriormente

mencionado, à pouca quantidade de macrófitas aquáticas localizadas nas

margens dos lagos, que certamente aportam um número importante na

composição deste grupo do zooplâncton. Por outro lado, Serafin Jr. et al. (2003)

reportou 63 espécies em um sistema lago-rio na planície de inundação do alto rio

Paraná. O número registrado neste estudo (45) é relativamente alto, considerando

o pequeno número de amostras de cada lago e por ter sido feito somente em um

período (cheia) do ano. Este registro, é superior ao reporte de Robertson (1980)

na represa de Curuá-Una (36 espécies). Carvalho (1983) no lago Grande do

Manaquiri, ligado ao rio Solimões (12 espécies, além de Chydoridae e

Macrothricidae), Brandorff et ai, (1982) no rio Nhamundá (33 espécies), Landa &

Mourgués-Schurter (2000 a,b) em lagos de Minas Gerais (16 e 12 espécies

respectivamente), Starling (2000), em ecossistemas lacustres do Distrito Federal

(17 espécies), Nunes et ai, (1996) em pequenas lagoas de Maringá (2 espécies).

Lima et al. (1998) em 5 ambientes da planície de inundação do alto rio Paraná (17

espécies). Neves et al. (2003) em dois lagos marginais do rio Cuiabá em Mato

Grosso (30 espécies), Sampaio et al. (2002) em 7 reservatórios do rio

Paranapanema-SP (26 espécies). Todos esses estudos em mais de um período.

Altos valores da densidade de Cladocera na época de coleta está relacionado

com sua biologia, já que eles apresentam ciclo de vida curto, com várias gerações

ao ano, a diferença dos copépodos, com reprodução sexuada obrigatória, ciclo de

vida mais longo e com poucas gerações ao ano (Hardy, 1980). Carvalho (1983) e

(Brandorff & Andrade, 1978) relacionam o aumento da densidade do zooplâncton

com a entrada da água do rio Solimões aos lagos. Com a entrada da água.
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entram nutrientes e material alóctono, favorecendo a produção primária e

disponibilidade de alimento para o zooplâncton.

Os estudos de Hardy (1992) e Brandorff (1977) demonstraram que o material

em suspensão que entra nos lagos provenientes das águas brancas na época de

cheia determinam a qualidade do alimento algal disponível, afetando os

organismos filtradores e favorecendo os não filtradores como o gênero Moina,

grupo considerado oportunista, apresentando-se dominante em todas as épocas

do ano, a diminuição de sua densidade em época de inundação, é mais provável

pelo processo de diluição da água dos lagos. Brandorff & Andrade (1978),

consideram que este fenômeno pode até provocar o desaparecimento de quase o

total do zooplâncton. Quando o ambiente é mais favorável, os gêneros

conhecidos de "especialistas" substituem aos "generalistas", permitindo a

coexistência de outros grupos que permitem novamente o incremento da

diversidade (Hardy, 1980).

As espécies Bosminopsis deitersí, Ceríodaphnia comuta, Moina minuta, M.

reticuiata, Diaphanosoma fluviatiie e D. polyspina apresentaram-se, dominantes e

freqüentes. Estas espécies já foram catalogadas com estas características em

ambientes aquáticos da Amazônia (Robertson & Hardy (1984; Saunders III &

Lewis-Jr, 1989; Sendacz, 1993), e na Planície de inundação do Alto rio Paraná

(Lansac-Tôha et ai., 1992; Lima etaL, 1998; Rossa et ai., 2001; Serafin, 2003). As

mesmas observações tiveram Bozelli (2000) no lago Batata, e Espíndola et ai.

(2000) num Reservatório, em Pará.
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VI. CONCLUSÕES

- A família Chydoridae contribuiu significativamente na composição de espécies

na região limnética e na floresta inundada.

- A composição e abundância de espécies foi variável entre os diferentes

ambientes.

- As espécies Moina minuta, Moina reticuíata, Diaphanosmoa polyspina,

Bosminopsis deitersi e Ceríodaphnia comuta, foram os de maior ocorrências.

- Moina minuta e Diaphanosmoa polyspina apresentaram melhores adaptações

aos diferentes ambientes, distribuíram-se nas regiões de floresta inundada e

limnética de maneira Constante

- O oxigênio dissolvido e temperatura foram variáveis ambientais importantes na

densidade dos organismos na floresta periodicamente inundada e na região

limnética dos lagos.

- A área MA apresentou maior riqueza e densidade de espécies que a área 10,

provavelmente pelos maiores valores das variáveis físicos e químicos observados

nesta área.
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- A presença de macrófitas aquáticas das margens dos lagos, favoreceu para que

®  a região de floresta inundada apresente maior diversificação de nichos,

2  favorecendo o maior número de espécies e densidade.

^  - As variáveis ambientais não evidenciaram de maneira clara diferenças
^  significativas entre as áreas iC e MA, nem entre a região limnética e floresta

^  inundada.

#

?  - Lagos próximos do canal principal, aparentemente foram favorecidos na
#  composição e densidade das populações de cladóceros.
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m
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