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“Have these facts and ideas derived from a study of our aquatic microcosm any 
general application on a higher plane. We have here an example of the 

triumphant beneficence of the laws of life applied to conditions seemingly the 
most unfavorable possible for any mutually helpful adjustment. In this lake, 

where competitions are fierce and continuous beyond any parallel in the worst 
periods of human history; where they take hold not on the goods of life, merely, 

but always upon life itself; were mercy and charity and sympathy and 
magnanimity and all the virtues are utterly unknown; where robbery and murder 
and the deadly tyranny of strength over weakness are the unvarying rule; where 

what we call wrong-doing is always triumphant, and what we call goodness 
would be immediately fatal to its possessor,--even here, out of these hard 

conditions, an order has been evolved which is the best conceivable without a 
total change in the conditions themselves; an equilibrium has been reached and 
is steadily maintained that actually accomplishes for all the parties involved the 
greatest good which the circumstances will at all permit. In a system where life 

is the universal good, but the destruction of life the well nigh universal 
occupation, an order has spontaneously risen which constantly tends to 

maintain life at the highest limit,--a limit far higher, in fact, with respect to both 
quality and quantity, than would be possible in the absence of this destructive 

conflict. Is there not, in this reflection, solid ground for a belief in the final 
beneficence of the laws of organic nature? If the system of life is such that a 
harmonious balance of conflicting interests has been reached where every 

element is either hostile or indifferent to every other, may we not trust much to 
the outcome where, as in human affairs, the spontaneous adjustments of nature 

are aided by intelligent effort, by sympathy, and by self-sacrifice?” 

S. A. Forbes, The lake as a Microcosm, 1887 
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RESUMO 

 Devido à crise ambiental atual, faz-se necessário formas cada vez 
melhores de medir a biodiversidade. Uma delas é a diversidade funcional, que 
leva em consideração os atributos funcionais das espécies. Nesta dissertação, 
foi estudada a diversidade funcional do zooplâncton no lago Batata, que é um 
lago amazônico de planície de inundação impactado por rejeito de bauxita. 
Foram utilizadas duas abordagens: grupos funcionais e um índice de diversidade 
funcional. As coletas de zooplâncton foram feitas em duas etapas, a primeira ao 
longo dos anos 1993-1999, e a outra de junho de 2012 a março de 2013. Na 
segunda etapa de coletas, algumas variáveis ambientais também foram obtidas. 
A riqueza e a densidade zooplanctônica variaram de acordo com o padrão 
esperado para o pulso de inundação, com maiores riquezas em águas altas e 
maiores densidades em águas baixas. Uma variação interanual pôde ser 
observada na primeira etapa de coletas. A comunidade zooplanctônica foi 
dividida em 6 grupos funcionais através de um dendrograma funcional. A 
diversidade funcional foi calculada pelo índice de dispersão funcional, que 
mostrou que pouca variação na maioria das vezes. Porém, em águas baixas de 
anos de grandes secas (1997, 1998 e 2012) a diversidade funcional diminuiu, 
acompanhada da dominância de um dos grupos funcionais. Os dados 
ambientais apontaram a importância do tamanho do lago e da produtividade 
sobre a comunidade zooplanctônica. O pulso de inundação estrutura o 
zooplâncton ao agir sobre estes dois fatores. 
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ABSTRACT 

 Better ways of measuring biodiversity are needed   because   of   today’s 
environmental crisis. Functional diversity is one of them, which takes into account 
species’   functional   traits. In this dissertation, zooplankton’s   functional  diversity  
was studied in Batata lake, which is an Amazonian floodplain lake impacted by 
bauxite tailings. Two approaches were used: functional groups and a functional 
diversity index. Zooplankton samples were made in two steps, the first one from 
1993 to 1999, and the other one from july/2012 to march/2013. In the second step 
of samplings, some environmental variables were also collected. Zooplanktonic 
richness and density varied according to the pattern expected for the flood pulse, 
with higher richness in high water and higher densities in low water. An 
interannual variation could be seen in the first step of samples. Zooplanktonic 
community was divides in 6 functional groups by a functional dendrogram. 
Functional diversity was calculated by the functional dispersion index, which 
showed little variation most of the times. However, in low water of great dry years 
(1997, 1998, 2012), functional diversity decreased, and with that there was 
dominance of one of the functional groups. Environmental data pointed the 
importance of lake size and productivity on zooplankton community. Flood pulse 
structures zooplankton by acting on these two factors. 
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1.INTRODUÇÃO 

 O planeta Terra tem cerca de 4,6 bilhões de anos de existência, e a vida 

surgiu dentro de seus primeiros bilhões. Durante todo este tempo, diversas 

mudanças ocorreram no planeta, incluindo sua geologia e sua evolução 

biológica. Dentre essas mudanças, ocorreram alguns eventos de extinções em 

massa de espécies, em que as taxas de extinção subiram bruscamente. 

Atualmente, estamos vivendo um outro momento drástico para a vida na Terra. 

Porém, desta vez, o homem é o principal responsável. A atividade humana sobre 

o planeta intensificou-se após a revolução industrial, que teve como 

consequência uma maior exploração dos recursos naturais, assim como 

aumento da população humana. As transformações de origem humana 

chegaram a tal ponto que sugeriu-se a criação de uma nova época geológica, o 

antropoceno, para descrever o momento que estamos vivendo agora 

(Zalasiewicz et al. 2011). 

 Dentro deste contexto, dá-se atenção especial à biodiversidade, que inclui 

espécies e genes, assim como características funcionais dos organismos. Certos 

fatores, como invasão de espécies exóticas (Facon et al. 2006; Pérez et al. 2012) 

e  extinções (Lyons et al. 2004) levam à perda de biodiversidade. Isso traz 

consequências nocivas ao funcionamento dos ecossistemas e aos serviços 

ecossistêmicos, o que prejudica a própria espécie humana (Cardinale et al. 

2012). 

Porém, para entender melhor as causas e consequências da 

biodiversidade é necessário, em primeiro lugar, medi-la. Não existe uma forma 

única de fazer isto. Ao contrário, há uma grande variedade de medidas da 

biodiversidade, muitas vezes complementares. Cada uma delas possui 
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vantagens e desvantagens. Suas utilidades dependem dos objetivos do 

pesquisador e do contexto da pesquisa (Ricotta 2005). 

A riqueza é provavelmente a medida mais simples de biodiversidade. Ela 

consiste simplesmente na quantidade de espécies presente naquele local. A 

abundância das espécies não é considerada; o que importa é a presença ou 

ausência. Apesar de simples, a riqueza pode ser bastante informativa. Por 

exemplo, determinados padrões de biodiversidade, tais como os relativos à 

latitude ou a área, normalmente são avaliados em termos de riqueza. Porém, 

deve-se tomar cuidado ao comparar a riqueza de locais diferentes, visto que a 

metodologia de coleta e o esforço amostral influenciam a quantidade de espécies 

encontrada. Uma sugestão para comparar locais é o uso de curvas de acúmulo 

ou rarefação de espécies (Gotelli & Colwell 2001).  

Outra forma popular de medir a biodiversidade é o uso de índices de 

diversidade. Estes índices combinam em um único valor numérico informações 

relativas à riqueza e à distribuição dos organismos nas espécies. O mais 

conhecido destes é o de Shannon. Este índice, muitas vezes chamado 

erroneamente de índice de Shannon-Wiener ou Shannon-Weaver (Spellerberg 

& Fedor 2003) baseia-se na teoria da informação. Um outro índice popular é o 

de Simpson (Simpson 1949). Ele é frequentemente utilizado em sua forma 

complementar (1-D) ou recíproca (1/D). Uma diferença entre os dois índices é 

que o de Shannon é mais influenciado pela riqueza, consequentemente pelas 

espécies raras. Já o índice de Simpson é mais influenciado pelas espécies 

dominantes. Ambos os índices medem a heterogeneidade da comunidade. 

Porém a partir deles é possível calcular um índice que meça a equabilidade, ou 

seja, quão uniformemente as espécies estão distribuídas na comunidade. Isto é 
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feito dividindo-se o índice de diversidade pela maior diversidade possível. Uma 

alternativa aos índices de biodiversidade são representações gráficas das 

abundâncias relativas das espécies (Magurran 2004). 

 Um dos pressupostos das medidas de biodiversidade apresentadas acima 

é que as espécies são idênticas, e a única diferença entre as espécies é na 

abundância. Intuitivamente, este pressuposto não faz sentido biológico, apesar 

de que algumas vezes as espécies podem ser consideradas ecologicamente 

equivalentes, como na teoria neutra (Hubbell 2001). Uma abordagem diferente 

é a diversidade filogenética (PD, na sigla em inglês). Normalmente, a PD é 

calculada a partir da distância entre as espécies em uma árvore filogenética. Ela 

considera que uma comunidade em que todas as espécies são 

filogeneticamente próximas é menos diversa que uma comunidade em que as 

espécies são distantes filogeneticamente. Por causa do uso da filogenia, a PD 

pode ser usada para fazer a ligação entre evolução e ecologia de comunidades 

e ecossistemas (Helmus & Ives 2012; Srivastava et al. 2012), inclusive com 

aplicações na conservação (Cadotte & Jonathan Davies 2010). 

 Além destas mencionadas, há muitas formas de medir a biodiversidade 

(para uma revisão sobre o assunto, ver Magurran 2004). A melhor depende do 

contexto da pesquisa, e provavelmente nenhuma medida consegue descrever 

sozinha a biodiversidade de forma satisfatória (Buckland et al. 2005; 

Münkemüller et al. 2012). Porém, neste trabalho, gostaríamos de destacar a 

diversidade funcional.  

 A diversidade funcional é uma forma de medir a biodiversidade que leva 

em consideração as características das espécies, ou seja, seus atributos 

funcionais. Estes são atributos das espécies que tem alguma relação com a 
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estruturação de comunidades e o funcionamento de ecossistemas. Diversos 

tipos de atributos podem ser utilizados, incluindo características morfológicas, 

comportamentais e ecofisiológicas (Rosado et al. 2013; Litchman et al. 2013). A 

seleção dos atributos funcionais é uma etapa crucial no cálculo da diversidade 

funcional, e esta seleção deve levar em consideração os objetivos do estudo 

(Petchey & Gaston 2006). 

 Por considerar as características ecologicamente relevantes das 

espécies, a diversidade funcional é considerada uma variável com boa 

capacidade de predição de processos e serviços ecossistêmicos (Díaz & 

Cabido 2001; Bello et al. 2010; Mouillot et al. 2011), e da estrutura de 

comunidades biológicas (McGill et al. 2006; Spasojevic & Suding 2012; Smith et 

al. 2013). Apesar de seu estudo ter começado em comunidades vegetais (Tilman 

1997), hoje em dia a diversidade funcional é um conceito utilizado em diversos 

ambientes, para diversos grupos biológicos (Barnett & Beisner 2007; Bihn et al. 

2010; Litchman et al. 2010; Hättenschwiler et al. 2011; Gasc et al. 2013). 

 Uma forma de estudar a diversidade funcional é através de grupos 

funcionais: agrupamentos de espécies funcionalmente semelhantes. Tais grupos 

podem ser aplicados de diversas maneiras, em estudos de qualidade ambiental 

(Li et al. 2010; Sivicek & Taft 2011), manejo (Gasparini & Cunha 2011; Griscom 

& Ashton 2011), funcionamento de ecossistemas (Davies et al. 2007; Slade et 

al. 2007), entre vários outros. Em muitos estudos, os grupos funcionais são 

definidos a priori, ou seja, antes do estudo. Porém, esta abordagem tem alguns 

problemas. A variação encontrada na natureza é contínua, e a definição de 

grupos funcionais desta forma requer diversas decisões um tanto arbitrárias por 

parte do pesquisador (Bengtsson 1998; Petchey & Gaston 2006).  
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 Outra forma de usar os grupos funcionais é a sua definição a posteriori. 

Isto é feito basicamente através de uma análise de agrupamento. Para isso, é 

necessário uma medida par a par de dissimilaridade entre as espécies e a partir 

desta é feito um sistema de classificação, normalmente na forma de um 

agrupamento hierárquico (Petchey & Gaston 2006; Pla et al. 2012). Este jeito de 

dividir os grupos funcionais é mais objetivo, mas ainda não completamente, pois 

o pesquisador ainda precisa, por exemplo, definir a quantidade de grupos 

funcionais.  

 Quando mede-se a diversidade funcional por grupos, usualmente mede-

se a riqueza de grupos funcionais, de forma similar à riqueza em espécies. Mas 

há outras alternativas para compreender a diversidade funcional, como os 

índices. Estes são valores numéricos que informam sobre algum aspecto da 

diversidade funcional. 

 Um dos índices mais simples é a Média Ponderada da Comunidade, ou 

CWM na sigla em inglês. Este é um índice calculado com apenas um atributo, e 

mostra o valor médio deste atributo na comunidade, sendo ponderado pelas 

abundâncias. O CWM pode ser utilizado para sintetizar alterações nos valores 

médios dos atributos dentro das comunidades, associadas à mudanças nas 

condições ambientais (Ricotta & Moretti 2011).  

 A maioria dos índices são calculados com vários atributos funcionais por 

espécie. Alguns destes, à semelhança do PD, se baseiam na distância entre as 

espécies em um dendrograma funcional. O primeiro destes foi o FD, criado por 

Petchey e Gaston (Petchey & Gaston 2002). Após este, surgiram outros índices, 

além de modificações e esclarecimentos em relação ao índice original (Petchey 

& Gaston 2006, 2007; Cianciaruso et al. 2009; Casanoves et al. 2011). Pode-se, 
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inclusive, acrescentar a variação intraespecífica no cálculo do FD (Cianciaruso 

et al. 2009). Outros índices se baseiam na dispersão das espécies em um 

espaço multivariado. Cada espécie é representada por um ponto, e cada eixo 

representa um atributo funcional (Cornwell et al. 2006; Villéger et al. 2008, 2010).  

Uma das etapas cruciais no cálculo da diversidade funcional é a escolha 

dos atributos funcionais que serão utilizados. Diferenças metodológicas, entre 

elas a escolha dos índices, influenciam o resultado final (Lepš  et  al.  2006). Uma 

sugestão simples nesta escolha é usar todos os atributos funcionais que tenham 

relação com a função de interesse e excluir todos os outros (Petchey & Gaston 

2006). Sendo assim, é recomendado que o pesquisador saiba que processos 

ecossistêmicos ele deseja estudar, ou então que características capturam 

melhor os diversos níveis de diferenciação entre as espécies.  

Os estudos desta área começaram em comunidades vegetais, e este 

grupo ainda é destaque em muitos trabalhos de diversidade funcional (Roscher 

et al. 2012; Barbosa et al. 2013; Spasojevic et al. 2014; Laughlin 2014). Porém, 

o campo de estudo se expandiu, e hoje encontramos trabalhos com diversidade 

funcional de fitoplâncton (Brasil & Huszar 2011), bactérias (Ariesyady et al. 

2007), bentos (van der Linden et al. 2012), mamíferos (Chillo & Ojeda 2012), 

entre outros. A comunidade zooplanctônica é muito importante em ambientes 

aquáticos tanto continentais quanto marinhos, mas foram feitos poucos avanços 

em relação ao estudo de sua diversidade funcional. Barnett et al (2007) fizeram 

uma lista de atributos funcionais das espécies de cladóceros e copépodes da 

América do Norte. Esta lista foi elaborada a partir de estudos de campo e 

laboratório, e contém informações sobre tamanho corporal, alimentação, taxa de 

crescimento populacional, entre outros, além de apontar algumas lacunas e 
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dificuldades na elaboração desta lista. Barnett e Beisner (2007) relacionaram a 

diversidade funcional com um gradiente de estado trófico em lagos canadenses, 

concluindo que maiores valores de fósforo total levaram a menores valores de 

diversidade funcional do zooplâncton. Mais recentemente, Litchman et al. (2013) 

listou atributos funcionais importantes para o zooplâncton, separando-os por tipo 

e função ecológica (alimentação, crescimento e reprodução e sobrevivência). 

 Uma das aplicações das medidas de biodiversidade é elucidar os fatores 

e processos que estruturam as comunidades (Pavoine & Bonsall 2011). Um 

marco histórico neste sentido foram as regras de montagem de Diamond 

(Diamond 1975). Segundo este autor, padrões de coocorrência de espécies na 

comunidade podem ser explicados através de uma série de regras, ligadas à 

competição. Tais regras de montagem geraram considerável debate na literatura 

(Connor & Simberloff 1979; Gotelli 1999). Hoje em dia, considera-se a montagem 

da comunidade como algo mais amplo que apenas a competição, e o termo 

“regra”  raramente  é  utilizado  (Weiher et al. 2011).  

 A metáfora moderna mais comum de montagem da comunidade é de um 

conjunto de espécies do pool regional que passa por filtros abióticos e bióticos, 

para então formarem as comunidades locais (Chase 2003; Webb et al. 2010; 

Götzenberger et al. 2012; HilleRisLambers et al. 2012). Os dois tipos de filtros 

podem agir simultaneamente. Porém normalmente um deles é predominante, 

dependendo da escala espacial (Bello et al. 2009; Sobral & Cianciaruso 2012). 

Comunidades estruturadas principalmente por filtros abióticos costumam ter 

diversidade funcional menor que o esperado ao acaso, pois o ambiente seleciona 

espécies com características similares (ex. Shibuya et al. 2011). Já em 

comunidades estruturadas principalmente por interações bióticas, como a 
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competição (ex. Wilson & Stubbs 2012), a diversidade funcional é maior que o 

esperado ao acaso, pois a exclusão competitiva pode agir em espécies com 

nichos muito similares; sendo assim, existe nesses casos um limite à 

similaridade entre as espécies (Díaz & Cabido 2001). 

 Em determinados ambientes aquáticos, um fator muito importante para os 

organismos  são  alterações  periódicas  no  nível  d’água.  Essas mudanças no nível 

da água vão muito além de uma questão hidrológica: elas causam alterações em 

processos ecossistêmicos e na própria biota, sendo assim uma força muito 

importante. A isso chamamos pulso de inundação (Junk et al. 1989). Nos 

grandes rios brasileiros, este pulso é monomodal (um ciclo por ano) e previsível, 

seguindo as estações climáticas seca e chuvosa (Junk et al. 2013).  

 Nos ambientes afetados pelo pulso de inundação, conforme a água sobe, 

há um alagamento de áreas terrestres, o que resulta em um aporte de materiais 

alóctones para o lago ou para o rio. Por outro lado, quando a água desce, o 

ambiente aquático pode deixar sedimentos ricos em nutrientes sobre o ambiente 

terrestre (Wantzen et al. 2008). Com isso, o pulso de inundação media interações 

entre rio, lago, solo e vegetação (Aprile & Darwich 2013). 

 Diversos estudos mostram que o pulso de inundação é uma grande força 

estruturadora das comunidades bióticas. Por exemplo, padrões de 

biodiversidade de macrófitas aquáticas são governadas pela heterogeneidade 

ambiental,  a  conectividade  e  o  nível  d’água  do  ambiente (Sousa et al. 2011), que 

são características relacionadas ao pulso de inundação. Impactos humanos, 

como a regulação do pulso por hidrelétricas,  pode afetar a abundância, 

composição e diversidade de macrófitas aquáticas (Martins et al. 2013). 
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 Macrófitas podem servir de abrigos a peixes, e esta relação também está 

sujeita ao pulso de inundação (Gomes et al. 2011). Em águas baixas, a 

comunidade de peixes é mais regulada por fatores locais, enquanto em águas 

altas o efeito homogeneizador do pulso de inundação faz com que a ictiofauna 

seja mais regulada por fatores regionais (Thomaz et al. 2007; Scarabotti et al. 

2011). Além disso, o pulso regula a disponibilidade de recursos alimentares para 

peixes piscívoros (Luz-Agostinho et al. 2009). 

 Até mesmo a floresta ao redor dos rios, que sofre influência do pulso de 

inundação, difere-se das demais matas amazônicas. Tal vegetação é chamada 

de várzea (rios de água branca) ou igapó (água preta ou clara) (Prance 1979). 

Nestas florestas, após a maturação dos frutos, que ocorre em águas altas, as 

sementes caem na água e podem flutuar ou ficar submersas por várias semanas. 

Inclusive, a dispersão de sementes nestes locais ocorre normalmente pela água 

ou por peixes. Apenas depois que a água desce e que as condições para o 

crescimento estão favoráveis acontece a germinação das sementes. Em árvores 

adultas, a inundação reduz periodicamente o crescimento, podendo ocorrer 

perda de folhas em algumas espécies (Parolin et al. 2004). 

 O pulso de inundação também influencia aspectos da comunidade 

fitoplanctônica, tais como a abundância e a composição, seja em espécies ou 

em grupos funcionais (Nabout 2005; Bovo-Scomparin & Train 2008). Ao longo 

do ano, distintos grupos funcionais fitoplanctônicos podem ser dominantes em 

diferentes etapas do pulso hidrológico, o que não pode ser considerada uma 

sucessão ecológica propriamente dita (Huszar & Reynolds 1997). Porém, a 

densidade geral fitoplanctônica, assim como a sua produtividade primária, 
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tendem a ser maiores em períodos de águas baixas  e menores em águas altas 

(Huszar 2000; Roland 2000).  

 Assim como os demais organismos, a comunidade zooplanctônica 

também é afetada pelo pulso de inundação, de forma que este é provavelmente 

a maior força estruturadora dessa comunidade em planícies de inundação 

(Medley & Havel 2007; Lindholm & Hessen 2007; Górski et al. 2013). Durante 

períodos de elevado nível hidrométrico, a riqueza aumenta devido à maior 

conectividade entre os sistemas e à presença de espécies bentônicas ou 

perifíticas, que são levadas pela correnteza e por isso podem ser encontradas 

na zona pelágica (Lansac-Tôha et al. 2009). Já a densidade é maior em águas 

baixas, o que parece estar relacionado ao maior isolamento dos ambientes e a 

maior concentração de fitoplâncton neste período (Trevisan & Forsberg 2007; de 

Paggi & Paggi 2008; Simões et al. 2012). A nível de paisagem, o pulso de 

inundação conduz as diversidades alfa e beta e, com isso, a diversidade gama 

(Simões et al. 2013a). 

 Apesar da grande importância do pulso de inundação sobre as 

comunidades aquáticas, faltam estudos relacionando seus efeitos com a 

diversidade funcional zooplanctônica. Além disso, uma abordagem funcional 

pode esclarecer melhor a estruturação desta comunidade em lagos de planície 

de inundação da Amazônia. 

 Sendo assim, nossos objetivos foram: 

1- Utilizar a diversidade funcional como ferramenta para compreender 

melhor os efeitos do pulso de inundação sobre os organismos 

zooplanctônicos; 
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2-  Definir grupos funcionais para o zooplâncton, e usar esta abordagem 

de forma integrada a um índice de diversidade funcional; 

3- Compreender melhor a estruturação da comunidade zooplanctônica 

em um lago de planície de inundação, utilizando dados ambientais. 

  

2.ÁREA DE ESTUDO 

 O estudo foi realizado no Lago Batata (1º 25’ – 1º  35’  S, 56º 15’  – 56º 25’ 

W), um lago amazônico de águas claras. Ele está localizado à margem direita do 

Rio Trombetas, na localidade de Porto Trombetas, município de Oriximiná, 

noroeste do Pará (fig.1). Devido à variação do nível da água, sua área, de 18km² 

em águas baixas, pode chegar a 30km² em águas altas. Já a sua profundidade 

pode variar de menos de 2 metros a mais de 9 metros.  

 Quatro unidades fisiográficas distintas podem ser reconhecidas no lago 

Batata (Panosso et al. 1995): i) o corpo principal, que corresponde à parte com 

a maior área; ii) a baía, localizada entre o corpo principal e o Rio Trombetas; iii) 

o canal, localizado à jusante do corpo principal; e, iv) a desembocadura, 

localizada ao final do canal.  

 O Lago Batata se destaca de outros lagos de planície de inundação por 

ter recebido durante dez anos (1979-1989) efluente (rejeito) da lavagem de 

bauxita, que impactou cerca de 30% de sua área. Este rejeito é inerte e não 

tóxico, sendo composto predominantemente por silicatos (47%), óxido de 

alumínio (21%) e óxido de ferro (21%) (Lapa 2000). Um de seus efeitos deletérios 

está relacionado ao assoreamento, que alterou as características do sedimento 

natural, influenciando assim a estrutura da comunidade de macroinvertebrados 
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bentônicos (Fonseca & Esteves 1999), e destruiu parte do igapó circundante. 

Outro efeito está relacionado ao aumento da turbidez da água. Isto acontece 

principalmente no período de águas baixas, quando o rejeito é ressuspendido 

pela ação do vento. O rejeito em suspensão na   coluna   d’água   diminui a 

penetração de luz e a produção primária fitoplanctônica (Roland & Esteves 1998; 

Guenther & Bozelli 2004), afetando indiretamente o zooplâncton. O rejeito 

também pode afetar diretamente o zooplâncton ao interferir em seu processo de 

filtração e incorporação de carbono (Bozelli 1998, 2000),  de forma que estes 

tem menor comprimento e maior peso seco na estação impactada (Maia-

Barbosa & Bozelli 2005) . Porém, em alguns casos o rejeito parece ter um efeito 

positivo sobre a densidade zooplanctônica, pela formação de agregados de 

matéria orgânica e pela proteção contra predação visual por peixes (Bozelli 1996, 

1998; Carneiro et al. 2003; Maia-Barbosa & Bozelli 2006). 

 Desde o fim do aporte do rejeito, um programa de restauração do lago 

Batata foi iniciado, com o objetivo de restaurar a qualidade ambiental do mesmo. 

Este programa tem focado principalmente em regenerar a mata de igapó exposta 

ao rejeito. Para isso, além do plantio de mudas, a adição de serapilheira sobre a 

área a ser regenerada tem se mostrado uma técnica eficaz (Dias et al. 2011). 

Como consequência do fim do aporte de rejeito e de medidas mitigadoras do 

impacto, os valores de turbidez encontrados na área impactada em anos 

recentes são menores que os valores que eram encontrados no início da década 

de 1990. 
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Figura 1: Localização do lago Batata. Cada número representa uma estação de coleta. A área 
pontilhada corresponde à parte do lago impactada por rejeito de bauxita. (Adaptado de Panosso 
(2000)) 
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3.MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Coleta de zooplâncton 

As amostras utilizadas neste trabalho tiveram origem em coletas 

realizadas em duas etapas. A primeira etapa foi realizada semanalmente entre 

1993 e 1999, em duas estações localizadas no corpo principal do lago Batata: 

uma na área natural, sem influência do rejeito, e outra na área impactada 

(respectivamente estações 8 e 10 – fig.1). Para isso, foram feitos arrastos 

verticais com uma rede de plâncton, com 68µm de abertura de malha. As 

amostras foram preservadas numa solução de formalina e açúcar a 4%, de 

acordo com o método descrito por Haney e Hall (1970). Apesar da amostragem 

ter sido semanal, para cada período do pulso de inundação foi selecionada 

apenas uma amostra, a que melhor definisse este período, de acordo com o nível 

hidrométrico do rio Trombetas. Desta forma, em cada ano, o período de águas 

altas foi definido como a semana em que o lago se encontrava em sua maior 

profundidade; o de águas baixas foi a semana em que o lago estava na menor 

profundidade; os períodos de enchente e de vazante foram definidos como as 

profundidades intermediárias entre os extremos. Assim, cada amostra foi 

selecionada representando  exatamente  o   nível   d’água  do   respectivo   período,  

reduzindo um possível “ruído”  de  uma  amostra  baseada  numa  divisão  artificial  

do ano. 

A segunda etapa de coletas foi realizada durante um ano, de junho de 

2012 a março de 2013. Foram quatro campanhas de coleta, completando assim 

um ciclo do pulso de inundação. É importante destacar que 2012 foi um ano 

atípico, com uma cheia extrema seguida por uma seca extrema. As coletas foram 

feitas de modo semelhante às anteriores, porém com uma rede de zooplâncton 
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de 50µm de malha. Apesar de terem sido feitas numa escala temporal menor, 

estas amostragens cobriram uma área maior do lago. Além das duas estações 

de coleta anteriores, foram feitas coletas também em 3 outras estações, cobrindo 

quase todos os compartimentos do lago Batata. Na figura 1 estão representadas 

todas as estações de coleta desta etapa. Devido à baixa profundidade do lago 

Batata durante águas baixas, não foi possível coletar na estação 10B. 

 Os organismos zooplanctônicos (rotíferos, cladóceros e copépodes) 

foram identificados até o nível específico, quando possível. Porém, copépodes 

imaturos (náuplios e copepoditos) foram classificados apenas em ciclopóides ou 

calanóides. Os indivíduos foram triados e contados com o auxílio de um 

microscópio óptico e de um microscópio estereoscópico. As amostras de 1993-

1999 foram contadas por meio de subamostragens, quando a amostra, após ser 

retirada do formol passando-a por uma rede, é diluída em um volume conhecido 

de água. Então, a amostra é homogeneizada e logo em seguida uma alíquota é 

retirada e triada ao microscópio. Após isto, a alíquota é devolvida à amostra e o 

processo é repetido mais duas vezes. As densidades finais dos organismos são 

calculadas a partir da média dos valores encontrados nas subamostragens. As 

amostras de 2012-2013 foram integralmente contadas, com exceção das 

amostras do período de águas baixas quando, devido às altíssimas 

concentrações de organismos, as amostras foram contadas também por 

subamostragens e posteriormente vistoriadas para a contagem das espécies 

raras ou menos abundantes. 

 Na segunda etapa de coletas, além do zooplâncton, diversas variáveis 

ambientais foram medidas. No momento da amostragem, foram mensuradas: 

profundidade, transparência (através do disco de Secchi) e concentração de 
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oxigênio dissolvido na superfície. Depois, água superficial do lago foi coletada e 

levada ao laboratório para medir pH, condutividade elétrica e turbidez e realizar 

análises de sólidos totais em suspensão (por gravimetria), alcalinidade total 

(Alcagran), clorofila a (Nusche & Palme 1975), nitrogênio total (Mackereth et al. 

1978) e fósforo total (Golterman et al. 1978). 

 

3.2 Diversidade Funcional 

 O primeiro passo no cálculo da diversidade funcional é a escolha dos 

atributos funcionais. Litchman et al. (2013), em seu trabalho, sugeriram diversos 

atributos funcionais ecologicamente importantes para o zooplâncton. Porém, 

para assegurar a robustez dos resultados (Pakeman 2014), eram necessários 

atributos que estivessem disponíveis para todas as espécies e, infelizmente, a 

maior parte dos atributos sugeridos por estes autores é difícil de encontrar na 

literatura. Além disso, seria inviável medir todos os atributos desejados para 

todas as espécies, devido ao tempo e recursos que seriam necessários para 

detalhar aspectos da fisiologia, morfologia, comportamento e história de vida de 

uma grande quantidade de espécies diferentes. Sendo assim, apenas cinco 

atributos funcionais foram selecionados. 

 O primeiro atributo selecionado foi o tamanho corporal. Para cada 

espécie, foi utilizado um valor de comprimento médio retirado da literatura. Sabe-

se que o uso do valor médio tem algumas desvantagens, pois ignora a variação 

intraespecífica existente na população. Além disso, diversos fatores influenciam 

o tamanho corporal (Hart & Bychek 2011), de forma que o valor médio na 

literatura pode não corresponder perfeitamente ao valor médio em nossa área 



17 

de estudo. Porém, o tamanho corporal é um atributo de considerável importância, 

relacionando-se a diversas funções ecológicas, como crescimento, 

sobrevivência e alimentação (Litchman et al. 2013). Desta forma, ele é bastante 

importante para compreender a diversidade funcional zooplanctônica e é melhor 

utilizá-lo apesar de suas limitações.  

 Em relação ao hábitat, os organismos foram classificados como pelágicos 

ou litorâneos. Organismos que vivem associados a algum tipo de substrato, 

como sedimento, macrófitas ou algas filamentosas foram classificados como 

litorâneos, assim como os rotíferos que nadam   pela   coluna   d’água   apenas  

esporadicamente, como os da família Lecanidae. Organismos completamente 

planctônicos foram classificados como pelágicos. 

 Dois atributos ligados à alimentação foram utilizados: grupo trófico e 

hábito alimentar. O grupo trófico refere-se à alimentação geral do organismo. No 

lago Batata, todas as espécies foram classificadas em herbívoras ou carnívoras. 

Organismos que se alimentam de protistas não fotossintéticos foram 

classificados como herbívoros, para separá-los daqueles que se alimentam de 

organismos maiores, como rotíferos e cladóceros. 

 Três tipos básicos de alimentação do zooplâncton podem ser encontrados 

no lago Batata, segundo a classificação de Kiørboe (2011). O primeiro deles é 

quando a busca pelo alimento é passiva, mas a captura pode ser ativa. É o caso 

dos organismos suspensívoros ou de emboscada. Nós criamos duas categorias 

para este tipo de alimentação: uma para os rotíferos e outra para os copépodes 

(suspensívoro-R e suspensívoro–C, respectivamente). Esta diferenciação foi 

necessária pois estes organismos usam diferentes estruturas corporais para a 

obtenção do alimento. Enquanto os rotíferos usam o batimento dos cílios da 
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corona, os copépodes usam os seus apêndices bucais. O segundo tipo de 

alimentação é quando a busca é ativa e a captura é passiva. É o caso dos 

organismos que usam correntes alimentares, como os filtradores. Os 

verdadeiros filtradores são apenas aqueles que geram uma corrente de água e 

a passam por algum tipo de estrutura filtradora, como uma malha. Partículas com 

o tamanho adequado ficam retidas nessa malha e podem ser ingeridas pelo 

organismo. Os cladóceros foram classificados em diferentes categorias de 

filtradores, segundo família representativa do tipo de filtração (B - Bosminidae, D 

- Daphnidae, S - Sididae e I - Ilyocriptidae), de acordo com Barnett et al. (2007). 

Os da família Chydoridae, porém, são considerados raspadores. Outro terceiro 

e último tipo de obtenção de alimento é o raptorial, ou seja, busca e captura 

ativas. Por fim, alguns rotíferos capturam sua presa e sugam o seu conteúdo 

citoplasmático, sendo classificados como sugadores. 

O último atributo funcional utilizado foi o modo principal de reprodução. 

Rotíferos e cladóceros se reproduzem principalmente de forma assexuada (por 

partenogênese), enquanto copépodes se reproduzem de forma sexuada. 

Os dados completos dos atributos funcionais podem ser vistos no anexo 

I. Antes de serem usados nas análises, os atributos qualitativos foram 

transformados em variáveis falsas binárias (assumindo valores de 0 ou 1) (Pla 

et al. 2012). A única variável contínua, o comprimento, foi padronizada de forma 

que seus valores estivessem dentro do intervalo 0-1, sem perder as distâncias 

relativas entre os valores. 

 A definição dos grupos funcionais do zooplâncton foi realizada através de 

uma análise multivariada de agrupamento (Pla et al. 2012). Após os atributos 

funcionais terem sido devidamente padronizados, foi utilizada a medida de 
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dissimilaridade de Gower, que pode ser usada quando há dados quantitativos e 

qualitativos. O método de agrupamento utilizado foi o de Ward, que produz 

agrupamentos mais definidos, o que facilita a definição dos grupos funcionais. 

Esta análise foi feita no software R (R Core Team 2013), utilizando o pacote FD 

(Laliberté & Legendre 2010; Laliberté & Shipley 2011). 

 Esta divisão em grupos funcionais foi aplicada às coletas de 1993-1999 e 

às coletas de 2012-2013. Para entender melhor a variação destes grupos, foram 

confeccionados gráficos de área, que mostram a composição relativa da 

comunidade. 

 Além disso, foi realizada uma análise de correspondência canônica 

(CCA), relacionando as espécies e as coletas às variáveis ambientais. O objetivo 

com esta análise foi agrupar as espécies de acordo com os grupos funcionais. 

 O índice de diversidade funcional calculado foi o de Dispersão Funcional 

(Laliberté & Legendre 2010). Em um espaço de atributos multidimensional, a 

dispersão funcional é a distância média das espécies ao centroide. Este índice 

pode ser ponderado pela abundância das espécies e não é afetado pela riqueza. 

Após o cálculo do índice, para a segunda etapa de coletas, regressões lineares 

foram feitas com o objetivo de relacionar as diversas variáveis ambientais 

coletadas à diversidade funcional. Para cada etapa de coletas também foi 

realizada uma regressão entre o valor do índice e a riqueza, com o objetivo de 

conferir se há alguma relação entre estas medidas de biodiversidade. O cálculo 

do índice e as regressões foram realizadas no software R (R Core Team 2013), 

utilizando o pacote FD (Laliberté & Legendre 2010; Laliberté & Shipley 2011). 
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4.RESULTADOS 

4.1 Riqueza e densidade zooplanctônica 

Nas coletas mais antigas, de 1993 a 1999, a riqueza variou de 9 espécies 

(estação 8, águas baixas de 1995) a 39 espécies (estação 10, águas altas de 

1998). A riqueza total do zooplâncton no período foi de 85 espécies, sendo 56 

rotíferos, 23 cladóceros e 6 copépodes. A menor e a maior densidade deste 

período foram encontradas na estação 8. A menor (2.414 ind/m³) foi encontrada 

em águas altas de 1996 e a maior (749.191 ind/m³) na mesma estação, em 

águas baixas de 1997. 

As figuras 2 e 3 mostram a variação na riqueza e na densidade, 

respectivamente, em duas estações de coleta durante os anos de 1993-1999. 

Os dados de densidade foram logaritmizados para diminuir a variação. 

Percebemos nos gráficos uma tendência sazonal do pulso de inundação: em 

águas altas temos maiores riquezas e menores densidades, e em águas baixas 

temos menores riquezas e maiores densidades. Porém, observamos também 

que os anos não são todos iguais, podendo haver grandes diferenças 

interanuais. 

No período mais recente de coletas, a riqueza total do zooplâncton foi de 

76 espécies, sendo 49 de rotíferos, 22 de cladóceros e 5 de copépodes. A maior 

riqueza da comunidade foi de 32 espécies, encontrada no período da vazante, 

nas estações 8 e 10. A menor riqueza foi de 18 espécies, no período de águas 

baixas na estação 10. A variação da riqueza nas estações ao longo do ano pode 

ser vista na figura 4. Nela podemos observar que as menores riquezas foram 
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obtidas em águas baixas e na enchente, e as maiores foram obtidas em águas 

altas e na vazante. 

 

Em relação à densidade, a maior densidade zooplanctônica foi de 

2.579.416 ind/m³, encontrada na estação 10, no período de águas baixas. Já a 

menor densidade foi de apenas 1.439 ind/m³, na estação 4, no período de águas  

Figura 2: Variação na riqueza zooplanctônica em duas estações de coleta no lago Batata, ao longo de 7 anos. O 
primeiro ponto de cada ano corresponde à enchente (E), o segundo ponto corresponde a águas altas (AA), o 
terceiro a vazante (V) e o quarto corresponde a águas baixas (AB).  

E AA 

V 
AB 

Figura 3: Variação na densidade zooplanctônica (logaritmizada) em duas estações de coleta no lago Batata, ao 
longo de 7 anos. O primeiro ponto de cada ano corresponde à enchente (E), o segundo ponto corresponde a 
águas altas (AA), o terceiro a vazante (V) e o quarto corresponde a águas baixas (AB).  

E 

AA 
V 

AB 
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Figura 4: Riqueza da comunidade zooplanctônica de junho/2012 a 
março/2013, em cinco estações de coleta. Não houve coletas na estação 10B 
em águas baixas. 

Figura 5: Densidade logaritmizada da comunidade zooplanctônica de 
junho/2012 a março/2013, em cinco estações de coleta. Não houve coletas na 
estação 10B em águas baixas. 
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altas. De uma forma geral, as maiores densidades foram encontradas no período 

de águas baixas e as menores no período de águas altas, conforme pode ser 

observado na figura 5, que mostra as densidades logaritmizadas, nas cinco 

estações de coleta ao longo do ano. A lista completa de espécies com as 

respectivas densidades pode ser vista no anexo II. 

Podemos observar que, tanto em relação à riqueza quanto à densidade, 

a estação 2 foi a que apresentou menor variação anual. 

 

4.2 Grupos Funcionais do zooplâncton 

 A figura 6 é o dendrograma que mostra o resultado da análise de 

agrupamento das espécies. Seis grupos funcionais podem ser reconhecidos, 

conforme descrição abaixo.  

 Grupo Funcional 1: Rotíferos Suspensívoros Pelágicos. Este é um grupo 

formado exclusivamente por rotíferos pelágicos e herbívoros, que possuem um 

modo de alimentação suspensívoro. São pequenos organismos, com tamanho 

médio de 0,22 mm. Taxonomicamente, a maior parte dos integrantes deste grupo 

pertence à família Brachionidae. 

 Grupo Funcional 2: Rotíferos Sugadores. A maior parte dos integrantes 

deste grupo são rotíferos com mástax virgado, adaptado para sugar o conteúdo 

de células algais. Possuem o mesmo tamanho médio do grupo 1 (0,22 mm). 

Neste grupo há organismos litorâneos, mas a maioria é pelágica (73%). Este 

grupo inclui rotíferos das famílias Gastropodidae, Synchaetidae e 

Trichocercidae. Ploesoma truncatum é a única espécie carnívora incluída, e 

Ilyocriptus spinifer é o único cladócero.  
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6- 

3- 

Figura 6: Dendrograma contruído a partir dos atributos funcionais. Seis grupos funcionais estão em destaque, 
com sua numeração à esquerda: 1) Rotíferos suspensívoros pelágicos; 2) Rotíferos sugadores; 3) Cladóceros 
pelágicos; 4) Rotíferos suspensívoros litorâneos; 5) Cladóceros litorâneos; e 6) Copépodes. 
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 Grupo Funcional 3: Cladóceros Pelágicos. É um grupo formado quase 

exclusivamente por cladóceros, com hábito alimentar filtrador de diferentes tipos. 

Seu tamanho médio é de 0,60 mm, portanto, em média maior que os grupos 1, 

2, e 4 (rotíferos) e menores que o grupo 6 (copépodes). Este grupo é composto 

por espécies das famílias Sididae, Holopedidae, Bosminidae, Daphnidae e 

Moinidae. Asplanchna sp foi o único rotífero incluído neste grupo. 

 Grupo Funcional 4: Rotíferos Suspensívoros Litorâneos. Este grupo é 

semelhante ao grupo funcional 1 na maior parte das características, porém seus 

integrantes são litorâneos. Seu tamanho médio é de 0,27 mm. Diversas famílias 

de rotíferos foram incluídas neste grupo, incluindo o gênero Lecane. 

 Grupo Funcional 5: Cladóceros Litorâneos. Este grupo é formado por 

cladóceros das família Chydoridae e Macrothricidae, que são cladóceros 

herbívoros, litorâneos e raspadores. Seu tamanho médio é de 0,56 mm. 

 Grupo Funcional 6: Copépodes. Todos os copépodes do lago Batata 

foram incluídos neste grupo. Neste grupo estão uma espécie de ciclopóide e 

quatro de calanóide, todas pelágicas e com hábito alimentar suspensívoro. Este 

grupo tem o maior tamanho corporal médio: 1,06 mm. 

 Esta divisão em grupos funcionais foi aplicada às coletas obtidas na 

década de 90 e às coletas mais recentes. O resultado pode ser visto nas figuras 

7 e 8, respectivamente. Observando a figura 7, é difícil reconhecer padrões 

sazonais de mudanças nos grupos funcionais. Porém percebemos que, em 

ambos épocas de coleta, o grupo de menor representatividade foi o 5, formado 

principalmente pela família Chydoridae (Cladocera). O grupo funcional 3 parece 

ser mais representativo na estação 10 (impactada) que na 8 (natural). Durante 
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águas baixas de 1995, foram registradas densidades anormalmente altas do 

grupo funcional 4, em ambas estações. O grupo funcional 3 voltou a ter maior 

representatividade na comunidade a partir de águas altas de 1996. Em 1997 

(estação 8) e 1998 (estação 10), podem ser observados picos do grupo funcional 

2 em águas baixas. Apesar dos gráficos para as duas estações de coleta não 

serem idênticos, não houve diferenças marcantes entre elas.  

 Na figura 8, que representa apenas um ciclo do pulso de inundação, 

observamos que a composição relativa da comunidade em termos de grupos 

funcionais variou ao longo do ano, com uma distribuição um pouco mais 

igualitária em águas altas. Neste período, o grupo funcional mais representativo 

era o 3, principalmente na estação 8. Já em águas baixas, a comunidade foi 

Figura 7: Composição relativa de grupos funcionais da comunidade zooplanctônica, durante o período de 1993-1999.   Cada 
cor corresponde a um grupo funcional distinto, de acordo com a legenda abaixo da figura. A figura acima corresponde à 
estação 8 e a figura abaixo corresponde à estação10.  
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dominada por rotíferos suspensívoros (grupo funcional 1, seguido pelo 4), com 

uma representatividade baixíssima dos demais grupos funcionais. Mais uma vez 

não houve grandes diferenças entre a estação 8 e a 10. 

  

Figura 8: Composição relativa de grupos funcionais da comunidade zooplanctônica, durante o período de 
junho/2012 a março/2013. Cada cor corresponde a um grupo funcional distinto, de acordo com a legenda abaixo 
da figura. A figura acima corresponde à estação 8 e a figura abaixo corresponde à estação10.  
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Os dois primeiros eixos da CCA (fig. 9) explicaram em conjunto 49% da 

variação dos dados, sendo que o primeiro eixo explicou 30% e o segundo eixo 

explicou 19%. O primeiro eixo possui uma correlação positiva intermediária com 

clorofila a, turbidez, fósforo total, sólidos em suspensão e oxigênio dissolvido. 

Este eixo ainda possui uma forte correlação negativa com a profundidade e o 

valor do disco de Secchi, e uma correlação fracamente negativa com alcalinidade 

total, pH e condutividade elétrica, além de uma relação praticamente nula com o 

nitrogênio total. Já o segundo eixo possui uma relação positiva com clorofila a, 

turbidez, fósforo total e sólidos em suspensão, uma relação praticamente nula 

com alcalinidade total e pH, e uma relação negativa com profundidade, valor do 

disco de Secchi, condutividade elétrica, nitrogênio total e oxigênio dissolvido. 

O eixo principal da CCA capturou essencialmente a variação existente no 

pulso de inundação. Variáveis associadas positivamente a maiores densidades 

zooplanctônicas localizaram-se no lado direito do eixo principal. Já no lado 

esquerdo localizaram-se variáveis associadas a menores densidades 

zooplanctônicas, em especial a profundidade. O segundo eixo foi semelhante ao 

primeiro em relação às variáveis explicadoras. As diferenças foram 

principalmente em relação ao oxigênio e nitrogênio total, que localizaram-se na 

parte negativa do eixo. 

A CCA não agrupou as espécies de acordo com os grupos funcionais, 

como pode ser visto na figura 9. Nesta figura, cada espécie é representada pelo 

número de seu grupo funcional mais uma letra para distinguir espécies distintas. 

Por outro lado, as coletas ficaram relativamente bem agrupadas pelo período do 

pulso de inundação. As coletas de águas baixas foram as mais separadas das 
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demais, agrupando-se em torno do centro do gráfico. Os demais períodos se 

posicionaram mais próximos, porém com pequena sobreposição. 

 

 

 

 

Figura 9: Triplot da CCA, mostrando variáveis ambientais em azul, espécies em vermelho e coletas em 
preto. Cada espécie é representada por um número, correspondente ao seu grupo funcional, seguido por 
uma letra. Para as coletas, AA=águas altas; VA=vazante; AB=águas baixas; EN=enchente; 
E08=estação 8; E10=estação 10. 
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4.3 Índice de diversidade funcional 

 A figura 10 mostra os valores do índice de dispersão funcional durante a 

primeira etapa de coletas. Em geral, a diversidade funcional não variou muito, 

ficando em sua maioria entre 0,10 e 0,13. Valores mais baixos que estes foram 

encontrados na estação 8, período de águas baixas de 1997; e na estação 10, 

em águas baixas de 1993, 1997 e 1998. Apesar da pouca diferença entre as 

Figura 10: Variação na diversidade funcional zooplanctônica em duas estações de coleta no lago Batata, ao 
longo de 7 anos. O primeiro ponto de cada ano corresponde à enchente, o segundo ponto corresponde a águas 
altas, o terceiro a vazante e o quarto corresponde a águas baixas.  

Figura 11: Diversidade funcional da comunidade zooplanctônica de junho/2012 
a março/2013, em cinco estações de coleta. Não houve coletas na estação 10B 
em águas baixas. 
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estações de coleta ao longo do tempo, nota-se que na maioria dos casos a 

estação 10 (impactada pelo rejeito) teve diversidade funcional menor que a 

estação 8 (não impactada). 

 Os valores do índice de dispersão funcional, para as coletas mais 

recentes, são apresentados na figura 11. A maioria dos valores ficou entre 0,10 

Tabela 1: Índice de dispersão funcional e riqueza na primeira etapa de coletas 

   FDis Riqueza      FDis Riqueza 

19
93

 

E0
8 

EN 0,12 21   

19
97

 

E0
8 

EN 0,12 27 
AA 0,11 20   AA 0,12 23 
VA 0,12 24   VA 0,13 20 
AB 0,12 11   AB 0,02 25 

E1
0 

EN 0,12 19   

E1
0 

EN 0,12 21 
AA 0,12 38   AA 0,11 22 
VA 0,11 15   VA 0,13 18 
AB 0,07 13   AB 0,07 20 

19
94

 

E0
8 

EN 0,12 22   

19
98

 

E0
8 

EN 0,12 23 
AA 0,11 30   AA 0,12 31 
VA 0,13 20   VA 0,14 20 
AB 0,13 18   AB 0,12 17 

E1
0 

EN 0,11 22   

E1
0 

EN 0,12 22 
AA 0,11 31   AA 0,13 39 
VA 0,12 23   VA 0,09 20 
AB 0,11 19   AB 0,06 17 

19
95

 

E0
8 

EN 0,11 17   

19
99

 

E0
8 

EN 0,11 17 
AA 0,11 17   AA 0,12 28 
VA 0,13 15   VA 0,13 30 
AB 0,13 9   AB 0,10 22 

E1
0 

EN 0,11 16   

E1
0 

EN 0,12 18 
AA 0,10 14   AA 0,11 26 
VA 0,14 12   VA 0,13 27 
AB 0,09 11   AB 0,08 22 

19
96

 

E0
8 

EN 0,12 17       
AA 0,11 19       
VA 0,13 21       
AB 0,10 18       

E1
0 

EN 0,12 22       
AA 0,11 25       
VA 0,11 19       
AB 0,12 20       
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e 0,13, sendo este último o maior valor do ano, encontrado na estação 10B na 

enchente. Os valores do índice nos períodos de águas altas, enchente e vazante 

foram muito similares. Porém, em águas baixas, a diversidade funcional caiu em 

todas as estações de coleta. A menor diversidade funcional (0,02) foi encontrada 

neste período, nas estações 4 e 8. A diversidade funcional da estação 10B, na 

vazante, se destacou das outras estações no período, ficando com um valor 

abaixo das demais(0,06). Comparando as figuras 4 e 11, notamos um padrão 

similar. Porém, na figura 4 a discrepância entre águas baixas e os demais 

períodos não é tão grande. Notamos também que em ambas as figuras, a 

estação 2 variou menos ao longo do ano que as demais estações.  

  

Tabela 2: Índice de dispersão 
funcional e riqueza no último período 
de coletas 

  FDis Riqueza 

Ág
ua

s A
lta

s E02 0,11 31 
E04 0,12 24 
E08 0,12 28 
E10 0,11 32 

E10B 0,06 30 

Va
za

nt
e 

E02 0,11 31 
E04 0,10 32 
E08 0,12 34 
E10 0,12 34 

E10B 0,12 28 

Ág
ua

s B
ai

xa
s E02 0,06 26 

E04 0,02 24 
E08 0,02 18 
E10 0,04 19 

En
ch

en
te

 E02 0,11 28 
E04 0,12 29 
E08 0,12 23 
E10 0,10 23 

E10B 0,13 27 
 

Tabela 3: Resultados da regressão da diversidade 
funcional contra diversas variáveis ambientais 

 R² p Relação 
Profundidade 0,52 <0,001* + 
Secchi 0,59 <0,001* + 
O2 0,40 0,002* - 
pH 0 0,54   
Condutividade 0 0,89   
Turbidez 0,59 <0,001* - 
STS 0,70 <0,001* - 
Alcalinidade 0 0,38   
Clorofila A 0,15 0,053 - 
N Total 0 0,74   
P Total 0,53 <0,001* - 
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 As tabela 1 e a 2 apresentam os valores de diversidade funcional e de 

riqueza de espécies em todas as coletas, as mais antigas e as mais recentes, 

respectivamente. A relação entre o índice de diversidade funcional e a riqueza 

não foi significativa para as coletas da década de 1990 (p=0,69). Porém, uma 

relação positiva significativa foi encontrada nas coletas mais recentes (p=0,008) 

 Os resultados das regressões da diversidade funcional contra variáveis 

ambientais podem ser vistos na tabela 3. Profundidade e o valor do disco de 

Secchi se relacionaram de forma positiva à diversidade funcional. Já oxigênio 

dissolvido, turbidez, sólidos em suspensão e fósforo total se relacionaram de 

forma negativa. Clorofila a também se relacionou negativamente, porém de 

forma apenas marginalmente significativa. Os valores de pH, condutividade 

elétrica, alcalinidade total e nitrogênio total não se relacionaram com a 

diversidade funcional.  

 

5.DISCUSSÃO 

5.1 Variações na riqueza e densidade zooplanctônicas 

A riqueza total de rotíferos foi superior à riqueza total de microcrustáceos, 

como é comum em comunidades zooplanctônicas (Aoyagui & Bonecker 2004). 

O padrão de riqueza foi similar ao encontrado no lago Batata em outros estudos, 

com uma riqueza ligeiramente maior nos períodos de maior nível hidrométrico 

(Bozelli & Esteves 1995). Durante estes períodos, a conectividade entre os lagos 

da planície de inundação, e também entre os compartimentos do lago, aumenta 

(Thomaz et al. 2007). Isto favorece a presença de espécies acessórias, tais como 

cladóceros da família Chydoridae, o que contribui para o aumento na riqueza. Já 
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em águas baixas, o menor volume do lago e a maior produtividade (Roland 2000) 

podem influenciar negativamente a riqueza de espécies (Dodson et al. 2000; 

Hobæk et al. 2002), embora tais relações possam ser complexas.  

 O pulso de inundação tem um efeito diluidor sobre os organismos 

zooplanctônicos, ou seja, ao contrário da riqueza, a densidade tende a diminuir 

conforme a profundidade aumenta, como observado neste estudo. Porém, no 

período de águas baixas de 2012, a densidade de organismos zooplanctônicos 

foi anormalmente alta, quando comparada aos demais anos. É interessante 

notar que a densidade máxima e a mínima nas coletas de 2012-13 excederam o 

máximo e o mínimo de todo o período de 1993-1999. Isto provavelmente foi 

causado pela cheia e pela seca extremas que aconteceram em 2012. 

As variações interanuais observadas na riqueza e densidade em resposta 

ao pulso de inundação são o resultado de dinâmicas complexas do sistema 

climático, que influenciam a hidrologia dos rios (Whited et al. 2007; Molinier & 

Ronchail 2009; Rudorff et al. 2014) , e consequentemente a biota (Vadadi-Fülöp 

et al. 2012; Starks et al. 2014). 

No lago Batata, as estações de coleta, devido a sua posição, respondem 

ao pulso de inundação de formas levemente distintas. Isto se reflete em seus 

índices biológicos (Bozelli & Esteves 1995). Comparando as cinco estações, 

observa-se que, tanto em relação à riqueza quanto às densidades, a estação 2 

apresentou uma variação anual menor que as demais estações. Esta estação 

fica localizada na desembocadura do Batata, sendo praticamente parte do Rio 

Trombetas. Devido à essa proximidade e permanente conexão com o rio, 

provavelmente  a  estação  2  é  constantemente  homogeneizada  (“misturada”)  e,  

portanto, varia menos ao longo do ano. 
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5.2 Divisão em grupos funcionais 

 Um dos atributos que se mostrou importante na divisão em grupos 

funcionais foi o hábito dos organismos, de forma que, dos seis grupos, apenas 

um incluiu organismos pelágicos e litorâneos. Uma das limitações da 

metodologia de coleta (arrastos verticais na área pelágica) é que ela não é 

adequada para organismos litorâneos, de forma que muitas das espécies 

litorâneas encontradas podem ser consideradas acidentais ou acessórias. 

Apesar do lago Batata não tem uma área litorânea bem desenvolvida com 

macrófitas aquáticas, espécies litorâneas possivelmente são encontradas em 

maior abundância no igapó, em águas altas, e em bancos de macrófitas (Colares 

et al. 2013) como o arroz bravo (Oryza glumaepatula). 

 Os grupos funcionais refletiram, em grande parte, diferenças 

taxonômicas. Os três grupos zooplanctônicos (rotíferos, cladóceros e 

copépodes) ficaram, em geral, em grupos funcionais distintos, e grande parte 

das famílias, e todos os gêneros, permaneceram unidos no mesmo grupo 

funcional. 

 Os rotíferos dividiram-se em três grupos funcionais distintos, baseados 

principalmente no tipo de alimentação e hábitat. Estes fatores provavelmente 

definem suas funções ecológicas no lago. As espécies com mástax adaptado 

para alimentação suspensívora pertencem a famílias bastante comuns no lago 

Batata, tais como Brachionidae e Lecanidae. Inclusive, este atributo 

correspondeu a dois grupos funcionais, um com organismos pelágicos e outro 

com organismos litorâneos. O terceiro grupo funcional de rotíferos é mais variado 

em seus atributos, porém é principalmente sugador e herbívoro, correspondendo 

portanto a uma função ecológica distinta. 
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 Dois grupos funcionais de cladóceros foram reconhecidos. Um deles 

contém basicamente as espécies filtradoras e pelágicas, e outro contém as 

espécies raspadoras e litorâneas. Nos cladóceros há provavelmente uma forte 

relação entre o tipo de alimentação e um determinado hábitat. Por outro lado, 

nos rotíferos, alimentação e hábitat são fatores importantes em conjunto, mas 

não relacionados. 

 O último grupo funcional zooplanctônico encontrado corresponde aos 

copépodes, incluindo todas as suas espécies e nenhuma outra. Isto indica que 

as espécies de copépodes encontradas são funcionalmente mais similares entre 

si do que com qualquer outra espécie. Dois atributos funcionais isolaram os 

copépodes dos demais organismos. Um deles é o hábito alimentar que é 

suspensívoro, porém distinto dos rotíferos. O outro é o modo de reprodução, já 

que os copépodes são o único grupo zooplanctônico cuja reprodução se dá 

exclusivamente de forma sexuada. 

 Nesta divisão em grupos funcionais, duas espécies foram incluídas em 

grupos com características bastante distintas das suas. O cladócero Ilyocriptus 

spinifer foi agrupado junto com rotíferos no grupo 2, e o rotífero Asplanchna sp 

junto com cladóceros no grupo 3. Estas duas espécies são funcionalmente 

diferentes de todas as demais, principalmente pelo tipo de alimentação único de 

cada uma delas (ver anexo I). Além disso, Asplanchna sp é uma das poucas 

espécies consideradas carnívoras. Acreditamos, portanto que a classificação 

destas espécies seja um artefato metodológico, e que resultados diferentes 

seriam encontrados caso outras espécies similares a elas tivessem sido 

incluídas na análise. 
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5.3 Variação temporal da diversidade funcional 

É possível perceber que a composição relativa dos grupos funcionais não 

é constante, variando ao longo do tempo e diferindo entre as estações de coleta. 

Contudo, é difícil distinguir padrões sazonais ou interanuais. Possivelmente 

ambos se sobrepõem, tornando a interpretação complexa.  

Dentre todos os grupos funcionais, o 5 foi o menos representado. As 

famílias Chydoridae e Macrothricidae, integrantes deste grupo, são muito 

diversas, com cerca de 269 e 60 espécies descritas, respectivamente. Em 

comparação, todos os demais cladóceros do mundo somam cerca de 291 

espécies (Forró et al. 2007). Em nosso último ano de coletas, encontramos cerca 

de 10 espécies de cladóceros neste grupo, e 12 espécies nos demais. No 

entanto, apesar da pouca diferença em termos de riqueza, as densidades deste 

grupo foram muito baixas, já que seu hábitat não é na zona pelágica livre de 

macrófitas, onde as coletas foram feitas. Com isso, embora contem para a 

riqueza, as espécies deste grupo podem ser consideradas acidentais ou 

acessórias. 

Na variação temporal do índice de dispersão funcional, foram 

encontrados, em alguns anos, valores bastante baixos em águas baixas. Com a 

exceção destes casos, não é possível detectar um padrão claro de variação 

neste índice. A pequena amplitude destes valores (0,10-0,13, na maioria das 

vezes), e a ausência de relação com a riqueza, são indícios de que a perda de 

espécies não levou a uma perda funcional, ou seja, há redundância funcional 

(porém nem sempre baixa diversidade funcional corresponde a redundância 

funcional  (Petchey et al. 2007)). Além disso, tais valores são bastante baixos. 

Comparando com resultados na literatura, Schirmel et al. (2012) encontraram 
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valores de dispersão funcional de cerca de 0,22-0,32 para besouros carabeídeos 

e de 0,27-0,37 para aranhas. Diferenças nos resultados são influenciados por 

diferenças metodológicas (Lepš   et   al.   2006), mas a diversidade funcional 

zooplanctônica é menor que o esperado ao acaso (Vogt et al. 2013), portanto 

tais valores baixos refletem a estruturação da comunidade. 

Na primeira etapa de coletas, a diferença entre os valores da diversidade 

funcional entre a estação 8 (natural) e a 10 (impactada) foi notável, 

especialmente durante períodos de menor nível hidrométrico, quando o rejeito é 

resuspenso  na  coluna  d’água.  Como  observado  nos  resultados,  apesar  de  não  

ser um padrão recorrente, a estação impactada teve menores valores de 

diversidade funcional, ilustrando um possível efeito deletério do rejeito de bauxita 

sobre a diversidade da comunidade zooplanctônica.  Tal diferença não foi 

encontrada nos valores de riqueza, sendo assim, a abordagem funcional pode 

ser útil para compreender melhor o impacto do rejeito de bauxita no lago Batata 

e no estudo de outros impactos ambientais (Barragán et al. 2011; Martins et al. 

2012; Kotowski et al. 2013). 

 

5.4 Efeito de secas extremas sobre a diversidade funcional 

 Em águas altas de 2012, houve uma grande representatividade do grupo 

funcional 3, composto por cladóceros pelágicos e filtradores. Isto está de acordo 

com as coletas de 1993-1999, em que este grupo aparece bem representado. 

Porém, a partir da vazante o grupo funcional 1 (rotíferos suspensívoros 

pelágicos, incluindo Brachionidae) passou a ser mais abundante, até tornar-se 

dominante em águas baixas. Uma possível explicação para isto seriaTal a seca 
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extrema que ocorreu em 2012, com o lago alcançando profundidades inferiores 

a 0,5 metros em alguns pontos de coleta. 

 A seca mais intensa que o normal, além da perda de profundidade, 

aumenta mais ainda a turbidez e a presença de sólidos em suspensão na coluna 

d’água.  Valores  de  turbidez  semelhantes aos encontrados na estação 8 e 10, 

águas baixas de 2012, já tem consequências negativas sobre a sobrevivência e 

fecundidade de Brachionus (García-García et al. 2007). Porém, os rotíferos são 

menos susceptíveis aos efeitos deletérios de argilas em suspensão que os 

cladóceros, e a presença destas partículas favorece os rotíferos na competição 

existente entre estes grupos (Kirk & Gilbert 1990). Isso acontece pelas diferenças 

no tipo de alimentação e na seletividade alimentar destes organismos (Kirk 

1991a). Rotíferos conseguem evitar a ingestão da argila, já os cladóceros 

ingerem argila junto com o fitoplâncton. A argila interfere mecanicamente com a 

coleta e ingestão de células fitoplanctônicas, diminuindo suas taxas de filtração 

(Kirk 1991b; Bozelli 1998). A maior concentração de nutrientes neste período 

(especialmente fósforo) também pode ter tido um efeito benéfico indireto sobre 

a população de rotíferos, ao aumentar a qualidade nutricional do fitoplâncton 

(Rothhaupt 1995; Jensen & Verschoor 2004). 

 Sendo assim, a grande seca em águas baixas de 2012, ao favorecer o 

grupo funcional 1 (rotíferos suspensívoros e pelágicos), levou às altíssimas 

densidades encontradas neste período e à menor representatividade dos outros 

grupos funcionais, em especial o grupo 3 (cladóceros pelágicos), que era 

relativamente mais importante nas demais coletas. 

A variação do índice de dispersão funcional ao longo do último ano de 

coletas foi similar à variação na riqueza, com valores menores em águas baixas. 
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Ao comparar as figuras 4 e 5, percebe-se que a curva da riqueza é mais suave, 

com uma variação mais clara entre todos os períodos do pulso de inundação. Já 

a curva da diversidade funcional cai bruscamente em águas baixas, sem tantas 

diferenças entre os demais períodos (com exceção da estação 10B). Tal queda 

acentuada não foi encontrada na maioria dos anos no período de 1993-1999. 

Sendo assim, conclui-se que a seca extrema foi a causadora do declínio na 

diversidade funcional. Este declínio é um reflexo da dominância do grupo 

funcional 1 e de suas altíssimas densidades neste período. 

Ao contrário da primeira etapa de coletas, no último ano de coletas houve 

uma relação significativa entre diversidade funcional e riqueza. Como o índice 

de dispersão funcional não é afetado pela riqueza (Laliberté & Legendre 2010), 

tal resultado indica que, neste caso, a perda de espécies foi acompanhada de 

uma perda de funções ecológicas durante o período de águas baixas. Em anos 

normais, a diminuição da riqueza em águas baixas não é acompanhada de 

redução na diversidade funcional. Porém, em caso de grandes secas, os 

resultados mostram que a diversidade funcional diminui, pelo aumento da 

dominância de rotíferos do grupo funcional 1. 

Isto também pode ser verificado na década de 90, quando as quedas da 

diversidade funcional também estiveram associadas a grandes secas (águas 

baixas de 1997 e de 1998; (Rudorff et al. 2014)), altas densidades e dominância 

do grupo funcional 1. 
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5.5 Relações da diversidade funcional com variáveis ambientais 

 Na CCA, relacionou-se as densidades das espécies, variáveis abióticas e 

estações de coleta. Espécies dentro de um grupo funcional são mais similares 

entre si do que com outras espécies em outros grupos funcionais. Tal 

similaridade pode se manifestar em seu papel trófico (Figueira 2011; Wolff et al. 

2013), por exemplo. Esperava-se que as espécies pertencentes a um grupo 

funcional, e por isso similares em seus atributos, respondessem também de 

forma similar a variações ambientais, ficando portanto agrupadas na CCA. 

Contudo, isto não foi observado. É possível que as espécies não tenham se 

agrupado de acordo com os grupos funcionais porque todas elas já são 

funcionalmente similares, e portanto respondem de forma similar às variações 

ambientais. Sabe-se que a diversidade funcional do zooplâncton é menor do que 

o esperado ao acaso (Vogt et al. 2013), o que é um indício de que há forte 

sobreposição de nicho entre as espécies (Díaz & Cabido 2001) e, portanto, a 

comunidade zooplanctônica é estruturada principalmente por filtros ambientais 

(e não competição). Filtros ambientais selecionam espécies com características 

similares que as permitem sobreviver e reproduzir em um dado ambiente. Pela 

sua influência sobre estes filtros, o pulso de inundação pode determinar a 

distribuição espacial da diversidade zooplanctônica (Simões et al. 2013a). 

 As coletas, na CCA, agruparam-se de acordo com os períodos do pulso 

de inundação. Isso mostra  que,  apesar  da  variação  anual  do  nível  d’água  ser  

contínua, os quatro períodos possuem características relativamente bem 

definidas (Brito et al. 2014). Tais características estão ligadas não apenas à 

profundidade, mas também à interação com o ambiente terrestre, à 

conectividade hidrológica e às consequências destes fatores (Thomaz et al. 



42 

2007; Wantzen et al. 2008; Aprile & Darwich 2013). A cheia e a seca extrema de 

2012 podem ter favorecido esta diferenciação entre os períodos na CCA. 

 Neste trabalho, as variáveis abióticas foram utilizadas em duas análises 

estatísticas distintas: uma CCA e uma série de regressões lineares. As variáveis 

que influenciaram o eixo principal da CCA e as variáveis significativas na 

regressão foram, em geral, as mesmas, porém com sentidos opostos. Isto 

aconteceu porque densidades e diversidade funcional apresentaram uma 

relação negativa, e enquanto na CCA foram utilizadas as densidades, nas 

regressões foram utilizadas os valores de diversidade funcional. 

 As variáveis importantes, tanto na CCA quanto nas regressões, podem 

ser divididas em dois grupos: um relacionado ao tamanho do lago e outro 

relacionado à produtividade. Estes dois grupos correspondem a filtros 

ambientais que estruturam a comunidade zooplanctônica. 

Neste trabalho, a diversidade funcional do zooplâncton foi associada 

positivamente ao tamanho do lago. O grupo de variáveis ligadas ao tamanho do 

lago é composto por profundidade, valor do disco de Secchi, turbidez e sólidos 

em suspensão. A profundidade, assim como a transparência medida pelo disco 

de Secchi, são relacionadas à área do lago. Isto é verdade especialmente em 

lagos de planície de inundação como o Batata, pois a área, assim como a 

profundidade e transparência, variam em conjunto ao longo do ano. Maiores 

valores de turbidez e de sólidos em suspensão, por sua vez, ocorrem em 

menores profundidades, devido à ressuspensão do sedimento pelo vento em 

períodos  de  menor  nível  d’água. 
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 De acordo com a relação espécies área, espera-se maior riqueza (e 

diversidade) em lagos maiores (Dodson 1992; Hobæk et al. 2002). Essa relação 

foi encontrada em (Dodson et al. 2000) e (Aranguren-Riano et al. 2011), embora 

nem sempre tal relação seja forte. Além disso, como foi visto, a presença de 

sólidos   em   suspensão   na   coluna   d’água   pode   favorecer   os   rotíferos em 

detrimento dos cladóceros, levando à dominância de rotíferos (Kirk & Gilbert 

1990; Kirk 1991a), o que diminuiu a diversidade funcional em águas baixas. 

Oxigênio dissolvido, fósforo total e clorofila a foram as variáveis abióticas 

relacionadas à produtividade primária. A ausência de relação entre nitrogênio e 

diversidade funcional é um indício de que este não é o nutriente limitante à 

produção primária. Em muitos ambientes aquáticos, o fósforo é o nutriente 

limitante, e este parece ser o caso do lago Batata, como demonstrado com 

relação à produção bacteriana (Farjalla et al. 2002). A clorofila também teve uma 

relação negativa com a diversidade funcional, porém esta foi uma relação mais 

fraca e apenas marginalmente significativa (p=0,053). A relação entre 

diversidade funcional e fósforo total, portanto, pode ser vista como uma relação 

entre a diversidade e a produção primária. Já a relação negativa da diversidade 

com a concentração de oxigênio dissolvido pode ser vista como consequência 

da relação entre diversidade e a produção primária. 

A produtividade primária é um fator ambiental que normalmente é 

relacionado à diversidade zooplanctônica (Dodson et al. 2000; Hoffmann & 

Dodson 2005). Tal relação se manifesta de diversas formas (Mittelbach et al. 

2001), inclusive ausência de relação (Aranguren-Riano et al. 2011). Porém, as 

relações mais comuns são a relação linear positiva e a relação parabólica 



44 

unimodal (Mittelbach et al. 2001), em que a diversidade aumenta com a 

produtividade até determinado ponto, e depois a diversidade passa a decair. Em 

um estudo feito em uma planície de inundação neotropical, foi encontrada uma 

relação parabólica unimodal entre riqueza e produtividade primária líquida 

(Simões et al. 2013b). Porém, a maioria dos estudos que relaciona diversidade 

com a produtividade mede a diversidade em termos de riqueza, e a relação desta 

com a produtividade pode não ser igual à relação entre diversidade funcional e 

produtividade. Por exemplo, Barnett e Beisner (2007) encontraram uma relação 

parabólica entre riqueza e produtividade, mas uma relação linear negativa entre 

diversidade funcional e produtividade primária. No lago Batata, no último ano de 

coletas, maiores produtividades estiveram associadas a maiores densidades de 

organismos e menores valores de diversidade funcional. Com isso, os resultados 

mostram que a maior produtividade encontrada em águas baixas aumentou a 

dominância na comunidade zooplanctônica. De acordo com nossos resultados, 

as espécies dominantes neste período pertenciam ao grupo funcional 1. 

Trabalhos que discutem a relação entre diversidade e tamanho do lago, 

ou produtividade, tipicamente comparam uma grande quantidade de lagos, que 

apresentam uma ampla gama de variação nas características de interesse. 

Porém, no presente trabalho, foi estudado apenas um lago, que, devido ao pulso 

de inundação, passa por variações sazonais em suas características ambientais. 

Sendo assim, neste caso, o tamanho do lago e a produtividade variam em 

conjunto, e não é possível separar a influência de cada fator individual. Desta 

forma, a comunidade zooplanctônica no lago Batata é estruturada por um 

conjunto de filtros ambientais associados ao tamanho do lago e à produtividade, 

associados a características do pulso de inundação tais como a conectividade. 
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O rejeito de bauxita pode ter efeitos deletérios sobre a área impactada do lago, 

embora duas décadas e meia de trabalho de restauração tenham minimizado 

seus efeitos (Bozelli et al. 2000; Dias et al. 2011). 

Um possível terceiro filtro ambiental, que não foi abordado anteriormente 

mas que pode ser importante, é a predação por peixes. O efeito da predação por 

peixes planctófagos pode diminuir densidades zooplanctônicas e alterar a 

estrutura de tamanho dos organismos (Jeppesen et al. 1997; Nicolle et al. 2011; 

Zhang et al. 2013) . Na área impactada do lago Batata, ao aumentar a turbidez, 

o rejeito de bauxita pode diminuir a predação visual por peixes (Carneiro et al. 

2003).  

É importante ressaltar que só estavam disponíveis para este trabalho 

dados abióticos relativos ao último período de coletas, que corresponde a 

apenas um ciclo do pulso de inundação, e em um ano atípico. Não é possível 

saber como foi a resposta da diversidade funcional às variáveis ambientais 

durante a década de 1990. Portanto cabe a estudos futuros determinar se, em 

condições hidrológicas normais, os filtros ambientais tem um papel tão grande 

na estruturação da comunidade zooplanctônica. 

 Apesar da importância destes filtros ambientais, pelo menos no último ano 

de coletas, eles não são os únicos fatores que influenciam a estruturação da 

comunidade   zooplanctônica.   As   “regras   de   montagem”   da   comunidades 

dependem da escala espacial observada, e processos considerados 

antagônicos, como a similaridade limitante e filtros ambientais, podem atuar 

simultaneamente (Sobral & Cianciaruso 2012). Inclusive, a própria competição 

pode gerar agrupamentos de espécies com nichos similares (Scheffer & Nes 
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2006), embora isto não seja um consenso (Barabás et al. 2013; Vergnon et al. 

2013). 

 Além dos processos mencionados acima, que são baseados no nicho 

ecológico e considerados determinísticos, processos estocásticos também 

influenciam a estruturação da comunidade. A importância relativa de ambos vem 

sendo discutida (Campbell et al. 2010; Swenson et al. 2012; Martorell & 

Freckleton 2014). Em organismos aquáticos, a importância relativa de processos 

determinísticos aumenta com o tamanho corporal (Farjalla et al. 2012; Soininen 

et al. 2013). Processos estocásticos são menos importantes no zooplâncton que 

em bactérias ou no fitoplâncton. Em ambientes aquáticos, o zooplâncton pode 

ser limitado pela dispersão ou não (Jenkins & Buikema 1998; Gray & Arnott 2011; 

Vogt & Beisner 2011; Lopes et al. 2011). Porém, como o lago Batata é um lago 

de planície de inundação (e portanto, conectado ao rio e a outros lagos), as 

espécies provavelmente não são limitadas pela dispersão (Warfe et al. 2013). 

 De   acordo   com   a   “hipótese   de   seguro   espacial”   (spatial insurance 

hypothesis) (Loreau et al. 2003), tal conectividade ajuda a manter funções 

ecossistêmicas pela chegada de espécies funcionalmente redundantes 

(Thompson & Shurin 2012; Symons & Arnott 2012). Sendo assim, o maior 

isolamento do lago Batata durante águas baixas pode ter sido um dos fatores 

que contribuiu para diminuir a diversidade funcional. 

 

6. CONCLUSÕES 

x A variação anual da diversidade funcional zooplanctônica, normalmente, 

não segue o mesmo padrão da riqueza nem o da densidade. Porém, em 
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anos de grandes secas, juntamente com altíssimas densidades, 

observamos uma queda na diversidade funcional. Com isso, eventos 

extremos causam uma perda de funções ecológicas. 

x A divisão em grupos funcionais conseguiu explicar alguns padrões 

observados na comunidade zooplanctônica. Porém, como a diversidade 

funcional do zooplâncton é menor que o esperado ao acaso (Vogt et al. 

2013), grupos funcionais podem já ser funcionalmente similares entre si, 

e portanto suas respostas a fatores ambientais seriam similares também. 

Em futuros trabalhos com esta abordagem pode ser necessário refinar a 

metodologia para a obtenção de melhores resultados.  

x Por fim, concluímos que a comunidade zooplanctônica é estruturada por 

filtros ambientais relacionados ao tamanho do lago e à produtividade 

primária. Estes filtros podem agir sobre a diversidade funcional e também 

sobre os grupos funcionais presentes ou dominantes.  

  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O campo da diversidade funcional tem avançado nos últimos anos, mas o 

entendimento sobre a diversidade funcional do zooplâncton ainda está nos 

estágios iniciais. Uma das carências a esta área é que faltam estudos básicos 

sobre a biologia dos organismos. Com mais informações deste tipo, haveria mais 

atributos funcionais disponíveis (muitos dos quais já sugeridos por Litchman et 

al. (2013)). Desta forma, haveria melhores medidas de diversidade funcional, 

que expressassem melhor as funções ecológicas dos organismos e suas 

relações com o meio ambiente. Outra lacuna é que ainda não se conhece com 
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exatidão a relação entre os atributos funcionais com as funções e serviços 

ecossistêmicos. Bello (2010) apresenta esta relação para plantas e 

invertebrados de solo, mas ainda se está longe de algo deste tipo para o 

zooplâncton lacustre. Com estas informações, existiria a possibilidade ligar 

ecologia de comunidades à ecologia de ecossistemas através da diversidade 

funcional. 
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Espécies Tamanho (mm) Habitat 
Grupo 
Trófico 

Tipo de 
Alimentação Reprodução 

Anuraeopsis spp 0,09 Pelágico Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 
Ascomorpha ecaudis 0,17 Pelágico Herbívoro Sugador Assexuada 

Ascomorpha klementi 0,10 Pelágico Herbívoro Sugador Assexuada 
Ascomorpha saltans 0,13 Pelágico Herbívoro Sugador Assexuada 

Asplanchna sp 1,00 Pelágico Carnívoro Raptorial Assexuada 
Beauchampiella eudactylota 0,29 Litorâneo Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 

Brachionus bidentata 0,37 Pelágico Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 
Brachionus calyciflorus 0,39 Pelágico Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 
Brachionus dolabratus 0,13 Pelágico Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 

Brachionus gillardi 0,27 Pelágico Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 
Brachionus mirus 0,24 Pelágico Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 

Brachionus zahniseri 0,27 Pelágico Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 
Brachionus zahniseri gessneri 0,18 Pelágico Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 

Collotheca sp 0,38 Litorâneo Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 
Conochilus unicornis 0,39 Litorâneo Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 

Dipleuchlanis propatula 0,18 Litorâneo Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 
Euchlanis sp 0,24 Litorâneo Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 

Filinia longiseta 0,19 Pelágico Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 
Filinia terminalis 0,14 Pelágico Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 
Gastropus stylifer 0,18 Pelágico Herbívoro Sugador Assexuada 

Hexarthra mira 0,28 Pelágico Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 
Horaella thomassoni 0,14 Pelágico Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 
Keratella americana 0,20 Pelágico Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 

Lecane bulla 0,13 Litorâneo Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 
Lecane leontina 0,18 Litorâneo Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 
Lecane lunaris 0,12 Litorâneo Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 
Lecane melini 0,14 Litorâneo Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 
Lecane pertica 0,14 Litorâneo Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 

Lecane proiecta 0,12 Litorâneo Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 
Lecane quadridentata 0,15 Litorâneo Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 

Lecane remanei 0,12 Litorâneo Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 
Lecane rudescui 0,12 Litorâneo Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 
Lepadella patela 0,13 Litorâneo Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 
Macrochaetus sp 0,16 Litorâneo Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 

Platyias quadricornis 0,56 Litorâneo Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 
Ploesoma truncatum 0,21 Litorâneo Carnívoro Sugador Assexuada 

Polyarthra dolichoptera 0,12 Pelágico Herbívoro Sugador Assexuada 
Polyarthra vulgaris 0,12 Pelágico Herbívoro Sugador Assexuada 

Ptygura libera 0,24 Litorâneo Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 
Sinantherina sp 0,60 Litorâneo Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 

Stephanoceros fimbriatus 1,10 Litorâneo Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 
Synchaeta stylata 0,26 Pelágico Herbívoro Sugador Assexuada 

Testudinella patina 0,24 Litorâneo Herbívoro Suspensívoro-R Assexuada 
Trichocerca bicristata 0,28 Pelágico Herbívoro Sugador Assexuada 
Trichocerca capucina 0,23 Litorâneo Herbívoro Sugador Assexuada 
Trichocerca chatoni 0,25 Pelágico Herbívoro Sugador Assexuada 

Trichocerca cylindrica 0,35 Litorâneo Herbívoro Sugador Assexuada 
Trichocerca pusilla 0,09 Pelágico Herbívoro Sugador Assexuada 
Trichocerca similis 0,14 Pelágico Herbívoro Sugador Assexuada 
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Espécies Tamanho (mm) Habitat 
Grupo 
Trófico 

Tipo de 
Alimentação Reprodução 

Alona intermedia 0,42 Litorâneo Herbívoro Raspador-C Assexuada 
Alona ossiani 0,91 Litorâneo Herbívoro Raspador-C Assexuada 
Alona parva 0,83 Litorâneo Herbívoro Raspador-C Assexuada 
Alonella clathratula 0,47 Litorâneo Herbívoro Raspador-C Assexuada 
Alonella dadayi 0,34 Litorâneo Herbívoro Raspador-C Assexuada 
Anthalona verrucosa 0,30 Litorâneo Herbívoro Raspador-C Assexuada 
Bosmina hagmanni 0,29 Pelágico Herbívoro Filtrador-B Assexuada 
Bosminopsis brandorffi 0,41 Pelágico Herbívoro Filtrador-B Assexuada 
Bosminopsis deitersi 0,20 Pelágico Herbívoro Filtrador-B Assexuada 
Ceriodaphnia cornuta 0,25 Pelágico Herbívoro Filtrador-D Assexuada 
Daphnia gessneri 1,17 Pelágico Herbívoro Filtrador-D Assexuada 
Diaphanosoma birgei 0,47 Pelágico Herbívoro Filtrador-S Assexuada 
Diaphanosoma brevireme 0,83 Pelágico Herbívoro Filtrador-S Assexuada 
Diaphanosoma fluviatile 0,80 Pelágico Herbívoro Filtrador-S Assexuada 
Diaphanosoma polyspina 0,71 Pelágico Herbívoro Filtrador-S Assexuada 
Ephemeroporus barroisi 0,30 Litorâneo Herbívoro Raspador-C Assexuada 
Holopedium amazonicum 0,76 Pelágico Herbívoro Filtrador-S Assexuada 
Ilyocriptus spinifer 0,62 Litorâneo Herbívoro Filtrador-I Assexuada 
Kurzia latissima 0,54 Litorâneo Herbívoro Raspador-C Assexuada 
Leydigia sp 0,80 Litorâneo Herbívoro Raspador-C Assexuada 
Macrothrix elegans 0,70 Litorâneo Herbívoro Raspador-C Assexuada 
Moina minuta 0,34 Pelágico Herbívoro Filtrador-D Assexuada 
Aspinus acicularis 1,17 Pelágico Herbívoro Suspensívoro-C Sexuada 
Notodiaptomus coniferoides 1,47 Pelágico Herbívoro Suspensívoro-C Sexuada 
Oithona amazonica 0,61 Pelágico Herbívoro Suspensívoro-C Sexuada 
Rhacodiaptomus besti 1,18 Pelágico Herbívoro Suspensívoro-C Sexuada 
Rhacodiaptomus retroflexus 0,89 Pelágico Herbívoro Suspensívoro-C Sexuada 
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ANEXO II 

LISTA DE ESPÉCIES ENCONTRADAS NA SEGUNDA 
ETAPA DE COLETAS, COM AS RESPECTIVAS 

DENSIDADES (IND/M ) 
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  Águas Altas Vazante 
  E2 E4 E8 E10 E10B E2 E4 E8 E10 E10B 
Anuraeopsis spp 7 0 10 40 12 19 104 37 5 136 
Ascomorpha ecaudis 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 
Ascomorpha klementi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ascomorpha saltans 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 
Asplanchna sp 7 3 13 68 0 0 0 8 0 0 
Beauchampiella eudactylota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brachionus bidentata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brachionus calyciflorus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brachionus dolabratus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brachionus gillardi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brachionus mirus 10 3 0 6 8 52 26 20 5 0 
Brachionus zahniseri 46 33 18 123 37 104 363 94 158 1480 
Brachionus zahniseri gessneri 153 28 102 176 90 1259 5093 974 351 10879 
Collotheca sp 113 41 13 37 29 22 137 90 25 68 
Conochilus unicornis 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 
Dipleuchlanis propatula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Euchlanis sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Filinia longiseta 0 0 13 34 0 11 52 0 61 81 
Filinia terminalis 223 102 65 488 163 19 111 20 0 14 
Gastropus stylifer 0 0 0 6 0 11 78 33 36 54 
Hexarthra mira 12 0 5 34 4 0 0 8 15 0 
Horaella thomassoni 0 0 0 0 0 7 130 102 163 652 
Keratella americana 103 13 65 133 41 148 848 110 56 1154 
Lecane bulla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lecane leontina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
Lecane lunaris 0 0 0 0 8 0 0 0 0 14 
Lecane melini 2 3 0 6 4 0 4 0 5 27 
Lecane pertica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 14 
Lecane proiecta 0 0 0 3 0 96 285 106 25 462 
Lecane quadridentata 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 
Lecane remanei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lecane rudescui 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lepadella patela 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 
Macrochaetus sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Platyias quadricornis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ploesoma truncatum 38 8 50 173 151 107 107 33 5 4047 
Polyarthra dolichoptera 187 69 165 1938 1059 107 367 77 36 652 
Polyarthra vulgaris 12 13 3 59 0 63 196 126 97 217 
Ptygura libera 2 0 0 0 4 4 33 8 20 41 
Sinantherina sp 0 0 0 0 0 0 0 73 158 0 
Stephanoceros fimbriatus 0 0 34 0 0 0 37 20 0 0 
Synchaeta stylata 34 59 146 432 3003 85 148 86 5 149 
Testudinella patina 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 
Trichocerca bicristata 105 13 44 139 0 11 48 0 10 14 
Trichocerca capucina 10 5 26 145 8 7 52 41 0 81 
Trichocerca chatoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trichocerca cylindrica 12 0 0 25 4 81 196 29 20 516 
Trichocerca pusilla 5 8 18 86 33 56 248 114 0 462 
Trichocerca similis 26 0 26 34 12 4 67 12 0 14 
TOTAL ROTÍFEROS 1112 397 817 4195 4677 2282 8756 2221 1299 21241 
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 Águas Baixas  Enchente 
 E2 E4 E8 E10  E2 E4 E8 E10 E10B 

Anuraeopsis spp 0 15000 6000 5000  0 3 7 33 61 
Ascomorpha ecaudis 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Ascomorpha klementi 0 14000 0 1667  0 0 0 0 0 
Ascomorpha saltans 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Asplanchna sp 0 2000 2010 5000  0 3 0 0 34 
Beauchampiella eudactylota 0 0 0 0  3 0 0 0 0 
Brachionus bidentata 0 5000 1000 0  0 0 0 0 0 
Brachionus calyciflorus 10 0 0 0  0 0 0 0 0 
Brachionus dolabratus 10 0 0 0  0 0 0 0 0 
Brachionus gillardi 200 15000 179000 633333  0 0 0 0 0 
Brachionus mirus 10 1000 2000 8333  0 0 0 4 0 
Brachionus zahniseri 0 0 0 0  126 517 166 583 48 
Brachionus zahniseri gessneri 15500 678000 470000 368000  115 94 14 191 306 
Collotheca sp 0 0 1000 1667  98 66 119 163 0 
Conochilus unicornis 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Dipleuchlanis propatula 150 0 0 0  0 0 0 0 20 
Euchlanis sp 10 0 0 1667  3 0 0 0 0 
Filinia longiseta 0 95000 44000 125000  0 6 0 8 0 
Filinia terminalis 1500 0 0 0  10 285 115 550 129 
Gastropus stylifer 0 0 0 0  7 6 3 4 7 
Hexarthra mira 10 0 0 0  3 0 7 16 0 
Horaella thomassoni 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Keratella americana 9750 126000 90000 450000  10 25 14 98 68 
Lecane bulla 50 0 0 0  0 0 0 0 0 
Lecane leontina 0 0 0 0  0 3 0 0 0 
Lecane lunaris 0 0 0 0  3 0 0 0 0 
Lecane melini 0 0 0 0  3 16 0 0 570 
Lecane pertica 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Lecane proiecta 1750 65000 130000 676667  24 22 27 86 34 
Lecane quadridentata 0 0 0 0  0 6 0 0 0 
Lecane remanei 0 0 0 0  0 13 0 0 0 
Lecane rudescui 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Lepadella patela 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Macrochaetus sp 0 0 4000 0  7 6 3 0 0 
Platyias quadricornis 10 0 0 0  0 0 0 0 0 
Ploesoma truncatum 0 0 0 0  10 0 0 0 0 
Polyarthra dolichoptera 0 2000 0 21667  0 0 3 0 0 
Polyarthra vulgaris 0 0 0 0  0 63 0 0 0 
Ptygura libera 10 5000 0 0  0 0 0 0 0 
Sinantherina sp 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Stephanoceros fimbriatus 0 7000 4000 5000  0 0 0 0 0 
Synchaeta stylata 0 0 0 0  58 204 200 0 48 
Testudinella patina 0 0 0 0  3 0 0 0 7 
Trichocerca bicristata 0 4000 0 50000  7 0 0 0 7 
Trichocerca capucina 20 4000 0 0  0 0 0 0 238 
Trichocerca chatoni 0 9000 0 0  0 0 0 0 0 
Trichocerca cylindrica 20 0 0 0  7 38 0 16 54 
Trichocerca pusilla 20 0 0 0  0 0 0 4 27 
Trichocerca similis 0 2000 5000 3333  10 75 3 24 7 
TOTAL ROTÍFEROS 29030 1049000 938010 2356334  509 1451 682 1780 1664 
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  Águas Altas Vazante 
  E2 E4 E8 E10 E10B E2 E4 E8 E10 E10B 
Alona intermedia 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 
Alona ossiani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alona parva 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alonella clathratula 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 
Alonella dadayi 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 
Anthalona verrucosa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bosmina hagmanni 333 104 452 624 12 81 200 163 285 54 
Bosminopsis brandorffi 5 5 0 12 0 0 0 0 0 0 
Bosminopsis deitersi 1064 224 373 1071 660 489 733 94 61 1141 
Ceriodaphnia cornuta 77 43 97 624 8 96 1104 326 1019 95 
Daphnia gessneri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diaphanosoma birgei 0 3 5 0 0 15 144 554 795 14 
Diaphanosoma brevireme 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
Diaphanosoma fluviatile 0 0 0 0 0 0 0 12 10 0 
Diaphanosoma polyspina 470 247 546 139 0 278 74 69 433 0 
Ephemeroporus barroisi 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 
Holopedium amazonicum 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 
Ilyocriptus spinifer 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 
Kurzia latissima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Leydigia sp 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
Macrothrix elegans 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Moina minuta 259 153 611 1244 4 26 122 20 199 0 
TOTAL CLADÓCEROS 2212 782 2089 3716 709 985 2378 1239 2806 1304 
Náuplio calanoida 34 15 78 299 4 407 1133 2058 3509 951 
Náuplio ciclopoida 877 392 666 5022 363 2156 12279 6421 16359 28208 
Copepodito Calanoida 5 10 21 31 4 67 582 623 1263 54 
Copepodito Ciclopoida 93 117 110 874 139 519 3456 1373 5745 1236 
Aspinus acicularis 0 0 0 0 0 0 56 29 5 0 
Notodiaptomus coniferoides 0 0 3 0 0 7 0 102 204 0 
Oithona amazonica 48 87 94 423 81 237 1519 534 1192 0 
Rhacodiaptomus besti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rhacodiaptomus retroflexus 0 0 0 0 0 26 22 8 10 0 
Harpaticoida 12 3 3 3 4 0 0 0 5 0 
TOTAL COPÉPODES 1069 624 979 6652 595 3419 19046 11147 28291 30449 
TOTAL GERAL 4393 1803 3910 14575 5981 6689 30180 13828 36720 53008 
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 Águas Baixas Enchente 
 E2 E4 E8 E10 E2 E4 E8 E10 E10B 

Alona intermedia 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alona ossiani 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Alona parva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alonella clathratula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alonella dadayi 40 1000 1000 0 0 0 0 0 0 
Anthalona verrucosa 0 0 0 0 0 3 0 0 0 
Bosmina hagmanni 650 1000 3000 17 58 50 41 94 136 
Bosminopsis brandorffi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bosminopsis deitersi 50 2000 1000 5000 61 204 211 310 978 
Ceriodaphnia cornuta 0 0 0 0 20 176 71 12 251 
Daphnia gessneri 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
Diaphanosoma birgei 20 0 0 0 17 13 34 428 75 
Diaphanosoma brevireme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diaphanosoma fluviatile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diaphanosoma polyspina 0 0 0 0 3 116 20 0 34 
Ephemeroporus barroisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Holopedium amazonicum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ilyocriptus spinifer 80 0 0 0 0 0 0 4 0 
Kurzia latissima 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
Leydigia sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Macrothrix elegans 10 2000 0 0 0 0 0 0 0 
Moina minuta 30 2000 0 3333 7 0 10 8 7 
TOTAL CLADÓCEROS 890 8000 5000 8350 166 561 387 856 1521 
Náuplio calanoida 6100 1000 11000 33 92 313 550 623 1114 
Náuplio ciclopoida 28100 166000 97000 50333 418 4839 5511 9037 4719 
Copepodito Calanoida 1600 2200 800 33 31 125 105 236 109 
Copepodito Ciclopoida 14650 39000 50000 163333 173 2184 1080 1055 1059 
Aspinus acicularis 0 0 0 0 3 6 3 0 0 
Notodiaptomus coniferoides 0 70 370 0 3 107 10 12 0 
Oithona amazonica 6350 3200 1200 1000 44 514 234 285 353 
Rhacodiaptomus besti 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
Rhacodiaptomus retroflexus 0 0 0 0 0 3 7 0 0 
Harpaticoida 70 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL COPÉPODES 56870 211470 160370 214732 764 8092 7500 11253 7354 
TOTAL GERAL 86790 1268470 1103380 2579416 1440 10108 8577 13898 10539 
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“A  barca  segue  seu  rumo  lenta 
Como quem já não 
Quer mais chegar 

Como quem se acostumou 
No canto das águas 
Como quem já não 
Quer  mais  voltar...” 

Maria Rita, Música Caminho das Águas 


