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RESUMO - O presente estudo teve como objetivo determinar a biomassa das 4 espécies mais 
abundantes de Cladocera do lago Tupé, coletadas na seca de 2005 e cheia de 2006, bem como 
analisar sua distribuição ao longo do ciclo nictemeral, tendo em vista que os dados numéricos 
de densidade, muitas vezes são insuficientes para o real entendimento da contribuição de 
determinada espécie para o ambiente. As espécies mais abundantes foram Bosminopsis deitersi, 
Moina minuta, Ceriodaphnia cornuta e Diaphanosoma polyspina. Os espécimes foram triados 
e separados por classes de comprimento e posteriormente desidratados e pesados. Durante a 
seca, B. deitersi e M. minuta apresentaram co-dominância (abund. aprox. = 32%, cada), porém 
os valores mais elevados de biomassa  de M. minuta demonstraram sua maior contribuição 
para o sistema neste aspecto. Na cheia, B. deitersi apresentou uma abundância muito superior 
as demais espécies (aprox. 60%), e também maior contribuição em biomassa para o lago. Vale 
a pena salientar que neste período, D. polyspina apresentou abundâncias relativas inferiores 
(aprox. 10%), mas por seu tamanho ser  muito maior que as outras espécies, sua contribuição em 
biomassa foi próxima a de B. deitersi, a espécie mais abundante e com maior biomassa total neste 
período. Houve maior acúmulo de biomassa durante a noite, e apenas os espécimes maiores de 
B. deitersi apresentaram um padrão claro de distribuição no período estudado.
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INTRODUÇÃO
Os cladóceros são crustáceos da classe 

Branchiopoda, possuem tamanho variando entre 
0,2 e 3,0 mm e são majoritariamente um grupo de 
água doce. Existem muitas espécies planctônicas, 
mas a grande maioria é bentônica (Pennak, 1978; 
Elmoor-Loureiro, 1997; Dole-Olivier et al., 2000). 
Por apresentar características como o hábito 
alimentar filtrador e curto ciclo de vida, estes 
organismos reagem rapidamente a perturbações 
que alteram as características físicas, químicas 
e biológicas do ambiente em que vivem (Sterza 
et al., 2002; Serafim-Júnior et al., 2005), com 
mudanças na sua composição e distribuição, como 
foi sugerido por Pinel-Alloul et al. (1988) e Pinel-
Alloul (1995) após verificarem agrupamentos de 
indivíduos (“patches”) em diferentes hábitats e 
profundidades, além desta distribuição variar ao 
longo de um ciclo nictemeral. 

Tal distribuição está relacionada muitas vezes a 
variações na concentração de oxigênio dissolvido 
e material orgânico particulado, temperatura, pH, 
condutividade, bem como à dinâmica de ventos 
e correntes dentro do ambiente em que vivem e a 
fatores biológicos como a predação e competição. 
Em regiões tropicais, muitos destes fatores variam 
ao longo do dia, e a predação tem maior influência 
na dinâmica destes organismos (Lampert, 1989; 
Sterza et al., 2002; Serafim-Júnior et al., 2005).

A grande maioria dos estudos acerca do 
zooplâncton nas regiões tropicais enfatizaram a 
abundância, composição e distribuição espaço-
temporal, mas a grande maioria destes expressou 
a densidade populacional apenas em número de 
indivíduos por um volume (Matsumura-Tundisi et 
al., 1989). Tal representação pode ser considerada 
um tanto minimalista pois não fornece detalhes 
sobre a biomassa da comunidade, que muitas 
vezes é composta por uma grande variedade de 
grupos ou espécies de variados tamanhos (Pinto-
Coelho, 2004).

Entende-se por biomassa a massa de 
organismos por unidade de área ou volume, e pode 
ser expressa através peso fresco, peso seco, peso 

orgânico, conteúdo de carbono, pigmentos, energia 
em forma de calor, ATP, taxa de troca de oxigênio, 
dióxido de carbono, conteúdo de gordura, entre 
outros (Winberg & Duncan, 1971; Wetzel, 1983; 
Blettler & Bonecker, 2006).

Em um estudo que determina a densidade 
populacional através da contagem de indivíduos, 
é comum encontrar um grupo ou espécie que 
possui maior abundância relativa, porém isto 
pode não expressar maior contribuição em termos 
de biomassa dentro da comunidade como um 
todo. Por exemplo, na grande maioria dos lagos 
tropicais, embora os rotíferos sejam geralmente 
os mais abundantes membros da comunidade 
zooplanctônica, os microcrustáceos contribuem em 
maior proporção com a biomassa total. Estima-se 
que o peso seco de um espécime de Daphnia seja 
igual ao peso seco de 300 a 500 rotíferos (Ruttner-
Kolisko, 1974).

O mesmo pode ser parcialmente aplicado 
quando comparamos populações de outros 
organismos com diferentes tamanhos corpóreos 
(Blettler & Bonecker, 2006). Por exemplo, o peso 
seco individual de Diaphanosoma é até 10 vezes 
maior do que de um cladócero menor, como 
Bosminopsis deitersi. Neste contexto, é esperado 
que os organismos jovens possuam biomassa 
menor do que os organismos adultos.

Por exemplo, um estudo de caso na lagoa 
Dourada, São Paulo, demonstrou que Cladocera, 
mesmo não ocorrendo em altas densidades 
quando comparado aos demais membros do 
zooplâncton, apresentou a maior biomassa geral 
da comunidade, e também maior produtividade 
secundária, quando comparada com os demais 
grupos zooplanctônicos (Melão, 1999).

Desta forma, os estudos de biomassa são 
fundamentais na compreensão da produtividade 
secundária (= biomassa acumulada por organismos 
heterotróficos, em determinado espaço e tempo) 
de ecossistemas aquáticos, bem como aprimoram 
o entendimento sobre a distribuição destes 
organismos, relacionando-se também com a função 
ecológica que possuem (Edmondson & Winberg, 
1971).
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Entre as diversas técnicas para estimar a 
biomassa de organismos zooplanctônicos, o peso 
seco tem sido utilizado freqüentemente tanto em 
trabalhos que abordam a produtividade secundária 
e determinação de equações de comprimento-
peso, podendo-se citar Rocha & Matsumura-Tundisi 
(1984), Esteves & Sendacz (1988), Matsumura-
Tundisi et al. (1989), Masundire (1994), Melão 
(1999) e Maia-Barbosa & Bozelli (2005).

A maioria dos estudos sobre biomassa utiliza 
equações da relação peso/comprimento já 
publicadas, estimando o valor da biomassa 
utilizando apenas o comprimento linear máximo 
dos organismos, sem determinar seu peso 
(Matusumura-Tundisi et al., 1989; Pinto-Coelho, 
2004).

Um dos motivos para tal, é a dificuldade em 
se obter o peso dos organismos, uma vez que é 
necessário uma balança de alta precisão, e um 
preparo cuidadoso do material. Dumont et al. 
(1975) relatam também que o ideal é preparar os 
organismos para pesagens utilizando amostras 
não fixadas, uma vez que o formol (principal fixador 
utilizado) pode ocasionar uma superestimativa das 
medidas tomadas.

Até onde se sabe na bacia Amazônica, a biomassa 
de cladóceros, representada pelo peso seco só foi 
utilizada por Maia-Barbosa & Bozelli (2005) que 
determinaram a biomassa de cinco espécies de 
Cladocera, do lago Batata, Pará. Verificaram que 
na estação de coleta impactada pela extração 
da bauxita, os organismos eram maiores e mais 
pesados, quando comparados aos organismos 
da estação pouco impactada, mostrando também 
que a simples expressão numérica da densidade 
populacional não é o suficiente para o real 
entendimento da população.

Estudos que abordam a biomassa de Cladocera 
ainda não foram realizados em águas pretas, 
cujas características físico-químicas e biológicas 
diferenciadas podem ter algum tipo de influencia 
na estrutura corpórea dos organismos. Por isso, é 
necessário um maior número de trabalhos nestes 
ambientes, para aprimorar o conhecimento do 
funcionamento destes ecossistemas de águas 

pretas e sua influência sobre a biomassa desses 
organismos.

O presente estudo teve como objetivo 
determinar a biomassa (peso seco), das 3 espécies 
mais abundantes de Cladocera do lago Tupé nos 
períodos de seca e cheia, bem como determinar 
a relação entre o peso e o comprimento destes 
organismos, e detectar variações na biomassa, 
durante o ciclo nictemeral.

MATERIAL E MÉTODOS
As coletas foram realizadas na estação central do 

lago, em novembro (seca) de 2005 e junho (cheia) 
de 2006 (Fig. 1).

As amostras foram coletadas em intervalos 
fixos de 4 horas, durante o ciclo nictemeral (24 
horas), a cada metro de profundidade, desde a 
sub-superfície até o fundo do lago. Foi utilizado um 
coletor Schindler/Patalas de 12 litros e as amostras 
tiveram um volume total de 24 litros de água 
filtrados através de uma rede de plâncton com 
abertura de malha de 50 µm.  A fixação foi feita com 
formol em uma concentração final de 6%.

Os indivíduos presentes nas amostras foram 
contadas em sua totalidade, e a densidade expressa 
em organismos/m3. A determinação das espécies 
mais abundantes foi feita utilizando o índice da 
abundância relativa.

Para a representação da biomassa, foi utilizado 
o peso seco das espécies, obtido utilizando-se o 
método descrito por Dumont et al. (1975), para as 
três espécies mais abundantes de cada período de 
coleta.

Em uma lupa com ocular milimetrada, foi tomado 
o comprimento linear máximo dos organismos, da 
parte posterior da carapaça e em C. cornuta do topo 
da cabeça até a base do espinho posterior até o 
topo da cabeça, que foram então agrupados em 
classes de comprimento. De cada espécie foram 
selecionados de 25 a 100 indivíduos de cada classe 
de comprimento. O número total de organismos 
separados dependeu do tamanho da espécie 
em questão, e da sua abundância nas amostras, 
seguindo sugestão descrita por Rosen (1981). Estes 
espécimes foram lavados para a substituição do 
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formol, no qual foram inicialmente fixados, por 
água. Este procedimento também visa a remoção 
de materiais aderidos à carapaça do animal, sem 
danificá-lo (Winberg & Duncan, 1971).

Após a lavagem, as classes de comprimento de 
cada espécie foram acondicionadas em cadinhos 
confeccionados com papel alumínio previamente 
secos, pesados e rotulados. A secagem dos 
organismos foi feita utilizando uma estufa, por 24 
horas, a 60 oC (McCauley, 1984). Após a secagem, 
as amostras foram colocadas para esfriar em um 
dessecador, por uma hora, até apresentarem peso 
constante (McCauley, 1994; Dumont et al., 1975; 
Wetzel & Likens, 1990).

A pesagem foi realizada no laboratório 
de Zooplâncton, do Núcleo de Pesquisas 
em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura, da 
Universidade Estadual de Maringá. Utilizou-se 
uma balança digital, modelo Sartorius-Supermicro 
54, com precisão de 0,1µg. Blettler & Bonecker 
(2006) sugere três leituras consecutivas do peso 
de cada cadinho e a média dessas três leituras é 

usada como peso da amostra. O peso da amostra 
dividido pelo número de organismos contidos 
nesta amostra representa o peso seco individual, 
para dada classe de comprimento.

Para estimar a biomassa de indivíduos fora 
das classes de comprimento estudadas foram 
utilizadas regressões simples entre o comprimento  
máximo do organismo, e seu peso seco, utilizando-
se o método proposto por Dumont et al. (1975). 
Seguindo Masundire (1994) e Bottrel et al. (1976) 
foi utilizada a equação da regressão 1, para estimar 
a biomassa específica destes organismos.

(1) Y = a + bx,

Onde, Y = W (peso seco, em µg); x = L 
(comprimento em um); a = estimativa do intercepto 
e b = estimativa do ângulo de inclinação da reta.

Para obter os coeficientes “a” e “b” nas 
regressões entre o peso e comprimento dos 
cladóceros, foram feitas regressões lineares do 
comprimento e peso seco dos organismos obtidos 
na pesagem das amostras, e estabelecido modelos 
de regressão para determinar o peso seco dos 
demais organismos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante a seca ocorreu uma co-dominância entre 

Bosminopsis deitersi e Moina minuta, seguido de 
Ceriodaphnia cornuta, que juntas representaram 
80% da abundância relativa da comunidade 
de cladóceros. Já durante a cheia, houve uma 
dominância de B. deitersi, cuja abundância 
relativa ultrapassa 50%, seguido de C. cornuta e 
Diaphanosoma polyspina. Juntas, estas 3 espécies 
totalizaram 92% dos cladóceros presentes nas 
amostras (Tab. 1).

Analisando a distribuição nictemeral das 
espécies mais abundantes, nota-se que durante a 
seca, as densidades populacionais de B. deitersi 
aumentaram ao longo do dia e atingiram seu 
máximo as 18:00 horas, Moina minuta teve um 
aumento de abundância durante o dia que atingiu 
seu pico de abundância as 2 horas, horário em que 
C. cornuta também apresentou maior densidade.

Figura 1: Lago Tupé, onde está assinala-
do o ponto de coleta (ET1: 03º02’35,4’’S; 
60º15’17,5’’W).
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Durante a cheia, B. deitersi permaneceu com altas 
densidades o dia todo, com um pico de indivíduos 
às 6h, também registrado para C. cornuta e D. 
polyspina, cujas densidades populacionais foram 
inferiores, ao longo de todo o ciclo nictemeral. 
Nota-se que ocorreu uma baixa densidade de B. 
deitersi às 2h. Comparando os dois períodos, vê-se 
também que as maiores densidades populacionais 
foram registradas durante a cheia, cuja amplitude 
da densidade populacional variou entre 
aproximadamente 500 e 9000 organismos/m3, 

enquanto na seca a amplitude variou entre 250 a 
3500 org/m3, considerando-se apenas as espécies 
de maior abundância.

Analisando o peso seco dos organismos, B. 
deitersi apresentou o menor valor de biomassa, 
seguido por C. cornuta, M. minuta e finalmente 
D. polyspina, cujo peso seco registrado foi até 4 
vezes maior do que as demais espécies (Tab. 2). 
Se considerarmos o estudo realizado por Maia-
Barbosa & Bozelli (2005), nota-se que o peso 
seco registrado para B. deitersi e C. cornuta na 
estação não impactada no lago Batata foi similar 
ao registrado neste estudo, e o peso médio de C. 
cornuta no lago Tupé foi maior do que o registrado 

Tabela 1: Táxons com maior abundância rela-
tiva, nos períodos de seca e cheia, na estação 
central do lago Tupé.

Táxons
Abundância 
Relativa (%)

Seca
Moina minuta Hansen, 1899 29,81
Bosminopsis deitersi Richard, 1895 29,21
Ceriodaphnia cornuta Sars, 1886 19,14
Demais espécies (14spp.) 21,84
Cheia
Bosminopsis deitersi Richard, 1895 59,22
Ceriodaphnia cornuta Sars, 1886 20,72
Diaphanosoma polyspina Korovchinsky, 1982 11,42
Demais espécies (16spp.) 8,64

Figura 2: Distribuição vertical nictemeral das 
médias populacionais (org/m3) de B. deitersi 
(barras pretas), M. minuta (barras cinzas) e C. 
cornuta (barras brancas), durante a seca, no 
lago Tupé.

por Azevedo (2006) na planície de inundação 
do rio Paraná. M. minuta no lago Tupé, aparenta 
possuir maior massa corpórea do que registrado 
pelos dois trabalhos citados acima. Até onde se 
sabe nunca foram feitas medidas de biomassa para 
D. polyspina, que foi a espécie que registrou maior 
massa e comprimento médio.

A massa corpórea dos cladóceros pode 
estar relacionada não só com seu estágio de 
desenvolvimento, mas também com condições 
nutricionais, e consequentemente, com as 
características do ambiente em que vivem. Maia-
Barbosa & Bozelli (2005) relacionaram o aumento 

Figura 3. Distribuição nictemeral das médias 
populacionais (org/m3) de B. deitersi (bar-
ras pretas), C .cornuta (barras cinzas) e D. 
polyspina (barras brancas), durante a cheia, 
no lago Tupé.
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no peso seco de cinco espécies de cladóceros com 
a constância de altas temperaturas, flutuações 
periódicas no nível da água, que influenciaram na 
oferta de alimento, e a presença de bauxita, liberada 
pela extração mineral. A estação impactada por tal 

total das espécies estudadas, com exceção de 2h, 
aonde as demais populações apresentaram um 
peso médio maior. C. cornuta foi a espécie com 
maior variação da biomassa ao longo do ciclo 
nictemeral (Fig. 5). 

Comparando os dois períodos hidrológicos, 
foi possível observar que, de forma parecida à 
densidade expressa por número de indivíduos 

Tabela 2: Peso seco (em µg), registrado para 
cada classe de comprimento das quatro espé-
cies mais abundantes do lago Tupé.

Espécie
Classe de Comprimento 

(µm)
Peso seco 

(µg)

Bosminopsis deitersi

176-200
201-225
226-250
251-275
276-325

0,163
0,187
0,191
0,296
0,326

Ceriodaphnia cornuta

251-275
276-300
301-325
326-350
351-375

0,184
0,338
0,440
0,540
0,616

Moina minuta
326-375
376-425
426-475

0,469
0,523
0,577

Diaphanosoma 
polyspina

501-600
601-700
701-800
801-900

0,720
0,960
1,235
1,288

elemento registrou uma alteração na produtividade 
primária, que influenciou diretamente na 
comunidade zooplanctônica, onde foi detectado 
um visível aumento na massa corpórea dos 
cladóceros.

Analisando a distribuição nictemeral da biomassa 
dos organismos, durante a seca, nota-se que M. 
minuta é responsável pela maior contribuição 
da biomassa dos cladóceros, que foi superior à 
biomassa das demais espécies estudadas ao longo 
de todo o ciclo nictemeral. Entre as 2 e 6h, assim 
como representado pela densidade populacional, 
houve uma grande redução na biomassa desta 
espécie e de C. cornuta, sendo que esta última 
manteve baixa biomassa durante o resto do ciclo 
(Fig. 4).

Já durante a cheia, é possível observar que em 
grande parte do ciclo nictemeral, B. deitersi foi a 
espécie com maior contribuição para a biomassa 

por metro cúbico, os valores de biomassa foram 
superiores durante a cheia (amplitude de variação 
entre 200 a 1700 µg), do que na seca (variando 
entre 25 a 1500 µg).

O aumento na biomassa na cheia, também pode 
estar relacionado com a substituição das espécies 
pequenas pelas espécies maiores, no caso 
representado por D. polyspina. Carvalho (1983) 
relata que houve maior abundância de Copepoda e 
Rotifera na seca, porém tal fato foi bastante variado 
para Cladocera, onde algumas espécies, como 
Bosmina chilensis seguiram o padrão relatado por 
Hamilton et al. (1990), porém Daphnia gessneri 
apresentou dominância na cheia. O autor justifica 
esta diferença associando o hábito detritívoro de 
B. chilensis, em comparação com o hábito filtrador 
do fitoplâncton de D. gessneri.

Relacionando os resultados da densidade 
populacional (em organismos/m3) e da biomassa 

Figura 4: Distribuição nictemeral das médias 
de biomassa (µg/m3) de B. deitersi (barras 
pretas), M. minuta (barras cinzas) e C. cornu-
ta (barras brancas), durante a seca, no lago 
Tupé.
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(em µg/m3) durante a seca, pode-se observar que 
B. deitersi e M. minuta foram, no ciclo nictemeral 
todo, numericamente equivalentes, porém a 
maior biomassa de M. minuta, demonstra que 
esta espécie proporciona maior contribuição de 
biomassa para o ambiente como um todo. Durante 
a cheia, mesmo que a abundância de B. deitersi 
tenha sido maior que 50% do total de espécies 
contabilizadas, D. polyspina apresentou alta 
contribuição para a biomassa da comunidade, 
embora suas densidades populacionais tenham 
sido numericamente inferiores. Isto se deve ao 
fato de que D. polyspina apresenta um tamanho 
corpóreo médio (0,56-0,87mm) bastante superior a 
B. deitersi (0,25mm) (Elmoor-Loureiro, 1997).

Ceriodaphnia cornuta foi a espécie que 
apresentou maior amplitude de variação de seu 
comprimento e peso seco, entre os dois períodos 
estudados. Até onde se sabe, esta espécie possui  
alta adaptabilidade às variações, respondendo de 
maneira diferenciada às alterações no ambiente 
em que vivem, o que culminaria em uma maior 
variação na massa corpórea destes organismos 
(Carvalho, 1983).

Um outro fator de influência é a predação. Neste 
estudo, houve uma brusca redução na biomassa de 
C. cornuta e M. minuta durante a seca, entre as 2 e 

6h. Analisando a figura 6, onde está representado 
a distribuição nictemeral das densidades 
populacionais de Chaoborus sp., um importante 
predador da comunidade zooplanctônica, vê-se 
que sua maior concentração no lago no período 
de seca foi também as 2h, seguido de imediata 
redução as 6h.

Mumm (1997) relata que Chaoborus sp. preda 
preferencialmente organismos menores, quando 
o alimento não é fator limitante. No caso de C. 
cornuta e M. minuta, que aparentam ser as espécies 
mais afetadas pela predação destes organismos, 
sabe-se que estas não foram as menores espécies 
entre as mais abundantes, porém sua distribuição 
noturna é que pode ter favorecido a predação, 
uma vez que as larvas de Chaoborus sp. (Diptera) 
apresentaram suas maiores densidades no período 
noturno, migrando para o sedimento durante o dia 
(Rejas et al., 2007).

A predação por peixes também possui uma 
grande influencia na biomassa das comunidades 
zooplanctônicas. Previatelli, com. pess, em um 
estudo realizado no lago Tupé, analisando o 
efeito da predação pelos peixes planctívoros 
Hypophathalmus spp. sobre as populações 
zooplanctônicas, constatou que Cladocera 

Figura 5: Distribuição nictemeral das médias 
de biomassa (µg/m3) de B. deitersi (barras pre-
tas), C. cornuta (barras cinzas) e D. polyspina 
(barras brancas), durante a cheia, no lago 
Tupé.

Figura 6: Densidade média da comunidade de 
Cladocera X Chaoborus sp. Presentes nas amos-
tras, da estação central do Lago Tupé, durante 
a seca (novembro/2005).
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compõe a maior parte da dieta destes predadores, 
especialmente B. deitersi e M. minuta, ambas 
abundantes no lago, quando o estudo foi realizado.

A relação entre o peso seco e o comprimento 
médio, está expressa nas equações de regressão, 
utilizadas para calcular o peso seco das classes de 
comprimento não contempladas na pesagem.

Realizando um teste “t” com os valores observa-
dos e valores estimados do peso seco dos organis-
mos (p>0,90), registrou-se que não houve diferença 
significativa entre estes valores, o que possibilita 
a utilização das equações das regressão obtidas, 
para a determinação do peso seco utilizando ape-
nas o comprimento médio da espécie.

Um importante fator a ser considerado é o ta-
manho dos organismos, e se existe uma diferença 
na distribuição destes organismos de tamanhos 
diferentes. No presente estudo apenas B. deitersi 
apresentou alguma tendência em sua distribuição 
ao longo do dia, relacionada com seu tamanho cor-
póreo.

A figura 7 representa a distribuição média de 
B. deitersi na superfície e sub-superfície do lago 
Tupé, ao longo do ciclo nictemeral, baseado em 
suas classes de comprimento mais abundantes no 

apresentariam movimentos migratórios eficazes 
para evitar a superfície do lago durante o dia. Já os 
organismos adultos, mais visíveis aos predadores 
devido ao seu tamanho acentuado exploram o 
ambiente de maneira a permanecer no fundo do 
lago durante o dia (Zaret & Kerfoot, 1975; Zaret & 
Suffern, 1976). Lampert (1989) relata que existe 
uma vantagem metabólica em realizar a migração 
vertical, mas que tal fato aplica-se somente a 
organismos maiores, uma vez que também ocorre 
um grande gasto de energia.

Como foi demonstrado, a espécie mais 
abundante não foi necessariamente aquela 

Espécie

Bosminopsis deitersi
Ceriodaphnia cornuta
Diaphanosoma polyspina
Moina minuta

W= -0,182 + 0,00174 * L (r2= 0,88)
W = - 0,911 + 0,00426 * L (r2= 0,98)
W = - 0,335 + 0,00198 * L (r2= 0,94)
W = 0,0910 + 0,00108 * L (r2= 1,00)

Tabela 3: Relação entre o comprimento (em 
µm) e peso seco (em µg) das 4 espécies de 
Cladocera mais abundantes do estudo.

estudo. Podemos ver que os organismos menores 
(176-225 µm de comprimento) apresentam altas 
densidades populacionais durante o dia, e os 
organismos maiores (225-275 µm de comprimento) 
apresentam-se maiores densidades durante a noite.

Sekino & Yoshioka (1995) relatam que a 
distribuição dos organismos é afetada pelo estágio 
de desenvolvimento e condição nutricional. 
Assim os organismos jovens de B. deitersi não 

que apresentou a maior biomassa dentre as 
espécies estudadas, além de existir diferenças 
na distribuição diferenciada dos organismos 
de acordo com o tamanho corpóreo. Isto torna 
claro a necessidade de estudos que estimem a 
biomassa, além das densidades populacionais dos 
organismos, tendo em vista que estas evidenciam 
padrões de distribuição diferenciados, auxiliando 
no entendimento da comunidade, e do ecossistema 
como um todo. É importante considerar que ainda 
não existem estudos relacionando a biomassa 
zooplanctônica, representada pelo peso seco, 
em ecossistemas de água preta, denotando a 

Figura 7: Distribuição nictemeral de B. deitersi 
(organismos/m3), separado por classes de 
comprimento, na superfície e sub-superfície da 
estação central do lago Tupé, na cheia (ju-
nho/2006).



61

Biomassa de quatro espécies de Cladocera (Crustacea: Branchiopoda) 
e sua variação nictemeral no Lago Tupé, Amazonas, Brasil

necessidade de expandir estas medidas para o 
máximo possível de representantes da comunidade 
zooplanctônica.
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