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RESUMO 

Estudos prévios sobre microcrustáceos planctônicos observaram que mananciais localizados 

próximos apresentam biota aquática similar; ambientes mais alterados e poluídos possuem 

espécies de menor tamanho e maior proporção de indivíduos mortos. Com o intuito de se 

testar se esses atributos possuem padrões similares no semiárido Neotropical, esse estudo 

objetivou testar se: (i) ambientes com diferentes usos podem conduzir a diversidades alfa e 

beta diferentes, mesmo estando localizados próximos; e (ii) em ambientais mais alterados, o 

tamanho dos microcrustáceos é menor e a proporção de mortos é maior. Para isto, foram 

selecionados reservatórios com histórico de diferentes usos: Cachoeira II - utilizado para 

abastecimento hídrico, Borborema – com recebimento de esgoto e Saco I - utilizado para 

aquicultura. Foram selecionados 12 pontos ao longo de cada manancial. As amostras foram 

obtidas através da filtração de 100L de água da subsuperfície, através de uma rede de plâncton 

(45 µm). Para o estudo de mortalidade foi utilizado o método de coloração de Azul de 

Anilina. Foram registradas 17 espécies, sendo 13 de cladóceros e quatro de copépodes. Os três 

ambientes estudados apresentam riquezas diferentes, sendo maior para aquele utilizado para 

abastecimento (15 espécies). Os mananciais são diferentes um do outro, quanto aos 

descritores ambientais (clorofila a, fósforo, pH, condutividade, turbidez, oxigênio dissolvido, 

saturação do oxigênio e sólidos totais), mas as zonas de cada reservatório são semelhantes. 

Mesmo os reservatórios sendo localizados próximos e apresentando mesmo estado trófico, 

podem albergar diversidade alfa e beta diferenciadas, diante de diferentes usos e impactos 

sofridos (Pernamova; F = 65,6; p = 0,001). Como os reservatórios não apresentaram diferença 

significativa quanto ao percentual de microcurstáceos mortos (ANOVA; p > 0,05), a hipótese 

de que seria maior para os mananciais mais alterados foi rejeitada. Considerou-se que os 

microcrustáceos que habitam esses reservatórios são espécies oportunistas que conseguem 

tolerar os constantes estresses proporcionados pelos impactos antrópicos, ou que o 

reservatório classificado como moderamente alterado já apresente características limitantes 

aos microcrustáceos. Um dos reservatórios mais alterados (Saco I) apresentou o maior 

tamanho das espécies, rejeitando parcialmente a hipótese de que o tamanho dos 

microcrustáceos planctônicos é inferior para os ambientes mais alterados. Mesmo assim, o 

manancial que recebe esgoto apresentou tamanhos menores que 1 mm. Mesmo apresentando 

proporção de indivíduos mortos similar às constatadas nos reservatórios mais alterados por 

ações antrópicas, a maior biodiversidade observada no reservatório com alterações moderadas 

sugere que um melhor manejo desses ecossistemas neotropicais pode sustentar mais espécies 

de microcrustáceos.  
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ABSTRACT 

Previous studies on planktonic microcrustaceans have observed that nearby localized water 

sources have similar aquatic biota; more altered and polluted environments have smaller 

species and larger proportion of dead individuals. In order to test if these attributes have 

similar patterns in the Neotropical semiarid, our study aimed to test if: (i) environments with 

different uses can lead to different alpha and beta diversities, even if they are located nearby; 

and (ii) in more altered environments, the size of the microcrustaceans is smaller and the 

proportion of dead is higher. For this, we selected reservoirs with a history of different uses: 

Cachoeira II - used for water supply, Borborema - with sewage collection and Saco I - used 

for aquaculture. 12 points were selected along each reservoir. Samples were obtained by 

filtration of 100L of subsurface water with the aid of a plankton net (45 μm). For the mortality 

study, the Aniline Blue staining method was used. Seventeen species were recorded, 13 of 

cladocerans and four of copepods. The three environments studied presented different 

richnesses, being greater that used for supply (15 species). The sources are different from 

each other, as for the environmental descriptors (chlorophyll a, phosphorus, pH, conductivity, 

turbidity, dissolved oxygen, oxygen saturation and total solids), but the zones of each 

reservoir are similar. Even the reservoirs being located nearby and presenting the same 

trophic state, can harbor alpha and beta diversity different, in view of different uses and 

impacts suffered (Pernamova, F = 65.6, p = 0.001). As the reservoirs presented no significant 

difference in the percentage of deaths (ANOVA; p > 0.05), the hypothesis that it would be 

higher for the most altered sources was rejected. We consider that the microcracks that inhabit 

these reservoirs are opportunistic species that can tolerate the constant stresses caused by the 

anthropic impacts, or that the reservoir classified as moderately altered already presents 

characteristics limiting to the microcrustaceans. One of the most altered reservoirs (Saco I) 

presented the largest size of the species, partially rejecting the hypothesis that the size of 

planktonic microcrustaceans is lower for the most altered environments. Even so, the source 

that receives sewage had sizes smaller than 1 mm. Even with no lower proportion of dead, the 

high biodiversity observed in the reservoir with moderate alterations is an indication that an 

adequate management of these semiarid ecosystems can sustain more species of 

microcrustaceans. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

Os reservatórios são considerados ambientes de transição entre sistemas lênticos e 

lóticos (STRASKRABA & TUNDISI, 2000) e apresentam uma grande importância 

econômica e potencial ecológico. Entretanto, mesmo diante da elevada biodiversidade, esses 

ambientes límnicos estão entre os mais ameaçados do mundo, devido, principalmente, ao 

próprio represamento dos cursos naturais dos rios (NILSSON et al., 2005; DUDGEON et al., 

2006) ou ao despejo de resíduos nos mananciais. Além disso, particularmente para o 

semiárido brasileiro, devido à elevada evapotranspiração associada à baixa pluviometria e aos 

seus usos múltiplos, a maioria dos reservatórios dessa região é considerada eutrofizada 

(LAZZARO et al., 2003), resultando em perdas dos serviços ecosssitêmicos e afetando 

negativamente a estrutura de toda biota desses mananciais (TUNDISI & MATSUMURA-

TUNDISI, 2003; FIGUEIRÊDO et al., 2007; SIMÕES et al., 2015).  

O zooplâncton é considerado um grupo cosmopolita (MANICKAM et al., 2014), 

habitando uma infinidade de ecossistemas aquáticos. Nos ambientes límnicos, em especial 

nos reservatórios que, geralmente, são submetidos a constantes alterações, os organismos 

zooplanctônicos funcionam como excelentes bioindicadores da qualidade da água. Isso está 

relacionado ao fato de possuírem ciclo de vida curto e alta eficiência reprodutiva, o que lhes 

permitem responder rapidamente as alterações do ecossistema (GAZONATO-NETO et al., 

2014). Mesmo após sua morte, esses invertebrados continuam exercendo importante papel 

ecológico. A carcaça do zooplâncton é considerada como “hotspots microbianos”, visto que 

dá suporte ao crescimento bacteriano (TANG, et al., 2006). As carcaças que afundam 

lentamente servem como substrato para os microorganismos (TANG et al., 2009), enquanto 

as de afundamento rápido aumentam o fluxo de matéria orgânica para os organismos 

bentônicos (IVORY et al., 2014).  

Os copépodes estão entre os organismos planctônicos mais abundantes e com maiores 

valores de biomassa, quando comparados com os demais membros do zooplâncton (GHIDINI 

& SANTOS-SILVA, 2009). Por outro lado, mesmo em menor quantidade, devido sua 

reprodução partenogenética e diminuição do número de estágios larvais, os cladóceros 

apresentam inúmeras vantagens competitivas nos diferentes ambientes aquáticos (LE CREN 

& LOWE-MCCONNELL, 1980; MELÃO, 1999), podendo variar sua dinâmica e composição 

em função das condições físico-químicas da água, das interações biológicas com os outros 

seres vivos ou até mesmo pelo tempo de residência da água (STRAŠKRABA & TUNDISI, 

1999).  
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Os ecossistemas lênticos são altamente dinâmicos e bastante sensíveis aos distúrbios 

ambientais. Além disso, como possuem limites de habitat bem definido podem ter sua 

dinâmica mais facilmente compreendidos. Por isso, esses ambientes, especialmente os 

reservatórios, constituem importantes sistemas para testar hipóteses ecológicas e padrões 

geográficos de diversidade (LOPES & CALIMAN, 2008). Vários fatores podem ser 

responsáveis pela estruturação das comunidades vivas, entre eles a heterogeneidade 

ambiental, a intensidade dos distúrbios, a conectividade e a dispersão (VELLEND, 2010; 

Lopes et al., 2014). A ação conjunta desses fatores podem afetar tanto a diversidade alfa 

(número de espécies de um local), quanto a beta (composição das espécies ao longo de um 

gradiente ambiental ou entre reservatórios diferentes, por exemplo). As diversidades alfa e 

beta são importantes ferramentas em estudos de biodiversidade, auxiliando em interpretações 

ecológicas (MELO et al., 2011; CABRAL, 2015).  

De um modo geral, a diversidade de espécies varia grandemente entre os diferentes 

sistemas aquáticos e depende de uma complexa gama de fatores físicos, químicos e biológicos 

(WETZEL, 1993). De acordo com a teoria neutra da biodiversidade (HUBBELL, 2001), 

devido à limitação de dispersão, a diversidade tende a aumentar com a distância entre as 

manchas de habitat. Lopes et al. (2014), estudando a diversidade beta em lagos tropicais, 

observaram que a conectividade entre os sistemas diminui a riqueza de espécies. Entretanto, 

mesmo naqueles não conectados, a composição dos organismos pode ser homogênea, 

dependendo da distância que os separa. Havel et al. (2002), verificaram que a dispersão de 

uma espécie de cladócero, por exemplo, é restrita a uma distância de 20 km. Assim, 

geralmente, mananciais não conectados, mas que estão localizados próximos um do outro, 

podem apresentar uma biota aquática similar dependendo da semelhança das suas variáveis 

físico-químicas. No entanto, as diferentes fontes poluidoras e a deterioração da qualidade da 

água podem conduzir a uma composição diferenciada da comunidade (BOZELLI et al., 

2009), mesmo em sistemas localizados próximos um do outro. 

As alterações nas condições tróficas e deterioração dos sistemas aquáticos também 

podem levar os microcrustáceos a oscilarem seu tamanho corporal (SENDACZ, CALEFFI & 

SANTOS-SOARES, 2006). Di Genaro et al. (2015) constataram que a deterioração da 

qualidade da água além ocasionar uma redução de 82% no número de espécies, resultou no 

desaparecimento dos cladóceros de maior tamanho, prevalecendo as espécies de pequeno 

porte. Resultado similar também foi observado por Maia-Barbosa e Bozelli (2005) que 

estudando cinco espécies de cladóceros na Amazônia observaram que os indivíduos da 

estação impactada apresentaram menores tamanhos corporais. Isso está relacionado ao fato de 
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que em ambientes impactados ou eutrofizados, as algas, geralmente presente em elevadas 

densidades, podem penetrar na carapaça dos cladóceros de maior tamanho corporal, 

prejudicando sua capacidade de filtração devido a impossibilidade dos movimentos torácicos 

(DEGANS & DE MEESTER, 2002). Assim, o tamanho pode funcionar como um importante 

indicador do estado ecológico dos sistemas aquáticos (GALOTTI, 2015), gerando dados de 

grande relevância para programas de conservação e gestão ambiental dos mananciais 

(PETCHEY & BELGRANO, 2010). 

Para compreender os efeitos da eutrofização sobre a comunidade zooplanctônica, 

determinar a abundância das espécies não é suficiente, sendo necessário considerar o tamanho 

e biomassa dos indivíduos (PINTO-COELHO et al., 2005). Apesar do tamanho ser um 

indicativo bastante importante sobre a biota aquática, as análises de espectro de tamanho, que 

descrevem o tamanho em associação com a abundância (ou biomassa) dos organismos, tem 

ganhado um grande destaque em estudos ecológicos (PETCHEY & BELGRANO, 2010; 

GALOTTI, 2015). As análises da inclinação das retas geradas pelo espectro de tamanhos 

podem ser aplicadas em uma série de estudos (funcionamento dos ecossistemas aquáticos, 

transferência de biomassa, fluxo de energia, por exemplo) inclusive para avaliar os estresses 

antrópicos nos ecossistemas (SHIN et al., 2005) (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Diferentes processos que podem influenciar o espectro de tamanho dos indivíduos 

de uma comunidade. Adaptado de PETCHEY & BELGRANO (2010).  

 

Além de alterações no tamanho corporal, outras respostas mais severas, como aumento 

da proporção de mortalidade, também podem ser evidenciadas. Na verdade, vários fatores 

podem estar relacionados à mortalidade não-predatória dos microcrustáceos: a senescência do 

animal, oscilações nos parâmetros físico-químicos da água, baixa disponibilidade de alimento, 
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entre outros (TANG et al., 2014). Entretanto, ambientes que recebem elevadas cargas de 

nutrientes ou passam por processos de eutrofização tendem a apresentar maiores porcentagens 

de zooplâncton morto (SEMENOVA, 2010), embora não seja um padrão comum (AL-

AIDAROOS, et al., 2014). De acordo com Tang e Elliott (2014), a proporção de organismos 

mortos em um manancial pode indicar a integridade da água, sendo importante o 

desenvolvimento de estudos que busquem compreender os fatores responsáveis pelas suas 

variações. Além de alterar a dinâmica de suas populações, a mortalidade desses invertebrados 

influência as teias alimentares microbianas e bentônicas (DUBOVSKAYA et al., 2003; 

DUBOVSKAYA et al., 2015) (Figura 2). 

Um requisito básico em estudos de zooplâncton é quantificar a abundância das 

espécies, para a partir disso realizar uma série de interpretações ecológicas (crescimento 

populacional, biomassa, produção secundária, entre outros) (TANG & ELLIOTT, 2014). 

Entretanto, dependendo da taxa de decomposição do ambiente, a carcaça do zooplâncton 

morto pode ser similar a dos indivíduos vivos mesmo após horas ou dias da morte. Por isso, 

quantificar as carcaças de microcrustáceos em amostras fixadas, a partir de métodos 

tradicionais, pode ser bastante difícil (TANG et al., 2006). Como consequência, a maioria dos 

estudos de zooplâncton, em ambientes do semiárido brasileiro, tem sido realizada sem fazer 

essa distinção (MELO-JÚNIOR et al., 2007; ALMEIDA et al., 2009, DINIZ et al., 2013; 

PARANHOS et al., 2013), gerando informações ecológicas tendenciosas (BESIKTEPE et al., 

2015). 

 

Figura 2. Esquema dos fatores responsáveis pela mortalidade predatória e não predatória do 

zooplâncton e os diferentes destinos de sua carapaça. Adaptado: TANG et al., 2014. 
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Várias metodologias para classificar o zooplâncton como vivo ou morto já foram 

descritas (WEIKERT, 1977; TERAZAKI & WADA, 1988). Entretanto, a utilização de 

corantes é considerada mais adequada para grandes quantidades de amostras (CRIPPEN & 

PERRIER, 1974; SEEPERSAD & CRIPPEN, 1978). Em 2009, os métodos de coloração para 

estudo de carcaças foram reavaliados, tornando-se mais adequado para aplicações de campo. 

Bickel et al. (2009) propõem um método de coloração com Azul de Anilina 

(C32H27N3O9S3Na2), que permite distinguir os mortos (tingidos de azul) dos vivos (cor 

natural) em organismos habitantes de águas continentais. 

A diversidade, o tamanho e as proporções de mortalidade dos microcrustáceos nos 

reservatórios podem ser regulados por diversos fatores de pequena e/ou larga escala (BEGON 

et al., 2007), sendo necessário uma compreensão detalhada desses mecanismos para o 

desenvolvimento de estratégias de manejo e conservação dos ecossistemas aquáticos. Além 

disso, estudos dessa natureza são importantes para maximizar o entendimento do papel 

ecológico das espécies no ecossistema. Mesmo assim, nenhuma pesquisa, até o presente 

momento, considerou o tamanho e as proporções de mortos em ambientes do semiárido 

brasileiro. De acordo com Silva e Perbiche-Neves (2016), 11% dos trabalhos de 

microcrustáceos no Brasil foram realizados em pequenos reservatórios. Entretanto, quase 

metade dos estudos estiveram mais concentrados nos estados mais populosos do país (São 

Paulo, Minas Gerais e Paraná). Assim, estudos mais detalhados, considerando esses atributos 

ecológicos das espécies, precisam ser desenvolvidos nesses ecossistemas do semiárido 

Neotropical.  

Diante do cenário apresentado, esta dissertação foi elaborada com o intuito de 

caracterizar a diversidade alfa e beta em reservatórios do semiárido Neotropical, buscando 

esclarecer como os diferentes usos de um manancial podem alterar a riqueza, composição, 

tamanho e mortalidade de microcrustáceos planctônicos, mesmo em ambientes localizados 

próximos (< 3 km). Além disso, buscou-se determinar quais descritores ambientais mais 

influenciam na estruturação da comunidade de cladóceros e copépodes nessa região do Brasil. 

Assim, a dissertação foi dividida em dois capítulos:  

 

o Capítulo 1 - Reservatórios eutrofizados localizados próximos podem albergar 

diversidade diferenciada de microcrustáceos planctônicos no semiárido Neotropical?  

 

o Capítulo 2 - Como a mortalidade e o tamanho dos cladóceros e copépodes variam em 

resposta a alterações antrópicas em reservatórios do semiárido Neotropical?  
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2. HIPÓTESES 

 

o A composição e estrutura da comunidade dos microcrustáceos planctônicos variam em 

reservatórios com diferentes usos, mesmo quando localizados próximos (< 3 km) 

(artigos 1 e 2). 

o O tamanho médio dos microcrustáceos é inferior em reservatórios mais impactados, 

quando comparados com os menos alterados (artigo 2).  

o A proporção de microcrustáceos mortos varia entre reservatórios com diferentes 

históricos de uso e com distintos descritores ambientais (fósforo, temperatura, pH, 

turbidez e oxigênio dissolvido), sendo maior para aqueles que sofrem maior influência 

antrópica (artigo 2). 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Geral 

o Caracterizar a diversidade, o espectro de tamanho e a mortalidade dos microcrustáceos 

planctônicos em reservatórios da região semiárida Neotropical. 

 

3.2  Específicos  

o Inventariar as diversidades alfa e beta dos microcrustáceos planctônicos em três 

reservatórios de diferentes históricos de uso no semiárido Neotropical;  

o Compreender a variação nos tamanhos corporais das espécies de microcrustáceos mais 

abundantes nos três reservatórios estudados. 

o Determinar a abundância e biomassa dos cladóceros e copépodes nos ambientes 

selecionados;  

o Determinar o percentual dos microcrustáceos planctônicos mortos nos reservatórios 

selecionados; 

o Verificar a influência dos descritores ambientes nos atributos da comunidade 

(abundância, biomassa, tamanho e mortalidade).  
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5. ARTIGO 1:  

 

 

Reservatórios eutrofizados localizados próximos podem albergar diversidade 

diferenciada de microcrustáceos planctônicos no semiárido Neotropical?  

  

 

 

 

Artigo a ser submetido para a Zoological Science 

 

 

 

 

 

“Quanto mais estudo a natureza mais fico impressionado com a 

obra do Criador. Nas menores de suas criaturas Deus colocou 

propriedades extraordinárias” – Louis Pasteur 
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Reservatórios eutrofizados localizados próximos podem albergar diversidade 

diferenciada de microcrustáceos planctônicos no semiárido Neotropical?  

 

 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi comparar as diversidades alfa e beta dos cladóceros e copépodes 

planctônicos em três reservatórios eutróficos do semiárido Neotropical. A hipótese foi que 

devido aos diferentes usos e alterações em reservatórios eutróficos, a diversidade da 

comunidade de microcrustáceos planctônicos é diferente, mesmo os mananciais sendo 

localizados próximos (<3 km). Foram realizadas duas campanhas amostrais: estação seca 

(agosto e setembro/2015) e estação chuvosa (março/2016). Em cada reservatório, foram 

selecionados 12 pontos, distribuídos em três zonas (zona de rio, zona de transição e zona 

lacustre). Em cada ponto, as amostras foram obtidas através da filtração de, no mínimo, 100 L 

de água (45 µm). Os reservatórios apresentam diferentes usos antrópicos e tipos de nitrogênio: 

Cachoeira II (abastecimento/nitrato), Borborema (esgoto/amônia) e Saco I (aquicultura/ 

amônia). Foram registradas 17 espécies, sendo a maioria cladóceros (13). A riqueza foi 

diferente entre os reservatórios estudados (Kruskall-Wallis; p < 0,05). Os reservatórios com 

recebimento de esgoto e o utilizado para aquicultura apresentaram maiores riquezas na 

estação seca (Mann-Whitney; p < 0,05), enquanto que o utilizado principalmente para o 

abastecimento hídrico não diferiu entre os períodos sazonais. De acordo com a curva de 

rarefação, os três ambientes estudados apresentaram riqueza diferente. No entanto, apenas o 

reservatório utilizado para abastecer completamente atingiu a assíntota. As diversidades alfa e 

beta não diferiram entre as zonas (compartimentos) dos reservatórios (Kruskal-Wallis; p > 

0,05). Entretanto, a diversidade beta dos microcrustáceos foi diferente entre os três 

reservatórios estudados, confirmando a hipótese do estudo. Mesmo estando próximos, a 

composição e riqueza dos microcrustáceos é diferenciada entre os reservatórios, 

possivelmente em resposta às diferentes fontes de nitrogênio e usos múltiplos observados nos 

ecossistemas estudados.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Cladocera; Copepoda; diversidade alfa e beta; lagoas artificiais; 

semárido; zooplâncton 
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INTRODUÇÃO 

Os reservatórios são considerados ambientes de transição entre sistemas lênticos e 

lóticos (Straskraba e Tundisi 2000) e apresentam grande importância econômica, social e 

ecológica. Entretanto, devido ao represamento dos cursos naturais dos rios ou despejo de 

resíduos a manutenção da biodiversidade desses ecossistemas aquáticos é ameaçada, devido, 

principalmente, à susceptibilidade à eutrofização. Os processos de eutrofização dos 

mananciais podem resultar em perdas funcionais, tornando a composição das espécies 

homogênea devido à maior sobreposição de nicho (Costa et al., 2016).  

O zooplâncton é considerado um grupo cosmopolita (Manickam et al., 2014) e os 

microcrustáceos (Cladocera e Copepoda) são importantes componentes dos ecossistemas 

aquáticos continentais. Devido seu ciclo de vida curto e alta eficiência reprodutiva, esses 

invertebrados respondem rapidamente as alterações físico-químicas da água (Gazonato-Neto 

et al., 2014). Assim, a história de vida e os padrões de riqueza e composição desses animais 

dependem das características e dos diversos estresses ambientais. 

Atualmente existem cerca de 620 espécies de cladóceros no mundo (Forró et al., 

2008). Destas, 120 ocorrem no Brasil (Elmoor-Loureiro, 2000) e 55 já foram catalogadas para 

o estado de Pernambuco (Soares and Elmoor-Loureiro, 2011; Diniz et al., 2013; Sousa et al., 

2015a; Sousa et al., 2015b). Quanto aos copépodes, mais de 2000 espécies já foram descritas 

para ecossistemas aquáticos continentais do mundo, ocorrendo 148 espécies da ordem 

Cyclopoida e 82 espécies da ordem Calanoida (família Diaptomidae) para região Neotropical 

(Boxshall and Defaye 2008; Silva 2008). No entanto, diante da grande diversidade de 

ambientes aquáticos acredita-se que esse número seja bem maior. 

A diversidade de espécies varia grandemente entre os diferentes sistemas aquáticos e 

depende de uma complexa gama de fatores físicos, químicos e biológicos (Wetzel, 1993). 

Assim, espécies com exigências ecológicas diferentes ocorrem em locais distintos, resultando 

no aumento da diversidade beta (Lopes et al., 2014). Na determinação da diversidade, a 

maioria dos estudos considerara apenas o número de espécies em um local (diversidade alfa). 

Entretanto, compreender a variação na composição ao longo de um gradiente ambiental ou 

entre reservatórios (diversidade beta) é de grande importância para interpretações ecológicas 

(Melo et al., 2011).  

De acordo com a teoria neutra da biodiversidade (Hubbell, 2001), devido à limitação 

de dispersão, a diversidade tende a aumentar com a distância entre as manchas de habitat. 

Lopes et al. (2014), estudando a diversidade beta em lagos tropicais, observaram que a 

conectividade entre os sistemas diminui a riqueza de espécies. Havel et al. (2002), verificaram 
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que a dispersão de uma espécie de cladócero, por exemplo, é restrita a uma distância de 20 

km. Assim, geralmente, mananciais não conectados, mas que estão localizados próximos um 

do outro, podem apresentar uma biota aquática similar dependendo da semelhança das suas 

variáveis físico-químicas.  

No entanto, as diferentes fontes poluidoras e a deterioração da qualidade da água 

podem conduzir a uma composição diferenciada da comunidade (Burford e Pearson, 1998; 

Hunt e Matveev, 2005; Bozelli et al., 2009), mesmo em sistemas localizados próximos um do 

outro. Desta forma, o presente estudo objetivou comparar as diversidades alfa e beta dos 

cladóceros e copépodes planctônicos em três reservatórios eutrofizados do semiárido 

Neotropical (Pernambuco, Brasil). A hipótese é de que devido aos diferentes usos e 

alterações, o que potencialmente sugere predominância diferenciada de nutrientes, a 

diversidade da comunidade de microcrustáceos planctônicos é diferente, mesmo todos os 

mananciais sendo eutrofizados e estando localizados próximos (<3 km). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

O estudo foi realizado em três reservatórios eutrofizados do semiárido Neotropical, na 

cidade de Serra Talhada, Pernambuco, Brasil: reservatório utilizado para aquicultura (Saco I) 

(07°59’31”S 038°17’5”O), reservatório com recebimento de esgoto (Borborema) (07°58'41"S 

038°17'59"O) e reservatório utilizado para abastecimento hídrico (Cachoeira II) (07°56'35" S 

038°20'07" O) (Tabela 1) (Fig. 1).  

Os reservatórios apresentam diferentes características e usos múltiplos: (i) Saco I, com 

capacidade de 36.000.000 m3 (APAC, 2016) é classificado como hipereutrófico (Almeida et 

al., 2009). Esse reservatório possui criação de peixes em tanques-rede desde 2004 (Arruda et 

al., 2017). Entretanto, mesmo antes da introdução desses sistemas de aquicultura esse 

manancial já era considerado hipereutrófico desde 1998 (Bouvy et al., 2001). Durante o 

presente estudo não foram registradas macrófitas aquáticas nesse reservatório. Entretanto, na 

estação chuvosa, foi constatado uma floração da cianobactéria Cylindrospermopsis 

raciborskii (Woloszynska) Seenayya & Subba Raju (MCP Vilar, personal communication); 

(ii) Borborema está localizado nas margens de uma rodovia federal, recebe maior influência 

antrópica, sendo, também, considerado eutrofizado. Foram registradas as macrófitas Poaceae 

Indet e Eichhornia crassipes (Mart.) Solms nas zonas de transição e lacustre do reservatório, 

respectivamente; e (iii) Cachoeira II, com capacidade de 21.031.145 m3 (APAC, 2016) é 

formado principalmente pelo riacho Cachoeira, sendo utilizado para o abastecimento da 
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cidade. A zona de rio (zona 1) desse reservatório apresentou um extenso banco de macrófitas 

aquáticas: Salvinia auriculata Aubl., Azolla sp. e Ludwigia helminthorrhizoa Mart. (Tabela 

1).  

 

Descritores ambientais 

Para determinar o estado de uso e conservação de cada reservatório foi aplicado o 

Protocolo de Avaliação Ambiental Rápida adaptado para reservatórios (Brito et al., 2016). 

Além disso, cada ambiente foi caracterizado quanto à clorofila a e análise de nutrientes 

(fósforo, nitrito, nitrato e amônia). A determinação da clorofila a foi realizada com base em 

amostras de água de sub-superfície, com volume de ~500 mL. As amostras foram filtradas em 

filtros GF/F de membrana de celulose (0,45 µm de porosidade e 47 mm de diâmetro), sendo 

os filtros posteriormente congelados para determinação da concentração de clorofila a, 

utilizando como solvente etanol e seguindo a metodologia descrita por Chorus e Bartram 

(1999). Com relação aos nutrientes, as amostras de água foram coletadas em recipientes com 

capacidade de 500 mL e congelados até o momento da análise. Na análise, foram 

determinadas as concentrações de nitrato e nitrito (Mackereth et al., 1978) e fósforo total 

(Strickland e Parsons, 1960).  

Para determinar o estado trófico dos reservatórios, considerando os valores de clorofila 

a e fósforo, foi utilizado o índice de Carlson (1977) modificado por Toledo (1990), que 

classifica os ambientes nas seguintes categorias: ultraoligotrófico (≤ 24), oligotrófico (24 < 

IET ≤ 44), mesotrófico (44 < IET < 54), eutrófico (54 < IET < 74) e hipereutrófico (IET>74).  

Como os reservatórios estudados estão inseridos em uma área extremamente seca, foi 

realizado um levantamento do índice pluviométrico histórico dos últimos 10 anos do local 

estudado (APAC 2016), com o intuito de verificar como se distribuíram as chuvas na região 

entre as estações seca e chuvosa durante o período de estudo.  

 

Coleta de dados  

Para amostrar períodos com condições diferenciadas, foram realizadas duas 

campanhas amostrais em cada um dos mananciais: a primeira, entre agosto e setembro/2015 

(estação seca) e, a segunda, em março/2016 (estação chuvosa), sempre no período da manhã.  

Foram selecionados 12 pontos (9 limnéticos e 3 litorâneos), distribuídos em três zonas 

ao longo dos mananciais (Figura 1), totalizando 72 amostras: (i) zona do rio, (ii) zona de 

transição e (iii) zona lacustre. As amostras foram obtidas na subsuperfície, com auxílio de um 

balde graduado e de uma rede de plâncton de abertura de malha de 45 µm. Em cada ponto 
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foram filtrados, no mínimo, 100 L de água. Os organismos foram fixados com formol neutro a 

4%.  

Em laboratório, os organismos foram observados sob microscópio óptico e 

estereomicroscópio, com identificação realizada a partir de bibliografia especializada (e. g., 

Reid, 1985; Matsumura-Tundisi, 1986; Elmoor-Loureiro, 1997; Perbiche-Neves et al., 2015). 

As amostras foram analisadas em câmaras de Sedgewick-Rafter.  

 

Análise dos dados 

Os dados foram inicialmente tratados quanto a diversidade alfa e a frequência de 

ocorrência das espécies (%). Para comparar a riqueza dos três reservatórios foram plotadas 

curvas de rarefação, baseadas na abundância dos microcrustáceos. A curva foi executada no 

software R, utilizando o pacote vegan (R Development Core Team, 2015). Para verificar as 

possíveis diferenças na diversidade alfa de microcrustáceos entre as estações (seca e chuvosa), 

foi utilizado o teste não-paramétrico de Mann-Whitney. A normalidade dos dados foi testada 

através do teste de D’Agostino. Como a normalidade residual dos dados não foi atingida, foi 

utilizado o teste de Kruskal-Wallis para verificar as possíveis diferenças na riqueza de 

microcrustáceos entre as três zonas dos reservatórios. O nível de significância estabelecido foi 

de p < 0,05 para todas as análises. As análises estatísticas foram realizadas no pacote 

estatístico Bioestat 5.3. 

Para verificar se a diversidade beta dos cladóceros e copépodes foi diferente entre os 

reservatórios, foi utilizada a Análise de Variância por meio de Permutações Multivariadas 

com matriz de distância (Permanova, função “Adonis” no programa R, ver Oksanen et al., 

2016) e Escalamento Multidimensional não Métrico (NMDS) com matriz de dissimilaridade 

calculada a partir do método de Jaccard. Além disso, para verificar quais espécies 

contribuíram para similaridade entre os reservatórios foi utilizado a análise de Simper 

(porcentagem de similaridade).  

 

RESULTADOS  

Descritores ambientais 

Pela aplicação do Protocolo de Avaliação Ambiental Rápida adaptada para 

reservatórios, o Borborema (recebimento de esgoto) e o Saco I (utilizado para aquicultura) 

foram classificados como altamente alterados. O Cachoeira II (utilizado para abastecimento 

hídrico) foi enquadrado na categoria de alteração moderada. A concentração de clorofila a foi 

maior para o reservatório com recebimento de esgoto e resíduos sólidos (307,3 – 556,8 µg L-
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1) e o utilizado para aquicultura (266,0 – 509,1 µg L-1). O reservatório utilizado para 

abastecimento hídrico apresentou valores inferiores a 80 µg L-1 (Tabela 1).  

A concentração de fósforo foi maior para o reservatório com recebimento de esgoto e 

para o utilizado para aquicultura (Kruskal-Wallis; p < 0,05). Apesar do nitrogênio total não ter 

apresentado diferença significativa entre os mananciais (Kruskal-Wallis; p < 0,05), os maiores 

valores foram verificados para o reservatório utilizado para aquicultura. Além disso, nesse 

mesmo reservatório a amônia (NH3) apresentou a maior contribuição para o nitrogênio total 

(63,1 a 98,9%). Para o reservatório utilizado para o abastecimento hídrico, o nitrato (NO3
-) 

apresentou maior contribuição (29,4-87,5%) (Tabela 1). 

De acordo com o índice de Carlson modificado por Toledo (1990) o reservatório 

utilizado para aquicultura e o que recebe esgoto foram classificados hipereutrófico (IET > 80), 

enquanto que o reservatório utilizado para abastecimento hídrico como eutrófico (IET < 73) 

(Tabela 2). 

Quanto à precipitação, a estação seca na região é historicamente caracterizada por 

baixos índices pluviométricos (< 20 mm). Entretanto, foi registrada uma precipitação acima 

da média histórica (últimos 10 anos), cerca de 60 dias antes da coleta da campanha de 

setembro/2015 (40 mm). Quanto à estação chuvosa, apesar de ter apresentado índice 

pluviométrico acima da média histórica (> 100 mm), um mês antes da realização da 

amostragem foi constatado um índice pluviométrico abaixo da média histórica (19.4 mm). 

Isso fez com que mesmo na estação chuvosa os reservatórios apresentassem um volume 

similar ou mais baixo do que na estação seca (Fig. 2). 

 

Diversidades alfa (riqueza) e beta (composição) dos microcrustáceos 

Foram registradas 17 espécies, sendo 13 de cladóceros e quatro de copépodes. Quanto 

aos cladóceros, a família dominante em termos de riqueza foi Chydoridae. Quanto aos 

copépodes, as famílias Diaptomidae e Cyclopidae foram as únicas presentes. Os cladóceros 

Moina micrura Kurz, 1874 (66,7%) e Diaphanosoma spinulosum Herbst, 1975 (59,7%) foram 

as espécies mais frequentes em todos os reservatórios estudados. Quanto aos copépodes, 

Thermocyclops decipiens Kiefer, 1929 foi a mais frequente (54,2%) (Fig. 3) (Tabela 3). 

Apesar de não ter sido verificado diferença significativa entre as zonas dos 

reservatórios (Kruskal-Wallis; p > 0,05), as regiões litorâneas do reservatório utilizado para 

abastecimento hídrico, especialmente na zona de rio que possuía extensos bancos de 

macrófitas aquáticas, exibiram maior riqueza de microcrustáceos (15), tanto na estação seca 

quanto na chuvosa (13). Os demais reservatórios apresentaram 8 ou menos espécies (Tabela 
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3). Na segunda campanha (estação chuvosa), não foram registrados cladóceros no reservatório 

utilizado para aquicultura. A diversidade alfa (riqueza) foi diferente entre os reservatórios 

estudados (Kruskal-Wallis; p < 0.05). 

Os reservatórios com recebimento de esgoto e o utilizado para aquicultura 

apresentaram maiores riquezas na estação seca (Mann-Whitney; p < 0,05). O reservatório 

utilizado para o abastecimento hídrico foi o único que não apresentou diferença significativa 

entre os períodos sazonais. Apesar da diversidade alfa (riqueza) de copépodes ter sido a 

mesma para os reservatórios utilizados para abastecimento hídrico e aquicultura (3 para cada 

ambiente), a diversidade beta (composição) foi diferenciada, com algumas espécies sendo 

exclusivas de determinados períodos sazonais (Tabela 3). De acordo com a curva de 

rarefação, os três ambientes estudados apresentam riqueza diferente, sendo que a maior 

riqueza foi observado para o reservatório utilizado para abastecimento (Kruskal-Wallis; p < 

0.05) (Fig. 4). 

The PERMANOVA indicou que os cladóceros e copepods são diferentes entre os 

reservatórios estudados (F = 65.6; p = 0.001) (Fig. 5). A análise de SIMPER (porcentagem de 

similaridade) mostrou que as principais espécies responsaveis por alguma similaridade entre 

os reservatórios foram: T. decipiens (77%), N. iheringi (73%), M. micrura (64%) and D. 

spinulosum (54%).  

 

DISCUSSÃO 

A diversidade alfa de microcrustáceos registrado no presente estudo pode ser 

considerado similar ou superior ao verificado em outros reservatórios do semiárido 

Neotropical (Melo Júnior et al., 2007; Almeida et al., 2009; Brito et al., 2014) e de outras 

partes do Brasil (Simões e Sonoda, 2009; Melo et al., 2014). Entretanto, aproximadamente o 

dobro de cladóceros (22) é verificado em uma única lagoa temporária da Caatinga de 

Pernambuco (próxima aos reservatórios estudados), que apresenta um extenso banco de 

macrófitas aquáticas (Diniz et al., 2013). Os ambientes estudados não apresentaram 

macrófitas aquáticas ao longo de todo manancial, fato que pode explicar essa baixa riqueza de 

microcrustáceos, já que segundo Choi et al. (2014), as macrófitas são os principais 

componentes responsáveis pela heterogeneidade em ecossistemas lênticos, o que acaba 

promovendo um aumento do número de táxons.  

As diversidades alfa e beta dos microcrustáceos planctônicos não apresentaram 

diferença significativa entre as zonas dos reservatórios, mostrando que distribuição da 

comunidade nos ambientes estudados foi homogênea. Isso pode estar relacionado ao fato dos 
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reservatórios estudados serem rasos e apresentarem elevado tempo de residência da água. Em 

mananciais com essas características, a zonação longitudinal (zona de rio, de transição e 

lacustre) pode ser ausente, resultando em uma composição similar da comunidade ao longo de 

todo manancial (Naselli-Flores e Barone, 2003; Serafim-Júnior et al., 2010). Contrastando 

com esses resultados, em um reservatório localizado em Goiás e com pequeno tempo de 

residência da água (30 dias), Takahashi et al. (2005), estudando a variação longitudinal na 

diversidade alfa de cladóceros, observaram diferenças significativas entre as zonas dos 

reservatórios, sendo maior para zona de transição.  

Na campanha da estação chuvosa não foi registrada nenhuma espécie de cladócero 

para o reservatório utilizado para aquicultura. Esse fato pode estar relacionado à floração de 

Cylindrospermopsis raciborskii registrado nesse manancial durante o período de estudo (MCP 

Vilar, comunicação pessoal). Essa cianobactéria é considerada potencialmente tóxica para o 

zooplâncton, especialmente para os cladóceros (Ferrão-Filho et al. 2014). Neste caso, esse 

mesmo reservatório e aquele com recebimento de esgoto e resíduos sólidos apresentaram 

maior diversidade alfa na estação seca, ressaltando que na estação chuvosa os reservatórios 

apresentaram um volume similar ou mais baixo do que na estação seca em alguns pontos de 

amostragem. De acordo com Aranguren-Riaño et al. (2011), a redução do volume hídrico 

tende a diminuir a riqueza das espécies.  

A curva de rarefação mostrou que os três reservatórios estudados apresentaram riqueza 

diferente de espécies, sendo maior para o reservatório utilizado para abastecimento. Apesar de 

todos os reservatórios estarem eutrofizados, o utilizado para aquicultura e o que recebe esgoto 

possuem alterações antrópicas bem mais expressivas. Esse fato, acrescido da informação de 

que esses dois reservatórios apresentaram as maiores concentrações de fósforo e ausência ou 

reduzidos bancos de macrófitas aquáticas, podem explicar a baixa riqueza encontrada. 

A análise de PERMANOVA mostrou que mesmo os reservatórios sendo eutrofizados 

e estando localizados próximos um dos outros, sustentam uma diversidade beta de cladóceros 

e copépodes diferenciados, aceitando a hipótese do estudo. Devido aos usos múltiplos, os 

reservatórios apresentaram fontes de nitrogênio diferenciadas (Boyer et al., 2002), resultando 

em respostas diferenciadas na composição do alimento principal (fitoplâncton) e, 

consequentemente, do zooplâncton (Burford e Pearson, 1998; Hunt e Matveev, 2005; Bozelli 

et al., 2009). A amônia, por exemplo, presente em maior quantidade nos reservatórios 

altamente alterados (Borborema e Saco I), é de fácil assimilação pelo fitoplâncton. Assim, 

quando presente em maiores concentrações facilitam o crescimento de cianobactérias e o 

desenvolvimento de florações de forma mais rápida (Rückert e Giani, 2004). Além disso, o 
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reservatório utilizado para aquicultura (Saco I) recebe ração para o cultivo de peixes. Por isso, 

a concentração de amônia é maior nesse manancial (Pereira e Mercante, 2005), resultando em 

estresses para toda biota aquática.  

Os reservatórios do semiárido Neotropical estudados, além de serem rasos e 

hipereutrofizados, apresentaram semelhanças nas condições físico-químicas ao longo de todo 

seu percurso. Isso promoveu homogeneização da comunidade desses mananciais, não 

apresentando diferença entre suas zonas. Entretanto, mesmo estando próximos (<3 km), as 

diversidades alfa e beta dos microcrustáceos são diferenciadas entre os reservatórios, podendo 

este fato ser uma resposta aos diferentes tipos de uso e fontes de nitrogênio nos ecossistemas 

estudados. Neste caso, os reservatórios com recebimento de esgoto e o utilizado para 

aquicultura (altamente alterados) compartilharam várias espécies, ao passo que o reservatório 

utilizado para abastecimento hídrico e com alterações moderadas apresentou uma maior 

quantidade de táxons exclusivos.   
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FIGURAS 

 

Figura 1. Área de estudo e desenho amostral com distribuição dos pontos de amostragem nos três 

reservatórios do semiárido Neotropical (Pernambuco, Brasil).  
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Figura 2. Índice de precipitação pluviométrica dos últimos 10 anos e durante o período de estudo, com 

ênfase nos meses de amostragem, nos três reservatórios do semiário Neotropical (Pernambuco, Brasil).  
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Figura 3. Alguns dos microcrustáceos (Cladocera e Copepoda) registradas nos três reservatórios do 

Semiárido Neotropical (Pernambuco, Brasil). A. Ceriodaphnia cornuta Sars, 1886; B. Diaphanosoma 

spinulosum Herbst, 1967; C. Moina micrura Kurz, 1874; D. Simocephalus latirostris Stingelin, 1906; 

E. Macrothrix elegans Sars, 1901; F. Leberis davidi (Richard, 1895); G. Dunhevedia odontoplax Sars, 

1901; H. Ephemeroporus hybridus (Daday, 1905); I. Karualona muelleri (Richard, 1897); J. Kurzia 

polyspina Hudec, 2000; L. Anthalona verrucosa (Sars, 1901); M. Notodiaptomus cearensis (Wright, 

1936); N. Notodiaptomus iheringi (Wright, 1935); O. Thermocyclops decipiens (Kiefer, 1929). 
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Figura 4. Curva de rarefação baseada na abundância dos microcrustáceos nos três reservatórios do 

semiárido Neotropical (Pernambuco, Brasil). 
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Figura 5. Plotagem multidimensional não métrica com os dados de composição dos cladóceros e 

copépodes nos três reservatórios do semiárido Neotropical (Pernambuco, Brasil). 
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TABELAS 

Tabela 1. Caracterização geral dos reservatórios estudados, Semiárido Neotropical (Pernambuco, 

Brasil). Observação: a profundidade se refere a máxima registrada no estudo e não a profundidade 

máxima geral em cada reservatório. Z1- zona de rio; Z2- zona de transição; Z3- zona lacustre. (média 

± desvio padrão) e amplitude (mínimo % - máximo).  

Caracterização geral  Cachoeira II 

(Abastecimento) 
Borborema 

(Recebimento de esgoto) 
Saco I 

(Aquicultura) 

Profundidade máxima Z1 2,50 m 1,10 m 80 cm 

 Z2 6,5 m 1,70 m 2,80 m 

 Z3 14 m 2,10 m 3,20 m 

Cor da água  Transparent Light green Dark green 

Clorofila a µg L-1 Z1 45 ± 36,3 526 ± 216,9 394 ± 152,2 

 Z2 19 ± 8,8 330 ± 137,2 402 ± 153,5 

 Z3 88 ± 183 631 ± 394,6 494 ± 214,5 

Fósforo total µg/L Z1 234,3 ± 54,6 742,9 ± 588,1 347 ± 478 

 Z2 126,2 ± 69,2 718,4 ± 517,1 500,8 ± 260,4 

 Z3 36,9 ± 23,7 86,1 ± 522,6 80,9 ± 224 

Nitrato (NO3
-) Z1 32,4 – 32,6% 11,7 – 19,4% 0,6% - 1,9% 

 Z2 71 - 81% 12,1 - 13% 4,3% - 10,9% 

 Z3 29,4 – 87,5% 5,3 - 10% 1,0% - 24,8% 

Nitrito (NO2
-) Z1 8,2 - 22% 6,7 - 10% 0,6 - 1,5% 

 Z2 3,4 – 5,5% 6,3 - 12% 0,6 – 4,9% 

 Z3 4,1 – 5,2% 4 – 8.5% 0,3 - 12,1% 

Amônia (NH3) Z1 45,6 – 59,3% 73,9-78,3% 96,9 - 98,9% 

 Z2 15,6 – 23,5% 75,9-80,7% 84,2 - 95,1% 

 Z3 8,5 – 65,4% 86-86,2% 63,1 – 98,7% 

Nitrogênio total µg/L Z1 193,9 ± 167,9 70,6 ± 48,9 585 ± 493,3 

 Z2 202,8 ± 164,4 55,3 ± 247,7 130,8 ± 573,7 

 Z3 156,9 ± 164,4 228 ± 247,7 432,9 ± 573,7 

Macrófita  Z1 - Salvinia auriculata 

Aubl. (flutuante); Azolla 

(flutuante) e Ludwigia 

helminthorrhiza Mart. 

(submerse emergente) / Z2 – 

ausênte / Z3 -  Egeria densa 

Planch (submerse fixa) 

 

Z1 – ausênte / Z2 - 

Poaceae Indet. 

(emergente) / Z3 - 

Eichhornia crassipes 

(Mart.) Solms (flutuante) 

e Poaceae Indet. 

(emergente) 

 

 

Z1, Z2 e Z3 - 

ausênte 
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Tabela 2. Índice do estado trófico, considerando os valores de clorofila a e fósforo, nos três 

reservatórios do semiárido Neotropical (Pernambuco, Brasil). A classificação foi realizada com base 

em Carlson (1977) modificado por Toledo (1990). (média ± desvio padrão). 

Reservatórios 
Cachoeira II 

(Abastecimento) 

Borborema 

(Recebimento de esgoto) 

Saco I 

     (Aquicultura) 

Período sazonal Seco Chuvoso Seco Chuvoso Seco Chuvoso 

Clorofila a 23±12,1 79,9±155,6 307,3±80,7 683,9±302 266±68,1 533,8±125,2 

Fósforo 

148,5±10

8,2 
166,5±34,3 341,6±13,2 1109±43,1 301,3±20,4 654,9±52 

Índice  65,3 72,1 84,4 96,9 82,9 91,9 

Classificação Eutrófico Hipereutrófico Hipereutrófico 
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Tabela 3. Lista das espécies de microcrustáceos (Cladocera e Copepoda) registradas nos três 

reservatórios estudados, Semiárido Neotropical (Pernambuco, Brasil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cachoeira II 

(Abastecimento hídrico) 
Borborema  

(Esgoto)  
Saco I 

(Aquicultura) 

 Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa 

CLADOCERA  
 

 
 

 
 

Sididae       

Diaphanosoma spinulosum Herbst, 1967 * * *  *  

Moinidae       

Moina micrura Kurz, 1874 * * * * *  

Daphniidae       

Ceriodaphnia cornuta Sars, 1886 * *     

Simocephalus latirostris Stingelin, 1906 * *     

Macrothricidae       

Macrothrix elegans Sars, 1901 * *     

Chydoridae       

Alona ossiani Sinev, 1998 * *     

Anthalona verrucosa (Sars, 1901) * * *    

Dunhevedia odontoplax Sars, 1901 *      

Ephemeroporus hybridus (Daday, 1905) * *     

Karualona muelleri (Richard, 1897) * *   *  

Kurzia polyspina Hudec, 2000  *     

Leberis davidi (Richard, 1895) * *   *  

Leydigia ipojucae Brehm, 1938     *  

COPEPODA       

Diaptomidae       

Notodiaptomus cearensis (Wright, 1936)  *  * *  

Notodiaptomus iheringi (Wright, 1935) *     * 

Cyclopidae       

Mesocyclops ellipticus Kiefer, 1936 * *     

Thermocyclops decipiens (Kiefer, 1929)   * * * * 

Riqueza 13 13 4 3 7 2 
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6. ARTIGO 2: 

 

 

 

Como a mortalidade e o tamanho dos cladóceros e copépodes variam em resposta a 

alterações antrópicas em reservatórios do semiárido Neotropical?  

 

 

 

Artigo a ser submetido para a Journal of Plankton Research 

 

 

 

 

“A importância dos pequenos é infinitamente grande – Louis Pasteur” 
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Como a mortalidade e o tamanho dos cladóceros e copépodes variam em resposta a 

alterações antrópicas em reservatórios do semiárido Neotropical?  

 

Resumo: Estudos prévios de microcrustáceos observaram que ambientes mais alterados 

possuem maior proporção de microcrustáceos mortos e espécies de menor tamanho. 

Considerando que não se tem conhecimento de como esses atributos variam no semiárido 

Neotropical, o presente estudo objetivou verificar a proporção de microcrustáceos mortos e a 

variação de tamanho em reservatórios com diferentes usos. Foram realizadas duas campanhas 

amostrais (período seco e chuvoso), em 12 pontos, distribuídos em três zonas ao longo de 

cada manancial. Os valores percentuais de mortos oscilaram entre 0,6% a 90,6%, porém não 

foi constatada diferenciação entre os ambientes estudados (ANOVA; p > 0,05), rejeitando a 

hipótese de que a proporção de microcrustáceos mortos é maior para os mananciais mais 

alterados. A quantidade de indivíduos mortos quantificados como vivos a partir do método 

tradicional de contagem, atingiu valores de 65,9% em densidade e de até 84,1% em biomassa. 

O tamanho dos microcrustáceos foi maior para o reservatório utilizado para aquicultura 

(Kruskall-Wallis; p < 0,05), ao passo que o reservatório que recebe lançamento de esgoto 

mostrou predomínio de microcrustáceos menores que 1 mm. Assim, a hipótese de que os 

reservatórios mais alterados teriam menor tamanho foi rejeitada para o utilizado para 

aquicultura. Picos na proporção de microcrustáceos mortos (> 50%) indica que métodos 

tradicionais de fixação de formol, por não permitirem a diferenciação do zooplâncton e sua 

carcaça em reservatórios do semiárido Neotropical, podem ser inadequados para gerar 

informações ecológicas precisas. Mesmo estando submetidos a impactos diferentes, os 

ambientes apresentaram proporções de mortos similares. Entretanto, a variação em outros 

atributos da comunidade (biomassa e tamanho) indica que o manejo desses ambientes exerce 

função essencial para esses importantes componentes das teias alimentares de reservatórios.  

 

Palavras-chave: Azul de anilina, Brasil, biomassa, tamanho corporal, zooplâncton.  
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INTRODUÇÃO 

O semiárido Neotropical é caracterizado por longos períodos de estiagem. Com isso, 

os reservatórios rasos do semiárido brasileiro sofrem grandes alterações em suas 

características limnológicas ao longo do ano (Barbosa et al., 2012) e, devido aos usos 

múltiplos desses mananciais (atividades de recreação, pesca e ocupação humana com 

lançamento de resíduos sólidos e líquidos, por exemplo) e ao represamento dos cursos de 

água, existe grande susceptibilidade à eutrofização. Todas essas características conferem 

particularidades únicas a biota presente nesses ecossistemas (Maltchik e Medeiros, 2006; 

Sousa et al., 2008), a exemplo da comunidade zooplanctônica. 

Um requisito básico em estudos de zooplâncton é quantificar a abundância das 

espécies, para a partir disso realizar uma série de interpretações ecológicas (crescimento 

populacional, biomassa, produção secundária, entre outros) (Tang e Elliott, 2014). Entretanto, 

dependendo da taxa de decomposição do ambiente, a carcaça do zooplâncton morto pode ser 

similar a dos indivíduos vivos mesmo após horas ou dias da morte. Por isso, quantificar as 

carcaças de microcrustáceos em amostras fixadas pode ser bastante difícil (Tang et al., 2006). 

Como consequência, a maioria dos estudos de zooplâncton tem sido realizados sem fazer essa 

distinção (Melo-Júnior et al., 2007; Almeida et al. 2009, Diniz et al., 2013; Paranhos et al., 

2013), gerando informações ecológicas tendenciosas (Besiktepe et al., 2015). Além de alterar 

a dinâmica de suas populações, a mortalidade dos organismos zooplanctônicos influencia as 

teias alimentares microbianas e bentônicas (Dubovskaya et al., 2003; Dubovskaya et al., 

2015).  

Várias metodologias para classificar o zooplâncton como vivo ou morto já foram 

descritas (Weikert, 1977; Terazaki e Wada, 1988). Entretanto, a utilização de corantes é 

considerada mais adequada para grandes quantidades de amostras (Crippen e Perrier, 1974; 

Seepersad e Crippen, 1978). Em 2009, os métodos de coloração para estudo de carcaças 

foram reavaliados, tornando-se mais adequado para aplicações de campo. Bickel et al. (2009) 

propõem um método de coloração com azul de anilina (C32H27N3O9S3Na2), que permite 

distinguir os mortos (tingidos de azul) dos vivos (cor natural) em organismos habitantes de 

águas continentais. 

Ambientes sob alta pressão antropogênica e que apresentam elevadas cargas de 

nutrientes ou passam por processos de eutrofização tendem a apresentar porcentagens de 

zooplâncton morto mais elevadas (Semenova, 2010; Bickel et al., 2011; Tang e Elliott, 2014), 

embora esse padrão também possa ser verificado em ambientes oligotróficos e menos 

impactado (Al-Aidaroos et al., 2014). Além de efeitos sobre a mortalidade, as alterações nas 
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condições tróficas dos sistemas aquáticos também podem levar os microcrustáceos a 

oscilarem seu tamanho corporal (Sendacz et al., 2006). Um padrão verificado na literatura, é 

que a deterioração da qualidade da água resulta no predomínio das espécies de menor porte 

(Degans e De Meester, 2002; Maia-Barbosa e Bozelli, 2005; Di Genaro et al., 2015).  

A deterioração da qualidade da água e os usos múltiplos de cada manancial podem 

conduzir a uma composição e estruturação diferenciada da comunidade, mesmo em sistemas 

localizados próximos um do outro (Bozelli et al., 2009). Apesar da importância de conhecer 

como o status original (vivos/mortos) e o tamanho e da comunidade desses invertebrados 

variam em ecossistemas com diferentes usos, nenhum estudo foi realizado para os 

ecossistemas aquáticos continentais da região semiárida Neotropical. 

Nesse estudo, o objetivo foi determinar a proporção de microcrustáceos mortos e 

caracterizar a variação do tamanho dos microcrustáceos (Cladocera e Copepoda) em 

reservatórios da região Neotropical. Duas hipóteses foram testadas: (i) a proporção de 

microcrustáceos mortos varia em reservatórios com diferentes usos e descritores ambientais, 

sendo maior para aqueles que sofrem maior influência antrópica e (ii) o tamanho dos 

microcrustáceos é inferior em reservatórios mais impactados. Para testar essas hipóteses, 

foram utilizados três reservatórios, geograficamente próximos (< 3 km), mas com diferentes 

usos e alterações ambientais.   

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Área de estudo  

O estudo foi realizado em três reservatórios rasos do semiárido Neotropical (Cachoeira 

II, Borborema e Saco I), localizados no sertão de Pernambuco, Nordeste do Brasil (Figura 1).  

De acordo com os diferentes usos, esses reservatórios foram classificados em três tipos: 

Cachoeira II - reservatório utilizado para abastecimento hídrico; Borborema - reservatório 

com recebimento de esgoto e Saco I - reservatório utilizado para aquicultura. Mais 

informações sobre os reservatórios estudados podem ser encontradas em Diniz e Melo Júnior 

(Capítulo 1 dessa dissertação). 

 

Descritores ambientais 

Cada reservatório foi caracterizado em termos de condições ambientais, utilizando os 

seguintes descritores: temperatura da água, pH, oxigênio dissolvido, condutividade, sólidos 

totais, turbidez e salinidade. Para mensurar essas variáveis foi utilizada uma sonda 
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multiparâmetro modelo Horiba U-52. Além disso, os reservatórios também foram 

caracterizados quanto à clorofila a e análise de nutrientes (fósforo, nitrito, nitrato e amônia).  

A determinação da clorofila a foi realizada com base em amostras de água de sub-

superfície, com volume de ~ 500 mL. As amostras foram filtradas em filtros GF/F de 

membrana de celulose (0,45 µm de porosidade e 47 mm de diâmetro), sendo os filtros 

posteriormente congelados para determinação da concentração de clorofila a, utilizando como 

solvente etanol e seguindo a metodologia descrita por Chorus e Bartram (1999). Com relação 

aos nutrientes, as amostras de água foram coletadas em recipientes com capacidade de 500 

mL e congelados até o momento da análise, ocasião em que foram determinadas as 

concentrações de nitrato e nitrito (Mackereth et al., 1978) e fósforo total (Strickland e 

Parsons, 1960). Para determinar o estado trófico dos reservatórios, foi utilizado o índice de 

Carlson (1977) modificado por Toledo (1990), que consideram os valores de clorofila a e 

fósforo.  

Para avaliar quais reservatórios apresentam maior influência antrópica, foi aplicado o 

Protocolo de Avaliação Ambiental Rápida adaptada para reservatórios (Brito et al., 2016). 

Esse protocolo considera nove parâmetros ambientais: tipos de ocupações das margens, 

alterações antrópicas do entorno, cobertura vegetal, cor e odor da água, tipo de fundo, 

diversidade de habitats, presença de vegetação ciliar e macrófitas aquáticas. Com base na 

observação das condições de habitats, cada parâmetro foi pontuado com números (5, 3, 2 e 0). 

Quanto maior a pontuação, melhor a condição de cada parâmetro (Brito et al., 2016). 

Como os reservatórios estudados estão inseridos em uma área extremamente seca, foi 

realizado um levantamento do índice pluviométrico histórico dos últimos 10 anos do local 

estudado (APAC, 2016), com o intuito de verificar como se distribuíram as chuvas na região 

entre as estações seca e chuvosa durante o período de estudo.  

 

Desenho amostral e análise do material biológico   

Para amostrar períodos com condições diferenciadas, foram realizadas duas 

campanhas amostrais em cada um dos reservatórios: a primeira, entre agosto e setembro/2015 

(estação seca) e, a segunda, em março/2016 (estação chuvosa), sempre no período da manhã.  

Foram selecionados 12 pontos (9 estações limnéticas e 3 litorâneas), distribuídos em 

três zonas ao longo dos reservatórios: (i) zona de rio (zona 1), (ii) a zona de transição (zona 2) 

e (iii) zona lacustre (zona 3) (Figura 1), totalizando 72 unidades amostrais para cada variável 

analisada. As amostras de zooplâncton foram obtidas na subsuperfície, com auxílio de uma 

rede de plâncton de abertura de malha de 45 µm. Em cada ponto, foram filtrados 100 L de 
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água. Os organismos foram fixados com formol neutro a 4%. Para o estudo de mortalidade, 

em cada ponto foram filtrados 50 L de água em concentrador de plâncton (45 μm). Esse 

volume foi escolhido para evitar morte dos animais devido ao estresse ocasionado pela 

filtragem excessiva.  

Para a análise quali-quantitativa, os organismos zooplanctônicos foram observados sob 

microscópio óptico e estereomicroscópio, com identificação realizada a partir de bibliografia 

especializada (e.g., Reid, 1985; Matsumura-Tundisi, 1986; Smirnov, 1996; Elmoor-Loureiro 

1997; Perbiche-Neves et al., 2015). Para cada amostra, foi realizada diluição em volume 

conhecido e a quantificação foi obtida por meio de três subamostras de 2 mL, analisadas em 

câmaras do tipo Sedgewick-Rafter, adaptada para esse volume. Foram contados, no mínimo, 

100 indivíduos por subamostra, totalizando 300 indivíduos, no mínimo, por amostra. Aquelas 

com reduzido número de organismos foram contadas integralmente. 

A biomassa, calculada para as espécies mais abundantes nos três reservatórios, foi 

obtida através da multiplicação da densidade dos organismos (ind m-3) pelo peso seco de cada 

espécie (µg PS), que relaciona o peso seco com o comprimento dos indivíduos por meio da 

fórmula P = a Cb. Para estimar o peso dos indivíduos, foram utilizadas equações de regressão 

linear disponíveis na literatura. Para Diaphanosoma spinulosum (P = 3,127 x C2,220) e 

Ceriodaphnia cornuta (P = -0,437 + 2,660 x C) foram utilizadas equações das próprias 

espécies; para Moina micrura, as constantes a e b de Moina minuta (P = -0,434 + 1,735 x C). 

Para os copépodes Cyclopoida Mesocyclops ellipticus e Thermocyclops decipiens foi utilizada 

a equação de T. decipiens (P = 4.807 C3.244). Para os copépodes Calanoida Notodiaptomus 

iheringi e N. cearensis, foram utilizadas as constantes a e b de N. amazonicus (P = 9.875 

L2.160). Todas as equações foram descritas por Azevedo et al. (2012).  

As medidas de comprimento foram obtidas para os 30 primeiros indivíduos de cada 

espécie com o auxílio de microscópio óptico, com ocular micrometrada e objetiva de 4x. Para 

cada espécie de cladócero, o comprimento do corpo foi considerado como sendo a distância 

da cabeça até a base da carapaça e para os copépodes a distância entre a cabeça e o último 

segmento abdominal (Ghidini e Santos-Silva, 2009; Azevedo et al., 2012).  

Para a avaliação dos percentuais de mortalidade, uma solução de 0,45 M de azul de 

anilina (16,7g de azul de anilina e 50,30 mL de água deionizada) foi adicionada a cada 

amostra de zooplâncton vivo, imediatamente após a coleta (Bickel et al., 2009). Para evitar a 

morte dos organismos pós-coleta, devido às flutuações na temperatura, as amostras foram 

armazenadas em um balde com água e mantidos a temperatura ambiente, protegidas da luz 

solar. Após 15 minutos, o material biológico foi transferido para telas de 45 µm e lavados 
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com água filtrada, para retirar o excesso das manchas do corante. As telas foram dobradas e 

transferidas para placas de Petri e colocadas em gelo até chegar ao laboratório, onde foram 

armazenados no freezer até o momento da análise (~1-2 meses). Após ser descongelada, cada 

amostra foi lavada novamente e levemente acidificada (<3%), com ácido clorídrico, para 

maximizar a coloração, facilitando, assim, a diferenciação entre indivíduos mortos (coloração 

azulada) e vivos (coloração natural do animal). Quanto a análise, foram quantificados, no 

mínimo, os 100 primeiros indivíduos de cada amostra para obter a proporção dos animais 

mortos em cada ambiente. As amostras que apresentaram um valor inferior a 100 indivíduos 

foram desconsideradas do estudo de mortalidade, de acordo com recomendações de Bickel et 

al. (2009). Devido ao reduzido número de indivíduos (< 100 ind.) no reservatório que recebe 

esgoto, não foi possível calcular a proporção de microcrustáceos mortos para estação chuvosa. 

 

Análise de dados  

Como a normalidade residual não foi atingida (Teste de normalidade de Lillifors), as 

variáveis ambientais associadas aos reservatórios estudados (clorofila a, fósforo, nitrito, 

nitrato, amônia, temperatura, pH, condutividade, turbidez, oxigênio dissolvido, saturação do 

oxigênio e sólido totais) foram analisadas por meio de teste de Kruskal-Wallis, considerando 

a hipótese de que os reservatórios estudados apresentam descritores ambientais diferentes. 

Essas análises foram realizadas no programa Bioestat (versão 5.0).  

Os valores de densidade e biomassa foram trabalhados de duas formas: (i) valor não 

corrigido (sem diferenciar os microcrustáceos vivos dos mortos) e (ii) valor corrigido 

(desconsiderando os animais que estavam mortos nas amostras). Abaixo as fórmulas 

utilizadas para calcular a densidade e a biomassa corrigida.  

Densidade corrigida = densidade não corrigida X proporção microcrustáceos vivos 

Proporção de microcrustáceos vivos = 1 – proporção de microcrustáceos mortos 

Essa diferenciação foi feita para verificar a provável superestimação que pode ser gerada em 

estudos que não fazem essa distinção. As densidades dos microcrustáceos foram 

transformadas em densidade (ind. m-3) com a intenção de padronizar a escala entre os 

reservatórios. 

Os dados de densidade, biomassa e proporção de microcrustáceos mortos foram 

transformados em logaritmo antes das análises estatísticas. Para verificar a diferença entre o 

valor não corrigido e o corrigido, foi utilizado um test t. Além disso, para testar as diferenças 

na densidade, biomassa e proporção de microcrustáceos mortos entre os reservatórios foi 

utilizado uma análise de variância (ANOVA).  



43 

 

    

 

Com o objetivo de descrever as relações entre a densidade e biomassa corrigidas dos 

microcrustáceos planctônicos com os descritores ambientais, foi utilizada uma Análise de 

Redundância (RDA). Essa análise foi feita no software R 3.0.2, utilizando os pacotes vegan, 

ade4, cluster, SYNCSA, ape, corrgram e ggplot (R Development Core Team, 2015).  

No modelo completo (que inclui todos os reservatórios) foi utilizado um modelo linear 

de efeito misto (GLMMs) para testar os efeitos dos descritores ambientais e dos diferentes 

períodos sazonais nas seguintes variáveis dependentes: densidade e biomassa corrigidas e 

tamanho. Os reservatórios foram considerados como variável aleatória e o período sazonal 

como variável fixa. Para remover os descritores ambientais correlacionados, foi calculado o 

“Variance Inflation Factor” (VIF) e removidas variáveis com VIF > 3 (Zuur et al., 2010). 

Dentro de cada reservatório, foi utilizado um modelo linear geral considerando o período 

sazonal como variável independente categórica e os descritores ambientais selecionados pelo 

VIF como variáveis independentes contínuas. Os pressupostos das análises foram verificados 

com análise visual e quando necessário foram logaritimizados (Zuur et al., 2010). Para os 

dados de proporção de microcrustáceos mortos foi utilizado o modelo linear generalizado 

(GLM) com distribuição binominal. Para testar a hipótese que a mortalidade é maior nos 

ambientes mais impactados foi utilizada uma ANOVA. Essas análises foram realizadas no 

software R 3.0.2, utilizando os pacotes nlme e stats (R Development Core Team, 2015).  

Quanto ao tamanho corporal dos microcrustáceos, foi utilizado o teste de Kruskal-

Wallis, seguido de Tukey-Kramer para verificar a diferença entre os reservatórios (Cachoeira, 

Saco e Borborema) e as estações (seca e chuvosa), com o objetivo de testar se os reservatórios 

mais alterados apresentam tamanho corporal menor. O histograma de frequências foi 

construído utilizando classes de tamanho que aumentam em progressão geométrica. Os 

gráficos, a estatística descritiva e os testes estatísticos foram realizados no Matlab®.  

 

RESULTADOS 

Descritores ambientais  

 Foram verificadas diferenças significativas, entre os reservatórios, para a maioria dos 

descritores ambientais (clorofila a, nitrato, fósforo, pH, condutividade, turbidez, oxigênio 

dissolvido, saturação do oxigênio e sólidos totais) (Kruskal-Wallis; p < 0,05), com exceção da 

temperatura, nitrito e amônia. Os reservatórios com histórico de recebimento de esgoto e o 

utilizado para aquicultura apresentaram maiores valores de clorofila a e fósforo (Kruskal-

Wallis; p < 0,05) (Tabela 1). Considerando os períodos sazonais, com exceção do reservatório 
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utilizado para abastecimento, os maiores valores fósforo e clorofila a foram verificados na 

estação chuvosa (Mann-Whitney; p < 0,05). 

Quanto ao estado trófico, de acordo com o índice de Carlson (1977) modificado por 

Toledo (1990) o reservatório utilizado para aquicultura e o que recebe esgoto foram 

classificados como hipereutróficos, enquanto que o reservatório utilizado para abastecimento 

hídrico foi considerado eutrófico (Tabela 1). Pela aplicação do Protocolo de Avaliação 

Ambiental Rápida adaptada para reservatórios, o Borborema (recebimento de esgoto) e o Saco 

I (utilizado para aquicultura) foram classificados como altamente alterados, enquanto que o 

Cachoeira II (utilizado para abastecimento hídrico) foi enquadrado na categoria de alteração 

moderada.  

Em relação a precipitação na região dos reservatórios, a estação seca foi caracterizada 

por baixos índices pluviométricos (< 20mm). Entretanto, cerca de 60 dias antes da coleta de 

setembro de 2015 (estação seca) foi registrada uma precipitação (40 mm) acima da média 

histórica dos últimos 10 anos, que é em torno de 20 mm. Quanto à estação chuvosa, apesar de 

no mês de amostragem (março/2016) ter sido registrada uma precipitação acima da média 

histórica (> 100 mm), um mês antes da coleta foi constatado um índice pluviométrico bem 

abaixo da média histórica (19,4 mm). Isso fez com que mesmo na estação chuvosa os 

reservatórios apresentassem um volume similar ou inferior ao da estação seca (Figura 2).  

 

Densidade e biomassa dos microcrustáceos 

Apesar de diferença não ser significativa (ANOVA; p > 0,05), o reservatório utilizado 

para abastecimento apresentou a maior densidade total (2.613 ± 3.285 ind. m-3), enquanto que 

o utilizado para aquicultura (974 ± 1.326 ind. m-3) e o que recebe esgoto (1.200 ± 1.690 ind. 

m-3) apresentaram médias inferiores. Nesse último manancial, na estação chuvosa, foram 

registrados apenas 6 indivíduos de copépodes e ocorrência de apenas uma espécie de 

cladócero (Tabela 2). Moina micrura e Thermocyclops decipiens apresentaram maior 

densidade nos reservatórios mais alterados (Borborema e Saco I), enquanto que para o 

reservatório de alterações moderadas (Cachoeira II), Diaphanosoma spinulosum (2243 ± 3073 

ind. m-3) e Macrothrix elegans (1728 ± 2498 ind. m-3) foram as espécies de maior densidade.  

Quanto a biomassa, o reservatório utilizado para abastecimento hídrico também 

acumulou os maiores valores (3.447 ± 5.516 µg PS m-3), enquanto o que recebe esgoto a 

menor (1.051 ± 1.663 µg PS m-3) (Tabela 2). O Calanoida Notodiaptomus iheringi (2.430 ± 

6.983,6 µg PS m-3) foi a espécie com maior biomassa média. 
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Não foram registradas diferenças significativas na densidade e biomassa corrigida, 

entre as zonas (ANOVA; p > 0,05) e entre regiões litorâneas e limnéticas (Test t; p > 0,05). 

Quanto aos períodos sazonais, apenas no reservatório utilizado para aquicultura foi observada 

diferença significativa na densidade corrigida, sendo maior para estação seca (Test t; p < 

0,05). 

 

Proporção de microcrustáceos mortos  

Indivíduos mortos foram encontrados em populações de todas as espécies de 

microcrustáceos dominantes nos reservatórios: Moina micrura, Diaphanosoma spinulosum, 

Thermocyclops decipiens, Mesocyclops ellipticus, Notodiaptomus iheringi e N. cearensis. Os 

valores percentuais de mortos oscilaram entre 0,6% a 90,6% (Figura 3).  

Ao longo de cada reservatório, o percentual de mortos não seguiu um padrão em 

relação às estações (seca/chuvosa) e aos compartimentos dos reservatórios (zona de rio, zona 

de transição e zona lacustre), ocorrendo apenas alguns picos de forma esporádica. Além disso, 

o percentual médio de mortos também não diferiu entre os reservatórios estudados (ANOVA; 

p > 0,05), rejeitando a hipótese de que o percentual de mortos seria maior para os 

reservatórios com maiores influências antrópicas (Borborema e Saco I).  

Os valores da densidade e biomassa sem correção não apresentaram diferença 

significativa com os valores corrigidos (sem considerar os mortos) (Teste t; p > 0,05). Mesmo 

assim, em alguns pontos de coleta a superestimação de indivíduos mortos, quantificados como 

vivos, atingiu valores altos: máximos de 65,9% (mínimo 0,2% - 23 ± 18,3%) em densidade e 

84,1% (mínimo de 0,2% - 22,9 ± 20,7%) em biomassa. 

 

Tamanho corporal dos microcrustáceos 

As espécies de Calanoida Notodiaptomus cearensis (0,33 – 1,56 mm) e N. iheringi 

(0,38 – 1,49 mm) foram as que apresentaram maior tamanho corporal, enquanto o Cyclopoida 

Mesocyclops ellipticus apresentou o menor tamanho (0,24 – 1,07 mm). Entre os cladóceros, 

Diphanosoma spinulosum foi a espécie que apresentou maior tamanho corporal (0,29 a 1,54 

mm). 

O tamanho dos microcrustáceos foi diferente entre os reservatórios (Kruskal-Wallis; p 

< 0,01), sendo que os maiores tamanhos corporais foram registrados para um dos 

reservatórios altamente alterados, Saco I (utilizado para aquicultura) (Tabela 3) (Figura 4 e 5). 

Assim, a hipótese de que os reservatórios mais alterados apresentariam tamanho inferior foi 

rejeitada para o reservatório utilizado para aquicultura. Mas, aceita para o reservatório com 
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recebimento de esgoto. O reservatório que recebe esgoto (Borborema) apresentou um menor 

coeficiente de variação (29,91%) (Tabela 3). Além disso, o espectro de tamanhos, 

evidenciado pelo histograma, para esse manancial demonstrou uma distribuição mais estreita, 

mostrando um predomínio de microcrustáceos menores que 1 mm (Figura 6).  

Considerando os períodos sazonais, o tamanho dos organismos foi menor durante a 

estação chuvosa (Kruskal-Wallis; p < 0,05) (Tabela 3), quando a concentração total de fósforo 

e clorofila a foram maiores nestes ambientes. Ainda na estação chuvosa, o reservatório 

utilizado para abastecimento (Cachoeira) exibiu um pico nas menores classes de tamanho, 

com menores frequências em direção às classes maiores (Figura 6). Entretanto, esse padrão 

não foi observado para o reservatório utilizado para aquicultura, onde o pico de tamanho foi 

observado nas maiores classes de tamanho.  

 

Relação entre os atributos da comunidade e descritores ambientais  

Os dois primeiros eixos da RDA explicaram 50,90 e 24,19% dos dados. As espécies 

M. micrura e T. decipiens estiveram relacionadas positivamente com pH, fósforo, 

condutividade, sólidos totais dissolvidos e temperatura. Já as espécies N. iheringi, M. 

ellipticus e D. spinulosum apresentaram relação negativa com essas variáveis (Figura 7). 

Considerando os períodos sazonais, os microcrustáceos foram influenciados por variáveis 

diferentes. Na estação seca, as variáveis que influenciaram a composição dos microcrustáceos 

foram a saturação do oxigênio, turbidez e clorofila a. Na estação chuvosa, as variáveis que 

influenciaram a composição foram o fósforo, o oxigênio, saturação do oxigênio e turbidez 

(Figuras 8 e 9).  

O período sazonal, a temperatura da água e a turbidez foram as principais variáveis 

que afetaram os atributos da comunidade de microcrustáceos planctônicos (densidade, 

biomassa e tamanho) (p < 0,05). Considerando o efeito para cada manancial, para o 

reservatório que recebe esgoto os atributos da comunidade foram influenciados apenas pelo 

período sazonal. A densidade total foi afetada pela condutividade da água (F = 13,41 p = 

0,0005), a biomassa pela turbidez (F = 23,42; p < 0,0001) e temperatura (F = 10,80 e p = 

0,0017) e o tamanho pelo período sazonal (F = 31,23; p < 0,001) e turbidez (F = 5,92; p = 

0,0179) (Tabela 4). A proporção de microcrustáceos mortos não foi influenciada por nenhum 

dos descritores ambientais estudados (Tabela 5).  
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DISCUSSÃO 

Apesar dos ambientes estudados apresentarem estado trófico similar 

(eutrófico/hipereutrófico), os descritores ambientais são diferentes, assim como seus usos 

múltiplos históricos. Assim, mesmo o reservatório utilizado para abastecimento hídrico sendo 

classificado como eutrófico, ele apresenta alterações ambientais menos expressivas que os 

reservatórios utilizados para aquicultura e o que recebe esgoto (altamente alterados). As 

modificações ambientais ocasionadas pelos usos múltiplos dos ambientes estudados e os 

reduzidos índices pluviométricos da região, resultaram em padrões diferenciados de 

densidade, biomassa e tamanho corporal dos microcrustáceos planctônicos entre os 

reservatórios do semiárido Neotropical.  

Os reservatórios utilizados para aquicultura e o que recebe esgoto foram os que 

apresentaram maiores valores de clorofila a e fósforo. Isso pode estar relacionado ao fato das 

atividades desenvolvidas nesses ambientes terem aumentado a concentração de nutrientes na 

água. A intensificação de práticas de aquicultura, por exemplo, tem trazido uma série de 

efeitos negativos, entre eles a deterioração da qualidade da água e prejuízos ecológicos para 

toda biota aquática (Zhou et al., 2011; Arruda et al. in press). Essa deterioração da qualidade 

da água no reservatório que recebe esgoto e no utilizado para aquicultura, foram 

provavelmente responsáveis pelo declínio de espécies especialistas, levando ao predomínio de 

poucos táxons (mais generalistas) e menores valores de densidade e biomassa. As espécies 

dominantes nesses reservatórios mais alterados foram Moina micrura e Thermocyclops 

decipiens e estiveram relacionadas positivamente com pH e fósforo. As estratégias ecológicas 

adotadas por essas espécies de microcrustáceos lhes permitiram tolerar os constantes estresses 

e distúrbios ambientais e, por isso, conseguiram se manter mesmo nos reservatórios mais 

alterados. De acordo com Pagano (2008), M. micrura consegue se alimentar de uma ampla 

gama de tamanhos de fitoplâncton, sendo, assim, capaz de explorar ambientes com florações 

de algas e manter suas populações. O copépode T. decipiens, por outro lado, é conhecido por 

ser indicadora de ambientes eutróficos e de baixa qualidade de água (Landa et al., 2007).  

O copépode calanóide N. iheringi apresentou relação negativa com o fósforo e 

dominou no reservatório utilizado para abastecimento e em um dos reservatórios altamente 

alterados (Saco I - aquicultura). Entretando, no que recebe esgoto (manancial com elevada 

concentração de fósforo) foram registrados apenas 3 indivíduos dessa espécie durante todo o 

período de estudo. Apesar desse grupo já tere sido registrado dominando em ambientes 

eutróficos (Eskinazi-Sant’Anna et al., 2007), ele também já foi considerado indicador de 

melhores condições ambientais (Pinto-Coelho et al., 2005b). Uma das explicações para, em 
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alguns casos, esse grupo dominar em ambientes com alta carga de poluentes está relacionado 

ao fato de poderem se alimentarem de pequenas colônias de cianobactérias, comuns 

ambientes eutrofizados (Panosso et al., 2003).  

Para os ambientes aquáticos continentais, esse é o primeiro estudo, na região 

Neotropical, a considerar o percentual de mortos. Todos os estudos de mortalidade do 

zooplâncton, em reservatórios e utilizando a metodologia do Azul de Anilina, foram 

realizados apenas na Rússia (Dubovskaya, 1987; Sergeeva et al., 1989; Gladyshev, 2003; 

Dubovskaya et al., 2004; Dubovskaya, 2005; Tang et al., 2014). No presente estudo, os 

percentuais de mortos variaram entre 0,6 e 90,6%. Outros estudos em ambientes aquáticos 

continentais constataram que o percentual médio de mortos variam entre 7,4 e 47,6%, 

podendo chegar até a 100% em ambientes altamente poluídos (Tang et al., 2014). Entretanto, 

em ambientes oligotróficos ou que sofrem menores impactos ambientais também podem 

exibir uma elevada proporção de microcrustáceos mortos, dependendo de outros fatores do 

ambiente, como a alta inidencia de radiação solar, por exemplo (Al-Aidaroos et al., 2014), 

fato este evidente no semiárido Neotropical. A proporção de microcrustáceos mortos não se 

relacionou com nenhuma dos descritores ambientais dos reservatórios do semiárido brasileiro. 

Isso mostra que outras variáveis, não analisadas em nosso estudo, podem ter sido 

responsáveis pelos valores de mortalidade. Outros pesquisadores também não encontraram 

relação dos descritores ambentais com a proporção de microcrustáceos mortos (Besiktepe et 

al., 2015). Tang et al. (2014), sugerem que o parasitismo ou mesmo efeitos tóxicos de 

cionabactérias podem explicar a mortalidade do zooplâncton em ecossistemas eutrofizados.  

Devido os descritores ambientais e os usos serem diferentes entre os ambientes, 

esperava-se registrar maior percentual de mortos para os ambientes mais alterados, já que os 

microcrustáceos são altamente sensíveis aos distúrbios ambientais (Eskinazi- Sant’Anna et al., 

2013). No geral, tem sido constatado na literatura maior proporção de microcrustáceos mortos 

para áreas poluídas ou em ecossistemas sob alta pressão antropogênica (Semanova, 2010; 

Bickel et al., 2011; Tang et al., 2014). Apesar do pico de mortalidade ter sido observado para 

o reservatório que recebe esgoto (90,6%), o percentual médio não diferiu entre os ambientes, 

rejeitando a hipótese de que os reservatórios altamente alterados (com recebimento de esgoto 

e utilizado para aquicultura) tem maior mortalidade. Uma possível explicação para a ausência 

de diferença é que os microcrustáceos presentes nesses reservatórios são espécies oportunistas 

que conseguem tolerar os constantes estresses proporcionados pelos impactos antrópicos, ou 

que o reservatório classificado como moderamente alterado já apresente características 

limitantes aos microcrustáceos. 
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Apesar do resultado não significativo, a densidade de microcrustáceos foi 

superestimada em 22,4 ± 18,3% e a biomassa em 22,9 ± 20,7%, chegando a percentuais 

máximos de 65,9% e 84,1%, respectivamente. Semanova (2011), estudando o lago Curonian, 

grande ecossistema aquático continental localizado próximo ao mar Báltico e que sofre 

grande influência antrópica, observou que a proporção de microcrustáceos mortos alcançou 

26% em densidade total e 49% em biomassa durante um bloom. Essa redução real nos valores 

de biomassa disponível não deve ser ignorada em estudos ecológicos, os quais, em sua 

maioria atribuem a perda de biomassa planctônica apenas à predação (Freitas et al., 2007; 

Serpe et al., 2009). Além do trabalho de Semanova (2011), outros estudos evidenciam a 

importância da mortalidade não predatória (senescência, poluição, florações de algas, entre 

outros) para a redução dos valores de biomassa (Gladyshev et al., 2003; Bickel et al., 2011; 

Tang et al., 2014; Dubovskaya et al., 2015).  

Outros atributos da comunidade (densidade e biomassa corrigida) também não 

diferiram significativamente ao longo dos compartimentos dos reservatórios, sugerindo um 

padrão homogêneo dos dados em cada ecossistema. Isso pode estar relacionado ao reduzido 

volume de água no período de estudo, fazendo com que em alguns trechos a região litorânea 

tivessem praticamente a mesma profundidade que a limnética, por exemplo. Além disso, outra 

explicação pode estar relacionada a pouca quantidade, ou mesmo ausência, de bancos de 

macrófitas aquáticas ao logo das zonas dos reservatórios estudados. É conhecido na literatura 

que as macrófitas aquáticas são responsáveis por criar uma série de micro-hábitats para os 

organismos zooplanctônicos, servindo de importante refúgio contra predação, ou mesmo 

como fonte alimentar (Nogueira et al., 2003; Pedro et al. 2006; Castilho-Noll et al., 2010). 

Assim, o arcabouço criado por esses vegetais, ao longo de um ecossistema lêntico, pode ser 

responsável pela heterogeneidade da comunidade de zooplâncton (Choi et al., 2014). A 

própria arquitetura das macrófitas (Debastiani-Júnior et al., 2016) ou mesmo seu tamanho 

(Lauridsen et al., 1996) também são fatores determinantes na riqueza dos cladóceros a ela 

associados. 

A hipótese de que os reservatórios mais alterados teriam tamanho de microcrustáceos 

inferior foi rejeitada para o um dos reservatórios mais alterado: Saco I - utilizado para 

aquicultura. Na natureza, os organismos zooplanctônicos vivem em constantes demandas 

conflitantes “trade-offs” sobre alocação de sua energia (Litchman et al., 2013). Assim, para os 

ambientes altamente impactados e com poucas chances de sobrevivência (alimento escasso e 

estresses constantes, por exemplo), pode ser mais vantajoso alocar energia para seu próprio 

desenvolvimento corporal, aumentando seu tamanho, ao invés de diminuir seu tamanho 
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corporal para investir energia em proles com pouca ou nenhuma chance de sobrevivência 

(Futuyma, 2001). Isso pode explicar o fato de um dos ambientes mais alterados ter 

apresentado maior tamanho corporal. Além disso, nesse mesmo reservatório utilizado foi 

observado um pico para as classes maiores de tamanho. Isso pode estar relacionada as maiores 

concentrações de fósforo e clorofila a desse manancial. Pinto-Coelho et al. (2005a), 

estudando os efeitos da eutrofização sobre a comunidade de microcrustáceos do reservatório 

de Pampulha – Belo Horizonte (MG), observaram que o tamanho e a biomassa desses 

invertebrados aumentam, de forma significativa, diante de elevações na quantidade de fósforo 

total.  

Apesar do Borborema (reservatório com recebimento de esgoto) não ter apresentado 

os menores valores de tamanhos, ele apresentou elevada proporção comparativa de indivíduos 

menores que 1 mm e menor coeficiente de variação no tamanho das espécies. Assim, as 

variações constatadas no tamanho dos cladóceros e copépodes podem ser um reflexo da 

situação momentânea da dinâmica da comunidade ou indicar uma maior mortalidade do 

zooplâncton em uma determinada faixa de tamanho no momento da amostragem.  

O período sazonal, a temperatura da água e a turbidez foram as principais variáveis 

que afetaram os atributos da comunidade de microcrustáceos planctônicos (densidade, 

biomassa e tamanho) no semiárido Neotropical. Ambientes rasos, como os do presente 

estudo, tendem a apresentar valores de temperatura mais elevados. Essas elevações favorecem 

algumas espécies de zooplâncton, que aumentam sua densidade e biomassa (Hall e Burns, 

2002). Elliott e Tang (2011), estudando o estuário de Chesapeake, nos Estados Unidos, 

também observaram correlação positiva entre a densidade dos copépodes e a temperatura. 

Entretanto, grandes elevações dessa variável podem modificar a viscosidade da água e, por 

isso, causar efeitos negativos para comunidade por prejudicar a eficiência alimentar alguns 

microcurstáceos (Abrusán, 2004).  

O tamanho corporal também sofre influência da temperatura. Havens et al. (2015) 

observaram que o tamanho corporal dos microcrustáceos declina com o aumento da 

temperatura, mostrando a importância dessa variável na determinação do tamanho corporal e, 

consequentemente, na biomassa. Além da temperatura,  

 

CONCLUSÕES  

Esse estudo é o primeiro a considerar as variações na proporção de mortos e no 

tamanho dos microcrustáceos no semiárido brasileiro e mostrou que, apesar da proporção de 

indivíduos mortos não ter sido maior para os reservatórios mais alterados, os constantes 
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estresses e alterações desses ambientes, especialmente dos hipereutroficos, influenciam outros 

atributos da comunidade (biomassa e tamanho). Isso indica que a forma de manejo desses 

ecossistemas exerce uma função importante na biota aquática.  

Além disso, mesmo os dados de densidade e biomassa sem correção não sendo 

diferentes significativamente dos corrigidos, picos de proporção de microcrustáceos mortos (> 

50%) mostram que os métodos tradicionais de fixação de formol, por não permitirem a 

diferenciação do zooplâncton e sua carcaça, podem ser inadequados para gerar informações 

ecológicas precisas. Outros estudos devem ser desenvolvidos em escalas diárias para 

possibilitar melhor compreensão dos impactos das alterações ambientais na variação de 

mortalidade e tamanho ao longo do tempo.     

Os descritores ambientais e dos atributos da comunidade foram homogêneos ao longo 

dos compartimentos (zonas) dos reservatórios do semiárido Neotropical, podendo este fato 

estar relacionado, principalmente, aos reduzidos índices pluviométricos aos quais são 

submetidos na região e à pequena profundidade dos ambientes estudados, ocasionados pelas 

severas secas dos últimos anos. 
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TABELAS  

Tabela 1. Amplitude (mínimo - máximo), média e desvio padrão (SD) para os descritores 

ambientais (a) e Índice do Estado Trófico (b) para os três reservatórios do semiárido 

Neotropical (Pernambuco, Brasil). *Parâmetros que não apresentaram diferença significativa 

entre os reservatórios (Kruskal-Wallis; p > 0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descritores ambientais/ 

Índice do estado trófico 

Cachoeira II 

(Abastecimento hídrico) 

Borborema 

(com recebimento de esgoto) 

Saco I 

(Aquicultura) 

Amplitude Média SD Amplitude Média SD Amplitude Média SD 

a) Descritores ambientais          

Temperatura da água (°C)* 25,8-32,1 29 1,9 25,5-30,4 28,2 1,5 23,6-32,3 28,6 2,4 

pH 7,1-8,8 7,6 0,4 8,1-9,2 8,8 0,2 8,1-8,9 8,5 0,2 

ORPmV 168-213 183,6 27,4 57-147 116,3 20,3 105-173 139,3 27,1 

Condutividade (mS cm–1) - 0,5 - 2,7-4,2 3,4 0,7 3,9-6,6 5,2 1,4 

Turbidez (NTU) 20,2-358 127,9 128,0 151-259 202,4 42,2 124-246 170,5 34,4 

Oxigênio dissolvido (mg/ L-1) 5-10,8 7,3 1,6 4,1-17,7 12,4 3,5 0,4-17,3 11,5 3,5 

Saturação do oxigênio (%) 66,1-146,6 95 20,6 92,1-248,7 157,4 52,9 6,1201,3 151,7 48,8 

Sólidos totais (g/L-1) - 0,3 - 1,7-2,7 2,1 0,4 0,8-4,2 3,3 0,9 

Salinidade 0,0-0,03 0,03 0,1 0,1-0,2 0,2 0,04 0,2-0,4 0,3 0,1 

Clorofila a 7,4-540,6 61,5 125,8 118,5-1096 563,8 318,9 133,3-681,2 439,2 174,3 

Fósforo 95,3-273 157,5 72,4 327-1158,8 725,3 421,3 278,7 478,1 196,9 

Amônia* 5,1-185,3 55,8 65,9 26,6-347,4 97,9 123,8 17,1-923,1 373,2 398,7 

Nitrito* 1,2-25,5 11,6 9,1 2,1-34,2 10,1 12,4 1,2-5,4 3,2 1,4 

Nitrato 12-310,8 117,2 128,5 5-21,4 9,9 6,2 4,4-6,7 6,6 1,7 

b) Índice do Estado Trófico          

Carlson modificado por 

Toledo (1990) 
65,3 84,4 82,9 

Classificação Eutrófico Hipereutrófico Hipereutrófico 
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Tabela 2. Densidade média (ind.m-3 ± desvio padrão), biomassa média (µg PS m-3 ± desvio 

padrão), proporção de mortos (%) e tamanho (mm) dos microcrustáceos nos três reservatórios 

do semiárido Neotropical (Pernambuco, Brasil).  

 

 

 

 

 

 

 

 Descritores/espécies 

Cachoeira II 

(Abastecimento hídrico) 

Borborema  

(Recebimento de esgoto) 

Saco I 

(Aquicultura) 

a) Estrutura, biomassa, mortos e 

tamanho 
   

Densidade corrigida 2,613 ± 3,285 1,200 ± 1,690 974 ± 1,326 

Biomassa corrigida 3,447 ± 5,516 1,051 ± 1,663 1,977 ± 2,931 

Proporção de microcrustáceos mortos 0,65 – 68% 4 – 90,6% 3 – 57% 

Tamanho (mínimo e máximo) 0,24 – 1,15 0,27 – 1,14 0,38 – 1,28 

b) Densidade     

Diaphanosoma spinulosum Herbst, 1967 2243 ± 3073 295 ± 288 387 ± 786 

Moina micrura Kurz, 1874 1604 ± 1342 1078 ± 1322 565 ± 845 

Ceriodaphnia cornuta Sars, 1886 849 ± 1789 - 240 

Simocephalus latirostris Stingelin, 1906 100 ± 113 - - 

Macrothrix elegans Sars, 1901 1728 ± 2498 - - 

Alona ossiani Sinev, 1998 93 ± 144 - - 

Anthalona verrucosa (Sars, 1901) 87 ± 173 10 10 

Dunhevedia odontoplax Sars, 1901 277 ± 462 - - 

Ephemeroporus hybridus (Daday, 1905) 337 ± 566 - - 

Karualona muelleri (Richard, 1897) 10 - 20 

Kurzia polyspina Hudec, 2000 10 - - 

Leberis davidi (Richard, 1895) 310 ± 438 - 10 

Leydigia ipojucae Brehm, 1938 - - 10 

Notodiaptomus cearensis (Wright, 1936) 140 ± 151 1,5 ± 0,7 124 ± 78 

Notodiaptomus iheringi (Wright, 1935) 138 ± 185 - 326 ± 962 

Mesocyclops ellipticus Kiefer, 1936 55 ± 34 - - 

Thermocyclops decipiens (Kiefer, 1929) - 131 ± 127 270 ± 393 
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Tabela 3. Mediana, distância inter-quartis e coeficiente de variação (%) dos dados de 

tamanho dos microcrustáceos planctônicos (Cladocera e Copepoda) nos três reservatórios do 

semiárido Neotropical (Pernambuco, Brasil). 

  

Cachoeira 

(Abastecimento) 

Borborema 

(Com esgoto) 

Saco 

(Aquicultura) 

 

Seca 

 

Chuvosa 

Mediana ± 

Distância inter-

quartis (mm) 0,48 ± 0,30 0,57 ± 0,20 0,75 ± 0,62 0,63 ± 0,43 0,49 ± 0,30 

CV % 46,37 29,91 42,62 41,57 46,84 

 

Tabela 4. Resultados do modelo linear de efeito misto, incluindo os valores de F e p para a 

relação entre os descritores ambientais com a densidade e biomassa corrigida e tamanho 

corporal, ns – não significativo, Modelo completo – considerando o conjunto dos três 

ambientes. 

 

Tabela 5. Resultados do modelo linear generalizado (GLM) com distribuição binominal para 

os dados de proporção de microcrustáceos mortos.  

 Qui-quadrado p 

Período sazonal 3,86 0,05 

Temperatura 0,48 0,49 

Turbidez 0,32 0,57 

Oxigênio dissolvido 0,13 0,71 

Salinidade 0,07 0,79 

 
Cachoeira II 

(Abastecimento hídrico) 

Borborema 

(Recebimento de esgoto) 

Saco I 

(Aquicultura) 

DENSIDADE    

Modelo completo Condutividade (F = 13,41 p = 0,0005) 

Período sazonal  (F = 21,53; p = 0,002) (F = 9,67; p = 0,006) (F = 23,34; p = 0,0002) 

Temperatura da água  ns ns (F = 2,70 p = 0,12) 

Turbidez (F = 6,10; p = 0,024) ns (F = 4,81; p = 0,042) 

BIOMASSA    

Modelo completo Turbidez (F = 23,42; p < 0,0001) e Temperatura (F = 10,80 e p = 0,0017) 

Período sazonal (F = 6,48; p = 0,021) (F = 8,54; p = 0,0095) (F = 23,34; p = 0,0002) 

Temperatura da água ns ns (F = 28,29; p < 0,05) 

Turbidez (F = 18,81; p = 0,0004) ns (F = 4,81; p = 0,042) 

TAMANHO    

Modelo completo Período sazonal (F = 31,23; p < 0,001) e Turbidez (F = 5,92; p = 0,0179) 

Período sazonal (F = 41,90; p < 0,05) (F = 8,54; p 0,0095) (F = 7,51; p = 0,014) 

Temperatura da água ns ns (F = 10,89; p = 0,0042) 

Turbidez (F = 13,61; p = 0,0018) ns ns 
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FIGURAS 

 

 

Figura 1. Localização e a distribuição dos pontos de amostragem nos três reservatórios do 

semiárido Neotropical (Pernambuco, Brasil): Cachoeira II (abastecimento), Borborema 

(recebimento de esgoto) e Saco I (aquicultura). 
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Figura 3. Proporção de mortalidade (%) dos microcrustáceos nos três reservatórios do 

semiárido Neotropical (Pernambuco, Brasil). Devido ao reduzido número de indivíduos (< 

100 ind.) no reservatório que recebe esgoto (barras em preto), não foi possível calcular a 

proporção de microcrustáceos mortos para estação chuvosa. L – Limnética / LIT – Litorânea.  
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Figura 4. Tamanho corporal dos principais microcrustáceos planctônicos (Cladocera e 

Copepoda) nos três reservatórios do semiárido Neotropical (Pernambuco, Brasil). Dspi - 

Diaphanosoma spinulosum Herbst, 1967; Mell - Mesocyclops ellipticus Kiefer, 1936; Mnic - 

Moina micrura Kurz, 1874; Ncea - Notodiaptomus cearensis (Wright, 1936); Nihe - 

Notodiaptomus iheringi (Wright, 1935); Tdec - Thermocyclops decipiens (Kiefer, 1929). 
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Figura 5. Box-plot mostrando a variação no tamanho corporal dos microcrustáceos 

planctônicos (Cladocera e Copepoda) nos três reservatórios do semiárido Neotropical 

(Pernambuco, Brasil). Mediana (linha horizontal no meio da caixa) e intervalo interquartil 

(caixa). 
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Figura 6. Histogramas de frequência da distribuição de tamanho (mm) dos microcrustáceos 

planctônicos (Cladocera e Copepoda) nos três reservatórios do semiárido Neotropical 

(Pernambuco, Brasil). 
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Figura 7. Análise de Redundância (RDA) dos microcrustáceos (Cladocera e Copepoda) e os 

descritores ambientais que foram significativos na análise considerando os dois períodos 

sazonais.  
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Figura 8. Análise de Redundância (RDA) entre os microcrustáceos (Cladocera e Copepoda) e 

os descritores ambientais que foram significativos no período de seca.  

 

Figura 9. Análise de Redundância (RDA) dos microcrustáceos (Cladocera e Copepoda) e os 

descritores ambientais que foram significativos na análise considerando o período chuvoso.   
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

o Os reservatórios do semiárido Neotropical estudados, além de serem rasos e 

hipereutrofizados, apresentam semelhanças nas condições físico-químicas ao longo de 

todo seu percurso (variação entre-zonas),  

 

o Mesmo estando próximos (<3 km), as diversidades alfa (riqueza) e beta (composição) 

dos microcrustáceos são diferenciadas entre os reservatórios, podendo este fato ser 

uma resposta aos diferentes tipos de uso e às diferentes fontes de nitrogênio nos 

ecossistemas estudados, Neste caso, os reservatórios com recebimento de esgoto e o 

utilizado para aquicultura (altamente alterados) compartilham várias espécies, ao 

passo que o reservatório utilizado para abastecimento hídrico e com alterações 

moderadas apresenta uma maior quantidade de táxons exclusivos,   

 

o A elevada riqueza observada no reservatório com alterações moderadas (Cachoeira II - 

abastecimento hídrico) é um indicativo de que um manejo adequado desses 

ecossistemas do semiárido pode sustentar mais espécies de microcrustáceos, 

 

o A hipótese de que a proporção de mortos seria maior para os mananciais mais 

alterados foi refutada, Consideramos que os microcrustáceos que habitam esses 

reservatórios são espécies oportunistas que conseguem tolerar os constantes estresses 

proporcionados pelos impactos antrópicos, ou que o reservatório classificado como 

moderamente alterado já apresente características limitantes aos microcrustáceos, 

 

o Um dos reservatórios mais alterados (Saco I) apresenta tamanho superior das espécies, 

rejeitando parcialmente a hipótese de que o tamanho dos microcrustáceos planctônicos 

é inferior para os ambientes mais alterados, Mesmo assim, o manancial que recebe 

esgoto tem proporção elevada de tamanhos menores que 1 mm,  

 

o Mesmo estando submetidos a impactos diferentes, os ambientes apresentam 

proporções de mortos similares, Entretanto, a variação em outros atributos da 

comunidade (biomassa e tamanho) indica que o manejo desses ecossistemas tem uma 

função importante para biota aquática como um todo, já que os microcrustáceos são 

elementos chaves nas teias alimentares dos reservatórios, 
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ANEXO 1 Normas para publicação na Zoological Science 

 

 

 

ZOOLOGICAL SCIENCE publishes contributions, written in English, in the form 

of (1) Original Articles, (2) Reviews, and (3) Essays, Reviews and Essays are usually invited 

by the Editor, Authors should consult with the Editor-in-Chief before submitting unsolicited 

Reviews and Essays, We welcome the submission of papers from non-members of the 

Society, Read the INSTRUCTIONS TO AUTHORS carefully when you prepare a 

manuscript,  

 

NOTES ON PREPARATION OF ELECTRONIC FILES  

File formats  

Authors should NOT submit PDF file(s) converted from their original document and 

image files, because the uploaded files will be automatically converted by S1M into HTML 

and PDF documents, The Main Document file should be prepared in Microsoft Word 6,0 or a 

later version, Files prepared in other word-processing packages should be saved in rich text 

format (RTF), The recommended formats for Illustration files are TIF, EPS, PSD (Adobe 

Photoshop), and AI (Adobe Illustrator), The color mode should be set to CMYK, not RGB, 

and the resolution should be a minimum of 300 dpi, Although JPG, GIF, and PPT/PPTX 

(Microsoft Power Point) files are also acceptable, we cannot guarantee the quality of final 

images online or in print, You should avoid the BMP format, The preferred software for Table 

files is Microsoft Excel (save each table in a file with a single worksheet; multi-sheet Excel 

files are not acceptable), Useful information about digital art is available at 

http://cjs,cadmus,com/da/index,jsp,  

Size limit  

Please note that the combined size limit for all uploaded files is 20 MB, If your files 

exceed this size limit, please submit low-resolution figures for peer-review purposes only, and 

send high-resolution files only after the manuscript is accepted, You can also submit printed 

figures via conventional postal service, In the latter case, make sure that you complete the 

“Files to be sent in off-line” section during your submission via S1M, and send two complete 

sets of high-quality illustrations for electronic reviewing as well as for publishing, to the 

Editorial Office, Authors are welcome to contact the Editorial Office for further details,  

http://cjs.cadmus.com/da/index.jsp
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PREPARATION OF Main Document FILE  

Manuscripts should be prepared using a proportional font such as Times or Times 

New Roman in 12-point size, The entire text should be double-spaced with appropriate 

margins, The right margin should NOT be justified, All pages should be numbered 

consecutively, The use of footnotes to the text should be avoided as far as possible, Sentences 

should be separated by a single space, For spelling, American style is preferred; e,g,, use 

homolog, analyze, center, and behavior rather than homologue, analyse, centre, and 

behaviour, Common Latin abbreviations such as ibid,, etc,, e,g,, i,e,, and ‘et al,’, and short, 

commonly used Latin terms such as ‘in vitro’, ‘in vivo’, and ‘in situ’, should NOT be 

italicized, The preferred organization of the Main Document of an original paper is as 

follows: (1) Title page, (2) Abstract and Key words, (3) Introduction, (4) Materials and 

Methods, (5) Results, (6) Discussion, (7) Acknowledgments, (8) References, and (9) Figure 

legends and table captions, The Table and Illustration files should be prepared separately 

from the Main Document file (see Section D, E below), However, authors are not obliged to 

adhere rigidly to this organization, They may modify the style when such modification makes 

the presentation clearer and more effective, There is no restriction on the style of review 

articles,  

Following are descriptions of the sections in a Main Document file listed above: 

 

1, TITLE PAGE  

The first page of the manuscript should contain the title; the authors’ names; the 

authors’ affiliations and addresses; an abbreviated title (40 characters or less, including 

spaces) to be used as the running header; the name and contact information (phone and fax 

numbers and email address) for the corresponding author; and any title-page footnotes, Where 

possible, email addresses associated with the author’s affiliation should be used (rather than 

commercial email providers such as gmail or hotmail), Authors with different affiliations 

should be identified by the use of a numerical superscript linking the name and affiliation, In 

addition, the authors should select from the following list, and indicate on the first page, the 

discipline in which they wish the submitted paper to be reviewed and published: Behavioral 

biology, Biochemistry, Cell biology, Developmental biology, Diversity and evolution, 

Ecology, Endocrinology, Genetics, Immunology, Molecular biology, Morphology, 

Neurobiology, Phylogeny, Physiology, Reproductive biology, or Taxonomy 
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2, ABSTRACT AND KEY WORDS  

All manuscripts must include a brief but informative ABSTRACT, preferably not 

exceeding 250 words, intelligible without reference to the main text, The abstract should not 

be divided into multiple paragraphs, and should not include reference citations, Five or more 

key words should be provided below the ABSTRACT to assist with indexing of the article,  

 

3, INTRODUCTION  

This section should provide enough background information to make it clear why the 

study was undertaken and should clearly describe the objectives of the study, Lengthy 

literature reviews are discouraged,  

 

4,MATERIALS AND METHODS  

This section should provide the reader with all the information necessary to repeat the 

work, For a modification of published methodology, only the modification needs to be 

described, with reference to the original source, Statistical analysis of the data (where 

applicable) is mandatory, using appropriate methods, which must be cited,  

 

5, RESULTS  

Results should be presented by referring to tables and figures and without discussion, 

Avoid repeating in the text lists of numerical values that are also presented in tables; however, 

reference to peak or other noteworthy values is permissible, In taxonomic descriptions of new 

species, the following order of topics is preferred: species name (centered), reference to 

relevant figures & tables (centered on next line); synonymies; diagnosis (if used); material 

examined (holotype, paratype[s], and other material); etymology; description; taxonomic 

remarks; other information, if any (e,g,, natural history, behavior); and finally 

occurrence/distribution,  

 

6, DISCUSSION  

This section should at least include a concise summary of the principal findings, a 

discussion of the validity of the observations, a discussion of how the findings relate to other 

published works dealing with the same subject, and a discussion of the significance of the 

work,  
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7, ACKNOWLEDGMENTS  

In this section, the authors should acknowledge assistance to their study, including, for 

example, sources of financial and material support, people who assisted in fieldwork, or 

people who helped improve the manuscript, but not including anonymous reviewers and 

handling editor assigned to the manuscript, 

 

8, REFERENCES  

References should be cited in the text as follows:  

One author: Matsuda (1995) or (Wada, 1994; Matsuda, 1995),  

Two authors: Matsuda and Yamada (1994) or (Wada, 1992; Matsuda and Yamada, 

1993)  

More than two authors: Matsuda et al, (1990) or (Wada et al,, 1986, 1989; Matsuda et 

al,, 1990a, b) 

All references cited in the text should be listed in the REFERENCES section in 

alphabetical order according to the surname of the first author, For two-author papers with the 

same first author, the order is alphabetical by the second author’s name, For three-or-more-

author papers with the same first author, the order is chronological, The REFERENCES 

section should be double-spaced like the rest of the manuscript, and without a blank line 

between separate references,  

The following examples illustrate the format to be used for different types of 

references:  

Books: Campbell RC (1974) Statistics for Biologists, 2nd ed, Cambridge University Press, 

London  

Journal articles: Shima A, Ikenaga M, Nikaido O, Takabe H, Egami N (1981) 

Photoreactivation of ultraviolet light-induced damage in cultured fish cells as revealed by 

increased colony forming ability and decreased content of pyrimidinedimers, Photochem 

Photobiol 33: 313–316 

 

Articles in edited volumes:  

Nakahara H (1991) Nacre formation in bivalve and gastropod molluscs, In “Mechanisms and 

Phylogeny of Mineralization in Biological Systems” Ed by S Suga, H Nakahara, Springer 

Verlag, New York, pp 343–350  

Wiersma CAG (1961) Reflexes and the central nervous system, In “The Physiology of 

Crustacea, Vol 2” Ed by TH Waterman, Academic Press, New York, pp 241–279  
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Journal names should be abbreviated, without punctuation; lists of standard journal 

abbreviations are accessible via the World Wide Web (e,g,, 

http://home,ncifcrf,gov/research/bja/ or http://library,caltech,edu/reference/abbreviations) by 

searching with the keywords ‘scientific journal abbreviations’,  

Manuscripts accepted for publication but not yet published should be listed in the 

Reference section as “in press,” The use of “in preparation”, “submitted for publication”, or 

“personal communication” is not allowed in the reference list, Instead, the phrases 

“unpublished data” or “personal communication” should appear parenthetically following the 

relevant name(s) in the text,  

The names and initials of more than six authors should be abbreviated using “et al,” 

for all additional authors,  

 

9, FIGURE LEGENDS AND TABLE CAPTIONS  

Figure legends, table captions and footnotes, and captions for supplementary files (if 

any; see section H below) should be included in a section entitled FIGURE LEGENDS AND 

TABLE CAPTIONS following the REFERENCES section within the Main Document file, 

This is to facilitate the editing and proofreading of legends and captions, 

 

PREPARATION OF TABLES  

Tables can include essential data relevant to important points in the text, or other 

information (e,g,, DNA primers or collecting localities) that would otherwise appear as long 

lists in the text, Avoid presenting data in both a table and a figure, or repeating in the text all 

the data presented in a table, All tables should be referred to in the text, and the approximate 

position of each should be indicated in the margin of the manuscript, if possible, Each table 

should be prepared in a separate Table file prepared with a spread-sheet program, such as 

Microsoft Excel, and should have an explanatory caption (see Section B above), For editing 

purposes, table captions and footnotes should also be repeated in the “FIGURE LEGENDS 

AND TABLE CAPTIONS” section of the Main Document file submitted (see Section C-9 

above), 

 

PREPARATION OF FIGURES  

All figures should be appropriately labeled with letters and numbers of a font size that 

will be at least 1,5 mm high in the final reproduction, Abbreviations should be consistent 
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between figures and the text, All figures should be referred to in the text and numbered 

consecutively (Fig, 1, Fig, 2, etc,), Multiple parts or panels of a single figure must be labeled 

by a capital letter (A, B, C, ,,,) in the upper or lower left corner of each part, with the font size 

used to label figure panels larger than the labels used in the figure to label structures and other 

features, See Section B for recommended file formats, Figures that are substandard and 

require corrections may delay publication, It is costly to publish color figures, and these will 

be published at the author’s expense (see section L, PAGE CHARGES),  

Each figure should be accompanied by an explanatory legend, The legends for all 

figures should be typed consecutively together, doublespaced, on one or more pages in a 

section of the submitted Main Document file under the heading “FIGURE LEGENDS AND 

TABLE CAPTIONS” (see Section C-9 above), Sufficient detail should be given in each 

legend to make it intelligible without reference to the text, However, please avoid repeating in 

figure legends long, detailed explanations of methodology that are also presented in Materials 

and Methods,  

Maps included as figures should include appropriately labeled lines indicating latitude 

and longitude, and should have major geological features, country names, and place names 

also be labeled to help orient the reader, 

 

ABBREVIATIONS  

Abbreviations of obscure or specialized measurement units, quantity units, chemical 

names, and other technical terms in the body of the paper should be used only after these have 

been defined clearly in the place they first appear in the text, However, abbreviations that 

would be recognized by scientists outside the author’s field may be used without definition, 

such as PCR, P, SD, SE, DNA, RNA, ATP, ADP, AMP, EDTA, UV, and CoA, The metric 

system should be used for all measurements, and standard metric abbreviations should, in 

general, be expressed without periods, Units of measurement not preceded by a number 

should not be abbreviated, e,g,, “all units are given in millimeters”, There should be a space 

between a value and its unit, e,g,, 20 mM, 42 μl, However, °C and % have no space, e,g,, 

10°C, 85%, Mathematical symbols such as =, ±, >, 

 

Appendix  

Key points from International Standards  

For Authors 
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o The research being reported should have been conducted in an ethical and responsible 

manner and should comply with all relevant legislation,  

o Researchers should present their results clearly, honestly, and without fabrication, 

falsification or inappropriate data manipulation,  

o Researchers should strive to describe their methods clearly and unambiguously so that 

their findings can be confirmed by others,  

o Researchers should adhere to publication requirements that submitted work is original, 

is not plagiarised, and has not been published elsewhere,  

o Authors should take collective responsibility for submitted and published work,  

o The authorship of research publications should accurately reflect individuals’ 

contributions to the work and its reporting,  

o Funding sources and relevant conflicts of interest should be disclosed, For Editors 

o Editors are accountable and should take responsibility for everything they publish, 

o Editors should make fair and unbiased decisions independent from commercial 

consideration and ensure a fair and appropriate peer review process, 

o Editors should adopt editorial policies that encourage maximum transparency and 

complete, honest reporting,  

o Editors should guard the integrity of the published record by issuing corrections and 

retractions when needed and pursuing suspected or alleged research and publication 

misconduct,  

o Editors should pursue reviewer and editorial misconduct,  

o Editors should critically assess the ethical conduct of studies in humans and animals,  

o Peer reviewers and authors should be told what is expected of them,  

o Editors should have appropriate policies in place for handling editorial conflicts of 

interest, 
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ANEXO 2 Normas para publicação na Journal of Plankton Research  

 

 

 

Sections of the manuscript 

Typically papers should be divided into the following sequence of headed sections: 

o Title (title page should also include author contact information and up to five 

keywords) 

o Abstract (max, 200 words) 

o Introduction 

o Method 

o Results 

o Discussion 

o Conclusions 

o Acknowledgements 

o Funding 

o Data Archiving 

o References 

o Table and Figure legends 

o Tables 

o Figures 

 

General Format of Submitted Manuscripts 

o Manuscripts should occupy not more than the page limit for the manuscript category 

including text, all tables and figures, The Editor-in-Chief should be consulted prior to 

submission if this limit cannot be achieved 

o Number each page to enable reviewers to refer to items in the manuscript easily, 

o Use 1,5 line spacing with a 2 cm margin on all sides of the text, 

o The text should be Times New Roman font size 12 (except if required within tables 

where size 10 may be used), 

o Avoid footnotes, 

o Use 'L' for litre (eg mL), not 'l' 
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o Nutrient concentrations should be reported as molar (not mass; i,e, µM nitrate (not µg 

nitrate-N L -1) 

o Avoid use of 'reduce' (opposite of oxidise) except when for chemical usage, 

o Use 'autumn' not fall, 

o Identify sampling locations by latitude, longitude and by country as appropriate, 

o Check the PDF for the clear reproduction of figures, special symbols and Greek 

letters, 

o Differentiate between the letter O and zero, and the letters I and l and the number 1, 

 

Title, abstract, and key words 

Please pay particular attention to providing an accurate and informative title, abstract 

and key words, For online bibliographic searching these have a key role in drawing the 

attention of potential readers to your paper, The Abstract should be self-contained including, 

background to the study, significance and principle findings, and conclusions and wider 

significance, 

 

Conclusions  

All JPR papers should include a Conclusions section at the end of each article, which 

should also be summarized in the Abstract, The Conclusions should be clear, concise and 

readily understood by the readership, 

 

References  

Authors are responsible for the accuracy of the References, Published articles and 

those in press (state the journal which has accepted them) may be included,  

If you use EndNote and/or Reference Manager to facilitate referencing citations (not 

required for submission), this journal's style is available for use, Alternatively use 

the CAS Source Index (CASSI) Search Tool for journal name abbreviations, 

 

In the text a reference should be cited by author and date as:  

,,,experiments by Author (Author, 1989) have demonstrated,,,,  

'or'  

,,,as reported earlier (Author and Author, 1985; Author et al,, 1998),,,  

http://cassi.cas.org/search.jsp
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Do NOT place text other than the author and date within the parentheses, No more 

than two authors may be cited per reference; if there are more than two authors use et al, If in 

doubt, please consult the most recent issue of the Journal, 

 

Reference citation 

At the end of the manuscript the citations should be typed in alphabetical order by first 

author's surname followed by initials, References should include, in the following order: 

 

o Authors' names (please list up to and including eight names, followed by et al,) 

o Year 

o Paper title 

o Journal title 

o Volume number and inclusive page numbers 

Please note: in the Reference List the first 8 authors of each paper should appear in full, 

For more than 8 authors include the first 8 followed by et al,  

The name of the journal should be abbreviated according to the CAS Source Index 

(CASSI),  

The CAS Source Index (CASSI) Search Tool is an online resource intended to support 

researchers and librarians who need accurate bibliographic information, Use this free tool to 

quickly identify or confirm journal titles and abbreviations for publications indexed by CAS 

since 1907, including serial and non-serial scientific and technical publications, Book 

references should also include the editors and the name and address of the publisher, 

 

Some examples: 

Langeland, A, and Rognerud, S, (1974) Statistical analyses used in the comparison of three 

methods of freshwater zooplankton sampling, Arch, Hydrobiol, , 3 , 403--410, 

 

Russell, F, A, and Yonge, M, (eds) (1976) Advances in Marine Biology , Vol, 13, Academic 

Press, London, 

 

Schimizu, I, (1978) Dinoflagellate toxins, In Scheuer, D, J, (ed,), Marine Natural Products, 

Chemical and Biological Perspectives, Vol, 1, Academic Press, London, pp, 1--42, 

 

http://cassi.cas.org/search.jsp
http://cassi.cas.org/search.jsp
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Personal communications should cite the name and location of the author (J, Smith, Sydney, 

personal communication) and unpublished data should be cited as '(unpublished data)', Both 

should be used as sparingly as possible,  

 

Reference citation checklist 

o Year of publication should appear in brackets 

o Journal name must be appropriately abbreviated (see World List of Scientific 

Periodicals) 

o Journal name must be in italics 

o Journal volume number must be in bold 

o Do not include journal issue numbers 

o Use comma, not colon to separate volume number from page range 

o Use a semi-colon rather than comma to separate reference citations within the text - 

(Harris, 2009; Harris, 2010) rather than (Harris, 2009, Harris, 2010) 

 

Legends for Tables and Figures  

These should be listed on a separate, numbered page of the manuscript (or several 

pages if needed) after the References, Define all symbols and abbreviations used in the figure 

unless these are defined within the figure itself, Common abbreviations and those defined in 

the preceding text need not be redefined in the legend,  

 

Third-Party Content in Open Access papers  

If you will be publishing your paper under an Open Access licence but it contains material for 

which you do not have Open Access re-use permissions, please state this clearly by supplying 

the following credit line alongside the material:  

 

Title of content 

Author, Original publication, year of original publication, by permission of [rights holder]  

 

This image/content is not covered by the terms of the Creative Commons licence of this 

publication, For permission to reuse, please contact the rights holder, 
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Tables  

Tables should be typed on separate pages and numbered consecutively with Roman 

numerals, They should be self-explanatory and include a brief descriptive title, They should 

be of such a size that, when typeset, they will easily fit onto a Journal page, the type area of 

which is 220 (height) x 164 mm (width), 

Footnotes to tables indicated by lower case letters are acceptable, but they should not 

include extensive experimental detail, 

 

Figures 

All illustrations (line drawings and photographs) should be referred as 'Fig, 1' 

throughout text and legends, 

Electronic illustrations submitted to the Journal must: 

o use Adobe Postscript fonts, not TrueType or system 'bitmap' fonts  

o be converted to grayscale or bitmap mode if originally in colour but are to be 

reproduced in black and white  

o have any unnecessary white space cropped from around the outside of the image if the 

file is a,tif file,  

o each be saved in a separate file, If a figure has multiple parts (e,g,, Fig, 1A, Fig, 1B) 

all parts should be saved into one file arranged as the author wishes them to appear in 

the final publication  

o have a resolution of 600 dpi for line figures, and 300 dpi for half tones) for 

publication, saved as ,tif, ,jpg, ,gif, ,bmp, ,eps, Word (or ,rtf) or PowerPoint files  

o if they are to be reproduced in colour, be in CMYK, not RGB mode, and saved at 300 

dpi  

o always use the latest version of the software program available, Files from older 

versions often lose integrity when opened in newer versions, 

 

Line Figures 

Line figures should be the size intended for publication (maximum dimensions 220 x 

164 mm including legends), with uniform lettering style which is in proportion with the 

overall dimensions of the drawing, All lines, letters and symbols should be black: grey does 

not reproduce on printing, No additional artwork, re-drawing or typesetting will be done, 

Scale bars, where appropriate, should be included within the figure, not in the legend, 
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Photographs  

Photographs must be submitted for printing in the desired final size so that reduction 

can be avoided, Photographs, including their legends, must not exceed 220 x 164 mm, 

Photographs should be of sufficiently high quality with respect to detail, contrast and fineness 

of grain to withstand the inevitable loss of contrast and detail inherent in the printing process, 

Please indicate the magnification by a rule on the photograph, Do not state the magnification 

in the legend: it may be necessary to change photographs slightly to improve the layout of the 

paper, 

 

Colour Figures  

All figures submitted to the journal in colour will be published in colour online at no 

cost (unless the author specifically requests that their figures be in black and white online),  

Authors may choose to also publish their figures in colour in the print journal: you will 

be asked to approve this cost after your article is accepted for publication,  

Black and white figures will be printed without additional cost, but figures that may be 

converted from colour to black and white should be well prepared with high contrast, and 

must have a resolution of at least 300 dots per inch at their final size,  

Figure captions must be suitably worded to apply to both the print and online versions 

of the article, If applicable, you will be issued an invoice at the time of publication,  

 

Note: Orders from the UK will be subject to the current UK VAT charge, For orders from 

elsewhere in the EU you or your institution should account for VAT by way of a reverse 

charge, Please provide us with your or your institution’s VAT number, 

 

Process, Authors should indicate clearly that they would like to take up this option in their 

original submission, Colour figures for online-only reproduction must be submitted at the 

same time as the main manuscript, They cannot be altered or replaced after the paper has been 

accepted for publication, The figures must be identical to those reproduced in the print 

journal, but for the addition of colour, 

 

Conventions  

In general, the Journal follows the conventions of the CBE Style Manual (Council of 

Biology Editors, Bethesda, MD, 1983, 5th edn), Follow Chemical Abstracts and its indexes 

for chemical names, For guidance in the use of biochemical terminology follow the 
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recommendations issued by the IUPAC-IUB Commission on Biochemical Nomenclature, as 

given in Biochemical Nomenclature and Related Documents, published by the Biochemical 

Society, UK, For enzymes use the recommended name assigned by the IUPAC-IUB 

Commission on the Biochemical Nomenclature, 1978, as given in Enzyme Nomenclature, 

published by Academic Press, New York, 1980, Where possible, use the recommended SI 

(Systéme International) units, Genotypes should be italicized (underline in typed copy): 

phenotypes should not be italicized, For bacterial genetics nomenclature follow Demerec et 

al, (1966) Genetics, 54 , 61-76, 

 

Abbreviations  

Try to restrict the use of abbreviations to SI symbols and those recommended by the 

IUPAC-IUB, Abbreviations should be defined in brackets after their first mention in the text, 

Standard units of measurements and chemical symbols of elements may be used without 

definition in the body of the paper, 

 

Chemical formulae and mathematical equations 

Wherever possible, write mathematical equations and chemical formulae on a single 

line, Submit complicated chemical structures as artwork, 

 

 

 

 


