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1

Apresentação
O uso de organismos zooplanctônicos vivos tem sido largamente

recomendado no cultivo de larvas e alevinos de peixes, não só por garantir um
alto rendimento nutricional mas também porque os alevinos preferem
geralmente ingerir os organismos vivos (Watanabe et al, 1983). As dietas
naturais incluem diferentes tipos de algas, organismos zooplanctônicos e larvas
de invertebrados. Alguns deles têm sido selecionados como alimento para
larvicultura. Existem limitações para a escolha da dieta, relacionadas
principalmente com a qualidade, disponibilidade e aceitabilidade do alimento
juntamente aos indicadores nutricionais do animal tais como a digestibilidade e
à razão energia estocada /nutrientes consumidos. Outras características
referem-se à facilidade de obtenção das culturas e à viabilidade econômica
(Watanabe & Kiron, 1994).
As larvas de peixes mais jovens consomem animais de pequeno porte,
como rotíferos, já os alevinos passam a consumir organismos maiores do
zooplâncton, principalmente cladóceros e copépodos (Threlkeld & Choinski,
1987). Os cladóceros são os organismos preferidos, tendo em vista algumas
características alométricas, bem como sua composição nutricional (De Bernardi
& Giussani, 1975). Sendo assim, estas características poderiam colocar os
cladóceros junto aos rotíferos como os animais preferidos para o cultivo em
larga escala numa estação de piscicultura.
Um dos pontos críticos em qualquer estação de piscicultura, é a
manutenção de estoque de zooplâncton de boa qualidade em grande
quantidade, disponíveis no tempo certo e, que possibilitem alimentar
adequadamente os alevinos de toda a estação. Desta maneira, o cultivo “in
vitro” é desejável sob o ponto de vista de qualidade alimentar, já que se pode
escolher qual o organismo que se deseja cultivar e, com isto, melhorar
significativamente a qualidade do alimento que se oferece aos alevinos.
De acordo com Bachion (1996), uma vantagem do cultivo dos
cladóceros é que, sob condições ótimas de temperatura, alimento, e qualidade
da água, pode-se obter um grande número de indivíduos num curto período de
tempo,

devido

à

reprodução

partenogenética

apresentada

organismos.
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Além disto, estes animais estocam grandes quantidades de lipídeos,
principalmente sob a forma de triglicérides, que são substâncias prontamente
metabolizáveis pelos seus predadores, no caso as larvas e alevinos de peixes
(Goulden & Henry, 1988). A quantidade de lipídeo encontrada pode ser um
indicador do estado nutricional e do investimento energético para a prole. A
quantidade de lipídeo estocado e o investimento maternal subseqüente para
prole variam quando dafinídeos são alimentados com diferentes dietas de algas
ou quando a quantidade de alimento torna-se limitante (Groeger et al, 1991).
Desta maneira, os diferentes tipos de lipídeos perfazem a maior parte do
estoque energético no zooplâncton, particularmente cladóceros.
Não existe, ainda, uma visão clara do que seja uma dieta adequada para
o zooplâncton, sendo a qualidade alimentar uma função do conteúdo
bioquímico da presa, dos requerimentos nutricionais do predador e da
habilidade do predador para adquirir os nutrientes da presa. Diferentes
espécies zooplanctônicas, ainda que de grupos relacionados, podem diferir
consideravelmente em seus requerimentos nutricionais ou em suas habilidades
para assimilar os nutrientes das algas (Stutzman, 1995).
Segundo Gulati & De Mott (1997), a qualidade do alimento é de
importância crucial para o zooplâncton na natureza. Eles apresentaram
algumas alternativas para os mecanismos pelos quais o alimento afeta seus
consumidores, que são: a limitação de elementos como o fósforo, limitação de
ácidos graxos e digestibilidade reduzida. Desta maneira, não somente as
características morfológicas, mas também a composição química e mineral das
algas podem afetar o crescimento do zooplâncton (Lürling et al, 1997).
Organismos

zooplanctônicos

apresentam

preferência

alimentar

por

determinadas espécies de algas e, dentre os diferentes grupos um dos mais
adequados seriam os das clorofíceas. Outras algas, como as criptofíceas,
oferecem um rendimento nutricional maior em virtude de possuírem uma
grande quantidade de substâncias nutritivas, como os lipídeos. Porém, elas são
em geral de difícil cultivo o que dificulta o seu uso em grande escala. (SipaúbaTavares, 1988; Giani, 1991).
Segundo Sipaúba-Tavares & Rocha (1994), clorofíceas unicelulares ou
cenobiais são selecionadas para o cultivo em larga escala para servir de
alimento para o zooplâncton, por apresentarem parede celular mais fina e, uma
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quantidade elevada de carbono orgânico total em relação ao peso seco. De
acordo com Boersma & Vijverberg (1996), as clorofíceas Chlamydomonas
globosa e Scenedesmus obliqüs têm sido usadas extensivamente como
alimento para o zooplâncton e são consideradas um recurso alimentar de alta
qualidade.
O valor nutricional de uma determinada alga como alimento para o
zooplâncton pode ser estudado por meio de variáveis como: taxa de filtração
das algas pelo zooplâncton, composição elementar através da relação C, N e P
das algas e a constituição bioquímica, principalmente lipídeos das algas e do
zooplâncton. De acordo com Sterner et al (1992), existem diversos fatores na
dieta que poderiam comprometer severamente a habilidade para determinar o
estado nutricional dos animais baseado somente no conteúdo lipídico. De
acordo com ele, os níveis de lipídeos de Daphnia podem ser altos ainda
quando as taxas de crescimento corporais são baixas, assim, não há certeza
que níveis baixos de lipídeo sejam realmente indicadores confiáveis da
deficiência de alimento.
Já Repka (1996) propôs que a morfologia, digestibilidade, valor
nutricional e a presença de possíveis compostos tóxicos do alimento são
fatores determinantes da qualidade de uma partícula alimentar para Daphnia.
De acordo com Chen & Folt (1993), as características bioquímicas são as mais
usadas para verificar a qualidade do alimento para o zooplâncton. Respostas a
curto prazo da comunidade tais como herbivoria, assimilação, taxas de
respiração e preferência alimentar são também usadas (Infante & Litt, 1985;
Giani, 1991; Groeger et al, 1991; Chen & Folt, 1993; Pagano & Saint-Jean,
1994). Os parâmetros demográficos, tais como sobrevivência e reprodução,
são menos usados, apesar deles serem potencialmente mais valiosos, pois
refletem a habilidade do alimento em manter o crescimento populacional do
consumidor por um longo tempo, se comparados à constituição bioquímica e
composição elementar em termos de qualidade alimentar.
Entretanto, não somente as algas constituem fonte de alimento para os
organismos zooplanctônicos, o zooplâncton herbívoro também utiliza as
bactérias (Geller & Müller, 1981). A alimentação do zooplâncton ainda pode ser
afetada indiretamente pela temperatura, por alterar o ambiente físico ou
biológico. Há fortes evidências que temperaturas elevadas podem produzir uma
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redução no tamanho do corpo dentro das populações de zooplâncton (Klein
Breteler & Gonzalez, 1988). Existem poucos estudos dando ênfase nas
respostas do zooplâncton para temperaturas em torno de 25º C (Moore et al,
1996).
De acordo com Bachion (1996), o estudo da nutrição de organismos
planctônicos em laboratório fornece subsídios para produção em larga escala.
O conhecimento da biologia, assim como da influência de fatores como
temperatura e tipo de alimento sobre o crescimento populacional e valor
nutricional do zooplâncton permitem a manipulação das condições de cultivo,
garantindo o sucesso das culturas de plâncton. Além disto, um outro objetivo
desse tipo de estudo está ligado ao entendimento da dinâmica das
comunidades planctônicas. Segundo Giani (1993), os mecanismos de nutrição
de diferentes espécies zooplanctônicas, seletividade, taxas de ingestão, e
vários outros aspectos foram extensivamente investigados, mas muitas
questões ainda não foram respondidas.
O presente estudo está dividido em três partes, onde foram testadas
duas dietas alimentares para os cladóceros Daphnia laevis Birge, 1878 e Moina
micrura Kurz, 1874, através de diferentes enfoques. O objetivo geral foi o de
verificar qual das duas dietas selecionadas foi mais adequada para os
cladóceros citados acima. A presente investigação pretendeu obter ainda
maiores informações sobre a biologia destas espécies: tempo de renovação da
biomassa e facilidade de cultivo, visando a produção em larga escala para a
alimentação de larvas de peixes. Desta forma, os objetivos específicos do
estudo foram:
a) testar a influência das algas Ankistrodesmus gracilis e Scenedesmus
quadricauda no crescimento populacional de Daphnia laevis e Moina
micrura (cladocera) através dos seguintes parâmetros demográficos:
comprimento e biomassa dos neonatos, comprimento e biomassa de
fêmeas adultas primíparas, número de ovos das primíparas, capacidade
inata para aumento (µ) e capacidade suporte (K).
b) medir a taxa de filtração das referidas espécies com as diferentes dietas
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c) avaliar o teor de lipídeo total e de triglicérides das espécies zooplanctônicas
decorrente do tipo de dieta utilizada, além do índice de lipídeo por níveis em
escala.
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Capítulo 1

O efeito das algas Ankistrodesmus gracilis e Scenedesmus quadricauda
no crescimento de dois cladóceros, Daphnia laevis e Moina micrura, em
experimentos de curta duração.
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Resumo
O efeito de diferentes dietas sobre o crescimento de duas espécies do
zooplâncton foi avaliado através do uso de variáveis ligadas ao crescimento
somático (comprimento e biomassa) e diferentes aspectos demográficos (taxa
de crescimento "per capita", taxa instantânea de crescimento e número de
fêmeas ovadas). As espécies zooplanctônicas utilizadas foram Daphnia laevis
e Moina micrura e, as dietas, as clorofíceas Scenedesmus quadricauda e
Ankistrodesmus gracilis. As culturas de cladóceros foram mantidas sob um
fotoperíodo de 11 horas de luz. A iluminação variou entre 800 e 1400 Lux e a
temperatura permaneceu 21  3°C. Os experimentos tiveram a duração de 6
dias. Todos os animais foram provenientes de culturas estoque obtidas a partir
da clonagem de um único indivíduo, mantidas em béqueres de 2 L. Os
experimentos para a determinação do crescimento populacional tiveram a
duração de 10 a 14 dias, para D. laevis e M. micrura, respectivamente. A alga
Ankistrodesmus cresceu mais do que Scenedesmus com o mesmo meio CHU12
e foi encontrada uma diferença significativa entre as duas curvas de
crescimento (F=1,47, gl=38, p<0,001). Ankistrodesmus apresentou maior
capacidade de suporte (K) tanto para Daphnia quanto para Moina. O
crescimento exponencial foi maior para a população de Daphnia e, a população
de Moina cresceu muito mais lentamente. No entanto, os padrões de
crescimento populacional encontrados para Moina micrura com relação às
duas dietas, no referido trabalho, se ajustaram mais ao modelo logístico
(r2=0,96 e 0,95) do que Daphnia laevis (r2=0,71 e 0,79). Os neonatos de
Daphnia laevis tinham em média 0,62mm de comprimento e os adultos com a
dieta Ankistrodesmus atingiram 1,50mm e 1,06mm para Scenedesmus. Já os
neonatos de Moina micrura tinham em média 0,52mm e os adultos atingiram
0,98mm e 0,97mm para Ankistrodesmus e Scenedesmus, respectivamente. A.
gracilis demonstrou ser um alimento mais adequado para os cladóceros
estudados, sendo que Moina apresentou maiores valores de capacidade
suporte e menor tempo para produção de ovos.
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Abstract
The effects of different food conditions on selected zooplankton species were
assessed by means of variables associated with the somatic growth (length and
biomass) and demographic constraints (instantaneous increase rate and time of
female

maturation).

The

Chlorophyceae

Ankistrodesmus

gracilis

and

Scenedesmus quadricauda were used as algal food for the cladoceran species
Daphnia laevis and Moina micrura. The cultures of cladocerans were
maintained under a 11:9 L:D photoperiod. The ilumination intensity varied
between 800 and 1400 Lux, and the temperature was 21 ± 3 °C. The
experiments lasted 6 days. The experiments for the populacional growth had a
duration of 10 and 14 days, for D. laevis and M. micrura, respectively. All
animals came from clonal cultures maintained in vessels of 2L.. The algae
Ankistrodesmus grew more than Scenedesmus with the same CHU12 medium
and a significant difference it was found among the two growth curves (F=1,47,
gl=38, p <0,001). Ankistrodesmus algae showed higher support capacity (K) for
Daphnia and for Moina. The exponential growth was higher for Daphnia
population than for Moina, and the population of Moina grew much more slowly.
The population of Moina had a better fit to the logistic model (r2=0,96) than
Daphnia laevis (r2=0,71). The mean lenght of Daphnia laevis neonate was
0,62mm. The adults of this species reached 1,50mm on the average with the
Ankistrodesmus diet and 1,06 for Scenedesmus. Neonates of Moina micrura
had on average a length of 0,52mm and the adults 0,98mm and 0,97mm, for
Ankistrodesmus and Scenedesmus, respectively. A. gracilis demonstrated to be
a better food for both species, nevertheless Moina presented higher support
capacity and smaller time for production of eggs.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

12
1

Introdução
Um dos aspectos mais importantes das interações alga-zooplâncton

refere-se à indagação se as algas presentes em um dado ambiente podem
sustentar

isoladamente

a

reprodução

continuada

da

comunidade

zooplanctônica. Existem inúmeros estudos sobre a ecologia do zooplâncton
demonstrando que nem sempre a cadeia linear clássica (produtores primáriosherbívoros) é a mais importante. Um desses casos refere-se ao trabalho de
Nauwerck (1963) no lago sueco Erken, que suscitou grande controvérsia na
literatura (Cushing, 1976, Lewis, 1977; Knoechel, 1977). É impossível
determinar, no meio ambiente, quais as algas, dentre as muitas presentes no
plâncton, determinam a manutenção de algumas espécies particulares ou,
como a reprodução é influenciada por fatores tais como temperatura e
interações com algas filamentosas e algas tóxicas. Na verdade, o único lugar
no qual a qualidade nutricional de espécies algais individuais pode ser
determinada com precisão é no laboratório onde as interações entre
determinadas populações de algas e herbívoros podem ser estudadas em
detalhe e sob condições controladas (Lundstedt & Brett, 1991).
Tem sido crescente a preocupação com a dieta de organismos
zooplanctônicos também para viabilizar o seu cultivo em massa e,
conseqüentemente, diminuir a mortandade de larvas e alevinos de peixes
(O'Brien, 1979; Sipaúba-Tavares, 1988, 1993). Há uma necessidade de
estudos comparativos sobre a qualidade nutricional do fitoplâncton e a
utilização desse recurso por diferentes espécies zooplanctônicas, pois a
qualidade relativa da alga dependerá da espécie zooplanctônica testada
(Lundstedt & Brett, 1991). Rothhaupt (1990) demonstrou que as taxas de
crescimento de rotíferos são influenciadas pelo tipo de alga submetida como
alimento.
Variações na produtividade de Daphnia alimentada por diferentes
espécies algais são registradas na literatura por Giani (1991) e Lundstedt &
Brett (1991), pois a qualidade do alimento ingerido desempenha um importante
papel no processo de nutrição. Em outro estudo, Infante & Litt (1985)
determinaram em laboratório que diatomáceas pequenas e Cryptomonas são
recursos de qualidade mais alta do que as diatomáceas maiores e algas
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verdes. Por outro lado, essas algas servem como recurso de qualidade mais
elevada do que as cianobactérias (Arnold, 1971).
Porém, de acordo com Sterner (1997), as diferenças na qualidade do
alimento são mais importantes quando a quantidade é relativamente alta, mas,
há um longo caminho a ser percorrido para entender exatamente quando e
onde esta qualidade é vital para o zooplâncton. Segundo o mesmo autor, a
qualidade do alimento pode ser extremamente importante em solucionar muitos
modelos na estrutura da comunidade zooplanctônica.
O valor nutricional é o resultado de várias propriedades, como
ingestibilidade, assimilabilidade e composição bioquímica. Sendo assim,
somente experimentos de crescimento podem dar a informação mais precisa e
isenta

de

outras

influências

presentes

no

meio

ambiente.

Nesses

experimentos, a reprodução e o crescimento dos herbívoros podem ser
acompanhados e comparados em condições de dietas diferentes, e estes
resultados obtidos darão informação sobre o valor nutricional de uma dieta
(Lampert, 1987; Giani, 1993).
Os crustáceos cladóceros têm sido descritos como espécies-chave em
muitos ambientes, já que conseguem sozinhos monopolizar quase toda a
produção primária em curtos períodos de tempo (Pinto-Coelho, 1991). Além
disso, eles servem como elo entre a comunidade microbiana e a cadeia
alimentar planctônica clássica de algas, zooplâncton e peixes, em ambientes
de água doce (Stockner & Porter, 1988). Apesar das algas geralmente serem
consideradas o maior componente na dieta de Daphnia, flagelados mixotróficos
e heterotróficos são abundantes e constituem-se em uma fonte alimentar
potencialmente nutritiva que, muitas vezes, tem sido ignorada em estudos de
disponibilidades de recursos para o zooplâncton (Sanders & Porter, 1990).
De acordo com Lynch (1989), existem diversas características que
fazem de Daphnia um animal popular para estudos laboratoriais. Algumas
dessas características incluiriam a reprodução partenogenética, a facilidade
para o cultivo em condições controladas e a transparência da carapaça que
facilita a medida do investimento individual em crescimento e reprodução.
Conseqüentemente, a maior parte dos estudos já realizados de qualidade algal
para crustáceos zooplanctônicos em ambientes de água doce, tem usado
predominantemente dafinídeos. Este fato sugere que outras espécies

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

14
zooplanctônicas, particularmente aquelas as quais são mais difíceis de cultivar,
difiram em seus requerimentos nutricionais (Lundstedt & Brett, 1991) o que
enfatiza a necessidade de haver mais

estudos com outros

grupos

zooplanctônicos.
Daphnia laevis e Moina micrura pertencem às famílias Daphnidae e
Moinidae, respectivamente, dentro do grupo Cladocera. Juntamente com outros
microcrustáceos, ocupam um importante papel nos ecossistemas aquáticos de
água doce, como fonte de alimentação para peixes, especialmente em seus
estágios juvenis (Fonseca, 1991). São espécies planctônicas filtradoras, sendo
o alimento constituído geralmente por algas, protozoários, detritos orgânicos e
bactérias.
Poucas espécies do gênero Daphnia são descritas com ocorrência no
Brasil. Somente três espécies, D. laevis Birge, D. gessneri Herbst e D. ambigua
Scourfield têm sido registradas (Matsumura-Tundisi, 1984). Já as espécies do
gênero Moina encontradas no Brasil são as seguintes: M. micrura, M. minuta,
M. reticulata e M. rostrata (Elmoor-Loureiro, 1997).
No presente estudo foram testadas as clorofíceas Ankistrodesmus gracilis
e Scenedesmus quadricauda para os cladóceros D. laevis e M. micrura. A
escolha destas espécies de cladóceros deve-se aos seguintes fatores: são
organismos importantes na estrutura da comunidade zooplanctônica em
inúmeros reservatórios brasileiros (Pinto-Coelho, 1998); estes animais podem
ser encontrados em tanques de piscicultura (Sipaúba-Tavares, 1993; Rocha &
Tavares, 1994); são espécies que, de uma forma geral, resistem bem ao
manejo envolvido no cultivo e podem ser selecionadas como alimento pelas
larvas de peixes tendo em vista algumas características alométricas bem como
sua composição nutricional (De Bernardi & Giussani, 1975).
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2

Objetivos

a) testar a influência de duas dietas monoalgais no crescimento populacional
de duas espécies de cladóceros planctônicos, Daphnia laevis e Moina
micrura.
b) Verificar os seguintes parâmetros demográficos: comprimento e biomassa
dos neonatos, comprimento e biomassa de fêmeas adultas primíparas,
número de ovos das fêmeas adultas primíparas, taxa de crescimento "per
capita" (rm ), taxa instantânea de crescimento (µ) e valor máximo de N (K).
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3
3.1

Material e métodos
Coleta e preparação dos organismos zooplanctônicos
Os cladóceros, Daphnia laevis e Moina micrura, foram transferidos do

local de coleta (Reservatório da Pampulha, BH – MG) para o laboratório e,
mantidos em condições controladas numa concentração alimentar de 104
cels.mL-1 de uma cultura mista das algas Scenedesmus quadricauda e
Ankistrodesmus gracilis.
Inicialmente, a troca de água foi efetuada a cada dois dias com água do
próprio local de coleta. Posteriormente, a água da cultura foi substituída por
água reconstituída pela mistura de duas soluções (CETESB, 1994), de acordo
com as normas já padronizadas (TAB. 1). Os animais utilizados em todos os
experimentos foram oriundos desta referida cultura.
TABELA 1

Preparação das soluções-estoque que foram utilizadas na água

reconstituída (CETESB, 1994).
Solução
1

2

Reagente

Concentração

Sulfato de cálcio (CaSO4.2H2O)

1,5g

Água destilada

1L

Cloreto de potássio (KCl)

0,2g

Bicarbonato de sódio (NaHCO3)

4,8g

Sulfato de magnésio (MgSO4.7H2O)

6,1g

Água destilada

1L

A água reconstituída foi preparada adicionando-se 20mL da solução 1 e
10mL da solução 2 em 970mL de água destilada autoclavada. Foi introduzida
uma aeração constante por duas horas e a água foi conservada em
temperatura ambiente durante, pelo menos, 24 horas para a solubilização e a
manutenção da saturação de oxigênio dissolvido e equilíbrio de pH. O pH foi
corrigido para a neutralidade com a adição de HCl 0,1 N.
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3.2

Manutenção da cultura dos cladóceros em laboratório
Os animais foram mantidos em cultura no Laboratório de Ecofisiologia de

Organismos Zooplanctônicos desde o mês de outubro de 1996. Os indivíduos
selecionados para os experimentos vieram de uma única fêmea, portanto foram
clonados. Esta medida propiciou a eliminação de possíveis efeitos ligados à
variabilidade genética que é encontrada em populações naturais de cladóceros.
As culturas foram mantidas sob um fotoperíodo de 11 horas de luz e com
uma intensidade luminosa que variou de 800 a 1400 Lux, por meio de duas
lâmpadas fluorescentes de 20 watts cada, a 50-60cm acima das culturas e
temperatura de 21 ± 3°C (FIG. 1). As intensidades de iluminação foram
monitoradas com um luxímetro digital 0500 Lux-Meter Testo. Para manutenção
desta temperatura e do fotoperíodo foi utilizado um sistema de ar condicionado
que foi acionado automaticamente através de temporizadores digital e
analógicos. Uma estufa germinadora J. Prolab 1000 foi utilizada para a
manutenção dos inóculos algais bem como para a manutenção das culturas de
algas.
O local de manutenção das culturas, na medida do possível, foi mantido
limpo, isento de vapores ou substâncias tóxicas. As condições mantidas na
sala foram permanentemente checadas visando verificar

temperatura,

umidade, funcionamento dos “timers” e da câmara germinadora.
O alimento foi fornecido diariamente aos cladóceros sempre num mesmo
período do dia. Um sistema de aeração contínua foi utilizado para que o
excesso de alimento não acarretasse na obstrução do aparelho filtrador (o que
foi observado por meio de observação pessoal) dos animais e na diminuição da
concentração de oxigênio dissolvido na água.
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FIGURA 1

Manutenção da cultura dos cladóceros Daphnia laevis e Moina micrura.

A cada quatro dias, antes do alimento ser fornecido às culturas, fazia-se
um dos seguintes procedimentos:
a) transferia-se os animais para outros béqueres limpos, com a mesma água;
b) filtrava-se os animais em uma rede de 50m, retirava-se o excesso do
sedimento e colocava-se novamente a água com os animais em um outro
vidro;
c) filtrava-se os animais em uma rede de 50m e desprezava-se a água,
colocando-se os animais em uma nova água antecipadamente preparada.
Os frascos de cultura foram lavados com água de torneira filtrada em
duplo filtro Kuno de carvão ativado e microporos de silício, previamente
usando-se uma escova para a remoção de materiais aderidos nas suas
paredes internas. Logo após, a vidraria recebeu banho de ácido clorídrico (2:1)
e foi enxaguada várias vezes e, na seqüência, com água de torneira, filtrada e
destilada. A seguir, foi seca em estufa (70°C) e estocada em armário próprio e
isento de poeira.
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3.3

Cultivo das clorofíceas Ankistrodesmus gracilis e Scenedesmus
quadricauda
Os inóculos das algas A. gracilis e S. quadricauda foram obtidos no

Laboratório de Ficologia do Departamento de Botânica da Universidade
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte – MG.

FIGURA 2

Algas usadas nos experimentos de crescimento de cladóceros.

A: Ankistrodesmus gracilis; B: Scenedesmus quadricauda.

As duas espécies fitoplanctônicas pertencem à Ordem Chlorococcales e
às famílias Chlorellaceae e Scenedesmaceae (Parra & Bicudo, 1995). A
diversidade morfológica deste grupo é grande, tanto nas formas unicelulares
como nas coloniais. De acordo com Huber-Pestalozzi (1983), as células do
Gênero Ankistrodesmus são estreitas, alongadas, muitas vezes mais longas
que o próprio diâmetro e aproximadamente retilíneas ou mais ou menos

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

20
encurvadas ou até mesmo sigmóides. A espécie A. gracilis é uma clorofícea
raramente unicelular de forma lunada (FIG. 2a). Já as células de
Scenedesmus, de um modo geral, são elípticas ou fusiformes, reunidas lado a
lado de modo a formar colônias com 4 ou 8 células (raramente 2, 16 ou mesmo
32). A espécie S. quadricauda é uma clorofícea colonial com número de células
que variam de 2 a 8, sendo que, a maioria dos indivíduos em uma cultura
possuem 4 células (FIG. 2b).
As medidas do comprimento total (m) das algas foram feitas em um
microscópio Leica, em aumento 16x, medindo-se um total de 50 indivíduos de
cada espécie de alga.
3.3.1 Determinação

da

curva

de

crescimento

de

Scenedesmus

quadricauda e Ankistrodesmus gracilis
O cultivo para a determinação da curva de crescimento populacional foi
realizado em estufa germinadora sob condições controladas, com fotoperíodo
(12:12), iluminação (1000 a 1800 Lux) e temperatura de 20 °C (FIG. 3). Foram
utilizados três erlenmeyers de dois litros, sendo três réplicas para o
acompanhamento da curva de crescimento (número de células.dia-1) para cada
alga. O meio de cultura utilizado foi o CHU12 (CHU, 1942)(TAB.2). As colunas
(2) e (3) da tabela citada mostram as concentrações final e da solução estoque,
respectivamente, de cada nutriente componente do referido meio. Foi mantido
um pH alcalino em torno de 8,2.
TABELA 2

Meio de cultura CHU12 (modificado de CHU, 1942).
Nutriente

mg.L-1

Solução estoque.L-1

Ca(NO3)2.4H2O

0,030

30g.L-1

K2HPO4

0,005

5g.L-1

MgSO4.7H2O

0,075

75g.L-1

Na2SiO3

0,025

25g.L-1

KCl

0,005

5g.L-1

Na2CO3

0,020

20g.L-1

FeCl3.6H2O

0,0005

0,5g.L-1
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O meio CHU12 foi autoclavado antes de receber o inóculo, que consistiu
em alíquotas de 20mL, a uma concentração média de 3,8 x 105 cél.mL-1 para
Ankistrodesmus e 0,69 x 105 cél.mL-1 para Scenedesmus. As culturas foram
agitadas três vezes ao dia, o que impediu uma maior sedimentação das algas.
Este procedimento foi repetido em todas as culturas, para que houvesse uma
padronização metodológica.
Diariamente, durante o período de 20 dias, foi realizada a coleta de 1mL
de cultura de cada réplica para a determinação da curva de crescimento das
algas. A contagem do número de células foi em câmara de Fuchs-Rosenthal no
aumento 400x. Um mínimo de 400 células foi contado para cada amostra. A
concentração de algas foi calculada da seguinte maneira:
N
C  * 8 *10 4 [1]
X
Onde: N = número de células contadas
X= número de campos considerados
C = concentração de algas em células.mL-1.
8*104 células.mL-1 = fator para conversão área / profundidade para
câmara Fuchs-Rosenthal.
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FIGURA 3

Estufa germinadora para o cultivo das clorofíceas Ankistrodesmus

gracilis e Scenedesmus quadricauda.

3.4

Cultivo das espécies zooplanctônicas Daphnia laevis e Moina
micrura
Nas FIG. 4a e 4b podem ser observados exemplares das espécies

estudadas, Daphnia laevis e Moina micrura, respectivamente.
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FIGURA 4

Cladóceros usados nos experimentos.

A: Daphnia laevis; B: Moina micrura.

As duas espécies de cladóceros estudadas foram enviadas para serem
identificadas pela taxonomista Elmoor-Loureiro (PUC, Brasília). De acordo com
a pesquisadora (com. pes.), existe um complexo de espécies para Moina
micrura e, no entanto, em todos os casos os exemplares identificados
encaixam-se nas características diagnósticas. No caso da Daphnia, ela possui
características de D. laevis, porém, a D. peruviana e D. obtusa também têm
que serem investigadas, existindo ainda a possibilidade de ser uma espécie
nova. No presente trabalho essas espécies serão referidas como Daphnia
laevis e Moina micrura.
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3.4.1 Delineamento experimental

FIGURA 5

Experimento de crescimento individual dos cladóceros Daphnia laevis e

Moina micrura.

O efeito das duas dietas na alimentação, crescimento e estado
nutricional dos cladóceros foi testado experimentalmente. Foram usadas três
réplicas por tratamento.
Os

experimentos

que

objetivaram

verificar

alguns

parâmetros

demográficos tiveram a duração de 6 dias. Os animais foram mantidos em
vidros "snap-scap" de 100mL (FIG. 5). As seguintes variáveis foram
consideradas: comprimento e biomassa dos neonatos, comprimento e
biomassa das fêmeas adultas primíparas, número de ovos das fêmeas
primíparas e capacidade inata para aumento.
Os experimentos foram feitos em condições não-axênicas. E, em virtude
dos cladóceros geralmente poderem filtrar ativamente as bactérias, houve a
necessidade de controlá-las. Além disto, foi feito ainda o acompanhamento da
temperatura, condutividade, oxigênio dissolvido e pH diretamente no vidro.
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Utilizou-se para tal medidas um analisador eletroquímico Jenway 3440 e, a
cada dia foram sorteadas duas unidades experimentais.
Para o acompanhamento do crescimento populacional, os experimentos
tiveram a duração de 10 dias e 14 dias, para D. laevis e M. micrura,
respectivamente. A partir deste período, o número de indivíduos começava a
declinar em ambos os casos. Os animais foram mantidos em unidades
experimentais que foram béqueres de 2L (FIG. 6).

FIGURA 6

Experimento de crescimento populacional dos cladóceros Daphnia

laevis e Moina micrura.

A concentração média da solução-estoque de algas para a alimentação
do zooplâncton foi de 3 a 4 x 104 cél.mL-1. A concentração nas unidades
experimentais (béqueres

de 2000mL

ou vidros "snap-scap") também

permaneceu relativamente a mesma nos experimentos, em torno de 4,5 x 104
cél. mL-1. Para a determinação do número de células algais nas unidades
experimentais, a cada dia sorteava-se aleatoreamente dois frascos para a
retirada de uma amostra da água que foi fixada com lugol para posterior
contagem das células.
A análise estatística de todos os dados obtidos em cada experimento foi
feita através de Teste “t” e Ancova ao nível de 5% de probabilidade. Todos os
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cálculos foram feitos utilizando-se o Programa Statistica para MS-Windows
(Copyright, 1993), versão 4.3.
3.4.2 Dietas utilizadas
Uma das algas, A. gracilis ou S. quadricauda, sempre na fase
exponencial de crescimento (antes do 20º dia), foi fornecida diariamente às
culturas das espécies zooplanctônicas, assegurando assim um alimento não
senescente. O volume e a concentração de alimento fornecido variou em
função da densidade de células algais na cultura estoque que foi sempre
determinada antes de se proceder à alimentação dos cladóceros.
No decorrer dos experimentos foram retiradas diariamente amostras de
dois frascos experimentais que foram sorteados aleatoreamente para o
controle da concentração do fitoplâncton, através da contagem das células
algais.
3.4.3 Crescimento populacional
Antes do início de cada experimento, os animais foram transferidos para
béqueres de 2L contendo somente água filtrada para o esvaziamento do
conteúdo do trato digestivo e foram mantidos nessas condições por 30 minutos.
Na montagem do experimento para a determinação do crescimento
populacional, a água de um béquer da cultura estoque foi filtrada por meio de
uma rede inox de 160m para retenção dos animais e, depois, estes foram
transferidos para uma placa de Petri com um pouco de água filtrada. Logo
após, 20 fêmeas ovadas de cada espécie foram isoladas e colocadas em
quatro béqueres de 2L, sendo 10 fêmeas de cada espécie submetidas às
dietas Ankistrodesmus e Scenedesmus, respectivamente. A cada dia
acrescentava-se alimento, como discutido acima.
No decorrer do experimento, diariamente, os animais de cada um dos
béqueres foram transferidos vagarosamente para uma placa de Petri por meio
de uma pipeta automática de volume fixo e ponteira larga. E, na seqüência,
eles foram contados e, logo após foram recolocados nos respectivos béqueres.
As contagens totais dos organismos foram realizadas sob lupa, com aumento
10x. O número de organismos.litro-1 foi representado graficamente para cada
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tratamento. Os animais não foram manuseados para evitar que os mesmos
ficassem estressados.
A curva de crescimento dos organismos em cada espécie foi ajustada ao
modelo da equação logística (Krebs, 1978). Tendo em vista que as curvas não
se estabilizaram, o ajuste ao modelo foi feito estimando-se o valor inicial de K
como a média dos três últimos pontos de cada curva das espécies, sendo a
seguinte equação utilizada:
Nt 

K
1  e a rmt

[2]

Onde:
Nt = tamanho da população no tempo t
e = 2,78 (base de log natural)
a = constante de integração definindo a posição relativa da origem da curva
rm = capacidade inata para aumento ou taxa de crescimento "per capita"
K = valor máximo de N
t = tempo
Para a determinação da taxa instantânea de crescimento (µ) foi traçada
uma reta de regressão com os pontos na fase do aumento exponencial, sendo
o µ a inclinação da reta.
Para a estimativa dos parâmetros da equação logística, foi usado o
ajuste de curvas do editor de regressão não linear do Programa SigmaPlot,
versão 2.0. Para verificar o ajuste da curva à equação foi calculado o R2 pelo
Programa Statistica for MS-Windows (Copyright, 1993), versão 4.3.
3.4.4 Crescimento individual e reprodução
Para a montagem dos experimentos, foram utilizados como unidades
experimentais

vidros

"snap-scap",

onde

foram

colocados

neonatos

individualmente que tivessem eclodido com menos de 24 horas. A água das
unidades experimentais foi renovada a cada dois dias.
Foram utilizados 18 vidros para cada tratamento em um período de 6
dias e, a cada dia foram retirados três vidros de cada espécie por tratamento e
feito medidas do comprimento total e número de ovos.
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3.4.4.1 Comprimento e biomassa
As medidas de comprimento total foram realizadas para as diferentes
fases de desenvolvimento dos cladóceros. Os animais foram medidos da
extremidade da cabeça à porção terminal da carapaça do animal, descontandose os espinhos.
A biomassa dos organismos foi determinada pela relação pesocomprimento, descrita por meio da expressão:

B  a.LB

[3]

Onde:
B = biomassa em peso seco (g PS)
L = comprimento em mm
a e b = coeficientes específicos
Desta forma, a partir do comprimento em mm dos organismos, foi
calculada a sua biomassa. Os cálculos deste parâmetro foram feitos com a
aplicação das medidas à equações alométricas disponíveis para crustáceos
zooplanctônicos, como a de Downing (1984).
Em virtude da inviabilidade na aquisição de uma balança de maior
precisão, foram utilizados coeficientes que são usados rotineiramente no
laboratório, sendo os seguintes: Daphnia laevis (a=6,0; b=3,62) e Moina
micrura (a=6,95; b=2,07) (Dowing, 1984; Geller & Muller, 1985, Pinto-Coelho,
1991;).
Os cálculos foram realizados pelo programa Calc_bio escrito em
linguagem Turbo Pascal 5.1.
3.4.4.2

Crescimento individual

As espécies estudadas neste trabalho tiveram as suas curvas de
crescimento em biomassa ajustadas segundo o modelo não linear de von
Bertalanffy que descreve o crescimento como uma função do tamanho ou
peso, sendo representada pela fórmula:



Lt  L 1  e  K t t0 

 [4]

onde:
Lt : biomassa na idade t
L : biomassa máximo para o qual tende o crescimento
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K : coeficiente de crescimento
e : base de logaritmo neperiano
t o : parâmetro relacionado com o L total médio dos indivíduos no instante do
nascimento (L0), expresso em dias
3.4.4.3

Número de ovos

O investimento reprodutivo foi observado através do número de ovos por
fêmea. A cada três vidros retirados, verificava-se a presença ou não de ovos.
Os ovos foram contados ainda na câmara de incubação por meio de uma Lupa
Leica Wild M3C no aumento 25x, fazendo-se uma estimativa do número médio.
O número de ovos carregados por cada fêmea foi registrado mas não houve a
remoção dos mesmos.
3.4.5 Análise das bactérias
Durante os experimentos realizados com as duas dietas, foram
coletadas amostras da água de cada tratamento (1mL de água.réplica-1) para a
análise quantitativa do número de bactérias heterotróficas totais. As coletas
foram realizadas no início dos experimentos e antes da primeira renovação da
água reconstituída. O plaqueamento foi feito em placas com agar NWRI
(HPCA), em triplicata e inoculados em cada placa 1mL da diluição 10-3, e o
meio adicionado "pour plate", de acordo com o procedimento descrito em
Greenberg et al (1992). Este meio foi escolhido por proporcionar um rápido
crescimento das bactérias presentes (não seletivo). As placas foram incubadas
por 48 a 72 horas, a 24C e após este período, foram feitas contagens das
colônias para a determinação do número de bactérias.mL-1.
A contagem foi expressa em UFC (unidade formadora de colônia) por
mililitro (UFC.mL-1), multiplicando-se o número total de colônias ou o número
médio (médias das triplicatas) por placa pelo recíproco da diluição usada.
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4
4.1

Resultados
Caracterização da água utilizada nos experimentos

4.1.1 Fatores abióticos
Na TAB. 3 podem ser observados os valores de temperatura (°C), pH,
condutividade (S.cm-1) e oxigênio dissolvido (mg.L-1) da água usada nos
experimentos. Estes valores foram adequados para os animais, devido ao
baixo número de indivíduos que morreram durante os experimentos. Este fato
ocorreu tanto com Daphnia quanto com Moina.
TABELA 3

Caracterização inicial da água reconstituída utilizada nos

experimentos.
Variáveis analisadas

Água reconstituída

Temperatura (°C)

22,61,41

PH

8,130,04

Condutividade (µS.cm-1)

2001,54

Oxigênio (mgO2.L-1)

12,40,60

Nas FIG. 7 e 8 podem ser observados os dados de caracterização
abiótica da água no decorrer de dois experimentos de crescimento individual.
Em virtude destes experimentos terem sido realizados com a mesma água em
todas as unidades experimentais, não houve uma diferença significativa entre
as duas espécies de cladóceros.
Os valores de condutividade elétrica (S.cm-1) registrados no decorrer
de dois experimentos (06/03/98 e 13/06/98) para as duas espécies estudadas
podem ser observados nas FIG. 7 e 8. Verifica-se uma tendência crescente dos
valores ao longo dos experimentos, em função da adição das dietas
alimentares. Os valores encontrados no experimento 1 ficaram em torno de
180S.cm-1, já no experimento 2 foi de 230S.cm-1.
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Apesar de ter havido uma prévia aeração antes dos experimentos, a
adição de alimento às culturas e as bactérias causaram uma queda nos valores
de oxigênio. Os valores registrados ficaram em torno 12mg.L-1 nos dois
tratamentos e em relação às duas espécies, nos dois experimentos.
Durante os experimentos os valores de temperatura sofreram oscilações
nos dois tratamentos. No experimento 1 os valores ficaram entre 24 a 26°C. Já
no experimento 2, a variação foi maior, variando de 17 a 21°C para as duas
espécies.
Pode ser observado também que os valores de pH não alteraram no
decorrer do experimento. Esses valores variaram de 8,1 a 8,3 no experimento 1
e de 8,2 a 8,5 no segundo experimento.
4.1.2 An
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FIGURA 09

heterotróficas totais no início de um experimento de Daphnia e após dois dias, nos
dois tratamentos:

Sc=Scenedesmus; Ank= Ankistrodesmus.
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tratamentos:

Sc= Scenedesmus; Ank= Ankistrodesmus.
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4.2

Cultivo

das

clorofíceas

Scenedesmus

quadricauda

e

Ankistrodesmus gracilis
4.2.1 Curvas de crescimento
As culturas foram iniciadas com média de 2,8 x 103 cél.mL-1 para a alga
S. quadricauda e 9,1 x 103 cél.mL-1 para a A. gracilis. A comparação do
crescimento populacional nas duas espécies é mostrada nas FIG. 11 e 12. A
curva de Ankistrodesmus caracterizou-se pelo crescimento até o 15° dia
quando as densidades estabilizaram-se em torno de 8,0 x 105 cél.mL-1.
Padrão similar foi observado para Scenedesmus que pára de crescer por
volta do 15º dia, quando atingiu-se o valor de 6,22 x 104 cél.mL-1 (FIG. 12). No
entanto, as densidades de Ankistrodesmus estabilizaram-se em valores mais
elevados do que os encontrados para a alga Scenedesmus (µ=0,44). Desta
maneira, tanto a densidade final de células como a taxa de crescimento
exponencial (µ=0,51) foram maiores para a alga Ankistrodesmus. A análise de
covariância demonstrou que as curvas de crescimento foram significativamente
diferentes (MS=632,59; F=3,03; p>0,001).
4.2.2 Comprimento total das células algais
O valor médio do comprimento total foi 19,64  1,01 m para A. gracilis.
Para S. quadricauda esse valor foi 19,46  1,46 m. A largura e espinho das
células foram 7,75  0,75 m e 14,13  1,02 m, respectivamente.
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FIGURA 11 Curva de crescimento da alga Ankistrodesmus gracilis.
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FIGURA 12 Curva de crescimento da alga Scenedesmus quadricauda.
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4.3

Cultivo dos organismos zooplanctônicos

4.3.1 Curvas de crescimento
No decorrer dos experimentos, as concentrações de células da alga
Ankistrodesmus foram maiores do que da alga Scenedesmus para as duas
espécies de cladóceros, chegando a alcançar 9,15 x 104 cél.mL-1 (TAB. 4).
TABELA 4

Variação na concentração de células nas dietas Ankistrodesmus e

Scenedesmus para as duas espécies de cladóceros Daphnia laevis e Moina
micrura (cél.mL-1).
Ankistrodesmus

Scenedesmus

Daphnia (n=9) 9,1 x 104 a 1,7 x 105

2,2 x 104 a 5,5 x 104

7,5 x 104 a 1,8 x 105

1,9 x 104 a 4,7 x 104

Moina (n=9)

O crescimento populacional atingido por D. laevis foi maior com a dieta
Ankistrodesmus, onde o número de indivíduos ultrapassou 60 ind.L-1. Já, com
Scenedesmus, a população cresceu até atingir um número de indivíduos em
torno de 50 ind.L-1 (FIG. 13 e 14). Em relação à Moina, foi observado um
crescimento populacional também maior com Ankistrodesmus, se comparado
com Scenedesmus (FIG. 15 e 16).
A curva de crescimento das espécies D. laevis e M. micrura foram
ajustadas ao modelo logístico (FIG. 13, 14, 15 e 16). Na TAB. 5 estão
apresentados os valores dos parâmetros calculados pelas equações ajustadas
para as curvas de crescimento populacional logístico (a, rm e K) para ambas
espécies nos diferentes tratamentos. Tanto para M. micrura quanto para D.
laevis, houve um crescimento populacional maior com a dieta Ankistrodesmus.
No entanto, os padrões de crescimento populacional encontrados para Moina
micrura com relação às duas dietas, ajustaram-se mais ao modelo logístico, já
que os valores de R2 foram bem mais elevados para Moina. A análise de
covariância (TAB. 6) revelou uma diferença significativa entre as duas curvas
de Moina, Scenedesmus e Ankistrodesmus, no entanto não foi encontrada a
mesma diferença entre as curvas de Daphnia.
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TABELA 5

Valores ajustados para o modelo logístico em relação ao

crescimento populacional de Daphnia laevis e Moina micrura para os diferentes
tratamentos. A fórmula geral da equação logística é Nt=K1(1+2,72*exp(a-rm*t)).
I=Ankistrodesmus e II=Scenedesmus
Espécies
D. laevis

M. micrura

Dietas

A

rm

K

GL

R2

I

1,41

1,29

52,17

8

0,71

II

2,24

2,02

44,28

8

0,79

I

2,47

0,55

289,73

12

0,96

II

3,30

0,50

230,84

12

0,95

rm = capacidade inata para aumento (dia-1)
a = constante de integração
K = valor máximo de N (ind.)
GL= graus de liberdade
Os parâmetros do modelo logístico atestam que Ankistrodesmus
apresentou maior capacidade de suporte (K) tanto para Daphnia quanto para
Moina, se comparada a Scenedesmus. Por outro lado, o valor de rm foi muito
menor para Moina, o que indica que este cladócero cresceu mais lentamente
do que Daphnia. Existe um ponto em que o crescimento deixa de ser
exponencial e a densidade dos organismos atinge a capacidade suporte (K). E,
na realidade, a população de Daphnia atinge este "plateau" no 4º dia, enquanto
que a população de Moina atinge o "plateau" no 10º dia.
A taxa instantânea de crescimento (µ) do modelo exponencial também
foi maior para a população de Daphnia. Foram obtidos valores de 0,33 e 0,23
dia-1 com as dietas Ankistrodesmus e Scenedesmus, respectivamente. Este
cladócero não só cresceu mais rapidamente como também atingiu um número
maior de indivíduos com a dieta Ankistrodesmus. Já, para a população de
Moina foram obtidos valores para µ de 0,21 dia-1 com a dieta Scenedesmus e
0,15 dia-1 para a dieta Ankistrodesmus.
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FIGURA 13 Curva logística de crescimento populacional de Daphnia laevis com a
alga Ankistrodesmus gracilis.
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FIGURA 14 Curva logística de crescimento populacional de Daphnia laevis com a
alga Scenedesmus quadricauda.
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FIGURA 15 Curva logística de crescimento populacional de Moina micrura com a
alga Ankistrodesmus gracilis.
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FIGURA 16 Curva logística de crescimento populacional de Moina micrura com a
alga Scenedesmus quadricauda.
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TABELA 6

Análise de covariância das regressões para as variáveis tempo

(independente) e número de indivíduos (dependente) de Daphnia laevis e
Moina micrura obtidas com as dietas Ankistrodesmus e Scenedesmus (gl=1).
MS
Daphnia
Moina

F

632,59

3,03

50189,10

85,91

P
0,13
0,000003

4.3.2 Crescimento individual e reprodução
4.3.2.1 Comprimento e crescimento individual
O crescimento somático de D. laevis foi maior com a dieta
Ankistrodesmus, do que com Scenedesmus (FIG. 17 e 18). Já, Moina não
apresentou a mesma diferença e, os indivíduos alcançaram em torno de
0,98mm com ambas dietas (FIG. 19 e 20). Desta maneira, Daphnia teve
maiores alterações no crescimento somático do que Moina.
Na TAB. 7 podem ser observados os dados de comprimentos iniciais e
finais das referidas espécies. Os animais atingiram comprimento maior no
estágio de adulto com A. gracilis, demonstrando ser esta alga um alimento
melhor se comparado com a dieta Scenedesmus.
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FIGURA 17 Crescimento somático (comprimento em mm) em Daphnia laevis com
Ankistrodesmus gracilis.
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FIGURA 18 Crescimento somático (comprimento em mm) em Daphnia laevis com
Scenedesmus quadricauda.
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FIGURA 19 Crescimento somático (comprimento em mm) em Moina micrura com
Ankistrodesmus gracilis.
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FIGURA 20 Crescimento somático (comprimento em mm) em Moina micrura com
Scenedesmus quadricauda.

TABELA 7

Comprimentos iniciais e finais (mm) dos neonatos e adultos das

espécies Daphnia laevis e Moina micrura com as dietas Ankistrodesmus
gracilis e Scenedesmus quadricauda.

Daphnia

Moina

Ankistrodesmus

Scenedesmus

Neonato

0,62  0,17 (n=3)

0,62  0,12 (n=3)

Adulto

1,50  0,08 (n=3)

1,06  0,04 (n=3)

Neonato

0,55  0,10 (n=3)

0,49  0,09 (n=3)

Adulto

0,98  0,12 (n=3)

0,97  0,10 (n=3)

O crescimento em biomassa da espécie D. laevis com as dietas
Ankistrodesmus e Scenedesmus, respectivamente, não se ajustou à equação
de Von Bertalanffy (FIG. 21 e 22). Pode-se observar, no entanto, a grande
diferença obtida no peso final, já que a dieta A. gracilis favoreceu indivíduos
com peso final bem mais elevado (25 µgPS) se comparado à dieta com
Scenedesmus (5 µgPS). O crescimento em biomassa da espécie M. micrura
com a dieta Ankistrodesmus (FIG. 23) também não foi ajustado ao modelo de
von Bertalanffy, assim como o crescimento em comprimento dos cladóceros. Já
para a dieta Scenedesmus, Moina revelou um crescimento que se ajustou bem
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a esse modelo (FIG. 24). E, ao contrário do que ocorreu com Daphnia, o peso
final foi bastante similar para Moina com ambas as dietas, algo em torno de
6,8µgPS.
Na TAB. 8 podem ser observados os valores dos parâmetros da
equação de Von Bertalanffy encontrados para a espécie M. micrura com a dieta
S. quadricauda.
TABELA 8

Parâmetros da equação de Von Bertalanffy para a espécie Moina

micrura com a dieta Scenedesmus quadricauda.
Espécie

Dieta

K

L

M. micrura S. quadricauda

R2

t0

6,38 0,75

0,46

0,86
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FIGURA 21 Crescimento individual (ganho de peso) de Daphnia laevis com a dieta
Ankistrodesmus gracilis.
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FIGURA 22 Crescimento individual (ganho de peso) de Daphnia laevis com a dieta
Scenedesmus quadricauda.
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FIGURA 23 Crescimento individual (ganho de peso) de Moina micrura com a dieta
Ankistrodesmus gracilis.
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FIGURA 24 Crescimento individual (ganho de peso) de Moina micrura com a dieta
Scenedesmus quadricauda.

4.3.2.2 Investimento reprodutivo
A duração dos experimentos permitiu que fossem coletados somente
dados de aparecimento de ovos, ou seja, se estes surgiram na câmara
incubadora ou não (TAB. 9). Em virtude de Moina possuir um ciclo de vida mais
curto do que Daphnia, foi possível verificar a presença de ovos nos dois
tratamentos

somente

para

esse

primeiro

cladócero.

Com

a

dieta

Ankistrodesmus, os ovos começaram a aparecer no terceiro dia. Já com
Scenedesmus foi observada a presença dos ovos a partir do quinto dia de
experimento (TAB. 10).
TABELA 9

Valores médios de ovos obtidos para Moina micrura com as dietas

Ankistrodesmus gracilis e Scenedesmus quadricauda.
Espécie

Dieta Ankistrodesmus

Dieta Scenedesmus

M. micrura

7,26  1,38

7,50  1,04

Pode ser observado ainda na TAB. 10 que o número de ovos não variou
muito em relação aos tratamentos. Ocorreu um retardo no aparecimento dos
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ovos no tratamento com Scenedesmus, onde os indivíduos começaram a
desenvolver os ovos somente a partir do quinto dia.
TABELA 10 Valores

médios

de

ovos

obtidos

para

Moina

com os dois tratamentos a partir do terceiro dia de experimento.
Tempo (dias)

Ankistrodesmus

Scenedesmus

3

7,3  0,6

0

4

7,3  0,6

0

5

7,0  2,6

8,0  1,0

6

7,7  1,5

7,0  1,0

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

micrura

47

5
5.1

Discussão
Caracterização das condições experimentais
As condições físico-químicas obtidas no presente estudo sugerem que

tenham sido ideais para o desenvolvimento dos cladóceros Daphnia laevis e
Moina micrura. Isso deve-se ao fato das temperaturas usadas serem
comumente utilizadas na maioria dos estudos experimentais com cladóceros
(Taub & Dollar, 1968; Manca & De Bernardi, 1987; Urabe, 1991). Os teores de
oxigênio dissolvido podem ser limitantes para os animais aquáticos, sendo o
valor abaixo de 1,0 mgO2.L-1 prejudicial por reduzir o crescimento e a produção
de ovos de cladóceros (Vijverberg, 1989). Já, os valores de condutividade
permaneceram relativamente altos, e tais valores são considerados adequados
para as espécies estudadas.
No presente estudo, os valores de pH permaneceram próximos a 8,0,
mostrando-se adequados para as duas espécies estudadas. Para Bachion
(1996), em relação a maioria das espécies aquáticas tem-se um bom
desenvolvimento dos organismos em água com valores de pH próximo ao
neutro, encontrando valores adequados de pH na faixa de 7,0 a 8,0 para as
espécies Moina micrura, Diaphanosoma birgei e Argyrodiaptomus furcatus. De
acordo com Davis e Ozburn (1969), os dafinídeos são extremamente sensíveis
à acidificação, embora exista uma habilidade diferenciada entre as espécies
para manter a regulação iônica na partenogênese.
Foi observado um aumento no número de bactérias nos dois
tratamentos e, em relação às duas espécies zooplanctônicas trabalhadas.
Muitos autores têm demonstrado que os cladóceros podem se alimentar
ativamente de bactérias naturais ou cultivadas (McMahon & Rigler, 1965;
Gophen et al., 1974; Peterson & Hobbie, 1978; Pace et al., 1983), as quais
desempenham um importante papel na dinâmica trófica aquática.
Geller & Müller (1981) observaram que as bactérias estão disponíveis
para alimento somente para os cladóceros com fina malha de filtração, sendo a
composição dos cladóceros filtradores fortemente influenciada pela quantidade
de bactérias suspensas na água. No presente estudo, provavelmente o
incremento no número de bactérias deve-se à própria produção de fezes dos
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animais que, deste modo, inoculam o meio de cultura com um aporte contínuo
de bactérias.
De acordo com Vijverberg (1989), a qualidade da água e o alimento são
as variáveis mais importantes em culturas de zooplâncton. No presente
trabalho, tomou-se o cuidado para não haver sedimentação do alimento,
trocando-se a água a cada dois dias e agitando manualmente os frascos três
vezes ao dia. Além disso, o número de células algais foi contado neste mesmo
intervalo para que a concentração de alimento permanecesse relativamente
constante.
Todos

os

experimentos

foram

conduzidos

num

período

de

aproximadamente 8 meses e durante este período as culturas foram mantidas
em boas condições. O sucesso na manutenção favorável das culturas estoque
de duas espécies de cladóceros por um período de quase dois anos no
laboratório com uma água reconstituída sugere que a metodologia utilizada foi
adequada. Desta maneira, esse meio assegurou uma alta padronização e
reprodutividade das condições experimentais, além de sua preparação ser fácil
e rápida, ainda que em grandes volumes.
Um dos principais problemas do cultivo das algas em larga escala para a
alimentação das larvas e alevinos de peixes, de forma direta ou indireta (via
zooplâncton) relaciona-se com o custo dos reagentes químicos utilizados para
a preparação dos meios de cultura (Sipaúba-Tavares, 1988). No presente
trabalho as espécies S. quadricauda e A. gracilis cresceram em cultura não
axênica no meio Chu

12,

em virtude das duas clorofíceas estarem crescendo

relativamente bem e por ser simples, não necessitando da adição de
micronutrientes e vitaminas. Este meio já foi usado predominantemente para a
cultura de diatomáceas e algas verdes (Vijverberg, 1989), sendo de fácil
preparação e prático manuseio, não necessitando de micronutrientes e
vitaminas em sua constituição.
A alga A. gracilis obteve um crescimento rápido com o referido meio, o
que foi demonstrado pela curva de crescimento encontrada. De acordo com
Vijverberg (1989) as clorofíceas utilizadas no presente trabalho fazem parte de
gêneros considerados como bons alimentos. Sipaúba-Tavares & MatsumuraTundisi (1984) encontraram uma alta taxa de filtração da alga A. gracilis pelo
copépode Argyrodiaptomus furcatus.
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Lampert & Schober (1980) estimaram como 0.1mgC.L-1 o nível limitante
de alimento no qual a reprodução de vários cladóceros é interrompida. Neste
sentido, Goulden et al (1982) verificaram o efeito dos diferentes níveis de
alimento em três populações de cladóceros (Daphnia magna, Daphnia galeata
e Bosmina longirostris). Os autores também observaram que as tendências
demográficas de todas as espécies foram afetadas por baixos níveis de
alimento (2 x 103 céls.mL-1). Já, Holm & Shapiro (1984), trabalharam com uma
concentração de 5 x 104 céls.mL-1 (~1mgC.L-1) e, de acordo com esses
autores, essa concentração de alimento estava próxima ao nível limitante. No
presente trabalho, a concentração de alimento em carbono utilizada da alga
Scenedesmus, por exemplo, foi, em média, 1,40µgC.mL-1 se considerarmos o
fator de conversão de 37,50pgC.cel-1 para Scenedesmus quadricauda proposto
por Rocha & Duncan (1984). Essa concentração está dentro das faixas
consideradas médias (1 x 104) e alta (2,5-5,0 x 104) para D. magna, de acordo
com Goulden et al (1982), além de ser usada também por vários autores em
trabalhos experimentais (Richman, 1958; Porter et al, 1982; Holm & Shapiro,
1984; Repka, 1997).
Infante & Litt (1985), estudando 10 espécies de algas no Lago
Washington observaram que as formas coloniais foram as menos favoráveis
para alimento. Algas com tamanho dentro da faixa assimilável e com algumas
defesas morfológicas ausentes, tais como espinhos, revestimento duro ou
bainha gelatinosa normalmente poderiam ser consideradas alimentos de alta
qualidade para o zooplâncton herbívoro (Sterner et al., 1993). Rothhaupt &
Lampert (1992) utilizaram a alga verde Scenedesmus acutus em experimentos
e, de acordo com os autores, ela tem mostrado ser um alimento adequado para
os animais Daphnia pulicaria e Brachionus rubens. No entanto, espécies de
Chlamydomonas e Scenedesmus já foram registradas como alimento
inadequado para o zooplâncton (Taub & Dollar, 1968; Hart & Santer, 1994).
Uma das características utilizadas para a avaliação das algas como
alimento é o tamanho, que pode exercer influência na seletividade alimentar
dos animais herbívoros. Sipaúba-Tavares (1988) observou para A. gracilis um
tamanho médio de 23,80m. E, em relação à alga S. quadricauda, Rocha &
Duncan (1984) apresentaram um valor de 14,55m de comprimento. No
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presente trabalho foi encontrado um valor médio de 19,64m para A. gracilis e
19,46m para S. quadricauda. A diferença dos valores de comprimento
encontrada na literatura deve-se a fatores como: diferentes linhagens,
condições da cultura e meio de cultivo utilizado.
5.2

Crescimento populacional dos organismos
Os experimentos aqui realizados foram de curta duração, sendo

realizados em seis dias. Lundstedt & Brett (1991) também trabalharam com
experimentos de curta duração, testando diferentes algas para três espécies de
cladóceros, sendo a mudança no tamanho da população durante este período
considerada uma medida da qualidade algal.
Infante & Litt (1985) estudaram as diferenças entre duas espécies de
Daphnia usando 10 espécies de algas e, após 7 dias, os indivíduos foram
contados e medidos. Os efeitos do suprimento do alimento no tempo de
desenvolvimento, fecundidade, tamanho do corpo e algumas características
demográficas dos crustáceos planctônicos são comumente determinadas em
condições laboratoriais (Hart & Santer, 1994), sendo que a quantidade e a
qualidade do alimento são fatores importantes. DeMott & Müller-Navara (1997)
verificaram a qualidade alimentar de diferentes algas por meio das taxas de
medida do ganho de peso e produção de ovo no zooplâncton em três
experimentos de 6 ou 7 dias.
Sipaúba-Tavares (1988), utilizando as algas S. bijugus e A. gracilis
encontrou para a espécie Moina micrura uma concentração de organismos
igual a 326 ind.L-1 no 12° dia. No presente trabalho, Moina micrura atingiu um
pico máximo de 150 ind.L-1 no 7° dia de cultivo, sendo maior do que com a
dieta S. quadricauda, onde a concentração máxima de indivíduos foi 106
indivíduos por litro. Com relação à Daphnia laevis, Sipaúba-Tavares (1988)
encontrou um número de 519 indivíduos adultos por litro de água. Fonseca
(1991) observou uma alta taxa de crescimento, onde a população atingiu 1327
organismos com a alga Monoraphidium di bowskii. Já, no presente trabalho, foi
atingido um pico de 68 ind.L-1 com a dieta A. gracilis e 49 ind.L-1 com S.
quadricauda. A diferença encontrada na concentração máxima de indivíduos
nos referidos trabalhos provavelmente foi devido às diferentes condições de
cultivo, como a concentração de células algais utilizada nos experimentos, as
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algas estudadas e pela diferença no aumento ou não do volume final dos
frascos.
Na natureza observa-se uma taxa instantânea real (r) que pode variar
entre valores negativos e positivos em resposta ao balanço entre perdas e
ganhos de indivíduos em uma população. As perdas podem se dar por
emigração, predação ou doenças. Os ganhos estão associados à taxa de
natalidade ou imigração. No laboratório, no entanto, as perdas podem ser
eliminadas e as condições de crescimento otimizadas, através da quantidade e
qualidade ideais de alimento, eliminação de doenças e predadores,
temperatura e espaço favoráveis. Nestas condições controladas, a capacidade
inata para aumento da população, ou µ, pode ser observada (Krebs, 1978).
De acordo com o mesmo autor, quando uma população está crescendo
em um espaço limitado, a forma de crescimento é dependente da densidade,
onde após crescimento exponencial ocorre estabilização na densidade dos
organismos. Esta diminuição do crescimento leva a um decréscimo da taxa de
aumento da população até que a população pare de crescer e, a partir daí,
surge um “plateau”, onde o crescimento é nulo. Um dos modelos que melhor
descreve estas fases de crescimento "ilimitado" e crescimento "nulo", é o
modelo logístico (Verhulst, 1938, apud Begon, Harper & Townsend, 1988).
Esse modelo é descrito por dois parâmetros: r ou taxa "per capita" de
crescimento e K ou capacidade de suporte. Nesse modelo, a taxa de aumento
é maior no período inicial, e vai diminuindo gradativamente.
De acordo com Allan (1976), o µ geralmente varia de 0,2 a 0,6 para os
cladóceros. Sipaúba-Tavares (1988) encontrou valores de 0,24 para a espécie
Moina micrura em três litros de água. Bachion (1996) obteve um valor de µ
igual a 0,50 para Moina micrura com a alga Ankistrodesmus gracilis. Nesse
estudo foram obtidos valores de 0,15 e 0,21 para Moina micrura com
Ankistrodesmus gracilis e Scenedesmus quadricauda, respectivamente, em
dois litros de água. Para a espécie Daphnia laevis, Sipaúba-Tavares (1988)
encontrou um valor de µ de 0,41 em três litros de água. Fonseca (1991) obteve
um µ de 0,26 para a mesma espécie em nove litros de água. E, no presente
trabalho, foram obtidos valores de 0,33 e 0,25 para Daphnia com as algas
Ankistrodesmus e Scenedesmus, respectivamente, em dois litros de água.
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Repka (1997) observou que a alga Scenedesmus é uma boa fonte de
alimento, sendo que a taxa de crescimento da população e outros parâmetros
da tabela de vida sempre variarão de acordo com os diferentes clones de
Daphnia. Desta forma, as diferenças encontradas nos valores de r obtidos
nesse trabalho podem também terem sido ocasionadas em virtude das
diferentes espécies utilizadas.
5.2.1 Comprimento e crescimento individual
O crescimento individual constitui-se num dos aspectos que podem ser
quantificados relativos ao desenvolvimento. Ele resulta do balanço entre os
processos de anabolismo e catabolismo (Nikolski, 1963; Bertalanffy, 1938,
1960 apud Fonseca, 1991). Como o processo de crescimento é específico para
cada espécie de organismo, torna-se importante o estabelecimento de padrões
de crescimento para as espécies, com o objetivo de procurar explicar a relação
entre o crescimento dos indivíduos e o ambiente onde vivem (Nikolski, 1963).
O melhor caminho para determinar as variáveis envolvidas e suas
influências no tamanho e peso do corpo é desenvolvendo experimentos sob
condições ambientais controladas (Klein Breteler & Gonzalez, 1988). Estes
mesmos autores demonstraram que o tamanho do corpo de copépodos é
determinado pela temperatura e a concentração de alimento. Urabe (1991)
demonstrou que B. long. parou de crescer após a maturação em concentração
de alimento mais baixa, embora tenha crescido continuamente em uma
concentração de alimento alta.
Bachion (1996), trabalhando com M. micrura, obteve uma variação de
crescimento de 0,61mm a 0,65mm para os jovens. Já Murugan &
Silvaramakrishan (1976) obtiveram um comprimento superior para esta mesma
espécie, 1mm. No presente trabalho foram obtidos valores de 0,97mm a 0,98
mm para os animais adultos no final do experimento e, não houve uma
diferença no crescimento com as duas dietas. No entanto, houve um aumento
no crescimento somático dos indivíduos do primeiro para o segundo dia com a
dieta Scenedesmus. Esses animais podem ter sido influenciados pela ausência
de um pré-tratamento com as algas Ankistrodesmus e Scenedesmus como
alimento, o que pode ter refletido mais nos animais alimentados com
Scenedesmus e ocasionado a diferença no crescimento do 1° para o 2° dia.
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Fonseca (1991) encontrou, para Daphnia laevis, valores iguais a 1,14
mm para os adultos. Já Sipaúba-Tavares (1988) obteve 1,47mm para a mesma
espécie. No presente trabalho foram encontrados valores que variaram de
1,08mm a 1,56mm para os adultos com as diferentes dietas. As diferenças de
valores encontrados provavelmente devem-se às diferentes linhagens,
condições de cultivo utilizadas e tempo do experimento.
Lemcke & Lampert (1975) demonstraram experimentalmente que
Daphnia pulex, em estado de inanição, apresentou valores de peso seco e
conteúdo de carbono consideravelmente menores do que quando alimentadas
de modo adequado. Desta maneira, o peso seco pode variar de acordo com o
estado nutricional do animal, sendo que os animais maiores podem explorar
melhor a disponibilidade menor de alimento do que os menores e a taxa de
crescimento da população aumenta também com o tamanho do corpo
(Goulden et al., 1982).
De acordo com Santos (1978), para que a equação de von Bertalanffy
possa ser ajustada, quando plotados Lt (biomassa no instante t) e Lt

+ t

(biomassa no instante seguinte) os pontos devem estar em linha reta, caso
contrário a expressão não é válida para a população em estudo. No presente
trabalho, tal fato não foi verificado, com exceção da espécie Moina com a dieta
Scenedesmus, o que demonstra não ser o modelo de Bertalanffy o mais
adeqüado para um ajuste de todas as curvas.
O modelo não linear de Bertalanffy é utilizado para descrever curvas de
crescimento para diversos organismos, principalmente peixes. O não ajuste ao
modelo observado para D. laevis com as duas dietas e M. micrura com a dieta
Ankistrodesmus pode ter sido ocasionado pelo curto período dos experimentos.
5.2.2 Investimento reprodutivo
Além da concentração de alimento ser um importante fator controlador
do crescimento e reprodução das espécies zooplanctônicas, a qualidade do
alimento também tem um importante papel, refletindo diretamente na
fecundidade (Bachion, 1996). Os dados obtidos sobre o número de ovos no
presente trabalho confirmam a existência de nítidas diferenças na qualidade
das duas dietas utilizadas, pois, com Ankistrodesmus os ovos começaram a se
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formar decorridos apenas três dias na câmara incubadora do cladócero M.
micrura.
Os resultados obtidos durante os experimentos revelaram que a espécie
M. micrura investiu mais na produção de ovos, enquanto D. laevis demonstrou
investir primeiramente no crescimento somático, acumulando maior biomassa.
Portanto, este fato sugere uma vantagem reprodutiva para a primeira espécie.
Quando os dafinídeos entram no período reprodutivo, o investimento
energético pode ocorrer tanto para o crescimento somático quanto para a
reprodução (Stibor & Lampert, 1993). Manca & De Bernardi (1987) mostraram
que, em níveis mais baixos de alimento, a espécie Daphnia obtusa aloca mais
energia na produção de ovos do que para o crescimento somático, sendo
menor o tamanho do corpo na maturidade como uma conseqüência de uma
taxa de crescimento somático mais baixa. Desta maneira, esta referida espécie
utiliza a estratégia de um mecanismo fisiológico que consiste na produção de
ovos às custas do crescimento somático quando o alimento é reduzido. No
presente estudo, durante o tempo de duração dos experimentos não foi
observada a presença de ovos dentro da câmara de incubação de Daphnia.
No entanto, Fonseca (1991) encontrou que para D. laevis os valores,
tanto de crescimento individual como de fecundidade, revelaram uma
distribuição de energia eqüitativa entre reprodução e crescimento do corpo, já
que esta espécie continuou crescendo, mesmo com pequenos incrementos,
durante quase todo o período de vida, com valores de fecundidade menores e
baixa taxa reprodutiva.
No presente trabalho, inicialmente foram feitas observações para
determinar a longevidade média dos indivíduos das espécies de cladóceros
estudadas. Foram encontrados valores médios de longevidade para as
espécies Daphnia laevis e Moina micrura sendo de 25 e 19 dias,
respectivamente. A partir destes resultados, foram planejados experimentos
com a duração de 12 dias para Daphnia laevis e 9 dias para Moina micrura,
para que fosse possível acompanhar algumas ninhadas dos referidos animais.
No entanto, os vários problemas de contaminação e a inviabilidade de
realização de experimentos com as duas espécies e os dois tratamentos
simultaneamente fizeram com que não fosse possível prolongar um pouco mais
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os experimentos com os animais para observar o aparecimento dos ovos em
Daphnia.
Taub & Dollar (1968) estimaram a quantidade de ovos na câmara
germinadora de Daphnia pulex contando se haviam oito ou menos ovos,
números maiores foram estimados ou assumidos serem oito. Neste trabalho,
foi encontrada uma quantidade média de 10 ovos nos indivíduos de Moina e,
para Daphnia, não foram encontrados ovos. E, em virtude dos ovos não terem
sido retirados, foi feita apenas uma média do número de ovos.
Rocha e Matsumura-Tundisi (1990) encontraram resultados em que
Daphnia laevis obteve um tamanho mínimo de 1,52mm em um período médio
de 5 dias para alcançar a maturidade. No presente trabalho, a duração de seis
dias do experimento não foi suficiente para os animais investirem em ovos.
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6

Conclusões

a) O trabalho aprimorou e testou um protocolo para avaliação de desempenho
dos cladóceros com resposta a variações na qualidade do alimento. Tratase de um procedimento adequado para sua implementação nas estações
de piscicultura.
b) Moina apresentou maiores valores de capacidade suporte e menor tempo
para produção de ovos.
c) Daphnia apresentou maiores taxas "per capita" de crescimento populacional
e maiores taxas instantâneas de crescimento (µ).
d) Ankistrodesmus cresceu mais do que Scenedesmus com o meio CHU12.
Trata-se de uma alga clorófita de fácil cultivo e manipulação, além de uma
boa aceitabilidade para os cladóceros. Neste sentido, os indicadores
demográficos demonstraram a aceitabilidade desta alga pelos cladóceros
estudados.
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Capítulo 2

Taxas de filtração de Daphnia laevis e Moina micrura em relação às
clorofíceas Scenedesmus quadricauda e Ankistrodesmus gracilis
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Resumo
O estudo do comportamento alimentar de organismos zooplanctônicos pode
revelar qual é o impacto que diferentes populações do zooplâncton exercem
sobre o fitoplâncton e como as diferentes espécies de algas são usadas como
recurso alimentar. Assim, o presente estudo objetivou conhecer as taxas de
filtração de Daphnia laevis e Moina micrura (Cladocera), utilizando como
alimento as clorofíceas Scenedesmus quadricauda e Ankistrodesmus gracilis.
Os animais foram isolados do Reservatório da Pampulha e os inóculos algais
obtidos do Laboratório de Criptógamos do Departamento de Botânica da
Universidade Federal de Minas Gerais. Cada quatro animais da mesma
espécie foram colocados em frascos "snap-scap" de 100mL, no qual foram
previamente adicionados 30mL de água reconstituída e 40mL de uma das
dietas algais. Foram usados dois controles contendo apenas água do
reservatório e as algas. Os frascos foram incubados a 24 C durante 10 horas.
O comprimento médio de Daphnia laevis variou entre 1,1mm a 1,2mm para S.
quadricauda e A. gracilis, respectivamente, já para Moina micrura ficou em
torno de 0,7mm para as mesmas dietas. As concentrações algais ficaram em
4,5 x 104 cél.mL-1 e 1,2 x 105 cél.mL-1 para Scenedesmus e Ankistrodesmus,
respectivamente. Ambos os cladóceros exibiram taxas de filtração mais
elevadas quando alimentados com A. gracilis. Os experimentos revelaram que
as taxas de filtração de Daphnia foram mais elevadas do que as de Moina,
embora não tenha ocorrido uma diferença significativa entre as duas espécies
com nenhuma das dietas (t=0,84; gl=10; p>0,001). As taxas de ingestão foram
maiores para Daphnia com a dieta Ankistrodesmus e, foram encontradas
diferenças significativas entre as dietas (t=-1,58, gl=10; p<0,005). A clorofícea
Ankistrodesmus gracilis demonstrou ser um alimento de melhor qualidade para
os cladóceros, sendo filtrada em maiores concentrações.
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Abstract
The feeding behavior study of zooplankton organisms can reveal the impact
that different populations of the zooplankton have on the phytoplankton as well
as the significance of different algae species as food resource. This study
aimed to determine the filtration rates of Daphnia laevis and Moina micrura
(Cladocera),

using

the

chlorophyceae Scenedesmus

quadricauda

and

Ankistrodesmus gracilis. The cladocerans were isolated from Pampulha
Reservoir and algal inocules obtained from Laboratory of Phycology of the
Botany Department of the Federal University of Minas Gerais. Four animals of
the same species were placed in experimental vessels of 100mL, in which were
added 30mL of reconstituted water and 40mL of solution of algae. Two controls
consisted of water and the algae. The flasks were incubated 24°C for 10 hours.
The length of Daphnia varied among 1,1mm a 1,2mm to S. quadricauda and A.
gracilis, respectively. The length average for Moina was 0,7mm for both
treatments. The algae concentrations were 4,5 x 104 cels.mL-1 and 1,2 x 105
cels.mL-1 to Scenedesmus and Ankistrodesmus, respectively. Both cladocerans
exhibited higher filtration rates when fed with A. gracilis. The experiments
revealed that Daphnia filtering rates had higher values, than the ones
determined for Moina. However there was not a significant difference among
the filtration rates of the two species for both diets ( t=0,84; gl=10; P>0,001).
The ingestion rates were larger for Daphnia with Ankistrodesmus diet and, there
were significant differences among the diets (t=-1,58, gl=10; p <0,005).
Ankistrodemus gracilis demonstrated to have better food quality for the
cladocerans, being filtered in higher rates.
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1

Introdução
As interações entre as comunidades zooplanctônicas e fitoplanctônicas

são um ponto central na ecologia do plâncton (Lampert & Taylor, 1985). Por
causa de suas mútuas influências, essas interações são relevantes tanto na
questão da dinâmica trófica quanto na estrutura dessas comunidades (Lehman,
1984). O zooplâncton tem pelo menos dois efeitos contrastantes sobre o
fitoplâncton: a herbivoria, que reduz potencialmente a biomassa das algas
palatáveis e, excreção de nutrientes, que pode estimular o crescimento das
algas pela disponibilização de nutrientes limitantes (Bergquist & Carpenter,
1986).
O zooplâncton límnico de médio e grande porte é geralmente
caracterizado pela prevalência de três grupos de organismos: microcrustáceos
copépodos, microcrustáceos cladóceros e vermes aschelmintos (rotíferos). Os
Cladocera são tipicamente organismos filtradores e possuem apêndices
especializados para favorecer a respiração e a coleta de alimento, como
também para a seleção e rejeição de alimento (Arnold, 1971). Tanto os
copépodos calanóidas quanto os cladóceros promovem uma corrente de água
através das finas malhas dos apêndices para que as partículas alimentares
sejam filtradas. Os cladóceros são capazes de criar uma corrente de filtração
pelo bombeamento rítmico de seus apêndices toráxicos, levando o alimento
para dentro da câmara de filtração. Esta câmara, por sua vez, é limitada pela
parede ventral do corpo, pelo pós-abdômen e pelo movimento dos apêndices
filtradores (Peters, 1984).
Segundo Brooks & Dodson (1965), as dietas dos animais filtradores
varia de acordo com o tamanho, abundância, digestibilidade, bem como com a
facilidade de encontrá-lo. Um grau de especificidade de espécies que ocorre
entre os herbívoros pode levar à uma vantagem competitiva. Além do mais,
alimentos com maior valor nutricional são melhor aproveitados; como as algas,
que são mais assimiladas do que os detritos (Wetzel, 1975). Desta maneira,
estudos sobre o comportamento filtrador são importantes porque podem levar
ao estabelecimento de hipóteses sobre relações entre recursos alimentares e a
dinâmica da comunidade zooplanctônica (DeMott, 1985).
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A taxa de filtração de um zooplâncton refere-se ao volume por unidade
de tempo, e é definida como o volume do meio ambiente aquático contendo o
número de células ingeridas pelo animal em um dado intervalo de tempo. Este
termo não implica que o volume de água passado sobre os apêndices
filtradores seja conhecido, que todas as partículas de algum dado tipo tenham
sido removidas da água ou que todas as partículas retidas pelo aparato filtrador
tenham sido consumidas. Os termos taxa de filtração, taxa de herbivoria,
capacidade de filtração e velocidade de filtração têm sido usados como
sinônimos juntamente com taxa de retenção. Com isto, a terminologia em
relação a esta referida simbologia não está padronizada (Peters, 1984).
Por outro lado, taxa de ingestão é uma medida da quantidade de
alimento ingerido por um animal em um dado tempo, e é medida em termos do
número de células ingeridas, volume de alimento, peso seco, carbono,
nitrogênio, e assim por diante, do alimento (Wetzel, 1975). Uma vez que o
alimento foi ingerido pelo zooplâncton, somente uma fração dele será
assimilada e a restante excretada. As taxas de assimilação e rejeição
influenciarão não só a produção secundária in situ, mas também as taxas de
ciclagem de nutrientes. Os nutrientes associados com o material excretado são
imediatamente

disponibilizados

para

o

meio

aquático

ou

são

subseqüentemente mineralizados por organismos decompositores (Lehman,
1984).
A ingestão de algas não necessariamente implica em sua assimilação,
pois, algas com paredes celulares resistentes, revestimento gelatinoso ou
massas de células coloniais podem passar através do intestino intactas em
algumas espécies de herbívoros e, ainda permanecerem viáveis (Porter, 1973).
Além disso, as taxas de assimilação podem ser altamente variáveis de acordo
com o tipo e concentração do alimento. De acordo com Edmondson & Winberg
(1971), assimilação quer dizer a absorção do alimento pelo sistema digestivo e,
a eficiência de assimilação refere-se à porcentagem da fração do alimento
ingerido que é digerido e absorvido dentro do corpo. A eficiência de
assimilação varia com a qualidade do alimento e as taxas de ingestão de
alimento.
Existem diversas maneiras para determinar tanto as taxas de filtração e
ingestão, como também a produção secundária. E os métodos para medir a
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remoção de partículas podem são diversos, entretanto, todas as técnicas são
falhas em alguns aspectos (Lampert, 1974; Knisley & Geller, 1986). No
presente trabalho foi utilizado o método de contagem de células, em virtude da
praticidade, disponibilidade de recursos e por ser menos oneroso.
Diversos fatores físicos e químicos, como a temperatura, idade da
cultura, intensidade de luz, o volume de água por animal (tamanho do frasco) e
a concentração de alimento podem afetar as taxas de filtração (Raymont,
1983). Dentre esses diversos fatores, a temperatura tem grande importância,
pois afeta o metabolismo dos animais. A maioria dos trabalhos de filtração
(Lampert, 1974; DeMott, 1982; Vanderploeg et al., 1984; Lampert &
Brendelberger, 1996) são realizados em baixas temperaturas, daí a
necessidade de se realizarem experimentos e submeterem os animais a altas
temperaturas, que são encontradas nos países tropicais.
A escolha das espécies deve-se principalmente ao fato de serem
organismos importantes na estrutura da comunidade zooplanctônica em
reservatórios tropicais. Desta maneira, o estudo objetivou conhecer as taxas de
filtração dos organismos zooplanctônicos Daphnia laevis e Moina micrura
(Cladocera), sendo testadas como dietas alimentares duas espécies de
clorofíceas

nanoplanctônicas,

Ankistrodesmus

gracilis

e

quadricauda.
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2

Material e métodos

2.1.1 Cultivo dos organismos zooplanctônicos
Os organismos

utilizados nos experimentos foram isolados

do

Reservatório da Pampulha e cultivados por mais de um ano no Laboratório de
Ecofisiologia de Organismos Zooplanctônicos. Como alimento, foram utilizadas
culturas unialgais não-axênicas de Ankistrodesmus gracilis e Scenedesmus
quadricauda. Os indivíduos selecionados para os experimentos foram
clonados.
A água utilizada para a manutenção das culturas foi reconstituída por
meio da mistura de duas soluções (Cetesb, 1994). As culturas foram mantidas
sob um fotoperíodo de 11 horas de luz e com uma intensidade luminosa que
variou de 800 a 1400 Lux. A concentração da solução-estoque de algas para a
alimentação do zooplâncton foi de 3,0 a 4,0 x 104 células.mL-1.
Os inóculos das algas A. gracilis e S. quadricauda foram obtidos no
Laboratório de Ficologia do Departamento de Botânica da Universidade
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte – MG e mantidos com o meio CHU12
(CHU, 1942).
2.2

Delineamento experimental
Para se testar o efeito de duas dietas nas taxas de filtração dos

cladóceros foram usadas duas espécies diferentes, Ankistrodesmus gracilis e
Scenedesmus quadricauda, com seis réplicas por tratamento.
Os experimentos tiveram a duração de 10 horas. No dia do experimento,
os animais foram concentrados por filtração através de rede (90 m) em placas
de Petri com água reconstituída previamente preparada. A seguir, 24 adultos
não ovados de cada espécie, Daphnia laevis e Moina micrura, foram
individualmente separados sob lupa a 25x de aumento com auxílio de
microalças de Irwin. Antes de cada experimento, os animais permaneceram
pelo menos 30 minutos sem receber qualquer alimento. Cada quatro animais
da mesma espécie e de tamanhos similares foram colocados em frascos "snapscap" de 100mL, no qual foram previamente adicionados 30mL de água
reconstituída e 40mL da dieta, S. quadricauda ou A. gracilis. Foram usados
dois frascos controles contendo apenas água reconstituída e uma das algas. A
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seguir, todos os frascos foram incubados a 24C durante 10 horas, sendo que
os frascos dos controles iniciais foram fixados no início do experimento.
Em experimentos prévios feitos anteriormente no laboratório não foi
encontrada uma diferença significativa entre a curva de crescimento de culturas
de algas aeradas para aquelas não aeradas, indicando que este procedimento
não melhora as condições de cultivo, pois além de serem pouco práticos,
possibilitam um maior risco de contaminação. Por isso, as culturas estoque de
algas foram manualmente agitadas e, no decorrer dos experimentos os frascos
foram agitados a cada três horas.
Após o período de incubação dos frascos experimentais, os organismos
zooplanctônicos foram recolhidos em uma rede de 160 m, corados com o
corante vital rosa de Bengala e fixados com solução de formalina 4%. No
filtrado de todos os frascos experimentais e nos controles finais foram
adicionados 2mL de solução de lugol acético para posterior avaliação
quantitativa do fitoplâncton.
Os organismos zooplanctônicos foram medidos em uma lupa Leica M3C.
Para o fitoplâncton, foram contados pelo menos 400 indivíduos de cada uma
das amostras das espécies algais. As algas foram contadas na lâmina de
Fuchs-Rosenthal no aumento de 400x, considerando-se todos os campos.
A análise estatística de todos os dados obtidos em cada experimento foi
feita através de Teste “t” ao nível de 5% de probabilidade. Todos os cálculos
foram feitos utilizando-se o Programa Statistica para MS-Windows (Copyright,
1993), versão 4.3.
2.3

Taxas de filtração dos cladóceros
A taxa de filtração dos animais foi calculada pelo método de contagem

de células algais (Peters, 1984). Este método consiste em contar o número de
células de alimento em um meio antes e após um período durante o qual os
animais experimentais foram submetidos. A taxa de filtração é calculada
supondo-se que a taxa de nutrição do zooplâncton seja proporcional à
concentração de alimento. Conseqüentemente, a concentração de células de
alimento diminui exponencialmente com o tempo. Assim, a mudança na
concentração de alimento pode ser considerada como uma medida da
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quantidade de alimento filtrado, podendo ser calculada de acordo com a
equação dada por Gauld (1957).
No entanto, no presente trabalho não foram introduzidos fatores de
correção, pois não houve o eventual crescimento das populações de algas.
Desta maneira, a seguinte equação foi utilizada:

FR 

ln C c

 ln C 0  ln C g  ln C 0  V
*
t
N

onde:
FR= taxa de filtração (mL.indivíduo-1.hora-1)
V = volume da amostra no frasco
N = número de indivíduos no frasco
t = duração do experimento em horas
C0 = concentração inicial da alga
Cc = concentração final da alga no controle
Cg= concentração final da alga nos frascos experimentais
Os cálculos de FR foram realizados para cada unidade experimental,
sendo em seguida obtida a média destes valores.
A partir do comprimento em milímetros dos organismos, foi calculada a
sua biomassa pela equação [3]. Os cálculos foram realizados através de
programa em turbo Pascal versão 5.1.

B  a * Lb [3]
onde:
B = biomassa em peso seco (g PS)
L = comprimento
a e b = coeficientes específicos
Os cálculos da equação foram feitos com os seguintes coeficientes:
Daphnia laevis (a=6,0; b=3,62) e Moina micrura (a=6,95; b=2,07) (PintoCoelho, 1991; Geller & Muller, 1985).
As taxas de ingestão dos animais foram calculadas de acordo com o
número médio de células algais (céls.ind-1.dia-1) ingeridas pelos animais
durante o período de 24 horas.
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3
3.1

Resultados
Taxas de filtração com A. gracilis
Dois animais morreram durante o experimento, ficando um total de 46

animais, sendo 22 da espécie D. laevis e 24 de M. micrura (TAB.11). O
comprimento médio de Moina micrura foi 0,66mm e de Daphnia laevis foi
1,24mm. As concentrações algais no início do experimento foram de
aproximadamente 1,2 x 105 cél.mL-1. No final , as concentrações ficaram em
torno de 0,7 x 105 céls.mL-1. As taxas de filtração variaram entre 1,4 a
9,9mL.ind-1. dia-1 para Moina e 0,7 a 11,4mL.ind-1. dia-1 para Daphnia. Não foi
encontrada uma diferença significativa entre as duas espécies em termos de
médias relativas às taxas de filtração (t=1,18; gl=10; p>0,001) (FIG. 25).
A biomassa média dos quatro animais dentro das unidades experimentais
durante os experimentos variou de 3,0 gPS para Moina e 23,5 gPS para
Daphnia (TAB. 11). Em relação às taxas de filtração biomassa específica (TFE)
foram obtidos valores maiores para Moina, embora a diferença não tenha sido
significativa (t=1,36; gl=10; p>0,001) (FIG.26).
3.2

Taxas de filtração com S. quadricauda
No final do experimento foram encontrados 47 animais, já que um animal

morreu, sendo 24 da espécie D. laevis e 23 de M. micrura. O comprimento
médio de Moina micrura foi 0,70mm e de Daphnia laevis foi 1,06mm (TAB. 12).
As concentrações algais no início do experimento foram de aproximadamente
4,5 x 104 cél.mL-1. No final as concentrações ficaram em torno de 4,1 x 104
céls.mL-1. As taxas de filtração variaram entre 1,0 a 6,4mL.ind-1. dia-1 para
Daphnia e 0,29 a 7,4mL.ind-1. dia-1 para Moina. Os valores médios das taxas de
filtração para Scenedesmus foram mais elevados para a espécie D. laevis,
embora não tenha sido encontrada também uma diferença significativa entre as
espécies (t=0,90; gl=10; p>0,001) (FIG.27).
Os valores médios de filtração biomassa específica (TFE) ficaram em
torno de 0,50mL.µgPS-1.dia-1 para as duas espécies de cladóceros, não
havendo uma diferença significativa entre as duas espécies (t=0,05; gl=10;
p>0,001) (FIG.28).
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Foi encontrada uma relação positiva entre a taxa de filtração e o
comprimento da espécie D. laevis com a dieta A. gracilis (r2=0,89) e de Moina
micrura com a mesma dieta (r2=0,71) (FIG.29 e 30).
3.3 Taxas de ingestão com as algas Ankistrodesmus e Scenedesmus
As taxas médias de ingestão da alga Ankistrodesmus foram 5,7 x 105
céls.ind.dia-1 para Daphnia e 3,4 x 105 céls.ind-1.dia-1 para Moina (FIG. 31). Já,
as taxas de ingestão da alga Scenedesmus ficaram em 1,4 x 105 céls.ind-1.dia-1
para Daphnia e 0,9 x 105 céls.ind-1.dia-1 para Moina (FIG.32). Foram
encontradas diferenças significativas entre as dietas (t=-1,58, gl=10; p<0,005)
e, no entanto, o mesmo não ocorreu para as taxas de ingestão entre os
cladóceros.
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TABELA 11 Dados alométricos e de taxas de filtração para as espécies
Daphnia laevis e Moina micrura, com a dieta Ankistrodesmus gracilis, obtidos
em experimentos de laboratório (02/07/98).
Nº UE

Animal

Nº. animais

Comp.

Bio

1

Daphnia

4

0,69  0,07

1,68  0,56

2

Daphnia

4

1,80  0,30

50,40  46,45

3

Daphnia

4

1,95  0,22

67,33  38,98

4

Daphnia

3

1,25  0,08

13,67  3,56

5

Daphnia

4

0,95  0,04

5,02  0,85

6

Daphnia

3

0,83  0,01

3,06  0,22

1

Moina

4

0,64  0,04

2,76  0,41

2

Moina

4

0,65  0,03

2,85  0,31

3

Moina

4

0,57 0,03

2,17  0,23

4

Moina

4

0,78  0,10

4,21  1,11

5

Moina

4

0,63  0,04

2,67  0,28

6

Moina

4

0,69  0,06

3,22  1,66

comp. = comprimento médio em mm dos organismos
bio = biomassa média em gPS dos organismos
filt.ind-1. = taxa de filtração em mL.ind-1.dia-1
filt.PS-1 = taxa de filtração mL.gPS-1.dia-1
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TABELA 12 Dados alométricos e de taxas de filtração para as espécies
Daphnia laevis e Moina micrura, com a dieta Scenedesmus quadricauda,
obtidas em experimentos de laboratório (31/10/98).
Nº UE

Animal

Nº animais

Comp.

Bio.

1

Daphnia

4

0,65  0,04

1,28  0,32

2

Daphnia

4

0,98  0,08

5,88  1,88

3

Daphnia

4

1,08  0,16

8,79  4,45

4

Daphnia

4

1,85  0,08

56,04  9,77

5

Daphnia

4

0,93  0,14

5,17  2,70

6

Daphnia

4

0,92  0,27

5,93  5,42

1

Moina

3

0,69  0,07

3,25  0,70

2

Moina

4

0,81  0,17

4,66  1,93

3

Moina

4

0,60 0,07

2,41  0,36

4

Moina

4

0,75  0,05

3,83  0,24

5

Moina

4

0,66  0,03

2,94  0,94

6

Moina

4

0,69  0,06

3,22  1,66

comp. = comprimento médio em mm dos organismos
bio. = biomassa média em gPS dos organismos
filt.ind-1. = taxa de filtração em mL.ind-1.dia-1
filt.PS = taxa de filtração em mL.gPS-1.dia-1
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FIGURA 25 Taxas de filtração de Daphnia laevis e Moina micrura com a dieta
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FIGURA 26 Taxas de filtração
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biomassa específica de Daphnia laevis e Moina

micrura com a dieta Ankistrodesmus gracilis (mL.µgPS.dia-1).
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FIGURA 27 Taxas de filtração de Daphnia laevis e Moina micrura com a dieta
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FIGURA 28 Taxas de filtração biomassa específica de Daphnia laevis e Moina
micrura com a dieta Scenedesmus quadricauda (mL.µgPS.-1dia-1).
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FIGURA 29 Relação da taxa de filtração e comprimento de Daphnia laevis com a
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FIGURA 30 Relação da taxa de filtração e comprimento de Moina micrura com a
dieta Ankistrodesmus gracilis.
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FIGURA 31 Taxas de ingestão de Daphnia laevis e Moina micrura com a alga
Ankistrodesmus gracilis.
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FIGURA 32 Taxas de ingestão de Daphnia laevis e Moina micrura com a alga
Scenedesmus quadricauda.
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Discussão
As taxas de filtração tendem a aumentar com o aumento do

comprimento do corpo e com aumento da temperatura. A relação entre
tamanho do corpo e tamanho máximo de partículas que poderiam ser ingeridas
foi estudada por Burns (1968a, 1969b) em seis espécies de Daphnia e em
Bosmina longirostris. A pesquisadora encontrou uma forte correlação positiva
entre o aumento do tamanho do corpo e o tamanho da partícula ingerida pelas
espécies trabalhadas. Lürling et al. (1997) realizaram experimentos de
herbivoria a curto prazo e encontraram uma diminuição nas taxas de filtração
de Daphnia à medida que diminuía o comprimento da espécie.
Pinto-Coelho (1991), estudando as taxas de herbivoria no Lago
Constance observou que todos os herbívoros zooplanctônicos tiveram suas
taxas de filtração fortemente afetadas pelo tamanho do corpo. De aco rdo com
o autor, essa relação varia de acordo com o grupo taxonômico do organismo
estudado. No presente trabalho, apesar de haver uma diferença no
comprimento das espécies trabalhadas, Daphnia laevis e Moina micrura,
(TAB. 11 e 12), os valores referentes às taxas de filtração encontrados não
demonstram a mesma relação. Não foi encontrada uma relação entre o
comprimento e a taxa de filtração de Moina, provavelmente isto ocorreu porque
houve pouca variação no tamanho dos indivíduos dentro das unidades
experimentais.
Durante todo o experimento do presente trabalho, a temperatura se
manteve em torno de 24°C, o que enfatiza a importância do trabalho, já que
temperaturas mais elevadas são encontradas em reservatórios tropicais e,
assim, a realização de experimentos como esse possibilita uma aproximação
entre as condições de campo e de laboratório. Um outro fator, o tamanho das
unidades experimentais utilizadas no experimento, provavelmente não afeto as
taxas de filtração, pois os cladóceros são menos afetados pelo confinamento
em pequenos recipientes do que outros animais, tais como os calanóidas
(Wetzel, 1975).
Burns (1969a), verificou que a sedimentação de partículas alimentares
influenciou nos resultados obtidos para as taxas de filtração de algumas
espécies de cladóceros. No presente estudo os frascos "snap-scap" foram
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agitados manualmente no decorrer do experimento para impedir que as
partículas alimentares fossem sedimentando.
De acordo com Wetzel (1975), os indivíduos selecionados para o
experimento devem ter aproximadamente o mesmo comprimento, pois as taxas
de filtração são afetadas também pelo sexo e estágio no ciclo de vida. No
presente trabalho os animais já estavam aclimatados e em boas condições
nutricionais, isto foi verificado pelo não aparecimento de efípios na cultura de
cladóceros e porque poucos animais morreram durante os experimentos. Os
experimentos tiveram um período curto de duração para que outros fatores
como as taxas de excreção do zooplâncton não sobrestimassem os valores
obtidos nas taxas de filtração.
No presente trabalho, foram utilizadas como dietas as clorofíceas
Ankistrodesmus e Scenedesmus, consideradas bons alimentos para os
cladóceros (Infante, 1973). Quiblier-Llobéras et al. (1996) verificaram que
cladóceros alimentaram-se preferencialmente de Chlorophyta e Cyanobacteria,
apesar do segundo grupo de algas ser geralmente considerado pouco predado
por sua impalatabilidade e baixa qualidade nutricional.
Lürling et al. (1997) encontraram taxas de filtração menores para
Scenedesmus obliquus, uma alga colonial, se comparadas às taxas de filtração
de células isoladas. Além disso, Infante (1973), investigando os valores
nutricionais

de

diversas

espécies

de

algas

para

algumas

espécies

zooplanctônicas, observou que em geral, algas com paredes celulares muito
resistentes, como as de Scenedesmus e Stichococcus, não foram bem
utilizadas. Ainda foi observado pela mesma autora que existem também
diferenças específicas na utilização do mesmo alimento. Burns (1968a)
observou que as freqüências de rejeição em Daphnia são mais altas na
presença de altas concentrações de partículas ou na presença de alimento não
palatável. No presente estudo, foi usada uma concentração média de células e
não houve uma diferença significativa nas taxas de filtração entre os dois
cladóceros. No entanto, as maiores taxas de filtração ocorreram com a alga
Ankistrodesmus, com células isoladas e morfologicamente diferente da
Scenedesmus, que é colonial e com espinhos. Além disso, observações
pessoais permitiram um registro da excreção de células intactas das algas
Scenedesmus em altas concentrações de alimento.
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Burns & Rigler (1967) verificaram o efeito da concentração de alimento e
observaram que acima de 2,5 x 105 céls.mL-1 as taxas de filtração diminuíram
gradualmente com o aumento da concentração. Os resultados obtidos pelos
autores indicaram que abaixo de uma concentração de 0,25 x 105 céls.mL-1, as
taxas de filtração foram muito altas, variando entre 1,5 e 2,0mL.animal-1.hora-1.
E, segundo Peters (1984), a faixa de concentração de alimento disponível afeta
também as taxas de ingestão dos animais. De acordo com o autor, acima de
uma concentração incipiente limitante as taxas de filtração diminuem e as taxas
de ingestão permanecem constantes.
Porter et al (1982) encontraram uma concentração limitante incipiente de
0,2mgCL-1 (1,0 x 104 céls.cm-3) com a alga C. reinhardi para Daphnia magna,
sendo que as maiores variações nas taxas de filtração ocorreram entre 0,2 e
2,0mgCL-1 (104 a 105 céls.mL-1). Duval e Geen (1976) trabalharam com uma
concentração de 2,0mgC.L-1 (105 céls.mL-1) para Chlamydomonas reinhardtii. A
maioria dos estudos experimentais foram realizados em uma ampla faixa de
concentração de alimento. Lampert (1977) observou que existe uma
quantidade de alimento mínima necessária para a manutenção de uma
população de animais e considerou uma concentração de alimento baixa em
torno de 0,1mgC.L-1. No entanto, no presente trabalho, as concentrações algais
ficaram em torno de 1,2 x 105 céls.mL-1 para Ankistrodesmus e 4,5 x 104
céls.mL-1 para Scenedesmus. Essa concentração de alimento de 104-105
céls.mL-1 eqüivale a ~1,7mgC.L-1, se considerarmos o fator de conversão para
a espécie Scenedesmus quadricauda que é 37,50pgC.cél-1 (Rocha & Duncan,
1984). E, em vários trabalhos têm sido amplamente usada a mesma
concentração em diversos estudos experimentais (Burns, 1969a; Geller, 1975;
DeMott, 1982; Haney, 1985; Bern, 1994).
No presente estudo, as taxas de filtração foram maiores para Daphnia
do que para Moina e, os valores obtidos estão próximos aos encontrados na
literatura (TAB.13). Bern (1994) comparou as taxas de ingestão de Daphnia
cuccullata sobre seis diferentes espécies de algas com mesma forma e de
diferentes tamanhos, variando de 2 a 64 m. Esse autor encontrou as maiores
taxas de ingestão para as espécies de menor tamanho de Chlorella. Arnold
(1971) trabalhou com uma concentração de 1 x 106 céls.mL-1 e encontrou uma
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taxa de ingestão que variou de 0,33 a 2,20 x 106céls.ind.h-1 para D. pulex com
A. falcatus.
No presente estudo as taxas de ingestão biomassa específica da alga
Scenedesmus ficaram em torno de 0,40µgC.µgPS-1.dia-1 para Daphnia e
1,66µgC.µgPS-1.dia-1 para Moina (dados de carbono referentes a Rocha &
Duncan, 1984). Pinto-Coelho (1991) também encontrou valores médios de
0,31µgC.µgPS-1.dia-1 e 1,5µgC.µgPS-1.dia-1 para os grandes e pequenos
cladóceros, respectivamente.
Geller (1975) estudou as taxas de ingestão de D. pulex e obteve um
valor de 0,41µgC.ind-1.dia-1 para S. acutus. No presente trabalho foi encontrado
um valor de 0,23µgC.ind-1.h-1 para S. quadricauda. Desta maneira, levando-se
em consideração a biomassa média dos animais nas unidades experimentais
(13,84µgPS) e convertendo-se o peso seco em carbono, pode-se obter um
valor médio 81%C ingerido por dia por cada Daphnia.
Burns (1969b) estudando as taxas de filtração biomassa específica em
quatro espécies de Daphnia observou uma variação de 11,3 mL.mgPSh-1 a
27,9mL.mgPSh-1 para D. schodleri e D. galeata, respectivamente, a uma
temperatura de 25°C. A mesma autora encontrou um valor de 19,09mL.mgPSh-1
para D. magna, que é comparável às taxas médias obtidas para D. laevis e
Moina micrura no presente trabalho. Pinto-Coelho (1991) também encontrou
valores semelhantes para o mesozooplâncton.
A variação nos valores encontrados na literatura (TAB. 13) ocorre em
virtude das diferentes condições experimentais, como o método utilizado,
período e duração dos experimentos, tipo de alimento, diferentes linhagens e
espécies utilizadas no estudo.
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TABELA 13 Comparação das taxas de filtração de vários cladóceros
zooplanctônicos.
Espécies

Local

Alimento

Tx de filtração

Fonte

média
(ml ind.-1d-1)
D. longispina

L. Erken

Fitoplâncton

0,3-4,6

Nauwerck, 1963

Bosmina

L. Erken

Fitoplâncton

0,1-1,0

Nauwerck, 1963

D. rosea

Laboratório

Rhodotorula

7,4-40,8

Burns & Rigler,
1967

D. longispina

Laboratório

Scenedesmus

5,41

Infante, 1973

D. pulex

Laboratório

Scenedesmus

15,52

Infante, 1973

D. pulex

L. Constance

Scenedesmus

1,5-2,0

Geller, 1975

D. hyalina

L. Constance

Scenedesmus

3,1-82,0

Pinto-Coelho,
1991

D. galeata

L. Constance

Scenedesmus

2,1-61,5

Pinto-Coelho,
1991

D. laevis

Laboratório

Ankistrodesmus

0,7-11,4

Este estudo

D. laevis

Laboratório

Scenedesmus

1,0-6,4

Este estudo

M. micrura

Laboratório

Ankistrodesmus

1,4-9,9

Este estudo

M. micrura

Laboratório

Scenedesmus

0,39-7,4

Este estudo
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5

Conclusões

a) Com a alga A. gracilis foram obtidas as maiores taxas tanto de filtração
como de ingestão para os cladóceros.
b) Moina micrura apresentou maiores taxas de filtração biomassa específica
com a alga A. gracilis.
c) Tanto as taxas de filtração como de ingestão foram mais elevadas para
Daphnia.
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Capítulo 3

Variações do estado nutricional de Daphnia laevis e Moina micrura com
as dietas Scenedesmus quadricauda e Ankistrodesmus gracilis
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Resumo
Os níveis de reserva energética afetam a sobrevivência e a reprodução de
todos os indivíduos. Medidas das reservas energéticas podem oferecer
grandes esclarecimentos de processos metabólicos dentro das comunidades
aquáticas, além do estoque lipídico ser um bom indicador do estado fisiológico
do animal. Este trabalho objetivou avaliar os teores de lipídeos totais e
triglicérides, além do índice lipídico em duas espécies de cladóceros
zooplanctônicos comuns em ambientes neotropicais, Daphnia laevis e Moina
micrura. Avaliou-se o efeito de duas dietas algais, Scenedesmus quadricauda e
Ankistrodesmus gracilis, no sentido de verificar entre as dietas qual seria “mais
adequada”. As culturas foram mantidas sob um fotoperíodo de 11 horas de luz,
com iluminação que variou de 800 a 1400 Lux e temperatura de 21  3°C. Os
experimentos tiveram a duração de seis dias. Todos os animais foram
provenientes de culturas estoque obtidas a partir da clonagem de um único
indivíduo e, mantidas em béqueres de 2L. A espécie D. laevis com a dieta
Ankistrodesmus estocou uma quantidade maior de lipídeo. Já com a dieta
Scenedesmus foram encontrados valores bem menores de lipídeo, o que
permitiu uma diferença significativa entre as duas dietas (t=5,37; gl=10;
p<0,001). A porcentagem de lipídeo encontrada foi maior para Moina com a
dieta Ankistrodesmus, porém não houve uma diferença significativa em relação
às duas dietas (t=2,29; gl=6; p>0,001). A quantidade de triglicérides em
Daphnia com a dieta Ankistrodesmus foi novamente maior do que com
Scenedesmus, chegando a alcançar 11,39 e 6,84, respectivamente. Foi
encontrada uma diferença significativa entre as duas dietas (t=12,43; gl=5;
p<0,001). Com relação à Moina, a produção de triglicérides foi igualmente
maior para Ankistrodesmus. No entanto, não foi encontrada uma diferença
significativa entre as duas dietas (t=1,90; gl=5; p>0,001). Foram encontrados
valores de lipídeos totais e triglicérides mais elevados em Daphnia, porém não
houve uma diferença significativa entre as duas espécies de cladóceros. Desta
maneira, no presente trabalho, a dieta Ankistrodesmus foi claramente uma
melhor dieta para as espécies zooplanctônicas estudadas, D. laevis e M.
micrura.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

93
Abstract
Energy reserves affect the survival and reproduction of all living organisms.
Measurement of energy reserves can offer powerful insights of the metabolic
processes inside the aquatic communities and the lipid stock might be a good
indicator of the physiologic state of the animal. This study evaluated the total
lipids and triacylglycerol levels, beside of lipid index of two common cladoceran
species in neotropical freshwaters, Daphnia laevis and Moina micrura. The
effects of diets S. quadricauda and A. gracilis were assessed in order to verify
which of it would lead to increased lipid levels. The cultures were maintained
under a photoperiod of 11 hours of light, with illumination that varied of 800 to
1400Lux and temperature of 21 ± 3°C. The experiments had a duration of six
days. All the animals derived from the same female, in order to avoid genetical
variation between treatments. Stock cultures were maintained in 2L vessels.
The species D. laevis fed with the Ankistrodesmus diet accumuled a higher
amount of lipids. Conversely, the Scenedesmus diet was found to produce
lower lipids values, with a significant difference between the two diets (t=5,37;
gl=10; p <0,001). The percentage of lipid was larger for Moina with the
Ankistrodesmus diet, even so there was no significant difference (t=2,29; gl=6;
p>0,001). The amount of triacylglycerol in Daphnia with the Ankistrodesmus diet
was again higher than Scenedesmus diet, with 11,39 and 6,84% of dry weight,
respectively. It was found a significant difference among the two diets (t=12,43;
gl=5; p <0,001). With respect to Moina, the triacylglycerol production was higher
for Ankistrodesmus. However, it was not found a significant difference among
the two diets (t=1,90; gl=5; p>0,001). Thus, It was observed that the lipids levels
were larger with the Ankistrodesmus diet, in relation to any other of the two
species.
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1

Introdução
De acordo com White et al. (1976), se os tecidos animais ou vegetais

forem extraídos com um ou mais solventes para gordura, como etanol, éter e
clorofórmio, uma parte do material pode dissolver-se e, o nome lipídeo designa
aos componentes dessa fração solúvel. De uma forma geral, os lípides mais
encontrados nos animais aquáticos podem ser divididos nos seguintes grupos:
lipídeo neutro (triglicérides), fosfolípides, colesterol e ácidos graxos livres
(Farkas, 1970).
Somente pequenas quantidades dos ácidos graxos encontrados em
tecidos animais existem como ácidos livres. Eles são normalmente partes
componentes dos vários tipos de moléculas mais complexas. Um dos maiores
componentes lipídicos nos quais eles são encontrados são os triglicérides, os
quais consistem de três ácidos graxos unidos por ligações éster a uma
molécula de glicerol (Lee & Sinhuber, 1972).
Os níveis de reserva energética afetam a sobrevivência e a reprodução
de todos os indivíduos. Medidas das reservas energéticas podem oferecer
esclarecimentos sobre os processos que regulam e modificam as tendências
demográficas e a diversidade das espécies, além do estoque lipídico ser um
bom indicador do estado fisiológico do animal (Arts & Evans, 1991).
Lípides são reservas energéticas importantes tanto para o zooplâncton
marinho quanto para o de água doce. Inúmeros trabalhos existem sobre lípides
em zooplâncton marinho, mas relativamente pouco tem sido publicado sobre
zooplâncton de água doce (Farkas, 1970; Goulden & Horning, 1980; Ahlgren et
al., 1990; Vanderploeg et al., 1992; Ahlgren et al, 1997). Em crustáceos
planctônicos, como em outros animais, os lipídeos têm função tanto estrutural
como de reserva energética. E, esses níveis de reserva podem variar de
acordo com as diversas oscilações ambientais, podendo ser usados também
como indicadores do grau de perturbação de um ecossistema (Arts, 1999). O
zooplâncton crustáceo freqüentemente contém uma grande quantidade de
lipídeo (Sterner et al., 1992) e, em cladóceros, o estoque lipídico é encontrado
principalmente como triglicérides situados em gotas esféricas espalhadas pela
hemocele do animal (Goulden & Henry, 1988). O conteúdo de lipídeo de
indivíduos de uma determinada espécie é altamente variável. Tal variação
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intraespecífica pode ser atribuída a três fatores gerais: ontogenia, estado
reprodutivo e nutrição (Sterner et al., 1992).
De acordo com os resultados encontrados por Bernd-Peter (1989), os
lipídeos parecem ter importância especial no metabolismo energético dos
dafinídeos. Um conhecimento básico do metabolismo destes organismos
aquáticos, os quais são muitas vezes "espécies-chave" em teias alimentares,
pode ser a base para entender seus papéis nos ecossistemas (Weers et al.,
1997).
Os níveis de lipídeo representam um balanço entre o alimento alocado e
as perdas devido à respiração e à reprodução. No entanto, há uma
necessidade em conhecer mais sobre o metabolismo de alguns animais como
por exemplo, Daphnia, para entender o papel da qualidade do alimento nos
parâmetros da história de vida (Weers & Gulati, 1997). A quantidade de energia
estocada que um organismo acumulou ou perdeu é um reflexo do sucesso
nutritivo recente (Holm & Shapiro, 1984) e potencial reprodutivo futuro
(Goulden et al., 1982).
De acordo com Arts & Evans (1991), as algas variam na composição
lipídica, ambos em termos da quantidade e qualidade, dependendo das
espécies algais incluídas na dieta dos cladóceros. Copépodos e cladóceros
acumulam grandes quantidades de reservas energéticas lipídicas e, em
copépodos marinhos que vivem no fundo do mar ou no oceano ártico, 60% de
sua biomassa pode consistir de reservas lipídicas, principalmente como ácidos
graxos. Copépodos de água superficial dos oceanos temperados e copépodos
e cladóceros de água doce, têm triglicérides como reserva energética,
compondo 40% da biomassa corporal. Esta reserva pode ser usada pelos
adultos para necessidades metabólicas durante períodos de limitação de
alimento (Goulden & Henry, 1988).
Vanderploeg et al. (1992) observaram que a composição lipídica da
gordura obtida de certos copépodos caracteristicamente diverge daquela obtida
para os cladóceros. A explicação para esta diferença se relaciona mais
precisamente com os hábitats fisiológicos diferentes dos animais do que com
as diferenças no alimento.
Espécies abissais de copépodos marinhos acumulam triglicérides e
ácidos graxos. Os triglicérides são metabolizados primeiro e fornecem um
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requerimento energético ao animal durante períodos breves de fome. Os
ácidos graxos são metabolizados quando os animais são expostos durante
vários meses a níveis baixos de alimento. Espécies de copépodos marinhos
que vivem próximo à superfície acumulam somente triglicérides que podem ser
prontamente metabolizados para sustentar atividades quando o alimento é
temporariamente escasso, como quando buscando um local com alimento. As
reservas energéticas das espécies de água doce, como as de Daphnia são
também triglicérides, semelhantes ao zooplâncton marinho que vive próximo à
superfície (Goulden & Horning, 1980). De acordo com Goulden & Henry (1988),
as reservas energéticas lipídicas de cladóceros parecem ser usadas de duas
maneiras, ou os adultos usam a reserva para suas próprias necessidades
metabólicas, ou as reservas são transferidas para a prole via ovos e são
metabolizadas por animais jovens durante seu desenvolvimento inicial.
Os crustáceos planctônicos representam uns dos mais importantes elos
entre os organismos fotossintéticos e os peixes na cadeia alimentar aquática e,
é provável que a composição dos lipídeos e o metabolismo de gordura destes
animais seja de grande importância na formação da composição característica
dos diversos grupos lipídicos dos peixes (Farkas, 1970). De acordo com o
mesmo autor, por causa de vários problemas metodológicos existem poucas
informações em relação à dinâmica de gorduras nos crustáceos planctônicos.
Além disto, a maioria dos métodos para medir lipídeo não são adequados para
tais organismos (Gardner et al., 1985).
No entanto, por estar sendo muito discutida a questão da qualidade
alimentar de organismos zooplanctônicos ultimamente, novas metodologias
têm proporcionado a realização de análises bioquímicas das diferentes classes
lipídicas, como: triglicérides, fosfolípides e ácidos graxos livres, além dos
lípides totais (DeMott & Müller-Navarra, 1997; Lürling et al., 1997; Weers et al.,
1997; Sekino et al., 1997; Weers & Gulati, 1997).
Em geral, o fluxo de energia do fitoplâncton para o zooplâncton é
altamente variável e fatores influenciando este fluxo não foram totalmente
esclarecidos (Lurling et al., 1997). Assim, entender os processos que regulam a
eficiência na transferência de energia e o papel da qualidade alimentar nesses
processos é um dos maiores desafios no estudo atual das cadeias alimentares
aquáticas (Brett & Müller-Navarra, 1997). Estes processos influenciam a
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produção de peixes e a ciclagem biogeoquímica em ecossistemas de água
doce e marinho (Sterner & Hessen, 1994, apud Brett & Müller-Navarra, 1997).
De acordo com Brett & Müller-Navarra (1997), existe uma variação na
eficiência de transferência de carbono do fitoplâncton para o zooplâncton que
pode ser atribuída à variação na qualidade alimentar, mas ainda não está
caracterizado o que determina a qualidade alimentar para herbívoros
planctônicos. Há resultados divergentes encontrados entre as algas verdes,
pois as diferentes espécies de algas utilizadas ou ainda as mesmas espécies
poderiam ser caracterizadas como alimentos bons ou ruins sob diferentes
condições experimentais (Giani, 1991). O valor nutricional varia com a condição
de crescimento da alga. Condições de crescimento diferentes das mesmas
espécies podem ser uma explicação para muitos resultados conflitantes na
determinação de seu valor alimentar para os herbívoros (Ahlgren et al., 1990).
Ahlgren et al (1997) observaram que a qualidade do alimento pode ser
mais importante do que a quantidade do alimento com relação ao crescimento
e à reprodução em populações animais. De acordo com eles, a importância da
qualidade lipídica no alimento foi primeiro descoberta na aquacultura de peixe,
a qual requer microalgas ricas em nutrientes e/ou zooplâncton para as dietas
de estágios larvais de peixes, como os comercialmente importantes.
Segundo Ahlgren et al. (1990), a composição bioquímica das partículas
alimentares é provavelmente mais importante do que outros fatores, como por
exemplo, tamanho da célula ou digestibilidade da parede celular, na
determinação das taxas de crescimento da população. Eles sugerem que a
composição lipídica seja provavelmente o fator determinante na qualidade
nutricional da alga.
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2

Objetivos

a) avaliar o teor de lipídeo total das espécies Daphnia laevis e Moina micrura,
decorrente do tipo de dieta utilizada.
b) avaliar o teor de triglicérides das espécies zooplanctônicas.
c) mensurar o índice de lipídeo por níveis em escala.
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3
3.1

Material e métodos
Manutenção da cultura dos cladóceros em laboratório
Os organismos zooplanctônicos, Daphnia laevis e Moina micrura, foram

transferidos do local de coleta (Reservatório da Pampulha, BH – MG) para o
laboratório, onde foram mantidos sob concentração alimentar de 3,0 a 4,0 x 104
cels.mL-1 de uma cultura mista das algas Scenedesmus quadricauda e
Ankistrodesmus gracilis. Inicialmente, a troca de água foi efetuada a cada dois
dias com água do próprio local de coleta. Posteriormente, a água da cultura foi
substituída por água reconstituída (CETESB, 1994). Os animais utilizados nos
experimentos foram oriundos desta referida cultura.
Os inóculos das algas A. gracilis e S. quadricauda foram obtidos no
Laboratório de Ficologia do Departamento de Botânica da Universidade
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte – MG e mantidos com o meio CHU12
(CHU, 1942).
Os animais foram mantidos em cultura no Laboratório de Ecofisiologia
de Organismos Zooplanctônicos desde o mês de outubro de 1996 (10/96). Os
indivíduos selecionados para os experimentos vieram de uma única fêmea,
portanto foram clonados.
As culturas foram mantidas sob um fotoperíodo de 11 horas de luz e
com uma intensidade luminosa que variou de 800 a 1400Lux, por meio de duas
lâmpadas fluorescentes a 50-60cm acima das culturas e temperatura de 21 ±
3°C. As intensidades de iluminação foram monitoradas com um luxímetro
digital 0500 Lux-Meter Testo. Para manutenção desta temperatura e do
fotoperíodo foi utilizado um sistema de ar condicionado que foi acionado
automaticamente através de um temporizador digital e lâmpadas com “timers”,
além de uma estufa germinadora J. Prolab 1000 para o cultivo das algas bem
como para os inóculos e uma geladeira duplex para manutenção, em separado,
dos meios de cultura. A sala de cultivo também continha um termômetro de
máximas e mínimas e um termo-higrômetro.
O alimento foi fornecido diariamente às culturas sempre num mesmo
período do dia. Um sistema de aeração contínua foi utilizado para que o
excesso de alimento não acarretasse na obstrução do aparelho filtrador dos
animais e na diminuição da concentração de oxigênio dissolvido na água.
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3.2

Delineamento experimental
O efeito de duas dietas no estado nutricional dos cladóceros foi testado

através de análises bioquímicas e do índice de lipídeo. Para a realização das
análises bioquímicas, os experimentos tiveram a duração de 6 dias. A água das
unidades experimentais foi renovada a cada dois dias. As culturas foram
iniciadas com 16 fêmeas ovadas para cada um dos cladóceros em béqueres de
2L, sendo 2 unidades experimentais para cada tratamento. Para não estressar
os animais não houve manipulação dos mesmos no período dos experimentos.
Foram feitas análises de lipídeos totais e triglicérides para as duas espécies
zooplanctônicas. As dietas testadas foram compostas por duas diferentes
algas, Ankistrodesmus gracilis e Scenedesmus quadricauda. Os experimentos
consistiram no uso de duas réplicas por tratamento.
Para a observação do número de gotas de lipídeo, foram utilizados
como unidades experimentais vidros "snap-scap", onde foram colocados
neonatos individualmente que tivessem eclodido com menos de 24 horas. A
água das unidades experimentais foi renovada a cada dois dias. Foram
utilizados 18 vidros para cada tratamento em um período de 6 dias e, a cada
dia foram retirados três vidros de cada espécie por tratamento e feito
observações para a obtenção do índice de lipídeo.
3.3

Índice lipídico
Cladóceros estocam grandes quantidades de lipídeo principalmente na

forma de triglicérides, que apresentam-se sob forma de gotas dentro de células
na cavidade corporal do animal (FIG.33). E, por causa da transparência da
carapaça dos animais e a cor das gotas, estas reservas podem ser indexadas
qualitativamente (Farkas, 1970; Goulden & Horning, 1980; Tessier & Goulden,
1982).
Baseado no número e tamanho das gotas carregadas dentro das células
na cavidade, cada animal pode ser avaliado em uma escala arbitrária que varia
de 0 a 3 de acordo com o número de gotas de lipídeo presentes no animal,
sendo: 0=nenhuma; 1=poucas; 2=médio; 3=muitas. Foi estimada uma
quantidade arbitrária para cada um dos três níveis do índice, sendo: 0 para
nenhuma gota de lipídeo; 1 quando foram contadas de 1 a 10 gotas; 2 de 11 a
20 gotas; 3 para mais de 21 gotas.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

101
Como as gotas são usualmente associadas com carotenóides, a cor
permite um registro visual rápido (FIG. 33). De qualquer modo, na ausência de
pigmentos, o índice refrativo dos lipídeos difere bastante do tecido corporal
para permitir a visualização (Tessier & Goulden, 1982).

FIGURA 33 Gotas de lipídeo dentro da cavidade corporal de Daphnia laevis (a seta
está indicando um número médio de 8 gotas esféricas).
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3.4

Análise de lipídeo total
Para a realização das análises bioquímicas, os animais foram

concentrados separadamente para cada tratamento utilizando-se uma rede de
50 µm para remoção da maior quantidade de água. Posteriormente os animais
foram estocados em tubos de Ependorff dentro de potes plásticos e congelados
em nitrogênio líquido para posterior liofilização. Este último processo,
executado em um liofilizador Edwards L5KR, à 10-2 mbar de pressão, consiste
na sublimação da água contida nas amostras congeladas durante o período de
24 horas. Depois disto, os organismos liofilizados foram mantidos com sílica
gel, no “freezer”, para evitar a foto-oxidaçào dos lipídeos (Berberovi & PintoCoelho, 1989).
Para a realização destas análises de lipídeo total, após a pesagem de
cada amostra em balança de precisão Mettler H64, foi realizada a análise de
lipídeos pelo método da sulfofosfovanilina (Zollner & Kirsch, 1962). Este
método consiste na oxidação dos lipídeos celulares à pequenos fragmentos,
através de ácido sulfúrico concentrado à temperatura de ebulição da água, que
forma na reação um complexo avermelhado.
De acordo com o procedimento utilizado por Meyer & Walther (1980),
foram preparados quatro padrões, P1, P2, P3 e P4 com quatro réplicas cada um,
utilizando-se o colesterol (Cholesterol Sigma 99,0%) como substância padrão,
com as seguintes concentrações: 30g.L-1, 50g.L-1, 100g.L-1 e 200g.L-1,
respectivamente. Para a obtenção destas concentrações foram colocados
0,3mL do padrão colesterol em quatro tubos de ensaio para o P1; 0,5mL do
padrão colesterol em outros quatro tubos para o P2; 1,0mL do padrão colesterol
nos quatro tubos do P3 e 2,0mL do mesmo padrão nos do P4. A solução padrão
foi feita dissolvendo-se 100mg de colesterol em 1000mL de etanol.
Alíquotas de zooplâncton seco, com pesos variando de 300g a 2000g,
foram transferidas para tubos de ensaio, onde acrescentou-se 0,1mL de etanol,
para facilitar a maceração dos animais, que foi feita em um homogeneizador
elétrico. Em seguida, foi acrescentado 0,9mL de etanol (95% p.a) ao
zooplâncton, completando o volume para 1,0mL. Terminada esta etapa, uma
alíquota de 0,6mL das amostras foi transferida para outros tubos de ensaio, e
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foi acrescentado 0,6mL de etanol aos tubos dos brancos. Logo após, todos os
tubos, padrões, amostras e brancos, foram colocados em banho-maria à
temperatura de ebulição da água, a fim de se concentrar o colesterol com a
volatilização do etanol. Posteriormente, foi acrescentado 3,4mL de ácido
sulfúrico a todos os tubos, deixando-os em banho-maria, à temperatura de
ebulição da água, por 30 minutos. Após a digestão, foi retirado 0,4mL das
amostras, dos padrões e dos brancos e transferidas as alíquotas para novos
tubos, onde acrescentou-se 4,5mL do reagente vanilina. Este reagente foi
preparado dissolvendo-se 0,4g de vanilina em 100mL de água destilada, e
então retirou-se desta solução um volume de 25mL, e acrescentou-se 100mL
de ácido fosfórico P.A. Os tubos foram agitados em vórtex, e após 30 minutos
foi feita a leitura em espectrofotômetro Aic Vis 7220, a 546nm de comprimento
de onda, com cubetas acrílicas (Dynalon-Aldrich) de 1,0cm de paço ótico.
Os valores de lipídeos em porcentagem por peso seco foram calculados
com o Programa Turbo Pascal Spec_adj.exe, aplicando-se as concentrações
dos padrões e das amostras à uma regressão linear, e dividindo-se o resultado
obtido pela biomassa de cada alíquota.
3.5

Análise de triglicérides
Após a pesagem de cada amostra em balança de precisão Mettler H64,

foi realizada a análise de triglicérides pelo método de Folch et al. (1957). A
extração de

lipídeos

zooplanctônicos

para

consistiu

a
nas

dosagem de
seguintes

triglicérides
etapas:

nos

extração

animais
com

clorofórmio:metanol (2:1), purificação para separação de substâncias não
lipídicas pela lavagem do extrato com água e sal (NaCl), separação em
camadas superior e inferior (extrato lipídico totalmente puro) e

estimação

(dosagem).
Após o processo de liofilização, já descrito na análise de lipídeo total,
foram pesadas alíquotas que variaram de 150 a 1500g peso seco de
zooplâncton em “panelinhas” de papel alumínio. Logo depois, cada alíquota foi
transferida para um tubo de maceração, onde foram acrescentados 500L de
reagente clorofórmio/metanol 2:1. A mistura foi homogeneizada em vórtex por 3
minutos e transferida para tubo de centrífuga (7 x 1cm). Logo após, foram
adicionados 100L de metanol puro e centrifugados por 10 minutos em
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2500rpm para a precipitação do material hidrossolúvel. O sobrenadante foi
transferido para um outro tubo previamente pesado em balança analítica e
foram acrescentados 200L de clorofórmio.
Para a purificação do extrato, foi feita uma mistura com 160L de salina
a 0,73% NaCl e homogeinizado ligeiramente em vórtex. Logo depois, o extrato
foi centrifugado por mais 10 minutos a 2500rpm e a fase superior foi
desprezada, sem intervenção na camada de baixo, com os lípides. Depois, a
parede interna do tubo foi lavada três vezes com 200L (total de 600L) de
solução de Folch (Clorofórmio:Metanol:Água, 8:4:3), sem afetar a parte inferior.
Logo a seguir, o material foi secado em nitrogênio gasoso (N2) e os tubos com
os extratos foram pesados novamente.
A dosagem foi feita com reagente de triglicérides enzimático da Analisa
Diagnóstica. Na hora da dosagem, para suspensão dos lípides, foram
acrescentados 300L de isopropanol aos tubos secos e esses foram levados
ao vórtex para que os lípides fossem liberados das paredes dos tubos. Logo
depois, foram colocados 40L da amostra em tubos de Ependorff e
adicionados 1000L de reagente de triglicérides do kit enzimático. Foram
preparados também os brancos, com 1000L de reagente de triglicérides, e os
padrões, com 40L do padrão do kit e 1000L de reagente de triglicérides.
Todos os tubos de Ependorff foram tampados, homogeinizados no vórtex e
colocados no banho-maria a 37°C por 15 minutos. Logo após foi feita a leitura
em espectrofotômetro da marca Shimadzu, modelo UV 230 de duplo feixe, no
comprimento de onda 505nm.
A análise estatística de todos os dados obtidos em cada experimento foi
feita através de Teste “t” ao nível de 5% de probabilidade. Todos os cálculos
foram feitos utilizando-se o Programa Statistica para MS-Windows (Copyright,
1993), versão 4.3.
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4
4.1

Resultados
Índice lipídico
D. laevis apresentou índices lipídicos maiores quando colocada com a

dieta Ankistrodesmus (FIG. 34 e 35). Scenedesmus mostrou não ser um bom
alimento em relação à produção e estocagem energética.
Os padrões apresentados demonstram um crescente aumento no índice
para Daphnia com Ankistrodesmus e uma tendência à diminuição no
tratamento com Scenedesmus. Com relação à espécie M. micrura, houve
igualmente uma tendência para maiores valores com a dieta Ankistrodesmus
(FIG. 36 e 37). Os índices com Ankistrodesmus permaneceram entre 2,5 e 3,0,
caindo drasticamente com a dieta Scenedesmus. Assim, o índice lipídico foi
maior com a alga Ankistrodesmus, para qualquer uma das duas dietas. Com
Scenedesmus os valores não chegaram a alcançar 3 (FIG. 35 e 37).

4

Índice lipídico

3

2
0 - nenhuma gota
1 - 1 a 10 gotas
2 - 11 a 20 gotas
3 - mais de 21 gotas

1

0
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6

7

Tempo (dias)
FIGURA 34 Índice lipídico de Daphnia laevis (n=3) para a dieta Ankistrodesmus
gracilis.
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Índice lipídico
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FIGURA 35 Índice lipídico de Daphnia laevis

(n=3) com a dieta Scenedesmus

quadricauda.

4

Índice lipídico

3

2

1

0
0

1

2

3

4

5

6

7

Tempo (dias)
FIGURA 36 Índice lipídico de Moina micrura (n=3) com a dieta Ankistrodesmus
gracilis.
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Índice lipídico
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FIGURA 37 Índice lipídico de Moina micrura (n=3) com a dieta Scenedesmus
quadricauda.

4.2

Lípides totais
Os teores de lipídeos totais variaram amplamente nos cladóceros

estudados em função das dietas oferecidas. Foram encontrados valores mais
elevados de lipídeos totais em Daphnia (TAB. 14).
TABELA 14 Teores médios de lipídeos totais de Daphnia laevis e Moina
micrura com as dietas Ankistrodesmus gracilis e Scenedesmus quadricauda (%
em peso seco).
D. laevis

M. micrura

LT

TG

LT

TG

Ankistrodesmus

22,1  2,6

11,0  0,6

19,9  4,4

11,2  3,5

Scenedesmus

11,1  1,5

6,2  0,4

11,4  0,5

7,8  1,0

Peso alíquota

1,0  0,3

1,4  0,4

0,9  0,2

1,1  0,6

6

4

4

4

N

Peso alíquota = peso médio das alíquotas em mg
LT = lipídeo total
TG = triglicérides
A espécie D. laevis estocou uma quantidade maior de lipídeo com a
dieta Ankistrodesmus, como pode ser observado na FIG. 38. Já, com a dieta
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Scenedesmus, esses valores praticamente caíram pela metade, o que permitiu
uma diferença significativa entre as duas dietas (t=5,37; gl=10; p<0,001).
O segundo cladócero estudado também respondeu de modo análogo às
variações da qualidade de alimento, já que a porcentagem de lipídeo
encontrada para Moina foi maior com a dieta Ankistrodesmus (FIG. 39), porém
não houve uma diferença significativa em relação às duas dietas (t=2,29; gl=6;
p>0,001).
A alocação de recursos energéticos em termos de lipídeo total foi mais
afetada pelas diferentes dietas se comparada às diferenças entre os dois
cladóceros quando alimentados com uma mesma dieta. Pode ser ainda
observado que os teores de lipídeo total foram maiores com a dieta
Ankistrodesmus, em relação a qualquer uma das duas espécies. Além disto,
não houve uma diferença significativa em relação aos valores observados para
as duas espécies zooplanctônicas (t=0,28; gl=8; p>0,001).
4.3

Triglicérides
Este estudo revelou que a maior parte dos lipídeos estocados em ambos

cladóceros referem-se aos triglicérides. Os percentuais deste composto em
relação aos lipídeos totais variaram de 49,8 a 68,4%. Os valores de triglicérides
encontrados para Daphnia alimentando-se com as duas algas separadamente
podem ser observados na FIG. 40. Foi encontrada uma diferença significativa
entre as duas dietas (t=12,43; gl=5; p<0,001).
Com relação à Moina, a produção de triglicérides foi maior para
Ankistrodesmus (FIG. 41), no entanto, não foi encontrada uma diferença
significativa entre as duas dietas (t=1,90; gl=5; p>0,001).
Pode ser observado ainda pelas referidas figuras que foram encontrados
teores mais baixos de triglicérides para ambas as espécies de cladóceros
quando alimentados com Scenedesmus. Finalmente, resta ressaltar que não foi
encontrada uma diferença significativa entre as duas espécies zooplanctônicas
(t=2,95; gl=6; p>0,001), quanto aos valores de triglicérides.
Embora tenham sido encontrados teores mais baixos de triglicérides
para ambas as espécies de cladóceros com Scenedesmus, a contribuição
relativa dos triglicérides para os lipídeos totais foi maior nessa dieta, sendo
esses valores 55,8% para Daphnia e 68,4% para Moina.
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FIGURA 38 Teores de lipídeo total (% PS) em Daphnia laevis com as dietas
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FIGURA 39 Teores de lipídeo total (%PS) em Moina micrura com as dietas
Ankistrodesmus gracilis (Ank) e Scenedesmus quadricauda (Sc).

N= número total de amostras.
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FIGURA 40 Teores de triglicérides (% PS) em Daphnia laevis com as dietas
Ankistrodesmus gracilis (Ank) e Scenedesmus quadricauda (Sc).
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FIGURA 41 Teores de triglicérides (% PS) em Moina micrura com as dietas
Ankistrodesmus (Ank) e Scenedesmus (Sc).

N= número total de amostras.
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Discussão
Os cladóceros estocam lipídeo como reserva energética (Farkas, 1970).

Quanto maior a quantidade de lipídeo maternal estocado como reserva
energética para os jovens de grandes espécies, maior a longevidade e a
probabilidade deles se manterem em condições de pouco alimento. Além disso,
em populações de Daphnia há uma diminuição da reprodução quando os níveis
de alimento declinam (Goulden et al.,1982). Estes autores

também

encontraram uma transferência de energia estocada para a reprodução ainda
durante condições de fome ou pouco alimento.
Tessier & Goulden (1982) e Tessier et al. (1983) sugerem que as gotas
visíveis de lipídeo forneçam um meio rápido para avaliar o estado nutricional
dos cladóceros. No presente trabalho foi confirmada a utilidade do índice
lipídico por diferenciar as respostas de Daphnia e Moina alimentadas com
Scenedesmus com aquelas apresentadas pelas mesmas espécies alimentadas
com Ankistrodesmus.
Vanderploeg (1992), estudando a variação sazonal na concentração de
lipídeo de Diaptomus sicilis, observou que as medidas visuais do estoque
lipídico nos estágios iniciais eram estimativas mais eficazes que as análises
bioquímicas.
Uma das dietas testadas por Holm & Shapiro (1984) para Daphnia pulex
foi Ankistrodesmus falcatus. Eles encontraram valores que variaram de 2 a 3
no índice lipídico, e, no presente estudo foi encontrada a mesma variação no
índice para a dieta Ankistrodesmus gracilis, para qualquer uma das duas
espécies zooplanctônicas trabalhadas.
De acordo com os mesmos autores acima, o índice lipídico é realmente
uma "ferramenta" útil no estudo de Daphnia. Não somente responde
rapidamente às mudanças nas condições de alimento, mas a eventual resposta
na história de vida dos animais corresponde bem com o referido índice.
Os teores de lipídeos do zooplâncton de águas continentais podem
sofrer muitas alterações, principalmente devido a mudanças sazonais. Nos
dafinídeos, por exemplo, podem ocorrer variações de 8 a 14%, chegando a
alcançar 44% do peso seco total em D. magna (Blazka, 1966). Goulden &
Place (1990) encontraram uma diferença na proporção de lipídeo dos adultos
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das espécies zooplanctônicas D. magna e D. pulex que variaram de 16,6%
para 22% e de 19,8% para 30,6%, respectivamente. Watanabe & Kiron (1994)
encontraram valores de 13,1% e 20,6% de lipídeo total para Daphnia sp e
Moina sp, respectivamente, sendo que estes valores também variaram de
acordo com a concentração alimentar. O presente estudo, não houve diferença
nos teores médios de lipídeo encontrados para os cladóceros Daphnia e Moina.
No entanto, os maiores valores (máximos) foram encontrados para Moina.
Em calanóidas, os teores de lipídeos variam na faixa de 9,5-30,0%
(Farkas, 1970). Entretanto, a maioria dos estudos sobre a composição de
lipídeos em zooplâncton de águas doces propõem uma faixa mais estreita de
variação: 10-20% (Vijverberg & Frank, 1976). No presente trabalho, a variação
encontrada nos resultados de lipídeo total está dentro da faixa de valores
encontrados na literatura (TAB. 15).
Elendt (1989) observou que em Daphnia magna o conteúdo lipídico caiu
de 12,8 para 5,7% quando o animal foi submetido a um período de fome. De
acordo com ele, os lipídeos parecem ser de importância especial no
metabolismo energético dos dafinídeos e, em crustáceos zooplanctônicos
diferentes lipídeos servem como estoque energético ou para a reprodução
durante períodos de fome com limitação de alimento.
Holm & Shapiro (1984) observaram que Daphnia com a dieta
Aphanizomenon flos-aquae obtinha taxas de crescimento mais baixas e índices
de lipídeo mais baixos do que Daphnia

com Ankistrodesmus, o que foi

confirmado pelo índice lipídico.
Farkas (1970) observou que 59,1% dos lípides de D. cucullata, oriunda
do Lago Balaton, estavam na forma de triglicérides. E, de acordo com
Vanderploeg et al. (1992) os altos níveis de lipídeo por eles encontrados do
verão ao início do inverno (39-44%) são muito maiores do que aqueles
registrados para cladóceros de água doce; sazonalmente, triglicérides mais
fosfolípides compunham de 80 a 94% da composição lipídica total. Os
ácidosgraxos presentes em triglicérides e fosfolípides são usados pelos
dafinídeos para a produção de energia metabólica (Weers & Gulati, 1997). No
entanto, em virtude dos triglicérides serem as principais formas de estoque,
usados ambos para sobrevivência durante períodos de baixa abundância de
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alimento e como estoque energético para ser alocado nos ovos, neste trabalho
foram feitas análises de lípides totais e triglicérides.
Triglicérides são a forma de estoque lipídico usual da maioria do
zooplâncton de água doce (Cavaletto et al., 1989). Essa forma foi o
componente lipídico dominante também em Diaptomus sicilis, no Lago
Michigan, durante os seis primeiros meses do ano, permanecendo entre 6190% do conteúdo lipídico do peso (Vanderploeg et al, 1992). Os autores
observaram que esses copépodos podem sobreviver sem alimento por muito
tempo a baixas temperaturas, provavelmente por causa das reservas lipídicas
e das taxas metabólicas baixas.
Podem ser encontrados maiores valores de lipídeos nos animais
cultivados em laboratório, se comparados aos animais oriundos do ambiente
natural, como pode ser observado pela TAB. 15. Além disto, no laboratório, as
condições podem ficar estáveis durante o decorrer do ano e não haver
oscilação

nos

valores

em virtude

da

sucessão

entre

as

espécies

zooplanctônicas e das condições ambientais. Este fato também sugere que os
animais enfrentam períodos de escassez alimentar no hábitat natural com certa
freqüência.
DeMott & Müller-Navarra (1997) observaram que as algas verdes,
Scenedesmus e Ankistrodesmus, por eles utilizadas nos experimentos de 6-7
dias, eram provavelmente similares na composição de ácidos graxos. Lürling et
al. (1997) desenvolveram experimentos de herbivoria com Scenedesmus de
três diferentes tamanhos e os resultados demonstram uma taxa de filtração
menor para Daphnia com as colônias maiores desta referida alga. De acordo
com estes autores, esta influência negativa destas colônias sobre o
crescimento populacional de Daphnia parece ser determinada mais pela
morfologia do que pela composição bioquímica.
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TABELA 15 Comparação dos teores médios de lipídeo total (LT) e triglicérides
(TG) com valores encontrados na literatura.
Local
Lake Michigan

Espécie
D. sicilis

LT

TG

3,9 – 44,0

13,2 -17,6

Autor
Vanderploeg

et

al.,

1992
Lake Michigan

D. sicilis

Reservatório

Zooplâncton

de Furnas

total

Reservatório

Zooplâncton

Pampulha

total

Ibirité

Zooplâncton

36,3

10,8

7,7 -10,8

-

-

D. magna

Pinto-Coelho et al.,
1997

5,8 - 8,2

-

Pinto-Coelho

et

al.,

1997
4,2 - 7,5

Santeiro

total
Laboratório

Cavaletto et al., 1989

&

Pinto-

Coelho, in press
-

6,7 - 11,8

Tessier et al.,1983

12,8

3,5 - 6,6

Bernd-Peter

Elendt,

1989
D. magna

16,6 - 22

11,6 - 15,4

Goulden

&

Place,

&

Place,

1990
D. pulex

19,8 - 30,6

13,8 - 21,4

Goulden
1990

-

Daphnia sp.

13,1

-

Grenschgl, 1994

-

Moina sp.

20,6

-

Grenschgl, 1994

-

Zooplâncton

5,3 -10,2

-

Santeiro

total
-

Diaphanosoma

&

Pinto-

Coelho, in prep.
12,2 - 25,1

Pinto-Coelho
1997

-

D. laevis (I)

22,1

11,0

Este trabalho

-

D. laevis (II)

11,1

6,2

Este trabalho

-

M. micrura (I)

19,9

11,2

Este trabalho

-

M. micrura (II)

11,4

7,8

Este trabalho

I = Ankistrodesmus
II = Scenedesmus
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Brett & Müller-Navarra (1997) verificaram que a variação na qualidade
do fitoplâncton como alimento pode estar relacionada à digestibilidade, pois
Chlamydomonas, que é facilmente digerida, foi considerada um alimento de
qualidade mais alta, enquanto S. quadricauda, que é difícil de digerir, foi de
qualidade mais baixa de alimento. De acordo com os autores acima, há uma
hierarquia na qualidade alimentar do fitoplâncton, onde as algas verdes são
consideradas de alta qualidade, em alguns casos, e de baixa qualidade em
outros. Já, no presente trabalho, houve uma diferença significativa entre as
duas dietas e, tanto Daphnia quanto Moina apresentaram valores mais baixos
de lipídeo total e triglicérides com a alga S. quadricauda.
Ahlgren et al. (1990), estudando o valor nutricional de várias algas
planctônicas, verificaram que S. quadricauda não favoreceu o crescimento de
Daphnia. As duas criptofíceas, Rhodomonas minuta e Cryptomonas sp foram
os melhores alimentos para os cladóceros. Daphnia teve uma taxa de
crescimento positiva em quatro das culturas algais, que foram: Rhodomonas,
Cryptomonas, Scenedesmus

acutus

e Chlamydomonas. As

diferentes

condições de crescimento das mesmas espécies pode ser uma explicação para
muitos resultados conflitantes na determinação do valor do alimento para os
herbívoros. Eles observaram que Chydorus deixou de utilizar S. quadricauda
não pela composição bioquímica, a qual foi similar àquela das outras algas
verdes, mas sim talvez pelas paredes celulares mais duras e espinhos
resistentes.
Infante & Litt (1985) encontraram também Cryptomonas como o melhor
alimento para as espécies D. pulicaria e D. thorata e sugeriram que as razões
pudessem ser as células isoladas, forma e tamanho. No entanto, de acordo
com Ahlgren et al. (1992), a composição química das partículas alimentares é
provavelmente mais importante do que outros fatores, por exemplo, tamanho
da célula ou digestibilidade das paredes celulares, em determinar as taxas de
crescimento da população. Os resultados obtidos no presente trabalho
demonstram uma influência da alga Scenedesmus e Ankistrodesmus na
composição lipídica dos indivíduos de Daphnia e Moina.
De

acordo

com

Watanabe

&

Kiron

(1994),

os

organismos

zooplanctônicos Daphnia sp e Moina sp servem de alimento para larvas de
peixes com aproximadamente 7mm de comprimento. A introdução de
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compostos

de

lipídeos

emulsificados

juntamente

a

estes

animais

zooplanctônicos pode possibilitar uma melhoria nutricional do alimento que vai
ser oferecido às larvas de peixes, já que a composição lipídica é um dos
fatores que determinam a qualidade nutricional do zooplâncton (Watanabe et
al.,1983a; Ahlgren et al., 1990).
No entanto, paralelamente ao melhoramento nutricional do zooplâncton,
as pesquisas com diferentes espécies de algas são necessárias para que se
conheça os requerimentos nutricionais destes organismos. De acordo com
Elendt (1989) existem discrepâncias nos valores das análises de lipídeos
encontrados na literatura, e estas podem ser explicadas pelo uso de diferentes
procedimentos analíticos, além das diferentes concentrações de alimento.
Segundo Barnes & Blackstock (1973), vários procedimentos simples de
análises têm sido usados em estudos ecológicos. No entanto, uma comparação
dos resultados de diferentes investigações é freqüentemente difícil porque os
métodos não têm sido comparados criticamente, havendo a necessidade
também de uma padronização destes.
Atualmente, muitos métodos modernos de análises lipídicas tais como
cromatografia líquida-gasosa e de camada fina estão sendo aplicados para as
análises de tecidos de invertebrados aquáticos (Farkas, 1970; Gardner et al.,
1985; Vanderploeg et al., 1992; Lürling et al., 1997; Weers et al., 1997). No
presente

trabalho,

foram

utilizados

os

métodos

colorimétrico

da

sulfofosfovanilina para as análises de lípides totais e o gravimétrico do
clorofórmio:metanol (2:1) para as de triglicérides. Estes métodos foram
utilizados em virtude de serem considerados mais confiáveis e adequados para
os organismos estudados.
De acordo com Sterner et al. (1992), animais com níveis muito baixos de
lipídeo não possuem uma reserva energética adequada para ser transferida
para os ovos e utilizada pelos jovens. Segundo Goulden & Henry (1988), há
evidência em estudos experimentais que os jovens são incapazes de tolerar
níveis baixos de alimento tão efetivamente como os animais adultos.
No presente trabalho foram selecionados indivíduos com o mesmo
tempo de vida, adultos ovados, para não haver interferência nos experimentos.
Além disto, foi usado o mesmo procedimento tanto para Daphnia quanto para
Moina; assim, os animais foram retirados da mesma unidade fonte e isolados
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pelo menos 30 minutos antes dos experimentos, onde receberam o mesmo
tratamento. Desta maneira, impediu-se quaisquer interferência deste tipo nos
resultados encontrados nos experimentos.
Segundo Goulden & Horning (1980), em culturas laboratoriais de
Daphnia, os animais usam as reservas energéticas imediatamente para manter
as atividades metabólicas, como os copépodos marinhos, mas Daphnia
também continua a reproduzir e transferir parte de suas reservas energéticas
para a prole. Indivíduos de Moina são pequenos se comparados à Daphnia e
produzem ovos em menor tempo. No entanto, não houve diferença significativa
nos valores de lipídeos encontrados para as duas espécies zooplanctônicas
estudadas.
A composição bioquímica dos animais zooplanctônicos pode variar tanto
pelas espécies estudadas como por causa das algas utilizadas como recurso
alimentar. Desta maneira, os animais cultivados em laboratório, como as
espécies Daphnia laevis e Moina micrura, devem ser testados com diferentes
algas. A partir daí, pode-se melhorar significativamente o valor nutricional
desses animais como alimento para larvas e alevinos de peixes.
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Conclusões

a) o índice lipídico, os teores de lipídeo total e triglicérides foram maiores com
a dieta Ankistrodesmus em relação a qualquer uma das duas espécies de
cladóceros, Daphnia laevis ou Moina micrura.
b) não foram encontradas diferenças significativas entre as espécies de
cladóceros estudadas para um determinado tipo de dieta.
c) os cladóceros Daphnia e Moina exibiram amplas variações nos teores de
lipídeo total e triglicérides em função de variações na qualidade do alimento
usado. Este fato indica serem os lipídeos totais e triglicérides bons
descritores do estado nutricional em cladóceros.
d) ambas as dietas oferecidas aos cladóceros produziram valores de lipídeo
total superiores aos valores encontrados no zooplâncton de alguns
reservatórios tropicais, indicando este fato que essa comunidade muitas
vezes enfrenta condições adversas de alimento nesses ambientes.
e) embora a dieta S. quadricauda tenha produzido valores inferiores de lipídeo
total e triglicérides, a contribuição relativa dos triglicérides foi maior com
essa dieta.
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Considerações finais
Um dos maiores problemas enfrentados pela maioria das estações de
piscicultura no Brasil está relacionado à qualidade do zooplâncton oferecida
como alimento para larvas de peixes durante os primeiros 10-30 dias. Como
conseqüência, há elevadas taxas de morte dos jovens durante este período.
Em contrapartida, diversos estudos demonstram que o alimento vivo
proporciona uma maior aceitabilidade por parte dos alevinos. Com isso, há uma
necessidade de experimentar diferentes dietas visando a produção em larga
escala para a alimentação das larvas.
Nesse sentido, o valor nutricional de algas fitoplanctônicas como
alimento para o zooplâncton pode ser verificado por meio desses estudos
experimentais

enfocando

taxas

de

filtração,

aspectos

bioquímicos

e

demográficos. Uma vez que o alimento tenha sido ingerido pelo zooplâncton,
somente uma fração dele será assimilada e a restante rejeitada e, assim, de
acordo com a eficiência de assimilação, somente uma porcentagem do
alimento ingerido será digerida e absorvida dentro do corpo. Essa eficiência de
assimilação varia com a qualidade e as taxas de ingestão do alimento. Dessa
forma, o fluxo de energia ocorre com o alimento alcançando os tecidos e sendo
submetido à respiração ou à síntese na biomassa. A partir daí, podemos dizer
que a assimilação vai resultar também em crescimento somático e posterior
período reprodutivo.
Todos estes parâmetros estão associados com o valor nutricional do
alimento e, a eficiência com a qual o material absorvido através do intestino
pode ser usado para o crescimento variará com a composição do alimento.
Além disso, as condições metabólicas do animal poderão afetar os
investimentos na prole, tendo em vista o acúmulo de reservas energéticas que
seriam alocadas para a reprodução. E, a partir do momento que o
desenvolvimento de um indivíduo está sendo afetado, poderão ocorrer
conseqüências imediatas a nível populacional.
Esse enfoque acima foi reunido no presente estudo quando foi verificado
o valor nutricional de duas clorofíceas para os cladóceros Daphnia e Moina e,
foi observada uma coerência nos resultados encontrados onde, de uma forma
geral conclui-se que:
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Os cladóceros Daphnia e Moina apresentaram as maiores taxas de
filtração, ingestão, crescimento, índice de lipídeo e teores de lipídeo total e
triglicérides com a alga Ankistrodesmus.



Moina revelou maiores valores de capacidade suporte, menor tempo para
produção de ovos.



Daphnia apresentou maiores taxas de filtração, ingestão e maiores taxas
instantâneas de crescimento.

Dessa maneira, o estudo abordou o desempenho dos cladóceros em
resposta a variações na qualidade do alimento. Nesse sentido, tanto os
indicadores fisiológicos, bioquímicos como demográficos foram coerentes em
demonstrar a maior aceitabilidade da alga Ankistrodesmus gracilis em
detrimento da alga Scenedesmus quadricauda, no meio CHU12.
Levando-se em consideração a biomassa e o número final de indivíduos
obtidos em uma cultura, pode-se recomendar a espécie Daphnia laevis em
estações de piscicultura. Desta maneira será obtido um maior ganho em
termos de biomassa zooplanctônica em um menor tempo como também um
grande estoque de reservas energéticas.
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