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RESUMO
A comunidade zooplanctônica tem fundamental importância nas cadeias alimentares aquáticas, sendo o elo entre os
produtores, ou nível trófico primário e consumidores de maior porte, ou níveis tróficos superiores, além de participar na
remineralização dos nutrientes. Grande parte do zooplâncton possui ciclo de vida curto, respondendo de forma rápida a
alterações ambientais, podendo ser utilizados como bioindicador. Deste modo o objetivo do presente projeto e investigar
a variação espaço-temporal na composição, riqueza e abundância da comunidade zooplanctônica no rio Pirapó, e em
alguns de seus afluentes em duas fases do ciclo hidrológico (período de estiagem e período chuvoso). O estudo será
realizado  no rio  Pirapó,  em 5  pontos  de  amostragem ao  longo  de seu  curso,  e  em quatro  de seus  tributários.  O
zooplâncton será coletado utilizando-se redes de plâncton com 60 micrômetros de abertura de malha e material coletado
será acondicionado em frascos de polietileno e fixado em solução final de formaldeído 4%, tamponada com carbonato de
cálcio. Posteriormente será realizada em laboratórios a identificação da comunidade zooplanctônica através de literatura
especializada.  As principais predições dessa pesquisa são:  i)  a composição,  riqueza de espécies e abundância do
zooplâncton  responderão  a  processo  hidrodinâmico  de  forma  que  serão  diferentes  entre  os  tipos  de  ambientes  e
períodos  analisados (rio  Pirapó  e  tributários);  ii)  a  composição,  riqueza  de espécies  e  abundância  do zooplâncton
responderão a poluição orgânica de forma que serão distintas entre ambientes e períodos com diferentes níveis de
poluição orgânica. Nesse sentido, espera-se encontrar espécies com potencial bioindicação.
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1 INTRODUÇÃO

O território brasileiro é reconhecido por apresentar elevados índices de biodiversidade animal
e vegetal (Agostinho et al. 2005). Estima-se que aproximadamente 14% das espécies do mundo são
encontradas  no  Brasil  (LEWINSOHN;  PRADO,  2002).  Em  contradição,  estudos  sobre  a
biodiversidade de microrganismos, são extremamente escassos,  sendo em sua maioria voltados
para aqueles com potencial biotecnológico, visando à indústria farmacêutica e alimentícia (MATOS
et al. 2014). Além dessas aplicações, é importante ressaltar a grande carência de estudos básicos
enfocando o conhecimento  taxonômico destes  grupos em sistemas naturais,  correlacionando-os
com a distribuição biogeográfica e o papel ecológico das espécies no ecossistema (TIKHONENKOV
et al. 2012). 

Impactos  ambientais  sobre  corpos  de  água,  como rios  e  riachos,  oriundos  de  atividades
antropogênicas,  ocorrem  por  meio  de  despejos  orgânicos  de  esgotos  e  indústrias,  pelo
desmatamento de matas ciliares e crescem concomitantemente com os processos de urbanização e
industrialização  das  cidades,  alterando  a  qualidade  da  água  e  causando  distúrbios  nesses
ambientes. Assim, alguns estudos têm evidenciado que a poluição orgânica modifica a estrutura das
comunidades aquáticas,  induzindo um acréscimo na densidade bacteriana e consequentemente,
mudanças  na  abundância  e  composição  das  demais  comunidades  planctônicas  (BLATTERER,
2002). 

O termo plâncton é utilizado para caracterizar um grupo de organismos que têm a coluna de
água como hábitat  preferencial.  Apesar  de  apresentarem movimentos  próprios,  sua  capacidade
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natatória é limitada, sendo transportados passivamente pelos fluxos de água, tendo em vista que os
mesmos  não  são  capazes  de  vencer  a  correnteza.  Dentre  os  organismos  planctônicos,  os
consumidores primários, essencialmente invertebrados (tanto metazoários quanto protozoários) são
denominados  de  zooplâncton,  enquanto  que  o  componente  autotrófico,  os  produtores,  são
denominados fitoplâncton ou algas.

A comunidade zooplanctônica compreende organismos de tamanhos variados,  de poucos
micrômetros até alguns milímetros (ESTEVES, 1998) e é representada, principalmente, por quatro
grandes grupos:

1. Copépodes:  inseridos  na  classe  Maxillopoda  com  cerca  de  11.500  espécies  conhecidas
(Humes,  1994),  possuem  representantes  nos  mais  variados  habitats  de  água  doce,
compreendendo  desde  organismos  nadadores  até  bênticos  epifíticos  (KARAYTUG;
BOXSHALL, 1998; DOLE-OLIVIER et al., 2000).

2. Cladóceros: pertencentes à classe Branchiopoda (DOLE-OLIVIER et al., 2000) com cerca de
450  a  600  espécies  (KOROVCHINSKY,  1992),  habitam diversos  tipos  de  ambientes  em
águas  continentais,  podendo  estar  presentes  no  plâncton,  em  ambientes  bentônicos,  ou
associados à vegetação nas regiões litorâneas (LIMA et al., 1998).

3. Rotíferos:  grupo  de  invertebrados  aquáticos  compreendendo  cerca  de  2.000  espécies
(SEGERS, 1995), estes animais são extremamente importantes nos ambientes de água doce
devido às suas taxas reprodutivas geralmente apresentarem valores mais elevados do que as
de outros metazoários,  podendo até mesmo atingir  cerca de 30 % da biomassa total  do
plâncton (NOGRADY et al., 1993).

4. Protozoários testáceos (tecamebas): são uma sub-ordem do filo Protozoa e possuem como
principal característica a presença de uma carapaça, também chamada de teca ou concha, na
qual  está  inserido  o  protoplasma  que  se  projeta  por  uma  abertura  da  concha,  que  as
diferenciam  das  amebas  nuas  (VUCETICH,  1973).  Vivem  em  diversos  hábitats  com
disponibilidade  hídrica  variável  (OGDEN;  HEDLEY,  1980),  podendo  ser  encontradas  no
sedimento, associadas à macrófitas e na região planctônica (VELHO et al., 1999; VELHO;
LANSAC-TOHA, 1996; VELHO et al., 1996).

Alterações  na  estrutura  e  dinâmica  destas  comunidades  são,  portanto,  um  fenômeno
altamente relevante, não apenas para o próprio zooplâncton, mas também para o metabolismo de
todo  o  ecossistema  (LANSAC-TOHA  et  al.,  2004).  Portanto,  a  estrutura  da  comunidade
zooplanctônica, avaliada principalmente pela riqueza de espécies e densidade de organismos, pode
indicar as condições físicas, químicas e biológicas das massas de água, além de responderem as
variações hidrológicas sazonais.

Além  disso,  esses  organismos  podem  indicar  não  apenas  condições  inalteradas  dos
ecossistemas, mas também sua deterioração. Neste sentido, os componentes zooplanctônicos são
considerados  excelentes  bioindicadores  de  diferentes  tipos  de  impactos,  como  eutrofização,
acidificação e alterações hidrológicas.

Portanto,  baseado  no  exposto  acima,  a  presente  proposta  visa  avaliar  o  estado  de
conservação do principal rio que abastece a cidade de Maringá, utilizando os distintos componentes
zooplanctônicos como bioindicadores da qualidade de água. Assim, será investigada a variação
espaço-temporal na composição, riqueza e abundância da comunidade zooplanctônica no rio Pirapó,
e em alguns de seus afluentes em duas fases do ciclo hidrológico (período de estiagem e período
chuvoso).
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2 MATERIAL E MÉTODOS

As amostras serão obtidas em pelo menos 5 pontos de coleta no rio Pirapó e em 4 de seus
tributários. As amostras de zooplâncton serão tomadas à sub-superfície, sendo filtrado um volume
de 200 litros de água, utilizando uma rede de plâncton com 68 µm de abertura de malha. O material
coletado será acondicionado em frascos de polietileno e fixado em solução final de formaldeído 4%,
tamponada com carbonato de cálcio.

A identificação do material será realizada em microscópio óptico com auxílio de lâminas e
lamínulas,  através  de  bibliografia  especializada  em  amebas  testáceas  (DEFLANDRE,  1928;
DEFLANDRE, 1929; GAUTHIER-LIEVRE; THOMAS, 1958; VUCETICH, 1973; VELHO et al., 1996;
VELHO; LANSACTOHA, 1996; OGDEN; HEDLEY, 1980) rotíferos (KOSTE, 1972; KOSTE, 1978;
SEGERS,  1995),  cladóceros  (PAGGI,  1973A;  PAGGI,  1973B;  SMIRNOV,  1974;  PAGGI,  1979;
KORINEK,  1981;  SMIRNOV,  1992;  PAGGI,  1995;  ELMOOR-LOUREIRO,  1997),  e  copépodes
(SENDACZ; KUBO, 1982; REID, 1985; DUSSART; FRUTOS, 1985; MATSUMURA-TUNDISI, 1986).

4 RESULTADOS ESPERADOS 

A presente proposta tem como objetivo principal realizar um levantamento da composição da
comunidade zooplanctônica no rio Pirapó e em diferentes tributários.  Espera-se com a proposta
identificar  espécies  com  potencial  bioindicador,  que  possam  ser  utilizadas  em  programas  de
monitoramento da qualidade de água nessa bacia. 

Além disso, pretende-se contribuir para o desenvolvimento do conhecimento teórico a respeito
da diversidade dos organismos planctônicos em ambientes predominantemente lóticos, bem como
com o conhecimento sobre a distribuição regional dos mesmos.

Pretende-se, ainda, divulgar os resultados obtidos através da publicação de pelo menos 1
artigo científico em revistas na área de Ciências Ambientais.  Além disso, os resultados preliminares
e finais serão apresentados em congressos, encontros e simpósios com a finalidade de divulgar a
pesquisa.
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