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1. INTRODUÇÃO   

A complexidade ambiental e a alta diversidade de organismos são 

características comuns nos ecossistemas tropicais e subtropicais, sejam 

terrestres ou aquáticos (WILSON, 1988). Composta por distintos grupos 

taxonômicos e distribuída em diversos tipos de substratos, a comunidade 

bentônica é considerada a menos estudada dentre as comunidades aquáticas 

(TAKEDA et al., 1997). Vale ressaltar que a meiofauna constituída por animais 

com intervalo de tamanho entre 0,04 e 1 mm

 

é a parcela menos conhecida 

dentre os componentes bentônicos, particularmente aquela vivendo nos 

interstícios dos leitos de rios, riachos e áreas de nascentes. 

Os estudos ecológicos recentes dos ambientes intersticiais de regiões 

de nascentes começaram com SCHWOERBEL (1961 a, b, 1964, 1967), que foi o 

primeiro a descrever a comunidade e a hidrologia desses ambientes como 

partes integrantes do ecossistema fluvial (BRETSCHKO & KLEMENS, 1986; 

BRETSCHKO, 1991; DANIELOPOL & MARMONIER, 1992). SCHWOERBEL sugeriu 

também a possibilidade de existir uma zona intersticial hiporrêica, que 

denominou hyporheal . Além disso, denominou os organismos epígeos e 

hipógeos que colonizam esse ambiente de hiporreobiontes. 

Embora KARAMAN (1935), CHAPPUIS (1942) e ANGELIER (1953) tenham 

realizado investigações faunísticas na zona que se localiza na transição entre a 

água freática e a água dos rios (BRUNKE & GONSER,1997), ela só foi 

reconhecida como uma zona distinta por ORGHIDAN (1959), que a denominou 

de biótopo hiporrêico. 
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Como uma zona de transição, o hábitat hiporrêico apresenta fatores de 

ambas as áreas adjacentes. Como o hábitat subterrâneo, a zona hiporrêica tem 

espaços intersticiais caracterizados pela permanente falta de luz, baixa 

velocidade de corrente e alta estabilidade do substrato, mas em contraste com 

a água freática, é composta parcialmente de água de superfície.  

WHITE (1993) propôs uma definição da zona hiporrêica como sendo 

interstícios saturados abaixo do leito do rio que contêm uma proporção de água 

freática e sofrem alteração por infiltração de água da superfície. Especialmente 

a baixa velocidade da corrente, as reduzidas amplitudes diárias e anuais de 

temperatura, os gradientes dos parâmetros físico-químicos e a alta estabilidade 

do substrato distinguem esse hábitat da zona bentônica e o tornam peculiar. 

GIBERT et al. (1990) desenvolveram um modelo dinâmico no qual há 

duas variantes: uma em que água subterrânea flui para o rio, e outra em que o 

rio repõe a água subterrânea. Eles enfatizam a importância da permeabilidade 

deste ecótono como filtro freático, mecânico e bioquímico. WILLIAMS (1984) 

aponta que o limite exato da zona hiporrêica é difícil de definir porque ele pode 

variar no tempo e no espaço. 

O ambiente de águas subterrâneas é caracterizado por espaços 

intersticiais sem luz, com baixa velocidade de corrente e alta estabilidade de 

substrato. O ambiente de transição entre as águas subterrâneas e a água de 

superfície (a zona hiporrêica) é parcialmente composto pela água de superfície, 

que tem características distintas daquelas do subsolo (BRUNKE & GONSER, 

1997). WILLIAMS (1984) aponta que o limite exato dessa zona é de difícil 

demarcação, pois eles podem variar no tempo e espaço. BRUNKE & GONSER 

(1997) concluíram que a zona hiporrêica pode ser delimitada pelos ambientes 
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que a cercam, pois combina fatores de ambos e cada parâmetro desenvolve 

seus próprios gradientes. A velocidade baixa de corrente, as reduzidas 

amplitudes de temperatura, anual e diária, os gradientes dos fatores físicos e 

químicos, e a alta estabilidade dos substratos colonizados distinguem esse 

hábitat dentro da zona bentônica (BRUNKE & GONSER, 1997). 

A fauna intersticial vive em diferentes substratos e tem padrões de 

distribuição que podem ser relacionados com diversos fatores ambientais, 

como temperatura, concentração de oxigênio dissolvido, matéria orgânica 

particulada e dissolvida, flora microbiana, permeabilidade, porosidade, tamanho 

dos grãos, estabilidade do substrato e morfologia do canal (WILLIAMS, 1984, 

1989; ROUCH, 1988; BÄRLOCHER & MURDOCH, 1989; DANIELOPOL, 1989; TRISKA 

et al., 1989; DOLE-OLIVIER & MARMONIER, 1992). O conhecimento desses 

fatores é muito importante, pois estudos mostram que a hidrologia e a 

geomorfologia, direta ou indiretamente, controlam a distribuição dos 

organismos em hábitats intersticiais (DOLE-OLIVIER & MARMONIER, 1992). 

Variações ambientais podem alterar a constituição da fauna intersticial. 

A oscilação da temperatura nas regiões de surgências e ressurgências 

depende de mudanças na área da superfície-interstício, visto que a 

temperatura da água subterrânea varia de acordo com a média anual da 

temperatura do ar, enquanto os rios podem apresentar variações sazonais 

mais pronunciadas (WILLIAMS & HYNES, 1974; HYNES, 1983; CRISP, 1990; EVANS 

et al., 1995).  O regime de temperatura dos interstícios é importante para as 

águas subterrâneas e para o sistema fluvial, pois o desenvolvimento dos 

invertebrados e a atividade microbiana são dependentes desta variável (WARD 

& STANFORD, 1982). 
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Os macroinvertebrados aquáticos podem responder sensivelmente à 

direção das correntes aquáticas e à complexidade intersticial, como por 

exemplo, algumas espécies de oligoquetas, que reagem sensivelmente, de 

forma negativa ou positiva, às interações de águas da superfície e subterrânea 

(LAFONT et al., 1992). O comportamento de crustáceos bentônicos e hipógeos é 

alterado pelo ambiente de superfície ou subterrâneo, e isso é refletido em sua 

distribuição espacial (BRUNKE & GONSER, 1997). 

Segundo PENNAK (1988), os estudos sobre meiobentos de água doce, 

com enfoque na comunidade, se iniciaram com pesquisadores russos, 

especialmente Sassuchin, Kabanov e Neiswestnova. Em 1931, Sassuchin 

publicou um estudo das condições nos rios arenosos da Rússia. Na Polônia, 

Wiszniewski publicou 12 estudos sobre psamolitoral de lagoas, enfatizando a 

taxonomia dos rotíferos, com a descrição de novas espécies e Varga trabalhou 

com os rotíferos psâmicos na Hungria. WILSON (1935) foi o primeiro a chamar 

atenção para populações de copépodes harpaticóides no ambiente intersticial 

de águas doces e em praias marinhas. PENNAK (1939a, 1939b, 1951) fez 

estudos sobre a taxonomia, ecologia e estrutura populacional de organismos 

intersticiais de praias lacustres. 

Dentre os biomas continentais, o domínio das águas subterrâneas, era 

usualmente considerado como um ambiente com baixa diversidade. Isto 

porque a execução de projetos durante a primeira metade do século XX, como, 

por exemplo, o programa Biospeologica , conduzido pelo Professor Racovitza 

e colaboradores em centenas de cavernas, principalmente do leste Europeu, 

revelara a existência de uma fauna aquática subterrânea pouco abundante e 

diversificada, muito embora de grande interesse biogeográfico. Com a 
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descoberta por KARAMAN (1935) de que sedimentos aluviais localizados abaixo 

e sob a influência direta da água corrente de rios e riachos, a zona hiporrêica 

de ORGHIDAN (1959), podia suportar uma fauna bastante diversificada, 

começou a ser executada uma série de projetos sobre a fauna intersticial dessa 

zona (ver revisões feitas por DANIELOPOL, 1982 e BRUNKE & GONSER, 1997). 

Contudo, os primeiros inventários foram executados em áreas geográficas 

amplas (dezenas a centenas de quilômetros) com baixa freqüência de 

amostragens. Estudos conduzidos em áreas mais restritas (de alguns metros a 

algumas centenas de metros) em uma escala temporal mais ampla (um ou 

mais anos) evidenciaram uma diversidade mais elevada (DANIELOPOL, 1991; 

ROUCH & LESCHER-MOUTOUÉ, 1992; DOLE-OLIVIER et al., 1993; CULVER & FONG, 

1994; WARD & PALMER, 1994). Após a publicação da Stygofauna Mundi , em 

1986, sob a coordenação de L. Botonoseanu, uma síntese de todo o 

conhecimento até então existente sobre a fauna aquática subterrânea marinha 

e de água doce, o crescente acúmulo de novos dados sobre diversidade, 

biologia e ecologia da fauna subterrânea levou à necessidade de outras 

compilações, como aquelas que contribuíram com excelentes revisões sobre 

diferentes aspectos relativos à fauna subterrânea de água doce (e.g., WARD et 

al., 2000; COINEAU, 2000; POULSON & LAVOIE, 2000).  

Estudos contemporâneos têm mostrado que o ambiente intersticial é um 

mosaico de microambientes habitado por diferentes grupos de espécies com 

gradientes espaciais (DOLE, 1983; ROUCH, 1988; MARMONIER & DOLE, 1986; 

DANIELOPOL, 1991; DOLE-OLIVER et al, 1993; DANIELOPOL et al, 1996) e 

heterogeneidade temporal, vertical e horizontal (GIBERT et al, 1994 a, b; CREUZÉ 

DE CHÂTELLIERS et al, 1994). 
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Os organismos intersticiais possuem características morfológicas, 

fisiológicas e etológicas próprias, algumas das quais são estritamente 

relacionadas ao estilo de vida nos espaços existentes no sedimento. 

Contrariamente às adaptações dos animais à vida em cavernas, as adaptações 

à vida intersticial são pouco documentadas, provavelmente devido ao pequeno 

tamanho da fauna (ROUCH, 1968; SCHMINKE, 1981; DANIELOPOL & ROUCH, 1991; 

ROGULJ et al, 1993; DANIELOPOL et al, 1994, 1996). 

Interstícios na zona hiporrêica e fundos de rio são freqüentemente 

colonizados por crustáceos meiobentônicos. Nematoda e Copepoda são dois 

grupos que apresentam grande plasticidade e têm representantes adaptados a 

viver nos espaços limitados do intersticial (JAKOBI & LOYOLA E SILVA, 1962). 

Copépodes e ostrácodes são bem representados nesses ambientes 

(ROUCH, 1986), algumas vezes com vários graus de especialização. Ao 

contrário, os Cladocera são um grupo muito conservativo, pouco freqüente na 

água intersticial (FREY, 1987) e podem ter invadido esses ambientes apenas 

recentemente (DUMONT, 1987; NEGREA, 1994). Como resultado, eles mostram 

um menor grau de especialização e adaptação aos interstícios. 

A vida intersticial apresenta maiores limitações devido ao espaço 

reduzido, à falta de luz e menor disponibilidade de alimento. Em resposta a 

essas condições, os crustáceos têm desenvolvido muitas especializações 

morfológicas e biológicas. O fator mais comum é a anoftalmia ou microftalmia 

(DANIELOPOL, 1980; REID & STRAYER, 1994). Despigmentação, tigmotaxia e 

miniaturização ocorrem nos copépodes como fatores pré-adaptativos (LESCHER 

& MOUTOUÉ, 1986; ROUCH, 1986). 
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Finalmente, a fauna intersticial, muito devido à sua reduzida capacidade 

de deslocamento, torna-se muito susceptível aos efeitos deletérios de origem 

antrópica, como despejo de esgotos doméstico e/ou industrial, assoreamento 

por ação de mineração, alteração de regime hídrico por construção de 

barragens para geração de energia hidrelétrica etc. Isto permite o uso de 

alguns dos componentes da fauna intersticial, após estudos toxicológicos 

específicos, por exemplo, em monitoramento de impactos ambientais.  

Os Copepoda representam uma subclasse de Maxillopoda. BOXSHALL & 

HALSEY (2004) listaram 11.040 espécies de copépodes, em 1.775 gêneros e 

218 famílias. Acredita-se que esse número facilmente poderá ser duplicado 

quando a diversidade de copépodes bentônicos e associados a outros 

organismos for melhor conhecida. 

Copépodes têm uma alta diversidade de formas de corpo e de hábitats, 

tendo colonizado muitos ambientes aquáticos (KIKUCHI, 1991, 1994; DEFAYE & 

HEYMER, 1996). Copépodes planctônicos têm corpos mais cilíndricos, com 

abdome estreito. Aqueles que vivem na parte superior da coluna d água 

tendem a ser mais delgados e fusiformes. As espécies epibentônicas, que 

rastejam e nadam imediatamente acima do fundo, têm corpos um pouco mais 

largos. Copépodes bentônicos têm, comumente, corpos largos ou achatados. 

As espécies intersticiais são delgadas, longas e até vermiformes. REID & 

STRAYER (1994) discutiram detalhadamente a morfologia dos ciclopóides 

intersticiais.  

Atualmente, Copepoda inclui dez ordens (HUYS & BOXSHALL, 1991), das 

quais apenas quatro (Harpacticoida, Cyclopoida, Calanoida e Gelyelloida) têm 

representantes de vida livre na água doce. Os Harpacticoida são raramente 
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encontrados no plâncton. Essa ordem inclui 52 famílias, das quais 

Canthocamptidae, Parastenocarididae e Phyllognathopodidae são as mais 

representativas nos ambientes de água doce, contendo a grande maioria das 

cerca de 1000 espécies e subespécies já conhecidas dentre as quase 3000 

espécies de harpacticóides descritas. Os Cyclopoida incluem 12 famílias. 

Primariamente marinhos, invadiram secundariamente a água doce e o 

ambiente semiterrestre, a maioria das espécies pertencendo à família 

Cyclopidae (HUYS & BOXSHALL, 1991). Os Calanoida são organismos 

planctônicos, ocasionalmente encontrados em hábitats bentônicos de lagos 

subterrâneos ou em nascentes cársticas. Exclusivos da água doce, os 

Gelyelloida são representados por apenas duas espécies de sistemas cársticos 

europeus e do leste dos Estados Unidos. 

A condição geral sobre a distribuição dos copépodes é problemática, 

pois muitos táxons considerados como cosmopolitas parecem ter distribuição 

bem mais restrita (REID, 1997, 1998). A falta de dados também prejudica o 

verdadeiro padrão de distribuição de muitas espécies. 

Copépodes das famílias Cyclopidae, Canthocamptidae e 

Parastenocarididae grupos freqüentes na fauna intersticial

 

são amplamente 

distribuídos pelo mundo, embora membros dessas famílias sempre mostrem 

padrões de distribuição diferentes, dependendo do táxon considerado (LEWIS, 

1986; REID, 1994; DUSSART & DEFAYE, 1995). Em estudos realizados no rio 

Claro, na Reserva de Boracéia, uma de nossas áreas de trabalho (ver mais 

adiante), AHNERT (1998) registrou os parastenocaridídeos Potamocaris bidens 

(NOODT, 1955) e Forficatocaris sp. Potamocaris bidens apareceu em amostras 

submersas enquanto Forficatocaris, em amostras de bancos emersos. 
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A situação taxonômica de Parastenocarididae é confusa e este é um 

grupo relativamente comum em águas intersticiais do mundo todo, inclusive no 

Brasil. CHAPPUIS (1933) nomeou a família como Parastenocaridae. O nome 

passou a ser usado desde então, embora indisponível por falta de uma 

diagnose. Uma diagnose curta foi elaborada por CHAPPUIS (1940). Diagnoses 

mais detalhadas apareceram posteriormente, como aquelas de LANG (1948), 

BORUTSKII (1952) e DAMIAN-GEORGESCU (1970). NOODT (1965) alterou o nome 

da família para Parastenocarididae. Parastenocaris Kessler, 1913 é tido como 

cosmopolita e também é o maior dos gêneros da família, com 206 espécies 

conhecidas. Recentemente, GALASSI & DE LAURENTIIS (2004) propuseram que 

Parastenocaris sensu stricto deveria incluir apenas as 14 espécies que 

compõem o grupo brevipes, como proposto por REID (1995), enquanto as 

demais espécies do gênero deveriam permanecer em Parastenocaris sensu 

lato aguardando uma revisão da família. Outros quatro gêneros restantes 

(Forficatocaris Jakobi, 1969, com 11 espécies; Paraforficatocaris Jakobi, 1972, 

1 espécie; Potamocaris Dussart, 1979, 6 espécies, e Murunducaris Reid, 1994, 

1 espécie) são exclusivamente Neotropicais. GALASSI & DE LAURENTIIS (2004) 

propuseram o gênero Simplicaris, que inclui duas espécies de águas 

subterrâneas da Itália e talvez outras duas, consideradas provisoriamente 

dentro do gênero como espécies incertae sedis.  

A necessidade de uma revisão da família é evidente e recorrentemente 

mencionada na literatura produzida nas últimas décadas. Uma tentativa mal 

sucedida de revisão foi aquela de JAKOBI (1972), que propôs a divisão dos 

Parastenocarididae em 26 gêneros. No entanto, a proposta não foi aceita pela 

comunidade científica envolvida no estudo do grupo por terem sido detectados 
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problemas metodológicos (COTTARELLI & MAIOLINI, 1980; DUSSART, 1984; 

DUSSART & DEFAYE, 1990; POR, 1981, ROUCH, 1986; SCHMINKE, 1976, 1986).  

No Brasil, de modo geral, o número de trabalhos sobre a diversidade de 

crustáceos da meiofauna de sedimentos aluviais e/ou nascentes ainda é 

relativamente pequeno. O conhecimento disponível refere-se à fauna 

encontrada em regiões dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, 

Amazonas e Pará (ver os artigos de revisão de NOODT, 1969 e SCHMINKE, 1986, 

bem como os artigos de NOODT, 1972; JAKOBI, 1969a e 1969b). No entanto, a 

diversidade desses organismos mostra-se alta quando comparada a 

investigações feitas na Europa e América do Norte. REID (1984) descreve a 

riqueza de espécies de copépodes (28) em vários hábitats aquáticos e 

semiterrestres de uma região do Brasil central como alta, visto que a riqueza de 

espécies encontrada em diferentes regiões da Europa varia de 3 a 21 (ROUCH 

& DANIELOPOL, 1997). 

A Floresta Amazônica e a Mata Atlântica apresentam alguns estudos 

relacionados aos microcrustáceos, no entanto, eles relacionam-se apenas à 

identificação da fauna e sua distribuição. Há vários exemplos de similaridade 

florística (PRANCE, 1985; PEIXOTO, 1991; THOMAS et al. 1998) e faunística 

(CAMPBELL & LAMAR, 1989; SICK, 1997) nestas duas florestas. 

THOMAS et al. (1998) mostram que cerca de 7% das espécies arbóreas 

da Mata Atlântica do sudeste da Bahia têm uma ampla distribuição e também 

ocorrem na Amazônia. Segundo PRANCE (1985) e PEIXOTO (1991), a ocorrência 

de certas espécies arbóreas nos dois biomas serve como exemplo de 

distribuição disjunta e testemunha períodos geológicos e climáticos anteriores, 

quando as duas maiores formações florestais do Brasil estiveram ligadas. SICK 
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(1997) ilustra este padrão de distribuição disjunta com o jacu-estalo 

(Neomorphus geoffroyi, Cuculidae), o chororão (Crypturellus variegatus, 

Tinamidae) e o surucuá (Trogon viridis, Trogonidae), cabendo ressaltar que 

estas espécies de aves apresentam deslocamento geográfico restrito. A 

jararaca-verde (Bothrops bilineata, Viperidae) e a surucucu-pico-de-jaca 

(Lachesis muta, Viperidae) exemplificam espécies de serpentes viperídeas que 

ocorrem tanto na Amazônia como nas florestas litorâneas (CAMPBELL & LAMAR, 

1989). 

Além de casos em que os mesmos táxons ocorrem nas duas regiões, há 

também certas similaridades estruturais e funcionais entre as florestas Atlântica 

e Amazônica. Apesar das diferenças latitudinais, longitudinais, geológicas e no 

regime de chuvas, é possível reconhecer uma série de semelhanças no 

funcionamento e na estrutura dessas duas formações florestais. A existência 

de um dossel mais ou menos contínuo a cerca de 20 metros de altura com 

árvores emergentes esparsas, de 25 a 30 metros, a presença de um estrato 

intermediário (sub-bosque), os solos rasos com espessa camada de 

serapilheira e a rápida ciclagem de nutrientes mostram que há várias 

características similares entre as duas florestas (HERRERA, 1985; JORDAN, 

1985; PEIXOTO, 1991; JOLY et al., 1991; BIGARELLA, 1991). 

Alguns estudos isolados (COSTA, 1987; SABINO & CASTRO, 1990; BUCK & 

SAZIMA, 1995) indicam a existência de similaridades entre ictiocenoses dos dois 

biomas. Por exemplo, tanto em riachos de Mata Atlântica como em igarapés da 

Amazônia, em geral com baixa produção primária in situ , há Characiformes 

que apresentam forte dependência de alimento de origem alóctone, constituído 
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basicamente de artrópodes terrestres, pequenos frutos e folhas (SABINO & 

CASTRO, 1990). 

Todos os estudos citados acima se referem aos vertebrados. Não há 

estudos, neste aspecto, relacionados aos microcrustáceos. No entanto, é 

possível traçar algumas hipóteses, já que muitos dos invertebrados aquáticos 

são presas, principalmente dos peixes e assim como eles, ocupam diferentes 

micro-hábitats. Pequenos bagres das famílias Auchenipteridae 

(Auchenipterichthys dantei e Tatia aff. reticulata) e Heptapteridae (Pimelodella 

sp. e Rhamdioglanis frenatus) usam seus barbilhões para especular o substrato 

em busca de presas, notadamente invertebrados aquáticos que vivem no leito 

de riachos da Amazônia e da Mata Atlântica, respectivamente (J. SABINO, com. 

pess.) 

Embora haja muita informação sobre o desenvolvimento e os ciclos de 

vida de ciclopóides planctônicos e harpacticóides marinhos bentônicos 

(SARVALA, 1990), pouco se sabe sobre esses aspectos relativos aos copépodes 

bentônicos de água doce (SARVALA, 1977; SCHMINCKE, 1982; DAHMS, 1990), 

especialmente aqueles de hábitats lóticos (RUNDLE & HILDREW, 1990). A taxa de 

desenvolvimento de copépodes bentônicos é fortemente afetada pela 

temperatura e pela disponibilidade de alimento (ROUCH, 1968; SARVALA, 1979).  

Microcrustáceos apresentam uma grande variedade de hábitos 

alimentares. No entanto, a maioria dos estudos concentra-se sobre a dieta dos 

animais marinhos (HICKS & COULL, 1983; MARCOTTE, 1986; HUYS et al, 1996), 

ou de espécies de água doce planctônicas (BRANDL, 1997). Pouco se conhece 

da dieta dos animais bentônicos e dos intersticiais. Grande parte dos 

ciclopóides é predadora, alimentando-se de rotíferos, oligoquetas, larvas de 
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quironomídeos e outros crustáceos pequenos (FRYER, 1957, 1993). O principal 

recurso alimentar dos harpacticóides intersticiais parece ser matéria orgânica e, 

muito provavelmente, o biofilme associado a ela. 

Entre os fatores abióticos, o pH tem um importante papel na composição 

das espécies de copépodes bentônicos (RUNDLE & HILDREW, 1990; RUNDLE & 

ORMEROD, 1991; FRYER, 1993). Nas espécies intersticiais, a concentração de 

oxigênio dissolvido é determinante na distribuição das espécies nas diferentes 

escalas temporais e espaciais já estudadas (POSPISIL, 1994; WARD & VOELZ, 

1997). Mas, algumas espécies de Parastenocaris toleram um amplo espectro 

de variação na concentração de oxigênio dissolvido na água [0,25-7,9 mg/l, 

para P. phyllura; 0,7-12,1 mg/l, para P. glacialis, segundo ENCKELL (1968)]. 

Parastenocaris germanica tolera teor de 0,1 mg/l (NOTENBOOM et al., 1992).    

2. OBJETIVOS 

  

Comparar a diversidade, distribuição e estrutura da comunidade da fauna de 

copépodes de águas intersticiais da zona hiporrêica de um igarapé da 

Amazônia Central e um rio da mata atlântica da região Sudeste do Brasil.    

Identificar as espécies e investigar a distribuição espacial e a estrutura da 

comunidade no tempo e no espaço, relacionando a ocorrência, distribuição 

e abundância dos diferentes táxons com variações de temperatura, pH, teor 

de oxigênio dissolvido e granulometria do sedimento.    
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3. ÁREA DE ESTUDO  

Para a realização deste estudo, foram selecionados dois riachos de 

floresta, um na Amazônia Central e outro na Mata Atlântica.  

O primeiro dos riachos, o igarapé da Usina de Asfalto (nome este 

utilizado neste trabalho, relacionado ao fato de em suas proximidades ter sido 

instalada uma usina para a preparação do asfalto da rodovia Manaus 

 

Presidente Figueiredo), localiza-se a cerca de 70 km ao norte de Manaus, 

Amazonas (02o08 S; 59o59 W). Este igarapé é um afluente do rio Urubu, que, 

por sua vez, deságua no rio Amazonas (Figura 1). 

Esta área de estudo compreendeu um trecho de cerca de 100 m de 

comprimento do igarapé, com profundidades variando de 0,1 a 0,3 m nos 

trechos mais rasos até 1,5 m nas partes mais profundas. A velocidade da 

correnteza foi de 0,2 m/s nos remansos e 0,7 m/s na corredeira. 

A maior parte do leito do igarapé é de areia, com áreas de deposição 

de folhedo nos locais de menor correnteza. Contribuindo para aumentar a 

complexidade estrutural do ambiente, há troncos de árvores, vegetação 

marginal parcialmente submersa e macrófitas aquáticas (Figura 2). Essa 

vegetação é composta basicamente por Cyperaceae, Araceae e 

Melastomataceae, alguns bancos de Tonina sp. (Eriocaulaceae) e algas 

filamentosas. O igarapé da Usina de Asfalto é um riacho de águas claras, com 

transparência horizontal superior a 5 metros e pH em torno de 5,0. Durante o 

período de estudo a temperatura variou de 23 a 24,5 C.  
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BE

45o56´

23o38´S 

59o59´W 

Figura 1. Mapa da região de Manaus, Amazonas, e a região da Estação 
Biológica da Boracéia, Salesópolis, São Paulo, com indicações 
das áreas de estudo no Igarapé da Usina de Asfalto (A) e Rio 
Claro (B). 

02o08´
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O segundo riacho, o rio Claro (23o38 S; 45o56 W), situa-se na Estação 

Biológica da Boracéia, no município de Salesópolis, São Paulo. 

As profundidades variaram de 0,1 a 0,5 m nos trechos mais rasos, até 

1,6 m nas partes mais profunda, predominando, entretanto, locais com 0,8 a 

1,0 m. A velocidade da correnteza oscilou entre 0,2 e 0,3 m/s nos remansos e 

entre 0,7 e 1,1 m/s nas corredeiras. O leito do riacho é predominantemente 

formado por cascalho e areia, com áreas de deposição de detritos vegetais 

(principalmente folhas) nos locais de menor correnteza. 

Troncos de árvores submersos, galhos, raízes e vegetação marginal 

parcialmente submersas aumentam a complexidade estrutural do ambiente. A 

vegetação marginal é composta basicamente por Graminae e Pteridophyta 

(Figura 3). Algas constituem a vegetação aquática que recobre as pedras do 

leito (perifíton) e estão representadas em especial por Bacillariophyta e 

Cyanophyta. A água do riacho apresentou transparência horizontal que variou 

Figura 2  Trecho estudado do igarapé da Usina de Asfalto, Amazonas.
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de 6 a 8 metros, o pH em torno de 7,0 e os valores da temperatura da água 

oscilaram entre 17 e 21 C durante o período de estudo.      

Figura 3 

 

Trecho estudado no rio Claro, Reserva Biológica da 
Boracéia, Salesópolis, São Paulo.      
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4. METODOLOGIA  

Foram escolhidas determinadas áreas nos dois locais estudados, rio 

Claro e igarapé da Usina de Asfalto, que representassem diferentes micro-

hábitats, tais como área de remanso, área de maior corredeira, área de 

depósito de material vegetal etc. Os dois locais estudados foram escolhidos 

por apresentarem características semelhantes, tais como extensão do corpo 

d´agua, largura do mesmo, tipo de substrato e grau de cobertura da mata 

ciliar. Os diferentes micro-hábitats foram amostrados em períodos de seca e 

chuva. Cada amostragem foi repetida duas vezes para obtenção de réplicas. 

Tais réplicas foram determinadas de forma aleatória. 

Para cada amostra, dez litros de água intersticial foram bombeados a 

30cm abaixo da superfície do substrato, usando-se o método de 

bombeamento de BOU & ROUCH (1967) (Figura 4). A água foi filtrada em rede 

de 40 m (Figura 5), e o material nela retido, fixado em solução de formalina 

4% e corado com floxina.          

Figura 4 

 

Coleta de material, usando-se o método de 
bombeamento de BOU-ROUCH (1967). 
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A velocidade da correnteza foi medida com fluxômetro mecânico. Para a 

caracterização mais detalhada da água, foram amostrados outros parâmetros 

físicos e químicos, como temperatura (com termômetro digital), oxigênio 

dissolvido (com oxímetro Digimed), pH (com pHmetro Digimed), 

condutividade e transparência horizontal (com disco de Secchi). 

No laboratório, os crustáceos encontrados foram identificados ao nível 

de grandes grupos e transferidos para frascos etiquetados. Posteriormente os 

espécimes foram examinados mais pormenorizadamente para a identificação 

da espécie. Para isso, preparações provisórias foram feitas como se segue: 

um ou vários animais inteiros (fêmeas e machos) de um mesmo tipo 

morfológico foram colocados em gota de ácido lático a 80 % sobre lâmina 

histológica; a preparação foi coberta com uma lamínula suportada por 

fragmentos de lamínula depositados sobre a lâmina. Tal procedimento evita 

Figura 5 

 

Filtragem do material amostrado, em

 

rede com malha de 
40 m. 
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que o(s) animal(is) seja(m) esmagado(s), além de permitir que o observador 

coloque os espécimes em diferentes posições, para observação de detalhes 

existentes nas diferentes superfícies do corpo do animal e de seus 

apêndices.  

Análises de similaridade entre as amostras do mesmo local (Manaus 

ou Boracéia nas épocas de chuva e seca) e entre os dois locais (Manaus e 

Boracéia, na chuva ou na seca) foram realizadas. Os grupamentos 

resultantes foram apresentados sob a forma de dendrogramas em que as 

variáveis são interligadas de acordo com as suas similaridades. Testes de 

análise de grupamentos ( cluster analysis ) foram utilizados com o objetivo de 

avaliar as tendências de semelhanças entre os dados, tanto a nível espacial 

como temporal. Este é um tipo de análise multivariada de classificação 

hierárquica que tem como objetivo definir quais são os grupos de entidades 

(amostras) mais semelhanças entre si. 

A primeira etapa da análise de cluster consiste em construir uma 

matriz triangular com as  n(n-1)

 

: 2  medidas (coeficientes) de similaridade 

entre cada par de amostras (SNEATH & SOKAL, 1973, GAUCH, 1982). 

Geralmente, medidas de similaridade estão entre 0 e 1 (totalmente dissimilares 

a idênticas, ex. Bray-Curtis e Jaccard), mas a interpretação dos valores pode 

variar de acordo com o coeficiente escolhido (alguns, como a Distância 

Euclidiana, podem ser <0 ou >1). 

As informações das matrizes de dados ecológicas têm caráter 

multivariado (ocorrência e/ou abundância de espécies) há várias formas de 

quantificar as semelhanças ou diferenças, inclusive porque os diferentes 

coeficientes dão maior peso a um ou outro aspecto das amostras ou da 
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ocorrência das espécies (GREEN, 1979). A análise de componentes principais 

foi feita para se evidenciar e hierarquizar, de modo integrado, os fatores 

ecológicos (eixos) responsáveis pela variância dos dados.                       
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5. RESULTADOS  

Após a triagem do material, os microcrustáceos foram identificados e 

quantificados. Em todas as amostras exceto naquelas em que não foi 

encontrado qualquer microcrustáceo

 

foram identificados copepoditos; quando 

não foi possível a identificação da espécie dos copepoditos, eles foram 

separados e quantificados. 

As espécies de Harpacticoida encontradas em Manaus estão sendo aqui 

denominadas de A e B, pois ainda não foram identificadas. No entanto, tais 

espécies apresentam morfologia extremamente similar àquelas incluídas nos 

gêneros Forficatocaris e Potamocaris, respectivamente. No grupo aqui 

chamado de A, provavelmente, encontram-se duas espécies novas de 

Forficatocaris e no grupo aqui chamado de B, uma espécie nova de 

Potamocaris. 

Os dados ecológicos, dos fatores abióticos medidos (pH, oxigênio 

dissolvido, temperatura e granulometria) encontram-se nas Tabelas 1 a 4 

(Anexo). 

As análises estatísticas realizadas tiveram por objetivo determinar o grau 

de similaridade que os locais amostrados apresentam, tanto comparando o 

mesmo local em períodos de seca e chuva, quanto comparando mata atlântica 

e floresta amazônica em seus períodos correspondentes. Como resultado 

dessas análises, foram obtidos planos fatoriais, representados nas Figuras 6, 7, 

8 e 9. A observação desses dados permite delinear um padrão de ocupação 

dos microcrustáceos no substrato, que obedecem uma ordem, tanto na 

Boracéia quanto em Manaus. Na areia grossa, há dominância de copepoditos, 
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Forficatocaris e do Harpaticoida A 

 
grupo formado pelas duas espécies novas 

de Forficatocaris de Manaus , respectivamente. Ou seja, essas três espécies e 

os copepoditos exploram o mesmo tipo de micro-hábitat no substrato. 

Quando encontramos areia média como substrato predominante, há um 

aumento na presença dos outros gêneros, como Potamocaris e Parastenocaris 

(Boracéia) e Harpaticoida B (espécie nova de Potamocaris) em Manaus, e um 

declínio no número de copepoditos.  

A análise de componentes principais determinou o(s) componente(s) 

abióticos que mais interferem na distribuição das espécies. O índice 

pluviométrico nessas regiões não foi obtido, mas ficou claro que no período de 

chuvas menos intensas (nas duas regiões), o número de indivíduos 

encontrados nos bancos de areia expostos foi muito baixo ou até mesmo 

inexistente (Tabelas 1-4). Sem dúvida, a restrição de água limita a distribuição 

dos microcrustáceos. 

Os fatores evidenciados como os responsáveis pela distribuição dos 

organismos foi o relacionado à temperatura, granulometria do sedimento e ao 

pH. 

É importante salientar também que outros grupos de invertebrados 

também foram encontrados, tais como Rotifera, Nematoda e larvas de insetos. 

Parte do material coletado e identificado, será depositado na coleção 

científica do Museu de Zoologia da USP.  
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Figura 6 

 

Plano fatorial da análise de componentes principais nas amostras 
obtidas durante a estação chuvosa na Reserva Biológica da 
Boracéia, Salesópolis, São Paulo. 
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Figura 7 

 

Plano fatorial da análise de componentes principais nas amostras 
obtidas durante a estação menos chuvosa na Reserva Biológica 
da Boracéia, Salesópolis, São Paulo.  
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Figura 8 

 

Plano fatorial da análise de componentes principais nas 
amostras obtidas durante a estação chuvosa no Igarapé da 
Usina de Asfalto, Manaus, Amazonas.  
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Figura 9 

 

Plano fatorial da análise de componentes principais nas amostras 
obtidas durante a estação menos chuvosa no Igarapé da Usina de 
Asfalto, Manaus, Amazonas.  
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Por meio da análise da figura 6, pode-se verificar que o componente 1 

explica 64,5% da variância dos dados resultantes das análises das amostras 

provenientes da Reserva Biológica da Boracéia, durante a estação chuvosa. 

Ele é negativamente correlacionado às espécies encontradas, contribuindo por 

suas abundâncias nos locais de baixa temperatura que correspondem aos 

locais 2, 5, 6, 7 e 9. As espécies encontradas nos pontos 3 e 8 são abundantes 

em temperaturas intermediárias. E a temperatura alta (ponto 1, emerso) não 

permitiu o desenvolvimento de qualquer espécie. O eixo 2 explica 13,2% da 

variância e os pontos 2, 3, 5 e 7 estão positivamente correlacionados com o pH 

e granulometria. 

Pode-se observar também, através da figura 7 que o componente 1 

(62,7% da variância dos dados), das amostras provenientes da Reserva 

Biológica da Boracéia, durante a estação seca, é negativamente correlacionado 

às espécies encontradas contribuindo por suas abundâncias nos locais de 

baixa temperatura que correspondem aos locais 5, 6, 7, 8 e 9. As espécies 

encontradas nos pontos 1, 2 e 3 estão positivamente correlacionadas com a 

temperatura. No entanto, através da análise das tabelas (ver Anexo), 

verificamos que não foram encontrados microcrustáceos nestes pontos. 

Portanto, as espécies estão distribuídas apenas nos pontos de baixa 

temperaura. O eixo 2 explica 19,7% da variância e está positivamente 

correlacionado com o pH (pontos  6 e 9) e granulometria (pontos 1, 2 e 3). As 

espécies estão ditribuídas, principalmente no sedimento constituído de grãos 

de areia média. 

Verificamos, através da figura 8, que na Amazônia a distribuição das 

espécies tem uma relação maior com as temperaturas mais elevadas, já que 
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nos pontos 8 e 9, onde há relação negativa com a temperatura, poucos 

indivíduos foram encontrados. O eixo 1 explica a variância de 51,9% dos dados 

resultantes das análises das amostras provenientes do igarapé da Usina de 

Asfalto, em Manaus, durante a estação chuvosa. O inverso é observado nos 

locais de 1 a 7 (ou seja, temperaturas mais elevadas). O eixo 2 explica 29,1% 

da variância e está positivamente correlacionado com o pH e granulometria. As 

espécies estão distribuídas em locais com pH mais baixo, mas com 

granulometria intermediária (areia média). 

Por meio da análise da figura 9, pode-se verificar que o componente 1 

explica 66,1% da variância dos dados resultantes das análises das amostras 

provenientes do igarapé da Usina de Asfalto, durante a estação seca. Ele 

correlaciona-se negativamente às espécies encontradas e contribui por suas 

abundâncias nos locais de baixa temperatura, que correspondem aos locais 1, 

2, 3, 5, e 9. O inverso é observado nos locais 4, 6, 7 e 8. Ou seja, as espécies 

estão mais distribuídas em locais com temperatura mais elevada. O eixo 2 

explica 24,0% da variância e está positivamente correlacionado com o pH e 

granulometria, explicando a distribuição das espécies por ambientes com 

valores de pH mais baixo e areia mais grossa.         
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6. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES  

A distribuição dos invertebrados bentônicos parece estar estreitamente 

relacionada ao tipo de substrato e a fatores abióticos presentes. Notadamente, 

os microcrustáceos bentônicos têm distribuição ligada a substratos arenosos e, 

a granulometria do substrato influencia diretamente a composição e distribuição 

das espécies. 

A distribuição encontrada nas amostras, tanto as provenientes da mata 

atlântica quanto da Amazônia, mostra casos de similaridade no uso do 

substrato. Essas semelhanças indicam a existência de certo grau de 

uniformidade estrutural e funcional entre comunidades de microcrustáceos 

bentônicos de riachos dessas duas florestas tropicais. 

MINSHALL et al. (1985) revisaram e sintetizaram diferentes teorias sobre 

ecologia de riachos, propondo um padrão geral de funcionamento, baseado na 

entrada de matéria e nos grupos tróficos que se alteram longitudinalmente no 

sistema. Esse modelo, desenvolvido originalmente para ambientes 

temperados, é conhecido como Conceito do Rio Contínuo ( River Continuum 

Concept , VANNOTE et al., 1980). Segundo esse modelo, riachos de floresta 

começam com forte influência terrestre (caracterizada pelo aporte de itens 

alóctones), desenvolvendo-se ao longo de um gradiente para áreas com 

predomínio de macrófitas e fitoplâncton, com seus respectivos consumidores. 

MINSHALL et al. (1985) ressaltaram que o conceito de continuidade de rio 

sintetiza a teoria sobre ecologia de riachos, mas alertam para as limitações de 

se aplicar esse padrão geral a riachos de diferentes regiões biogeográficas, 
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visto que a maioria das informações para a elaboração desse modelo foi obtida 

em ambientes temperados. 

A hipótese central deste trabalho é a de que, mesmo considerando 

diferenças biogeográficas e históricas, deve haver uma grande similaridade na 

estrutura das comunidades de microcrustáceos bentônicos, principalmente 

quando relacionada à exploração de micro-hábitats. Apesar de as espécies de 

microcrustáceos que compõem os dois ambientes  mata atlântica e Amazônia 

 serem distintas, os riachos estudados apresentam estrutura física parecida. 

A zona hiporrêica de águas lóticas vem sendo lenta, porém 

gradativamente alterada pela construção de hidrelétricas que modificam a 

dinâmica dos rios nas áreas represadas. A diminuição da corrente leva à 

deposição de sedimentos finos sobre os bancos de areia do fundo, 

preenchendo os interstícios entre os grãos, e à queda dos níveis de oxigênio 

do substrato e da água próxima a ele. Tais mudanças ambientais têm fortes 

reflexos negativos sobre as populações da fauna intersticial, em particular dos 

copépodes. O estudo em áreas de rios ainda pouco ou nada perturbadas por 

ação antrópica das mais diversas naturezas é importante no sentido de se 

compreender a diversidade, estrutura da comunidade e a dinâmica das 

populações mediante as variações espaciais e temporais dos parâmetros 

ambientais. Tal conhecimento é importante não só em termos de riqueza de 

espécies e de biogeografia, mas também para estudos de avaliação de impacto 

ambiental, que, de uma forma não intencional, negligenciam essa biota.  

Segundo REID (1982, 1984, 1987, 1993, (1994), a, b) os estudos feitos 

nas terras altas da região central do Brasil, mostram uma composição de 

copépodes ciclopóides e harpaticóides epibênticos e intersticiais, sendo o 
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grupo dos parastenocaridídeos particularmente bem representado. Enquanto 

calanóides e ciclopóides são comuns em ambientes pelágicos, harpaticóides 

vivem no ou próximo ao substrato, entre os grãos de substrato ou em áreas 

litorâneas (DUSSART & DEFAYE, 2001). Apesar do número de espécies 

encontrados em nossas amostras ser pequeno, as populações amostradas de 

harpaticóides parastenocaridídeos são abundantes. 

A sistemática da família Parastenocarididae é confusa, começando-se 

pela nomenclatura. O nome da família  grafado inicialmente como 

Parastenocaridae

 

foi utilizado primeiramente por Chappuis em 1933 e aceito 

por vários autores, mas, posteriormente, não se tornou válido. Várias 

diagnoses para a família foram feitas, mas o nome da família foi alterado para 

Parastenocarididae por Noodt em 1965 (REID, 1994). 

A família Parastenocarididae contém aproximadamente 200 espécies, 

distribuídas em 5 gêneros: Forficatocaris Jakobi, 1969, Paraforficatocaris 

Jakobi, 1972a, Parastenocaris Kessler, 1913a, e Potamocaris Dussart, 1979 e 

Murunducaris Reid, 1994. Destes, Parastenocaris é o gênero com o maior 

número de espécies e maior distribuição; os demais têm poucas espécies 

descritas e são exclusivamente neotropicais (REID, 1994). 

De acordo com REID (1991), o gênero Potamocaris compreende seis 

espécies: P. bidens, descrito por NOODT (1955), como uma espécie de 

Parastenocaris do rio Paraíba, Brasil; P. bífida, P. bidentata e P. tridentata, 

registrados no rio Paraná, Argentina (DUSSART, 1979, 1981); e P. cuiabensis e 

P. estevesi, de Cuiabá e lagoa de Cima, uma lagoa de água doce no estado do 

Rio de Janeiro, Brasil. 
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ARBIZU (1997) afirma que o gênero Parastenocaris é polifilético. 

Segundo o autor, uma revisão desse gênero resultará em um reconhecimento 

de um número de grupos monofiléticos, um dos quais, será o gênero 

Fontinalicaris (um dos gêneros propostos por JAKOBI, 1972) 

Além disso, segundo REID (1991), apesar de o gênero Potamocaris ter 

distribuição tropical e subtropical, ele não havia sido registrado para a Bacia 

Amazônica até àquela data. No presente estudo, fazemos o registro de uma 

nova espécie de Potamocaris para a região. 

ROCHA et al. (1998) fizeram a descrição da fêmea de P. estevesi, mas 

afirmam que tal descrição contribuiu muito pouco para a distinção das espécies 

de Potamocaris. As espécies exibem alto grau de dimorfismo sexual e as 

fêmeas são muito similares entre si.  Desta forma, torna-se complexo atribuir 

fêmeas encontradas em um determinado local a machos de espécies 

identificadas quando ocorrem em áreas diferentes. 

Com a descoberta de que os ciclopóides podem ocupar uma grande 

variedade de ambientes semi-aquáticos, como musgos, bromélias, folhas e 

ambientes intersticiais, a primeira metade do século XX viu um aumento no 

número de gêneros descritos. No entanto, muitas dessas descrições foram 

inadequadas e incompletas. A visão de que a morfologia da perna 5 representa 

um fator primordial para a sistemática dos ciclopóides (KIEFER, 1927, 1928a), 

causou uma revolução na qualidade das definições dos gêneros descritos. 

O conhecimento do grupo permanece inadequado e insuficiente, com 

algumas exceções; portanto, para que a análise das relações filogenéticas dos 

Cyclopidae seja feita ainda, é necessária a construção do conhecimento básico 

da descrição e identificação correta das espécies (FIERS, 2002). 
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Segundo SARVALA (1998), há grupos distintos de harpaticóides e 

ciclopóides que vivem no ambiente intersticial; mas para ambos os grupos, há 

uma característica comum, que é o tamanho diminuto quando comparado aos 

demais integrantes de seus grupos. 

Os ciclopóides intersticiais são estruturalmente bem adaptados com 

seu corpo vermiforme e com a redução do número de ovos; apresentam certa 

convergência com os harpaticóides da família Parastenocarididae. O gênero 

Halicyclops pode ser abundante nesses ambientes (GIERE, 1993).  Nas coletas 

realizadas no presente estudo, particularmente em Manaus, não identificamos 

a espécie de Cyclopidae presente, já que apenas machos foram encontrados, o 

que dificultou a identificação dos mesmos a nível de gênero. 

REID (1993) registrou 11 espécies de Forficatocaris, 5 espécies de 

Parastenocaris, uma de Potamocaris (P. cuiabensis) e um Parastenocarididae 

para algumas regiões do Brasil, como Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas 

Gerais e Distrito Federal.  

A composição da fauna dos harpacticóides nessas regiões revelou um 

grande número de espécies de Forficatocaris. A região do cerrado brasileiro 

está no centro de distribuição geográfica desse gênero, que se estende da 

Amazônia peruana ao Paraguai e a sudeste da costa atlântica brasileira (REID, 

1982). Apesar dos diferentes tipos de substratos em que essas espécies foram 

encontradas, provavelmente o hábitat preferido delas seja o sedimento 

orgânico das margens dos rios. 

Nas amostras provenientes da mata atlântica e da Amazônia, as 

espécies de Forficatocaris encontradas não ocupam as margens dos rios, mas 
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sua distribuição tem relação direta com os ambientes constituídos por grãos de 

areia médios. 

O número de espécies de Parastenocaris coletado por REID (1993) na 

região do cerrado brasileiro (5) é baixo quando comparado às 13 espécies 

conhecidas da bacia amazônica e às 14 espécies conhecidas para a bacia do 

Paraná, sendo a maioria delas coletada nos interstícios de sedimentos 

arenosos. Esse gênero parece ter tido menos sucesso do que Forficatocaris 

em solos orgânicos. Entre os fatores que ajudam o sucesso de Forficatocaris é 

seu tamanho relativamente grande, cerca de 0,5 mm de comprimento; outros 

parastenocaridídeos encontrados em solos orgânicos são muito menores, com 

cerca de 0,3 mm de comprimento. A capacidade reprodutiva de Forficatocaris 

pode ser maior, já que as fêmeas observadas carregavam cerca de cinco 

sacos de ovos, com dois ovos cada; o mesmo fato foi observado em um grande 

número de fêmeas coletadas, tanto na mata atlântica, quanto na região 

amazônica. Forficatocaris possui o maior grau de desenvolvimento do 

dimorfismo sexual e de apêndices modificados dentro da família, o que pode 

aumentar a eficiência do reconhecimento entre os sexos e a reprodução em um 

ambiente com baixas densidades de indivíduos e, conseqüente redução nas 

chances de encontros entre os sexos (REID, 1984). 

No presente trabalho, o número de espécies de Parastenocaris 

também é muito baixo (1), assim como o de Potamocaris. Segundo TAKEDA et 

al. (2001), há diferenças na seleção de micro-hábitats por quatro espécies de 

Potamocaris no rio Paraná, com base no tamanho dos grãos do substrato.  

Na investigação realizada por AHNERT (1998), feita também no rio 

Claro, na Reserva Ecológica da Boracéia, foram encontradas duas espécies de 
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Parastenocarididae: Potamocaris bidens (Noodt, 1955) e Forficatocaris sp. 

Essas espécies foram as mesmas encontradas na presente pesquisa, no 

mesmo local de estudo. No entanto, encontramos as duas espécies nas 

mesmas amostras em 85% dos casos. No trabalho realizado por AHNERT 

(1998), as duas espécies não co-ocorreram em praticamente todas as 

amostras; apenas em um ponto, um exemplar de P. bidens foi encontrado entre 

os exemplares de Forficatocaris sp. Ainda no estudo de AHNERT (1998), 

Potamocaris bidens ocorreu em amostras coletadas em áreas submersas, 

enquanto Forficatocaris, em amostras coletadas em áreas emersas. No 

trabalho publicado em 1998, Arnert cita que Potamocaris bidens foi descrito 

como Parastenocaris bidens (Noodt, 1955) a partir de um único exemplar de 

fêmea danificado, e que a redescrição dessa espécie seria feita em um artigo 

futuro que incluiria a filogenia dos gêneros Potamocaris e Forficatocaris. No 

entanto, essa publicação nunca foi feita e Forficatocaris sp. continua sem 

descrição. 

Na presente investigação, não foi possível detectar diferenças na 

distribuição horizontal dessas espécies, e elas ocupam tanto ambientes 

emersos quanto submersos, assim concordando com outros estudos realizados 

na América do Sul, em que exemplares de Potamocaris foram encontrados em 

ambos os ambientes. Há, portanto, uma discordância com AHNERT (1998), que 

sugere o ambiente submerso como o preferido para as espécies de 

Potamocaris e o ambiente emerso para as espécies de Forficatocaris. 

Apesar de JAKOBI (1969a) ter afirmado que ocorre uma associação 

entre espécies de Bathynella e de Parastenocaris, não encontramos 

representantes do grupo dos Bathynellacea em nossas amostras. 
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Os ambientes intersticiais, anteriormente considerados homogêneos, 

quando comparados aos biótopos epígeos, são agora reconhecidos como 

heterogêneos, principalmente devido à influência dos aspectos físicos, 

químicos e biológicos da estrutura do sistema (COTTARELLI & BRUNO, 1993). 

ROUCH & DANIELOPOL (1997) afirmam que estudos demonstram claramente que 

a heterogeneidade espacial e temporal da distribuição das espécies depende 

da estrutura e do funcionamento das áreas estudadas. 

As temperaturas encontradas durante este estudo variaram 

significativamente e influenciaram na distribuição das espécies. Pode-se 

afirmar que ocorre uma migração horizontal dos microcrustáceos quando há 

alteração nos níveis de águas (épocas de chuva intensa e menos intensa); 

certamente o regime de chuvas implica em alterações de temperatura do 

substrato, já que na época de menor pluviosidade muitos bancos de areia ficam 

expostos e recebem a luz solar direta, o que eleva a temperatura desse 

ambiente. Nesse caso, a água funciona como um tampão para a elevação da 

temperatura. 

Tanto na região amazônica como na mata atlântica, os organismos 

migram para substratos imersos quando há diminuição no regime de chuvas e 

o nível da água abaixa, deixando expostos bancos de areia na região litorânea. 

A distribuição dos crustáceos intersticiais, no presente estudo, é, portanto, 

fortemente influenciada pelo regime de chuvas e, conseqüente alteração de 

temperatura, resultado que corrobora os estudos feitos por PENNAK & WARD 

(1986). 

Estudos acerca das migrações horizontais de copépodes intersticiais 

são escassos. A distribuição horizontal está diretamente relacionada à 
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seletividade nutricional e à adaptação das espécies às condições físicas do 

sedimento (GIERE, 1993). A migração vertical de copépodes é bem mais 

estudada, sendo alvo de muitas controvérsias. Ela pode ser causada pela luz, 

mas também pode ser uma estratégia de defesa contra a predação por 

invertebrados e vertebrados (LAMPERT, 1993). A maioria dessas observações 

foi feita enfocando ciclopóides e calanóides; harpaticóides, apesar de terem 

hábito bentônico, também podem migrar (KIEFER, 1978; EVSTIGNEEVA et al., 

1991).  

A predação é raramente encontrada em harpaticóides de água doce, 

mas Phyllognathopus viguieri pode comer nematódeos (LEHMAN & REID, 1992). 

O principal recurso alimentar dos harpaticóides é matéria orgânica, assim como 

pequenas partículas e, muito provavelmente, o biofilme microbiano associado a 

ela (DOLE-OLIVER et al., 2000).  Outros organismos foram encontrados durante 

as coletas, tais como Nematoda, Insecta, Oligochaeta e Rotifera. 

 No entanto, os microcrustáceos compreenderam 88% dos organismos 

amostrados; esse valor é encontrado para ambos os ambientes e estações de 

chuvas intensas e menos intensas. Nos estudos de PENNAK & WARD (1986), 

esse número variou entre 87 e 91%, conforme o local amostrado. 

O segundo grupo com maior representatividade foi o dos Nematoda, 

principalmente nas amostras com maior porcentagem de areia fina. Nas 

amostras em que há predomínio de areia média e areia grossa, a presença dos  

Nematoda é pequena ou inexistente. A granulometria do substrato é 

determinante para a composição da fauna intersticial. Sob determinadas 

condições, os nematódeos compreendem a maior parte da fauna intersticial; 

em depósitos aluviais do rio Danúbio, DANIELOPOL (1986) encontrou as maiores 
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populações de Nematoda nas amostras de sedimento fino. Ali, os nematódeos 

compunham cerca de 80% da fauna presente. KOWARC (1990) também destaca 

maior dominância de harpaticóides, Limnocamptus echinatus, na comunidade 

de meiofauna de um riacho austríaco. ENCKELL (1995) destaca que em todas as 

praias amostradas da Islândia, foram encontrados, além dos copépodes do 

gênero Parastenocaris, nematódeos e oligoquetas. 

A temperatura pode ser um fator fundamental na vida dos copépodes, 

particularmente nas regiões temperadas, onde ocorrem variações marcantes 

nas temperaturas ao longo do ano (DUSSART & DEFAYE, 2001). Além da 

temperatura, o aporte de alimento é determinante para o desenvolvimento das 

comunidades de harpaticóides (GIERE, 1993).  

O regime de temperatura nos interstícios é importante para o 

desenvolvimento dos invertebrados (Dole-Olivier et al., 2000) e para a atividade 

microbiana (WARD & STANFORD, 1982); isto pode causar variações de outros 

parâmetros físico-químicos, como o pH, por exemplo.  

No presente estudo, apesar de ser realizado em região tropical, a 

temperatura foi o fator que mais influenciou a distribuição dos organismos; 

houve diferença significativa entre os valores encontrados nas diferentes 

estações de coleta, nas diferentes épocas do ano. 

Entre os fatores abióticos, o pH tem um papel importante na 

composição das espécies de comunidades de copépodes bentônicos, podendo 

limitar o desenvolvimento das espécies (FRYER, 1980). Os efeitos do pH na 

distribuição dos copépodes bentônicos de água doce são pouco estudados. No 

entanto, sabe-se que algumas espécies de copépodes, como Moraria brevipes, 

são negativamente correlacionadas ao pH (RUNDLE, 1990). Outros copépodes 
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são adaptados a viver numa faixa extensa de pH (FRYER, 1993). Sabe-se que 

valores muito altos de pH são observados em ambientes eutrofizados, mas 

poucos estudos mostram a influência direta do pH no ciclo de vida dos 

copépodes (HESSEN & NILSEN, 1983).  

Em nossos estudos, os valores de pH influenciaram a distribuição dos 

copépodes intersticiais. Há diferenças significativas dos valores quando 

comparamos localidades distintas (Amazônia e mata atlântica); no entanto, 

quando comparamos as estações seca e chuvosa de um mesmo local, essa 

diferença não aparece. Portanto, a distribuição das espécies mais ampla 

(ocorre em um número maior de pontos amostrados) ou mais restrita que 

ocorre na época chuvosa e seca, respectivamente, não está relacionada com a 

variação nos valores de pH.  

O que podemos sugerir é que o pH, talvez, influencie na composição 

das espécies, já que as regiões comparadas apresentam valores diferentes e 

espécies também distintas. No entanto, a composição de espécies pode 

ocorrer basicamente por serem regiões pertencentes a bacias hidrográficas 

distintas. 

Os harpaticóides são os representantes mais característicos e 

abundantes da fauna intersticial, e a maioria deles é representada por estágios 

imaturos (PENNAK & WARD, 1986). Nas amostras do presente estudo, um 

grande número de copepoditos foi encontrado, corroborando estudos 

anteriores. 

Muitos harpaticóides são sensíveis à redução das taxas de oxigênio, o 

que restringe a sua ocorrência nas camadas superiores do sedimento, 

favorecendo um hábito de vida epibentônico (GIERE, 1993). Em geral, as taxas 
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de oxigênio diminuem com o aumento da profundidade e a distância lateral em 

relação à calha central do riacho (BRUNKE & GONSER, 1997). No entanto, 

diversos estudos mostram a presença de harpaticóides em camadas mais 

profundas do sedimento (cerca de 50 cm de profundidade). NOTENBOOM et al. 

(1992) destacam que algumas espécies de Parastenocaris são tolerantes a 

uma grande variação nas taxas de oxigênio, o que, parcialmente, pode explicar 

o sucesso desse gênero na conquista do ambiente intersticial.  Segundo 

estudos de SARKKA & MAKELA (1999), não há influência da concentração de 

oxigênio dissolvido na água sobre a quantidade de animais intersticiais; a taxa 

de oxigênio não seria um fator limitante para o desenvolvimento da fauna. Na 

presente investigação, não foi possível realizar tal análise, visto que os níveis 

de oxigênio encontrados nas diferentes amostras não apresentaram valores 

com diferenças significativas, fato que inviabilizou tal distinção. No trabalho 

realizado na Finlândia, o grupo mais abundante foi o de harpacticóides 

(Bryocamptus minutus e Parastenocaris phyllura), seguida por nematódeos e 

oligoquetas lumbricóides, assim como no presente estudo (para ambas as 

localidades). Outro resultado do presente estudo que corrobora a investigação 

de SARKKA & MAKELA (1999) é que foi observado um aumento da diversidade 

de organismos com o aumento do tamanho dos poros do substrato.  

Segundo DANIELOPOL (1991), os indivíduos meiobentônicos se 

dispersam ou formam agregados conforme as condições ambientais, como a 

porosidade e a concentração de oxigênio. 

Ao comparar os dois riachos, é possível detectar a existência de um 

padrão de ocupação espacial similar, comum às duas taxocenoses de 

microcrustáceos intersticiais. Sob uma análise estritamente ecológica, os 
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fatores que contribuíram para a similaridade na distribuição espacial dos 

microcrustáceos intersticiais, tanto no ambiente de mata atlântica, quanto no 

ambiente amazônico, foram: temperatura, pH e granulometria. 

A existência de grupos com funções ecológicas parecidas nos dois 

riachos pode ser atribuída, em parte, à história evolutiva compartilhada por 

alguns táxons, combinada com a existência de nichos e pressões seletivas 

semelhantes nos dois ambientes, de modo similar ao observado para peixes 

em riachos brasileiros (CASTRO, 1999; SABINO, 2000). 

Ainda que seja possível reconhecer equivalentes ecológicos, este não é 

o objetivo central da presente análise. Equivalentes ecológicos são 

freqüentemente definidos como espécies não aparentadas que apresentam um 

conjunto de atributos morfológicos e/ou comportamentais, que as permitem 

desempenhar funções semelhantes (BROOKS & MCLENNAN, 1991; CADLE & 

GREENE, 1993; WINEMILLER, 1992).  Vários estudos comparativos de peixes, 

lagartos, serpentes e aves apontam equivalentes ecológicos em diferentes 

comunidades (PIANKA, 1986; SAZIMA, 1986; CADLE & GREENE, 1993; SCHLUTER, 

1986).  Considerando o fato de que parte das espécies do presente estudo 

apresenta história evolutiva em comum, a comparação das duas taxocenoses 

não visa indicar equivalentes ecológicos, mas sim verificar a existência de 

padrões de uso de espaço e correlação positiva nos conjuntos de espécies que 

desempenham funções parecidas nos dois ambientes.  Assim, este estudo 

comparado reforça a hipótese de que as duas comunidades são similares por 

paralelismo e não por convergência (BROOKS & MCLENNAN 1991).  

Em síntese, este estudo permite identificar similaridades entre as duas 

comunidades de microcrustáceos. As análises indicam, por exemplo, um 
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número similar de espécies ocupando os dois ambientes e um padrão de 

distribuição da fauna hiporrêica.  Em conjunto, estas semelhanças apontam 

para a existência de padrões na estrutura e funcionamento destas 

comunidades naturais de microcrustáceos intersticiais, moldadas por pressões 

seletivas parecidas.                       
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8. RESUMO  

As comunidades da fauna de copépodes de águas intersticiais da 

zona hiporrêica de um igarapé da Amazônia Central e de um rio da mata 

atlântica da região Sudeste do Brasil são comparadas quanto à composição, 

diversidade, e distribuição dos organismos. A relação das espécies 

identificadas com os fatores abióticos é analisada, com o objetivo de se 

estabelecer quais são os fatores determinantes para a distribuição das 

mesmas. Os fatores abióticos mensurados são: temperatura, pH, oxigênio 

dissolvido e granulometria do sedimento. Na areia grossa, há dominância de 

copepoditos e do gênero Forficatocaris (uma espécie para a mata atlântica e 

duas novas para a Amazônia). Essas três espécies e os copepoditos 

exploram o mesmo tipo de micro-hábitat no substrato. Quando a areia média 

é o substrato predominante, há o aumento na presença dos outros gêneros, 

como Potamocaris (uma espécie para a mata atlântica e uma nova espécie 

para a Amazônia) e Parastenocaris (mata atlântica), além do declínio no 

número de copepoditos. Há uma relação direta entre a temperatura e a 

distribuição dos microcrustáceos, ocorrendo o predomínio destes animais 

em temperaturas mais baixas. Há diferenças significativas dos valores de pH 

quando comparadas localidades distintas (Amazônia e mata atlântica); no 

entanto, quando comparadas as estações seca e chuvosa de um mesmo 

local, essa diferença não aparece. Sugere-se que o pH influencie na 

composição das espécies, e não em sua distribuição. Há um número similar 

de espécies ocupando os dois ambientes e um padrão de distribuição da 

fauna hiporrêica. Estas semelhanças apontam para a existência de padrões 

na estrutura e funcionamento destas comunidades naturais de 

microcrustáceos intersticiais, moldadas por pressões seletivas parecidas.      
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9. ABSTRACT  

The assemblages of the copepod fauna from interstitial waters in the 

hyporheic zones from a stream in Central Amazon and a stream in the 

Atlantic rainforest of southeastern Brazil were compared in terms of 

composition, diversity and organism distribution. The relation of the identified 

species with abiotic factors was analyzed, aiming at establishing which 

factors were determinant for their distribution.  The abiotic factors analyzed 

were: temperature, pH, dissolved oxygen, and sediment granulometry. In 

thick sand, there is predominance of copepodites and of the genus 

Forficatocaris (one species found in the Atlantic rainforest and two new 

species in the Amazon). These three species of Forficatocaris and the 

copepodites explore the same kind of microhabitat in the sediment. When  

medium size of sand grains prevail, there is an increase in the presence of 

other genera, such as Potamocaris (one species for the Atlantic rainforest 

and one new species for the Amazon) and Parastenocaris (Atlantic 

rainforest), besides a decline in number of copepodites. There is a direct ratio 

between the temperature and the distribution of microcrustaceans, with a 

predominance of these invertebrates in lower temperatures. There are 

significant differences in pH values when both localities (Amazon and Atlantic 

rainforest) are compared; however, comparisons between seasons (lower 

rainfall versus rainy periods) in a same location did not yield differences. It is 

suggested that the pH influences species composition, but not species 

distribution. There is a similar number of species inhabiting both 

environments and a distribution pattern for the hyporheic fauna. These 

similarities point at the existence of patterns in the structure and behavior in 

these natural communities of interstitial microcrustaceans, molded by similar 

selective pressures.      
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Amostra

 
Copepoditos

 
Forficatocaris

 
Parastenocaris

 
Potamocaris

 
Cyclopoida

 
temperatura

 
pH granulometria

 
1 0 0 0 0 0 20,2 6,85 Grossa 

1R1 0 0 0 0 0 20,1 6,8 Grossa 

1R2 0 0 0 0 0 20,2 6,82 Grossa 

2 127 126 114 119 16 19,9 6,8 Grossa 
2R1 124 129 129 124 12 20 6,8 Grossa 
2R2 135 139 126 121 10 20,1 6,82 Grossa 

3 116 117 137 112 15 20,1 6,82 Grossa 
3R1 112 129 128 119 13 20,15 6,82 Grossa 
3R2 19 125 135 123 15 20,1 6,8 Grossa 

5 116 127 121 127 10 20 6,85 média 
5R1 118 134 126 125 11 20 6,82 média 
5R2 123 121 129 114 12 20 6,82 média 

6 138 129 132 125 12 19,9 6,81 média 
6R1 131 132 124 120 16 19,9 6,81 média 
6R2 129 127 127 126 17 20 6,81 média 

7 129 136 135 129 15 19,85 6,81 Grossa 
7R1 142 139 132 121 15 19,9 6,82 Grossa 
7R2 139 132 124 119 17 20 6,8 Grossa 

8 125 131 123 129 12 20 6,8 média 
8R1 121 126 132 117 19 19,9 6,81 média 
8R2 0 0 0 0 0 20,1 6,8 média 

9 19 15 15 21 6 20 6,8 fina 
9R1 21 19 13 26 18 20,1 6,81 fina 
9R2 16 12 8 19 16 20,1 6,81 fina  

Tabela 1  Dados relativos a abundância de microcrustáceos encontrada nas amostras de Mata Atlântica na estação 
chuvosa, e valores de parâmetros ecológicos. Na coluna amostra , o número isolado (ex: 2) corresponde a um 
ponto de amostra e os números acompanhados de R , correspondem às réplicas. Com relação à granulometria, 
quando os espaços intersticiais variam de 1,0 a 0,50 mm a areia é grossa, quando de 0,50 a 0,250 mm, a  areia é 
média e quando  de 0,250 a 0,125 mm, a areia é fina (Escala de Wentworth). 
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Amostra

 
Copepoditos

 
Forfocatocaris

 
Parastenocaris

 
Potamocaris

 
Cyclopoida

 
temperatura

 
pH granulometria

 
1 0 0 0 0 0 18,8 6,9 Grossa 

1R1 0 0 0 0 0 19 7 Grossa 

1R2 0 0 0 0 0 18,8 6,9 Grossa 
2 0 0 0 0 0 18,9 6,9 Grossa 

2R1 0 0 0 0 0 19,2 6,85 Grossa 
2R2 0 0 0 0 0 19 6,9 Grossa 

3 0 0 0 0 0 19,2 7 Grossa 
3R1 0 0 0 0 0 19,2 6,8 Grossa 
3R2 0 0 0 0 0 19,2 6,8 Grossa 

5 125 132 129 112 18 19 6,82 média 
5R1 121 130 124 115 12 19,1 6,9 média 
5R2 123 129 137 123 14 18,9 6,91 média 

6 151 134 132 116 19 19,1 6,9 média 
6R1 136 130 127 113 10 19 7 média 
6R2 125 123 132 121 13 19 7 média 

7 148 149 130 120 12 18,9 6,81 Grossa 
7R1 156 135 129 138 14 18,9 6,88 Grossa 
7R2 130 156 142 147 18 18,9 6,9 Grossa 

8 126 136 121 115 14 18,9 6,92 média 
8R1 132 145 139 126 16 19 6,8 média 
8R2 125 129 123 122 13 19,1 6,9 média 

9 13 9 21 14 2 19 7 fina 
9R1 16 15 19 21 0 19 7 fina 
9R2 8 4 11 17 9 19 6,95 fina  

Tabela 2  Dados relativos a abundância de microcrustáceos encontrada nas amostras de Mata Atlântica na estação 
seca, e valores de parâmetros ecológicos. Na coluna amostra , o número isolado (ex: 2) corresponde a 
um ponto de amostra e os números acompanhados de R , correspondem às réplicas. Com relação à 
granulometria, quando os espaços intersticiais variam de 1,0 a 0,50 mm a areia é grossa, quando de 0,50 
a 0,250 mm, a  areia é média e quando  de 0,250 a 0,125 mm, a areia é fina (Escala de Wentworth).  
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Amostra

 
Copepoditos

 
Harpacticoida 

A 
Harpacticoida 

B Cyclopoida

 
pH granulometria

 
1 0 0 0 0 5.22 Média 

1R1 0 0 0 0 5.20 Média 
1R2 0 0 0 0 5.20 Média 

2 0 0 0 0 5.19 Média 
2R1 0 0 0 0 5.20 Média 
2R2 0 0 0 0 5.20 Média 

3 0 0 0 0 5.20 Média 
3R1 0 0 0 0 5.23 Média 
3R2 0 0 0 0 5.20 Média 

5 0 0 0 0 5.19 Média 
5R1 0 0 0 0 5.19 Média 
5R2 0 0 0 0 5.19 Média 

6 124 161 118 19 5.20 Grossa 
6R1 132 154 113 10 5.20 Grossa 
6R2 118 123 114 13 5.20 Grossa 

7 159 135 130 17 5.20 Grossa 
7R1 147 126 132 15 5.20 Grossa 
7R2 161 138 129 19 5.20 Grossa 

8 113 141 136 15 5.17 Média 
8R1 122 136 139 12 5.19 Média 
8R2 114 152 117 12 5.19 Média 

9 18 5 29 8 5.22 Fina 
9R1 10 15 36 11 5.23 Fina 
9R2 6 11 31 7 5.22 Fina  

Tabela 3 

 
Dados relativos a abundância de microcrustáceos encontrada nas amostras de Amazônia 

na estação seca, e valores de parâmetros ecológicos. Na coluna amostra , o número 
isolado (ex: 2) corresponde a um ponto de amostra e os números acompanhados

 
de R , 

correspondem às réplicas. Com relação à granulometria, quando os espaços intersticiais 
variam de 1,0 a 0,50 mm a areia é grossa, quando de 0,50 a 0,250 mm, a  areia é média e 
quando  de 0,250 a 0,125 mm, a areia é fina (Escala de Wentworth). 
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Amostra

 

Copepoditos

 

Harpacticoda 
A 

Harpacticoida 
B Cyclopoida

 

temperatura

 

pH granulometria

 

1 121 134 145 119 23,2 5.22 Média 
1R1 118 126 152 112 23 5.20 Média 
1R2 130 129 159 111 23,4 5.20 Média 

2 129 115 161 118 22,8 5.19 Média 
2R1 122 116 149 123 23 5.20 Média 
2R2 119 126 157 129 23,1 5.20 Média 

3 125 139 126 119 23 5.20 Média 
3R1 129 135 139 116 23 5.23 Média 
3R2 119 142 137 122 23,1 5.20 Média 

5 113 133 145 119 23 5.19 Média 
5R1 117 146 158 116 23,2 5.19 Média 
5R2 121 136 148 126 22,9 5.19 Média 

6 126 130 142 116 22,8 5.20 Grossa 
6R1 132 137 132 111 23 5.20 Grossa 
6R2 119 128 136 118 23 5.20 Grossa 

7 154 159 116 124 23,1 5.20 Grossa 
7R1 165 149 127 118 23 5.20 Grossa 
7R2 147 161 132 112 23,2 5.20 Grossa 

8 118 142 118 19 23 5.17 Média 
8R1 125 139 122 14 23,1 5.19 Média 
8R2 127 136 116 116 22,9 5.19 Média 

9 22 6 2 0 22,9 5.22 fina 
9R1 19 19 13 0 23 5.23 fina 
9R2 17 15 15 0 22,9 5.22 fina 

Tabela 4 

 
Dados relativos a abundância de microcrustáceos encontrada nas amostras da Amazônia 

na estação chuvosa, e valores de parâmetros ecológicos. Na coluna amostra , o número 
isolado (ex: 2) corresponde a um ponto de amostra e os números acompanhados de R , 
correspondem às réplicas. Com relação à granulometria, quando os espaços intersticiais 
variam de 1,0 a 0,50 mm a areia é grossa, quando de 0,50 a 0,250 mm, a  areia é média e 
quando  de 0,250 a 0,125 mm, a areia é fina (Escala de Wentworth).
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