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RESUMO 

O microzooplâncton é de grande importância ecológica, pois é capaz de utilizar recursos 

que normalmente não estão disponíveis para o meso e macrozooplâncton, servindo de 

elo entre o nano e picoplâncton e níveis tróficos superiores. Em ambientes estuarinos 

apresentam variação espacial e sazonal taxonômica e numérica que é fortemente 

influenciada por fatores ambientais. O objetivo desse trabalho consistiu em evidenciar a 

variação espaço-temporal do microzooplâncton no estuário do rio Botafogo (PE) e os 

fatores determinantes que influenciam a estrutura da comunidade. De março de 2007 a 

fevereiro de 2008 foram realizadas coletas mensais através de arrastos subsuperficiais 

com rede de plâncton com malha de 64 µm em três estações de coleta na preamar e 

baixa-mar diurnas. A densidade variou de 264,47org.m-3 a 13.453,77org.m-3 no período 

chuvoso, e de 172,64org.m-3 a 28.575,47org.m-3 no período seco. A composição e 

abundância apresentaram variação pouca acentuada entre o período chuvoso e seco. As 

formas holoplanctônicas predominaram, das quais os Copepoda se destacam, em 

especial os náuplios. Outros táxons numericamente evidenciados foram os Oithona 

hebes, Acartia lilljeborgii, Parvocalanus crassirostris e Euterpina acutifrons, além de 

Foraminifera, Favella ehrenbergii, Oikopleura dioica, Gastropoda véliger e Brachyura 

(zoea). A diversidade específica variou de muito baixa (0,3) a média (2,5), sendo 

geralmente maior durante a preamar. A pequena variação de salinidade e pouca 

influência limnética no estuário podem explicar esta variação taxonômica do estuário, e 

o predomínio de náuplios e espécies como O. hebes e F. ehrenbergii contribuíram para 

os baixos índices de diversidade específica observados. 

Palavras-chave: microzooplâncton, rio Botafogo, Oithona hebes, estuário. 
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ABSTRACT 

The microzooplanktonic community has been recognized for a long time by its 

tremendous ecological importance in many aquatic ecosystems since they are capable of 

utilizing resources which are not available to the meso- and macrozooplanltonic 

fractions representing intermediates between the nano- and picoplankton and higher 

trophic levels. In estuarine environments these organisms have spatial and seasonal 

variations in terms of taxonomic composition and abundance, which are highly 

influenced by environmental changes. In order to analyze the spatial-temporal variation 

in the microzooplanktonic community, monthly surveys were held from March 2007 

and February 2008 in the Botafogo river Estuary through surface hauls in three stations 

along the estuary using a plankton net of 64 µm mesh. In general there was little 

variation in the taxonomic composition between the dry and rainy season, but variations 

in abundance were more noticeable, especially between high tide and low tide samples. 

The number of organisms varied from 264.47 org.m-3 to 13,453.77 org.m-3 during the 

rainy season, and from 172.64 org.m-3 to 28,575.47 org.m-3 during the dry season.  

Holoplanktonic organisms dominated the community, and the copepods were 

predominant, especially nauplii, copepodids, and adults of O. hebes, A. lilljeborgii, P. 

crassirostris e E. acutifrons. Foraminifera, F. ehrenbergii, O. dioica, Gastropoda larvae 

and zoea larvae of Brachyura were also numerically important. The species diversity 

varied from very low to medium and the highest values occurred during high tide. The 

low salinity variation and also the small freshwater influence might explain the 

taxonomic variation in the estuary. Also, the high predominance of copepod nauplii, and 

species such as O. hebes and F. ehrenbergii contributes to the low species diversity 

indexes observed. 

 

Keywords: microzooplankton, Botafogo river, Oithona hebes, estuary. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 

 A região costeira representa uma área de grande interesse ecológico, econômico 

e social. Os sistemas costeiros são altamente variáveis de acordo com o padrão da 

circulação de água e flutuações na influência do continente, o que induz a uma alta 

variação temporal, que vai desde uma escala de horas até estações do ano. Essa variação 

pode ser refletida na dinâmica das populações, especialmente as do plâncton (GALBERT 

et al., 2001). 

Ao longo do tempo a grande abundância de recursos naturais vivos e não vivos 

nas zonas costeiras de todo o mundo vem atraindo grande parte da população humana 

para estas áreas. Diversos fatores são responsáveis por efeitos negativos em 

ecossistemas aquáticos costeiros. Entre eles, destacam-se: o rápido crescimento 

populacional, ocupação desordenada do solo, expansão da agricultura e 

industrialização, construção de obras portuárias e canais de navegação, o despejo de 

sedimentos e resíduos domésticos e industriais nos corpos d'água e a introdução de 

espécies exóticas, entre outros. Esses impactos causam graves alterações químicas, 

físicas, biológicas e estruturais nos diversos ecossistemas de regiões costeiras pela 

capacidade limitada dos mesmos de absorverem tais alterações. Ainda, modificam a 

evolução natural desses ambientes em diferentes escalas, diminuindo, assim, sua 

biodiversidade (ASMUS et al., 2004; BRAMBATI, 2004; BADII et al., 2005).  

O estuário representa um ecótono entre habitats marinhos e de água doce que 

sofre forte influência terrestre. Por esta razão, é um sistema altamente complexo, 

apresentando altas taxas de produção primária e secundária, além de uma grande 

variação em seus parâmetros abióticos (DAY JR. et al., 1989).  

De modo geral, ambientes estuarinos são caracterizados por terem alta biomassa 

de organismos aquáticos, porém uma baixa diversidade (DOLLAN & GALLEGOS, 2001). 

Nesse tipo de ecossistema geralmente observa-se uma variação espacial e sazonal na 

composição taxonômica do microzooplâncton, variação esta que é fortemente 

influenciada por fatores abióticos, tal como a salinidade (LAWRENCE et al., 2004; 

KIBIRIGE et al., 2006). 
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No litoral Norte do estado de Pernambuco, o complexo estuarino de Itamaracá 

merece grande destaque por seu valor cultural, econômico e científico. Isso é decorrente 

da existência de diferentes habitats de espécies de importância comercial, como peixes, 

moluscos, crustáceos, dentre outros. Esse complexo é formado pelo Canal de Santa 

Cruz e os estuários de rios que nele desembocam, dentre os quais, o rio Botafogo 

(BARROS & ESKINAZI-LEÇA, 2000).  

 Há mais de 30 anos o complexo estuarino de Itamaracá vem sendo objeto de 

especial atenção para os estudos desenvolvidos, sobretudo, por pesquisadores do 

Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco, servindo como 

base para a criação e desenvolvimento de várias pesquisas pioneiras para toda a região 

Nordeste (BARROS & ESKINAZI-LEÇA, 2000).  

Dentre os estudos desenvolvidos com as comunidades planctônicas na região, se 

destacam: Paranaguá e Nascimento (1973), Nascimento e Paranaguá (1981), Paranaguá 

et al. (2000) e Paranaguá et al. (2004). Neste contexto, Crustacea Copepoda compõe um 

grupo de organismos de grande importância, uma vez que no estado de Pernambuco 

constitui o grupo mais diverso, com cerca de 104 espécies catalogadas. Os Copepoda 

são também os mais abundantes, estando representados pelas ordens Calanoida, 

Cyclopoida, Harpacticoida, Siphonostomatoida e Monstrilloida (BARROS & ESKINAZI-

LEÇA, 2000; PARANAGUÁ et al., 2004).  

No estuário do rio Botafogo, igualmente ao que vem acontecendo para os 

demais ecossistemas costeiros, os freqüentes impactos ambientes a que vem sendo 

sujeito podem estar alterando a composição e estrutura de sua biota. Um quadro de 

eutrofização de suas águas foi observado por MELO (2007), fato que pode estar 

acarretando em mudanças significativas na composição e dinâmica da comunidade 

zooplanctônica local, embora pouco ainda se saiba sobre a real extensão deste problema. 

No entanto, estudos detalhados referentes à variação espaço-temporal da comunidade 

microzooplanctônica no estuário do rio Botafogo ainda são incipientes, e o 

monitoramento dessas águas se faz necessário.  

Em decorrência da importância ecológica desempenhada pelos organismos 

microzooplanctônicos em geral, e por conta dos impactos ambientais que vêm sendo 

observados no estuário do rio Botafogo, o presente trabalho visa realizar uma análise da 
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composição, ciclo sazonal e dinâmica do microzooplâncton nesse ambiente, além de 

avaliar o relacionamento dessas variáveis com as principais condições abióticas e as 

possíveis causas de sua variação espaço-temporal. 

 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

O plâncton compreende os organismos (animais, algas, bactérias, etc.) que não 

apresentam ligação direta ou indireta com o substrato dos ambientes aquáticos, 

passando sua vida, inteira ou parcialmente, flutuando na coluna d’água. Muitos desses 

organismos se movimentam ativamente, a exemplo dos copépodes, larvas de crustáceos 

e águas-vivas. No entanto, tais movimentos são insuficientes para vencer a força das 

correntes, marés e ventos, de tal maneira que a distribuição horizontal de maior escala 

dos planctontes depende da movimentação das massas d’água (TRÉGOUBOFF & ROSE, 

1957; BOLTOVSKOY, 1965; BOLTOVSKOY, 1981).  

O zooplâncton é constituído por uma grande variedade de organismos, em 

estágios larvais, juvenis e adultos, que representam além de protistas, a maioria dos taxa 

zoológicos, incluindo organismos gelatinosos como cnidários e ctenóforos, vermes, 

briozoários, moluscos, crustáceos, equinodermos, enteropneutos, tunicados, 

cefalocordados, entre vários cordados em estágios inciciais de seus ciclos de vida 

(GASCA et al., 1996; TRÉGOUBOFF & ROSE , 1957). 

Ao conjunto de organismos que permanecem no plâncton apenas por um período 

do seu ciclo de vida, e que ao longo de seu desenvolvimento adquirem hábitos 

bentônicos ou passam a constituir o nécton, dá-se o nome de meroplâncton. Aqueles 

organismos que permanecem no plâncton durante todo seu ciclo de vida constituem o 

holoplâncton (GASCA et al., 1996).  

 A fração micro do zooplâncton apresenta dimensões que variam de 20 a 

200 µm, denominada de microzooplâncton. É normalmente composto por protistas e 
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metazoários que apresentam diferentes dimensões e estratégias nutricionais. Em águas 

estuarinas e costeiras, normalmente fazem parte do microzooplâncton ciliados 

mixotróficos e heterotróficos, assim como larvas de invertebrados e náuplios de 

metazoários (FRONEMAN & MCQUAID, 1997; PALOMARES- GARCÍA et al., 2006).  

Estes organismos vêm sendo reconhecidos por sua notável importância 

ecológica nos mais diversos ecossistemas aquáticos, especialmente em ambientes 

estuarinos. Por apresentarem tamanho diminuto, são capazes de utilizar recursos que 

normalmente não estão disponíveis para organismos do meso e macrozooplâncton. São 

componentes chave em ambientes aquáticos, pois apresentam um papel importante no 

controle do crescimento de células fitoplanctônicas através da herbivoria, e atuam como 

membros intermediários na ligação entre a energia produzida por organismos do pico e 

nanoplâncton e os níveis tróficos superiores (GODHANTARAMAN & UYE, 2003). 

SAUTOUR et al. (2000), SAUTOUR & CASTEL (1998), BÖTTJER & MORALES (2005) 

dentre outros, evidenciam a importância da fração microzooplanctônica no controle 

populacional de espécies fitoplanctônicas através da herbivoria, desempenhando ainda 

papel importante como intermediários entre a teia trófica microbiana e os demais níveis 

tróficos. Sendo assim, esses organismos são responsáveis pelo controle e regulação da 

composição específica de comunidades planctônicas em diversos ambientes aquáticos, 

removendo grande parte da produção primária nesses sistemas. 

 De modo geral, a comunidade microzooplanctônica apresenta um caráter muito 

dinâmico, com altas taxas de reprodução e mortalidade, respondendo rapidamente às 

alterações ambientais, servindo como bioindicadora desses impactos. Além disso, a 

maioria destes organismos apresenta grande importância ecológica na conversão e 

transferência de energia e matéria orgânica da enorme biomassa fitoplanctônica para os 

níveis tróficos superiores. Dessa forma, mudanças ocorridas na comunidade planctônica 

podem acarretar em grandes modificações estruturais nos diversos níveis tróficos dos 

ecossistemas aquáticos (GASCA et al., 1996; BRANDINI et al., 1997).  
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3 HIPÓTESE 

 

  

Considerando o ciclo diurno de maré, no estuário do rio Botafogo existe 

diferença na composição do microzooplâncton no regime sazonal e de baixa-mar para a 

preamar, sendo a biodiversidade influenciada pelos impactos ambientais. 

  

 

4 OBJETIVOS 

 

 

4.1 Objetivo Geral 

 Analisar quali-quantitativamente a variação espacial e temporal da comunidade 

microzooplanctônica presente no estuário do rio Botafogo, litoral norte do estado de 

Pernambuco, Brasil. 

4.2 Objetivos específicos 

 Analisar a composição dos organismos microzooplanctônicos na menor unidade 

taxonômica possível ao longo de um ano de coleta; 

 Determinar a densidade, abundância relativa e freqüência de ocorrência dos grupos 

taxonômicos observados na área de estudo;  

 Estimar o índice de diversidade específica e equitabilidade do microzooplâncton; 

 Correlacionar a análise quali-quantitativa do microzooplâncton e sua variação 

espaço- temporal com os parâmetros ambientais observados na área de estudo. 
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5 ÁREA DE ESTUDO  

 

 

 A bacia hidrográfica do rio Botafogo atravessa os municípios de Araçoiaba, 

Tracunhaém, Igarassu, Itaquitinga e Goiana e vem desaguar no Canal de Santa Cruz, 

litoral norte de Pernambuco (27º49’ Lat, S; 34º50” Long.), percorrendo um total de 50 

km. Esta bacia tem uma extensão de 248 km2 e está localizada predominantemente em 

área rural, sendo formada pela junção de diversos rios, tais como o Pilão, Cumbe, 

Catucá, Itapirema e Arataca, dentre outros (CPRH, 2006; CONDEPE, 1980/82). A 

região estuarina do rio Botafogo está localizada no município de Itamaracá e apresenta 

uma extensão que não ultrapassa de 1 km, estando compreendida entre a BR-101 e o 

Canal de Santa Cruz (CPRH, 2004). 

As margens do rio Botafogo são compostas pelos biomas de Mata Atlântica e 

Manguezal, onde ao longo de seu curso são encontradas áreas de ocupação urbana, 

industrial, de cultivo de cana-de-açúcar, policulturas, aqüiculturas e silviculturas. Suas 

águas são utilizadas para o abastecimento público, e recebem efluentes domésticos e 

industriais (química e sucroalcooeira), apresentando alta carga de poluentes que vem 

sendo acrescida ainda mais pela carcinicultura que lança seus efluentes diretamente no 

estuário sem tratamento prévio (CARVALHO, 2004; CPRH, 2006). 
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6 METODOLOGIA 

 

 

6.1 Dados Abióticos 

  Os dados abióticos foram disponibilizados pelo Laboratório de Química do 

Depto. de Oceanografia da UFPE, cujo material foi coletado concomitantemente à 

coleta do microzooplâncton, utilizando-se garrafas oceanográficas do tipo Nansen, 

acoplada com termômetro de inversão. A temperatura da água foi aferida In situ. 

  Os dados referentes à precipitação pluviométrica para o período estudado estudo 

foi disponibilizada pelo Instituto Tecnológico de Pernambuco - ITEP. 

 A salinidade da água foi obtida segundo o método de Mohr-Knudsen, descrito 

por STRICKLAND & PARSONS (1989).  

 

6.2 Dados Bióticos 

 De março de 2007 a fevereiro de 2008 foram realizadas coletas mensais do 

microzooplâncton em três estações fixas ao longo do estuário do rio Botafogo como 

parte do Programa Milênio, coordenado pelo Depto. de Oceanografia - UFPE  (Figura 

01, Tabela I).  

Tabela I. Estações de coleta e suas respectivas coordenadas geográficas 

Estações Coordenadas Geográficas 

E01 7º 43’ S e 34º 54’ W 

E02 7º 43’ S e 34º 53’ W 

E03 7º 43’ S e 34º 52’ W 

 

Os arrastos subsuperficiais tiveram a duração de três minutos, durante a preamar 

e baixa-mar diurnas, com a embarcação a velocidade constante de 1 nó (1.854 m.h-1). 

Para a coleta do microzooplâncton, foi utilizada uma rede cônica de plâncton com 1m 
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de comprimento, 30 cm de diâmetro de boca e abertura da malha de náilon com 64µm. 

A bordo, as amostras foram colocadas em potes plásticos de 250 ml, etiquetados e 

fixadas em formaldeído a 4%, neutralizado com tetraborato de sódio, segundo NEWELL 

& NEWELL (1963), e levadas ao Depto. de Oceanografia da Universidade Federal de 

Pernambuco, onde encontram-se estocadas.  

O volume de água filtrada pela rede de plâncton foi calculado a partir da 

fórmula: V=πr2vt, onde πr2 corresponde à área de abertura da boca da rede (m2), v é 

igual à velocidade da embarcação (m.s-1) e t é igual ao tempo de arrasto (min).  

As alturas das marés foram fornecidas pelas Tábuas das Marés publicadas pela 

Marinha do Brasil que correspondem ao Porto do Recife. 

Em laboratório cada amostra era peneirada para a retirada do formaldeído, 

utilizando-se peneira com malha de 20 µm, em seguida lavadas em água corrente. Após 

a lavagem, a amostra era depositada em um béquer de 1 litro de capacidade para 

diluição em água. Esta diluição variava de acordo com a concentração de cada amostra 

(geralmente 300, 500 e 700 ml, até 1 l). Após diluição, retirava-se uma alíquota de 2 ml 

utilizando uma pipeta do tipo stempel, esta alíquota era então que era colocada em uma 

placa de Sedgwick-Rafter de mesma capacidade para análise em microscopia binocular 

para contagem e identificação dos organismos observados. Para cada amostra foram 

analisadas três alíquotas, e a partir desses dados era calculada uma média do número de 

cada táxon presente.  

A bibliografia utilizada como auxílio na identificação dos organismos 

microzooplanctônicos consistiu basicamente em: BOLTOVSKOY (1981/1999), 

BJÖRNBERG (1981), BRADFORD-GRIEVE ET AL. (1999), TRÉGOUBOFF & ROSE (1957), 

dentre outros.  
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Figura 01. Localização do rio Botafogo no canal de Santa Cruz, onde à direita observa-se a ilha de 
Itamaracá, à esquerda, o município de Itapissuma, e os pontos em vermelho, as estações de coleta no rio 
Botafogo (Fonte: modificado de Porto Neto (1996). 
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6.3 Tratamento dos dados 

Para o tratamento numérico dos dados obtidos nas amostras de 

microzooplâncton, foram calculados os seguintes parâmetros: 

 

 Densidade (org.m-3) (NEWELL & NEWELL, 1963): 

N0 org.m-3 = N / V            

Onde: N = número total de organismos na amostra e V = volume de água filtrada por 

metros cúbicos (m3), durante o tempo de arrasto. 

 Freqüência de ocorrência(%): 

F = p x 100/ P                 

Onde: p = número total de amostras em que o táxon ocorreu e P = número total de 

amostras obtidas. 

Em função dos resultados, distinguiram-se as seguintes categorias: 

Muito freqüente: (> 70%) 

Freqüente:           (30% 70%) 

Pouco freqüente: (30% 10%) 

Esporádico:         (< 10%) 

 Abundância relativa (%): 

AR = Na x 100/N        

Onde: Na= número total de organismos de cada táxon na amostra e N = número total de 

organismos na amostra.  

Em função dos resultados, distinguiram-se as seguintes categorias: 

Muito abundante: (>50%) 

Abundante:           (50%  30%) 

Pouco abundante: (30%  10%) 

Raros:                    (< 10%)   
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 Índice de diversidade específica (H’) e equitabilidade (J): 

 Com o objetivo de melhor compreender a estrutura da comunidade, foram 

empregadas medidas de diversidade não paramétricas, representadas por índices de 

diversidade e equitabilidade.  

Para o cálculo da diversidade específica foi utilizado o índice de SHANNON-

WIEVER (1975), através da seguinte fórmula: 

 H = - pi X log2 pi,  pi =  ni/N, sendo (ni) o número de indivíduos de cada 

espécie e (N) o número total de indivíduos, sendo os resultados expressos em bit.ind-1, 

onde 1 bit equivale a uma unidade de informação (VALENTIN, 2000), e seguiram o 

seguinte padrão: 

Alta diversidade:             (> 3 bits.ind-1) 

Média diversidade:          (< 3 bits.ind-1 e > 2 bits.ind-1)  

Baixa diversidade:           (< 2 bits.ind-1 e > 1 bits.ind-1) 

Muito baixa diversidade: (< 1 bits.ind-1)  

A equitabilidade (J) foi calculada de acordo com as variações ligadas à 

regularidade de repartição de indivíduos, nas diferentes espécies, baseado no índice de 

SHANNON-WIEVER (1975), através da seguinte fórmula:  

J = H’/log2S, onde: (H’) é índice de Shannon e (S) o número total de cada 

amostra. Este índice varia entre zero e um, sendo o resultado maior que 0,5 considerado 

como uma distribuição uniforme de todas as espécies na amostra e alta equitabilidade.  

A equitabilidade foi utilizada a fórmula abaixo, sendo o mesmo realizado.  

 Análise multivariada: 

A análise multivariada foi aplicada para determinar as diferenças entre as 

densidades dos principais táxons durante o período estudado. As matrizes de dados 

brutos foram analisadas pelos métodos multidimensionais com a finalidade de 

evidenciar a estrutura dos conjuntos de dados e os fatores responsáveis pela sua 

variabilidade, utilizando-se os métodos de análise multivariada:  

 1º A matriz formada com os táxons mais significativos foi submetida a uma 

transformação em log (x+1) por fileiras e colunas, visando reduzir a distância entre os 
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valores. Foram utilizados apenas os táxons com freqüência de ocorrência maior ou igual 

a 50% para evitar que espécies menos freqüentes atuem como outliers. 

2º Método de agrupamento (“Cluster analysis”), após medição de similaridade 

pelo coeficiente de correlação Bray e Curtis. A classificação utilizada foi a aglomerativa 

hierárquica do “Peso proporcional” (Weighted Pair Group Method - WPGMA). Tal 

método consiste em dividir um conjunto de objetos (amostras) ou descritores (variáveis 

- taxa), de modo que cada objeto ou descritor pertença a um único subconjunto. 

3º Os resultados da classificação foram visualizados sob a forma de 

dendrograma, e após sua construção, o nível de corte que define os grupos foi 

selecionado com base na interpretabilidade ecológica da classificação (LEPS et al., 

1990). 

4º O coeficiente de correlação resultante é chamado de correlação cofenética, 

sendo utilizado para medir a validade do agrupamento, cujo valor > 0,8 é significativo 

(ROHLF & FISHER, 1968; LEGENDRE & LEGENDRE 1998). 

 

 

6.4 Normatização de Referências Bibliográficas 

 A normatização de referências bibliográficas e citações seguiram as regras 

estabelecidas pelo periódico Iheringia – Série Zoológica (Anexo A1).  
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7 RESULTADOS 

 

 

7.1 Dados Abióticos 

7.1.1 Precipitação Pluviométrica 

O período de coleta dos organismos microzooplanctônicos segundo os dados de 

precipitação pluviométrica (Fonte: ITEP) indicaram que este foi típico, sendo o período 

chuvoso de março a agosto de 2007, e o período seco de setembro de 2007 a fevereiro 

de 2008 (período seco) (Tabela II). 

Tabela II. Precipitação Pluviométrica do município de Itamaracá de março de 2007 a fevereiro de 2008. 

Ano 2007 2008 
Meses mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev 
Pluviosidade 176,2 245,8 275,1 370,9 168,7 115,2 81,7 0,0 7,5 12,9 43,9 40,0 
 

 

7.1.2 Profundidade (m) 

A profundidade no estuário do rio Botafogo variou de 0,8 m em janeiro (estação 

E01 durante a baixa-mar) de 2008 a 8,7 m em novembro de 2007 (E02 durante a 

preamar) (Tabela III). 

Tabela III. Profundidade do local nas estações de coleta durante a baixa-mar e preamar de março de 
2007 a fevereiro de 2008. 

Estações mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 

E01 BM 2,4 1,5 1,2 -- 2,6 2,7 2,9 2,6 1,5 1,2 0,8 1,4 

E02 BM 4,0 4,5 5,2 6,1 4,4 5,2 3,7 5,2 5,2 6,3 5,3 5,1 

E03 BM 3,2 3,5 3,1 3,1 3,7 3,0 3,0 2,9 3,1 3,1 3,0 3,3 

E01 PM 5,8 -- 3,0 3,0 3,0 5,3 3,8 3,1 3,9 3 2,8 3,0 

E02 PM 6,0 6,5 -- 8,0 7,2 8,3 7,0 8,3 8,7 8,5 7,5 8,1 

E03 PM 5,8 6,0 5,3 5,6 5,0 5,3 5,6 5,3 5,1 5,5 5,1 5,3 
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7.1.3 Temperatura (oC) 

A temperatura no período chuvoso variou de 26,08oC (E01 em julho de 2007) a 

29,93oC (E03 em março de 2007) na baixa-mar (Figura 02), e de 25,90 oC (E01 em 

agosto de 2007) a 29,84 oC (E02 em março de 2007) na preamar (Figura 03). 

Durante o período seco a temperatura variou de 20oC (E02 a janeiro de 2008) a 

29,50oC (E01 em fevereiro de 2008) na baixa-mar (Figura 02), e de 21,50oC (E03 em 

janeiro de 2008) a 30,50oC (E01 em fevereiro de 2008) na preamar (Figura 03). 1 
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Figura 02. Temperatura (oC) da água nas estações de coleta do estuário do rio Botafogo durante o 
período chuvoso 
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Figura 03. Temperatura (oC) da água nas estações de coleta do estuário do rio Botafogo durante a 
preamar de março de 2007 a fevereiro de 2008. 

 

                                                        
1 Os dados referentes aos meses de abril/07 (BM e PM) e dezembro (BM) não foram aferidos. 
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7.1.4 Salinidade (UPS) 

A salinidade para o período chuvoso variou de 4,73 ups (E01 em julho de 2007) 

a 30,81 ups (E03 em abril de 2007) na baixa-mar, e de 17,26 ups (E01 em junho de 

2007) a 35,85 ups (E03 em abril de 2007) na preamar (Figura 04).  

No período seco variou de 9,69 ups (E01 em janeiro de 2008) a 30,69 ups (E03 

em fevereiro de 2008) na baixa-mar, e de 30,69 ups (E01 em setembro de 2007) a 36,34 

ups (E03 em fevereiro de 2008), na preamar (Figura 05). 

Para todos os meses analisados, foi observado que a salinidade aumentou da E01 

para a E03 nos dois níveis de maré e que essa variação foi mais ampla durante as baixa-

marés. 
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Figura 04. Salinidade (UPS) da água nas estações de coleta do estuário do rio Botafogo durante a baixa-
mar de março de 2007 a fevereiro de 2008. 
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Figura 05. Salinidade (UPS) da água nas estações de coleta do estuário do rio Botafogo durante a 
preamar de março de 2007 a fevereiro de 2008. 
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7.2 Dados Bióticos 

7.2.1 Sinopse Taxonômica  

No estuário do rio Botafogo, de março de 2007 a fevereiro de 2008, 50 táxons 

foram identificados considerando-se a menor unidade taxonômica possível. Os 

organismos microzooplanctônicos estiveram distribuídos em: 10 filos, 3 subfilos, 1 

superclasse, 12 classes, 3 subclasses, 1 infraclasse, 4 superordens, 13 ordens, 3 

subordens, 1 infraordem, 18 famílias, 27 gêneros, 24 espécies (Tabela IV). 

 

7.2.2 Densidade (org.m-3) 

Para o período chuvoso a densidade dos organismos microzooplanctônicos 

durante a baixa-mar variou de 264,47 org.m-3 em agosto (E03) a 13.453,77 org.m-3 em 

abril (E02), com média de 4.091,68 ±3.367,85 org.m-3. Durante a preamar variou de 

685,02 org.m-3 em agosto (E02) a 7.829,10 org.m-3 em maio (E03), com média de 2.380 

org.m-3 ±1.031,66 (Figura 06 e Tabela V).  

Para o período seco a densidade durante a baixa-mar variou de 608,42 org.m-3 

em setembro (E01) a 28.575,47 org.m-3 em dezembro (E02), com média de 5.678,65 

org.m-3 ±3.994,75. Durante a preamar variou de 172,64 org.m-3 em janeiro de 2008 

(E01) a 3.400,76 org.m-3 em novembro (E01), com média de 1708,12 org.m-3 ±630,51 

(Figura 07 e Tabela V). 

Organismos como o tintinídeo Favella ehrenbergii, o Rotifera Asplanchna sp., 

véliger de Gastropoda e Bivalvia, Polychaeta, Isopoda, náuplios de Copepoda, espécies 

Pseudodiaptomus marshi, P. richardi e P. acutus, machos de Oithona. hebes, O. nana e 

Teleostei (ovos e larvas) foram mais numerosos no período chuvoso. O Rotifera 

Brachionus calyciflorus, larvas de Cirripedia, Brachyura (Zoea), Acartia lilljeborgii, 

Parvocalanus crassirostris, Paracalanus indicus, Temora stylifera e T. turbinata, 

Euterpina acutifrons, Oikopleura dioica, Chaetognatha e Anfioxo, dentre outros, foram 

mais representativos no período seco.  

 As maiores densidades médias ocorreram na baixa-mar durante todo o período 

estudado, exceto em maio e junho de 2007 (Tabela V). 
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Tabela IV. Composição taxonômica do microzooplâncton do estuário do rio Botafogo-PE de março de 
2007 a fevereiro de 2008 (Segundo BRUSCA e BRUSCA, 2007). 

Filo Granuloreticulosa de Saedeleer, 1934              Oithona sp. (outros e copepodito)  
      Ordem Foraminiferida d'Orbigny, 1826           Família Oncaeidae Giesbrecht, 1892      
Filo Ciliophora Doflein,1901               Oncaea venusta Philippi, 1843  
  Classe Polyhymenophorea Jankowski,1967               Oncaea sp. (copepodito)  
      Ordem Oligotrichida Butschli, 1887           Família Corycaeidae Dana,1852 
        SubOrdem Tintinnina Kofoid et Campbell, 1929               Corycaeus (Corycaeus) speciosus Dana, 1849 

         Família Codonellidae Kent, 1881               Corycaeus (Ditrichocorycaeus) amazonicus F. Dahl, 1994 

             Tintinnopsis sp.               Corycaeus spp. (copepodito) 
         Família Xystonellidae Kofoid & Campbell, 1929       Ordem Harparcticoida Sars, 1903 
                  Favella ehrenbergii (Claparède & Laachmann, 1858)           Família Euterpiniidae Brain, 1921 

Filo Cnidaria - Obelia sp. Perón & Lesueur, 1810               Euterpina acutifrons (Dana, 1852) 
Filo Nematoda Lankester,1877 - (Nematoda vários)           Família Ectinosomatridae Sars, 1903 
Filo Rotifera Cuvier,1798               Microsetella rosea (Dana, 1848) 

   Classe Bdelloidea (Wallace & Snell, 1991)               Microsetella norvegica Boeck, 1864 

      Ordem Bdelloida Bartos, 1959           Família Clytemnestridae A. Scott, 1909 
         Família Philodinidae Nogrady, 1982- Rotaria spp.              Clytemnesta scutellata Dana, 1847  
   Classe Monogononta Grzimek,1974              Tisbe sp. 
      Ordem Ploimida Hudson & Gosse, 1886       Copepoda (nauplios) 
         Família Brachionidae Wesenberg-Lund, 1899     SubClasse Thecostraca  

             Brachionus plicatilis (O. F. Muller, 1786)      Infraclasse Cirripedia Burmeister, 1834 

             Brachionus calyciflorus f. calyciflorus Pallas, 1766       Superordem Thoracica 
             Brachionus sp.                Balanus spp. Da Costa, 1778 - (náuplios) 
             Keratella sp. Bory de St. Vicent, 1822    Classe Branchiopoda Latreille, 1817 
             Notholca sp. Gosse, 1886        Subordem Cladocera Milne-Edwards, 1940 

         Família Lecanidae Gosse, 1850                 Classe Malacostraca 

             Lecane bulla (Gosse, 1851)     Subclasse Eumalacostraca 
             Lecane sp.      Superordem Hoplocaridae 

         Família Synchaetidae Hudson & Gosse, 1886        Ordem Stomatopoda 
            Synchaeta sp. Alexander, 1931      Superordem Eucarida 
         Família Asplanchnidae Eckstein, 1883        Ordem Euphausiacea 
            Asplanchna sp. Gosse, 1850        Ordem Decapoda 

            Tricocherca sp.                    Subordem Dendrobranchiata 
Filo Annelida Lamarck, 1809             Lucifer faxoni Borradaile, 1915                   
   Classe Polychaeta Grube, 1850 (ovos e larvas)         Subordem Pleocyemata 

Filo Arthropoda Pennant, 1977           Infraordem Brachyura (Zoea e Protozoea) 
 Subfilo Crustacea Pennant, 1977       Superordem Peracarida 
   Classe Maxillopoda Dahl, 1956        Ordem Mysida 

     SubClasse Copepoda Milne-Edwards,1840        Ordem Cumacea  Krøyer, 1846 (larva) 

      Ordem Calanoida Sars, 1903        Ordem Isopoda Latreille, 1817 (larva Epicaridae) 
          Família Paracalanidae Giesbrecht, 1892        Ordem Amphipoda Latreille, 1816 
              Paracalanus indicus Wolfenden, 1905 Filo Mollusca Linnaeus, 1758 

              Paracalanus Quasimodo Bowman, 1971    Classe Gastropoda Cuvier,1797 - (veliger) 
              Parvocalanus crassirostris Dahl, 1894    Classe Bivalvia Cuvier, 1797 - (veliger) 
          Família Pseudodiaptomidae Sars, 1902 Filo Echinodermata Klein, 1734 

              Pseudodiaptomus acutus (Dahl, 1894)    Classe Echinoidea 
              Pseudodiaptomus richardi Wright, 1936   SubFilo Tunicata Lamarck 1816 
              Pseudodiaptomus marshi Wright, 1936      Classe Larvacea (=Appendicularia) Nielsen,1995 
              Pseudodiaptomus sp.             Família Oikopleuridae Lohmann, 1915 

          Família Temoridae Giesbrecht, 1892                 Oikopleura dioica Fol, 1872 
              Temora turbinata (Dana, 1848)                 Oikopleura sp. 
              Temora stylifera (Dana, 1849) Filo Chaetognatha (Leuckart, 1894) 

          Família Acartiidae Sars, 1903      Classe Sagittoidea Claus & Grobben, 1905 
             Acartia(Odontocartia) lilljeborgii Giesbrecht, 1892                  Sagitta sp. Quoy & Gaimard, 1827 
             Acartia sp.  SubFilo Vertebrata Brusca & Brusca,1990 
      Ordem Cyclopoida Burmeister, 1834    SuperClasse Pisces (Linnaeus,1758) 

          Família Oithonidae Dana, 1853       Classe Actiopterygii Carroll, 1988 

             Oithona nana Giesbrecht, 1892                Teleostei (ovos e larvas)                  
             Oithona hebes Giesbrecht, 1891  
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Tabela V. Densidade (org.m-3) média dos organismos microzooplanctônicos durante a baixa-mar e 
preamar. 

Período chuvoso mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 Média σ* 

BM 4709,43 10311,53 3242,69 2406,3 3493,13 387,02 4091,68 3367,85 

PM 1738,02 3472,51 3749,24 2465,55 1330,34 1524,47 2380,02 1031,66 

Período seco set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08  Média σ 

BM 1967,9 3408,4 6867,61 13771,42 2533,24 5523,33 5678,65 3994,75 

PM 1833,78 2506,22 2470,53 1514,33 966,35 957,48 1708,12 630,51 

* Desvio Padrão 

 

 

Figura 06. Densidade (org.m-3) dos organismos microzooplanctônicos durante o período chuvoso no 
estuário do rio Botafogo. 

 

 

set/07 dez/07nov/07 fev/07jan/07out/07  

Figura 07. Densidade (org.m-3) dos organismos microzooplanctônicos durante o período seco no estuário 
do rio Botafogo. 
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Os táxons mais representativos em termos de densidade foram: Favella 

ehrenbergii, Gastropoda (Véliger), Brachyura (Zoea), Parvocalanus crassirostris, 

Acartia lilljeborgii, Oithona hebes, Euterpina acutifrons, náuplios de Copepoda e 

Oikopleura dioica.  

 

Favella ehrenbergii 

 Durante o período chuvoso, F. ehrenbergii apresentou suas maiores densidade 

durante a baixa-mar, especialmente em abril (1.471,93 org.m-3, na E02) e julho (980,96 

org.m-3, na E03). Foi pouco numerosa nos meses de março e agosto (Figura 08). 

Durante o período seco foi igualmente mais numerosa durante a baixa-mar, 

especialmente em dezembro (1.587,89 org.m-3, na E02), sendo pouco numerosa em 

novembro de 2007 e em janeiro e fevereiro de 2008 (Figura 09). 

 

Gastropoda (Véliger) 

 Durante o período chuvoso os véliger de Gastropoda apresentaram maiores 

densidades durante a preamar, especialmente em março (285,56 org.m-3 na E01), maio 

(675,39 org.m-3, na E01) e junho (1.066,96 org.m-3, na E02) (Figura 10). No período 

seco apresentaram picos de densidade durante a baixa-mar, especialmente em outubro 

(550,03 org.m-3, na E02) e novembro de 2007 (642,51 org.m-3, na E03) (Figura 11). 

 

Brachyura (Zoea) 

 As larvas zoea de Brachyura apresentaram máximos de densidade que ocorreram 

tanto durante a preamar como na baixa-mar. Em maio, abril e julho os maiores valores 

ocorreram durante a baixa-mar, e nos demais meses durante a preamar (Figura 12). No 

período seco o mesmo foi observado, sendo mais numerosas em novembro (37,32 

org.m-3, na E01 e 43,81 org.m-3, na E02 durante a preamar, e 50,30 org.m-3, na E03 na 

baixa-mar) (Figura 13). 
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Parvocalanus crassirostris 

 No período chuvoso esta espécie obteve maiores valores de densidade durante a 

preamar, com picos nos meses de março (25,96 org.m-3, na E02), maio (215,04 org.m-3, 

na E03) e agosto (326,45 org.m-3, na E03) (Figura 14). No período seco os picos de 

densidade também ocorreram durante a preamar, exceto em dezembro de 2007 na E02. 

Os maiores valores de densidade foram observados em setembro (155,76 org.m-3) e 

outubro (51,38 org.m-3), ambos na E03 (Figura 15). 

 

Acartia (Odontocartia) lilljeborgii 

 No período chuvoso esta espécie apresentou maiores valores de densidade em 

março, maio, julho e agosto durante a preamar (8,76 org.m-3, na E03; 14,39 org.m-3, na 

E02; 38,94 org.m-3, na E03; e 32,13 org.m-3, na E03, respectivamente) (Figura 16). No 

período seco os valores de densidade mais expressivos ocorreram na preamar, 

geralmente na E03 (17,31 org.m-3 em setembro, 25,96 org.m-3 em outubro, e 53,54 

org.m-3 em novembro). Foi menos numerosa em dezembro de 2007, janeiro e fevereiro 

de 2008 (Figura 17). 

 

Oithona hebes  

 Durante o período chuvoso esta espécie apresentou maiores valores de densidade 

durante a baixa-mar na E03 (3.275,38 org.m-3 em março e 2.239,05 org.m-3 em abril). 

Foi menos numerosa nos meses de junho a agosto de 2007 (Figura 18). No período seco 

foi mais numerosa durante a baixa-mar, especialmente em novembro (1.452,14 org.m-3, 

na E02) e em dezembro de 2007 (8.787,46 org.m-3 E02) (Figura 19). De modo geral, as 

fêmeas foram mais numerosas que os machos nos períodos seco e chuvoso. 

 

Euterpina acutifrons 

 Durante o período chuvoso foi mais numerosa durante a preamar, com picos de 

densidade em abril (111,95 org.m-3 na E02), maio (154,46 org.m-3 na E03), junho 
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(116,82 org.m-3 na E02) e agosto de 2007 (92,16 org.m-3 na E03) (Figura 20). No 

período seco, também foram observados maiores valores de densidade durante as 

preamares, especialmente em setembro (393,73 org.m-3), outubro (132,50 org.m-3) e 

novembro (176,85 org.m-3), todos na E03. Nos demais meses foi menos numerosa 

(Figura 21). 

 

Náuplios 

 No período chuvoso, nos meses de março (4.568,64 org.m-3), abril (9.729,16 

org.m-3) e julho (2.728,07 org.m-3) os náuplios foram mais numerosos durante a baixa-

mar nas estações E02 e E03. Em maio (6.313,26 org.m-3 na E03), junho (2.679,01 

org.m-3 na E01) e agosto de 2007 (1.148,73 org.m-3 na E03) obtiveram maiores valores 

de densidade durantes as preamares (Figura 22). No período seco foram mais densos 

durante a baixa-mar para todos os meses, especialmente em novembro (5.962,69 org.m-3 

na E01), dezembro de 2007 (8.694,44 org.m-3 na E02) e em fevereiro de 2008 (4.534,37 

org.m-3 na E01) (Figura 23). 

 

Oikopleura dioica 

 Durante o período chuvoso foi mais numerosa na preamar, os maiores valores de 

densidade foram em abril (103.84 org.m-3, na E03) e em julho (97,67 org.m-3, na E02 

PM) (Figura 24). No período seco apresentou os maiores valores de densidades durante 

a baixa-mar, especialmente em novembro (428,34 org.m-3, na E03), exceto em outubro 

de 2007 (E01) e em janeiro de 2008 (E02) (Figura 25).  
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Figura 08. Densidade (org.m-3) de Favella ehrenbergii durante o período chuvoso. 
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Figura 09. Densidade (org.m-3) de Favella ehrenbergii durante o período seco. 
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Figura 10. Densidade (org.m-3) de Gastropoda (Véliger) durante o período chuvoso. 
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Figura 11. Densidade (org.m-3) de Gastropoda (Véliger) durante o período seco. 
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Figura 12. Densidade (org.m-3) de Brachyura (Zoea) durante o período chuvoso. 
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Figura 13. Densidade (org.m-3) de Brachyura (Zoea) durante o período seco. 
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Figura 14. Densidade (org.m-3) de Parvocalanus crassirostris durante o período chuvoso. 
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Figura 15. Densidade (org.m-3) de Parvocalanus crassirostris durante o período seco. 

 

 



BARRETO, T.M.S.P. Variação espaço-temporal do microzooplâncton no estuário do rio Botafogo-PE  

30 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07

E01 BM

E01 PM

E02 BM

E02 PM

E03 BM

E03 PM

 

Figura 16. Densidade (org.m-3) de Acartia lilljeborgii durante o período chuvoso. 
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Figura 17. Densidade (org.m-3) de Acartia lilljeborgii durante o período seco. 
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Figura 18. Densidade (org.m-3) de Oithona hebes durante o período chuvoso. 
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Figura 19. Densidade (org.m-3) de Oithona hebes durante o período seco. 
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Figura 20. Densidade (org.m-3) de Euterpina acutifrons durante o período chuvoso. 
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Figura 21. Densidade (org.m-3) de Euterpina acutifrons durante o período seco. 
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Figura 22. Densidade (org.m-3) de Náuplios durante o período chuvoso. 
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Figura 23. Densidade (org.m-3) de Náuplios durante o período seco. 
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Figura 24. Densidade (org.m-3) de Oikopleura dioica durante o período chuvoso. 
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Figura 25. Densidade (org.m-3) de Oikopleura dioica durante o período seco. 
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7.2.3 Abundância Relativa (%)  

 

Em termos de abundância relativa, durante o período chuvoso o holoplâncton 

correspondeu a 82% do total de organismos, representados por náuplios, copepoditos e 

adultos de Crustacea Copepoda, Cladocera, Rotifera, Tintinnina, Cnidaria, Pteropoda, 

Chaetognath e Tunicata. O meroplâncton, composto por larvas de Mollusca (Bivalvia e 

Gastropoda), larvas de Crustacea, Anfioxo e ovos e larvas de Teleostei representaram 

16% do total de organismos. Por fim, o ticoplâncton, composto por Granuloreticulosa 

(Foraminiferida), Nematoda e ovos e larvas de Polychaeta representaram 2% (Figura 

26). Durante o período seco o holoplâncton representou 93% dos organismos 

microzooplanctônicos, o meroplâncton 5%, e o ticoplâncton, 2% (Figura 27). 

Durante o período chuvoso o microcrozooplâncton esteve composto por: 

Granuloreticulosa (0,55%), Tintinnina (8,43%), Cnidaria (0,53%), Rotifera (0,58%), 

Mollusca (6,20%), Polychaeta (Ovos e Larvas) (0,90%), Outros Crustacea (2,36%), 

Náuplios (56,46%), Crustacea Copepoda (21,93%), Tunicata (1,65%) e Outros (0,41%). 

Nematoda, Echinodermata, Bryozoa, Chaetognatha, Chordata Outros (Anfioxo), 

Teleostei (Ovos e Larvas) e Outros Organismos apresentaram valores de abundância 

relativa muito baixos, e pelo qual foram reunidos como Outros (Figura 28). 

Durante o período seco o microzooplâncton esteve composto por: 

Granuloreticulosa (0,88%), Tintinnina (3,89%), Mollusca (3,72%), Polychaeta (Ovos e 

Larvas) (0,56%), Outros Crustacea (1,71%), Náuplios (46,72%), Crustacea Copepoda 

(39,05%), Tunicata (2,84%) e Outros (0,63%). Rotifera, Cnidaria, Nematoda, 

Echinodermata, Bryozoa, Chaetognatha, Chordata Outros, Teleostei (Ovos e Larvas) e 

Outros Organismos apresentaram valores de abundância relativa muito baixa e por esta 

razão foram reunidos como Outros (Figura 29). 
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GRANULORETICULOSA (FORAMINIFERIDA) 

 Os Foraminiferida estiveram presentes ao longo de todo período estudado, foram 

pouco abundantes e em geral os seus maiores valores de abundância relativa ocorreram 

durante a preamar. Foram mais representativos em abril, com 6,80% do total dos 

organismos analisados na E02 durante a preamar, em setembro, outubro e novembro de 

2007 na E03 durante a preamar, com 10,40%, 12,09%, 13,70% do total dos organismos, 

respectivamente. 

 

TINTINNINA 

 Os Tintinnina estiveram representados em sua maioria por Favella ehrenbergii, 

que esteve presente ao longo de todo período estudado sendo, em geral, mais abundante 

no período chuvoso durante a baixa-mar (E02). Em maio de 2007 chegaram a 

representar 94,20% do total de organismos microzooplanctônicos (E02 BM). Outros 

picos ocorreram em abril (11,10%), junho (30,13%), julho (36,09%), agosto (19,88%), 

em setembro (15,34%) e outubro de 2007 (11,75%), todos na estação E03 na baixa-mar. 

 

CNIDARIA 

 Os Cnidaria, representados em sua maioria por Obelia sp. e outras 

Hydromedusae, foram considerados raros ao longo de todo período de estudo. Durante 

o período chuvoso estes organismos foram pouco numerosos, sendo ausentes em junho 

de 2007. Foram mais abundantes durante a preamar, com o valor mais expressivo de 

abundância observado para o mês de agosto (0,24% na E02 PM). Durante o período 

seco foram mais abundantes no mês de janeiro de 2008, com média de 0,11% do total. 

Foram numericamente mais representativos em novembro (0,34% na E03 PM) e 

dezembro (0,36% na E03 PM) de 2007 e em janeiro de 2008 (0,55% na E03 PM). 
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NEMATODA 

Os Nematoda foram pouco expressivos ao longo do período estudado, 

representando apenas 0,09% do total de organismos. Em setembro de 2007 chegaram a 

representar 2,89% do total de organismos durante a baixa-mar (E01). Na preamar o 

valor máximo ocorreu em janeiro de 2008, na E01 (0,38%). 

 

ROTIFERA 

 Os Rotifera foram mais expressivos durante o período chuvoso, especialmente 

em agosto de 2007, onde seus valores atingiram um pico de 7,72% na E02 e 9,73% na 

E03, ambos durante a preamar. Asplanchna sp. e Brachionus plicatilis foram os 

organismos mais numerosos desse filo, representando, respectivamente, 1,44% e 0,14% 

do total de organismos microzooplanctônicos durante o período chuvoso, e 0,30% e 

0,16% durante o período seco. 

 

ANNELIDA 

 Os Annelida estiveram representados por ovos e larvas de Polychaeta, que 

durante o período chuvoso representaram 1,39% do microzooplâncton, sendo mais 

abundantes durante a preamar, com valores máximos em maio (7,01%, na E01), junho 

(3,83%, na E03) e agosto (4,27%, na E03). No período seco representaram 0,66% do 

total de organismos, sendo mais numerosos durante a preamar (1,20% em novembro, 

1,22% em dezembro, e 1,32% em fevereiro de 2008, na estação E03). 

 

CRUSTACEA COPEPODA 

Os náuplios foram muito abundantes durante quase todo o período de estudo, em 

especial, nas duas primeiras estações. Durante a baixa-mar foram mais numerosos em 

março (70,00% na E01), abril (72,32% na E02), agosto (71,83%), e novembro (81,54%) 

na E01. Em maio não ocorreram durante a baixa-mar. Durante a preamar foram menos 

expressivos do que durante a baixa-mar, entretanto apresentaram valores elevados em 
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maio (80,09%), abril (80,64%) (E03) e janeiro de 2008 (74,93%, na E01). Dentre as 

espécies de Copepoda, as mais numerosas foi Oithona hebes. No período chuvoso os 

machos de O. hebes representaram 1,28% do microzooplâncton, e as fêmeas, 7,94%. 

Durante o período seco, os machos representaram 1,24% dos organismos, e as fêmeas, 

9,16%. Outras espécies importantes em termos de abundância forma: Parvocalanus 

crassirostris (1,30%), Euterpina acutifrons (0,80%), Oithona nana (0,34%), Acartia 

lilljeborgii (0,33) e Temora turbinata (0,18%). Oithona hebes e O. nana, A. lilljeborgii 

e T. turbinata foram mais abundantes no período seco, e E. acutifrons e P. crassirostris 

no período chuvoso. 

 

OUTROS CRUSTACEA 

  Cladocera, Amphipoda, Decapoda (Lucifer faxoni, Cumacea, Brachyura, 

Stomatopoda, outros Decapoda), náuplios de Cirripedia e Isopoda constituíram o que 

aqui se denominou Outros Crustacea.  

Os Cladocera foram pouco numerosos nas estações que ocorreram, sendo mais 

expressivos durante o período seco, em especial, em dezembro de 2007, obtendo os 

maiores valores, sobretudo na preamar (0,27%, 0,21% e 0,61% nas estações E01, E02 e 

E03, respectivamente). Os Amphipoda foram observados apenas em março de 2007 

(0,4% na E03 PM) e fevereiro de 2008 (0,3% na E03 PM). Dentre os Decapoda, zoea de 

Brachyura foi o mais expressivo durante o período estudado. No período chuvoso foram 

mais numerosas na preamar, especialmente em junho de 2007 (2,70%, na E02 PM e 

1,30%, na E03 PM), o que também foi observado durante o período seco. Lucifer faxoni 

foi mais representativo durante o período seco, estando presente apenas na E03 durante 

a preamar. As larvas Balanus de Cirripedia foram observadas ao longo de todo período 

de estudo, sendo geralmente mais numerosas na preamar nas estações E02 e E03. Em 

março chegaram a representar 14,65% do total do microzooplâncton (E03 PM) e em 

maio, 13,21% (E01 PM). Os Isopoda estiveram igualmente presentes nos períodos seco 

e chuvoso, embora menos numerosos. Em geral foram mais abundantes durante a 

preamar nas duas primeiras estações, no entanto, em junho de 2007 chegaram a 

constituir 13,01% do total do microzooplâncton na E03 durante a baixa-mar, sendo este 

o valor mais expressivo para o grupo. 
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MOLLUSCA 

 Véliger de Gastropoda, véliger de Bivalvia e Pteropoda representaram os 

Mollusca. Os Gastropoda durante o período chuvoso foram mais abundantes no mês de 

junho, com 17,36% do total, especialmente na baixa-mar (49,97% na E01 em junho e 

28,31% na E01 em julho, 13,72% na E02 em agosto e 14,59% na E03). Durante o 

período seco foram mais numerosos em novembro de 2007, representando 4,94% do 

total de organismos. Os véliger de Bivalvia durante o período chuvoso representaram 

em média 5,15% dos organismos para o mês de agosto, sendo este o valor o mais 

representativo para o grupo. Foram em geral mais numerosos durante as preamares 

(14,07% e 11,86% nas estações E02 e E03 em agosto, respectivamente, e 4,57% na E03 

em setembro). No período seco representaram 1,58% do total de organismos 

microzooplanctônicos, e suas maiores abundâncias foram observadas em setembro 

(4,57% na E03 PM) e em dezembro de 2007 (10,81% na E03 PM) e em fevereiro de 

2008 (5,05% na E02 PM). Os Pteropoda foram considerados raros, ocorrendo apenas 

em abril e agosto de 2007, com 0,01% do total de organismos microzooplanctônicos em 

ambos os meses. 

 

ECHINODERMATA 

 Durante o período chuvoso, as larvas ofiuróides de Echinodermata foram 

consideradas raras, representando apenas 0,01% do total de organismos, estando 

presentes em março, abril, junho e agosto de 2007. Durante o período seco estiveram 

presentes em dezembro de 2007, representando 0,01% do total de organismos 

microzooplanctônicos. 

 

BRYOZOA 

 Larvas de briozoários foram observadas apenas nos meses de agosto e novembro 

de 2007, durante a preamar, sendo pouco numerosas. Em agosto representaram 0,05% 

dos organismos na E03, e em novembro, 0,07% na E02. 
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TUNICATA 

 Os Tunicata estiveram representados por Oikopleura dioica, Oikopleura sp e 

Larvacea (outros). Durante o período chuvoso, O. dioica foi mais representativa durante 

a preamar, com maiores valores de abundância nos meses de  julho (6,55% na E01 PM 

e 6,45% na E02 PM). No período seco esta espécie foi mais numerosa durante a 

preamar, em especial nos meses de dezembro de 2007 (7,58%, 7,47% e 9,36% nas 

estações E01, E02 e E03, respectivamente), de janeiro (13,61% na E01) e fevereiro de 

2008 (9,89% e 14,68% nas estações E01 e E02). 

 

CHORDATA OUTROS 

 Representado por anfioxos, que durante o período chuvoso foram considerados 

raros, estando presentes em março (0,28% na E01 PM), abril (0,04% na E02 PM) e 

agosto (0,34% na E02 PM). Durante o período seco estiveram presentes em todos os 

meses de coleta, com os maiores valores em novembro (1,99% na E02 PM) e em 

dezembro (1,34% na E03 PM). 

 

TELEOSTEI (OVOS E LARVAS) 

As larvas e ovos de Teleostei foram pouco abundantes. Seus maiores valores 

foram observados durante o período chuvoso nos meses de julho e agosto, onde, 

respectivamente, representaram 1,98% e 1,26% do total de organismos 

microzooplanctônicos, ambos na E01 durante a baixa-mar. 
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Figura 26. Abundância relativa (%) do holoplâncton, meroplâncton e ticoplâncton para o estuário do rio 
Botafogo durante o período chuvoso. 

 

 

 

 

Figura 27. Abundância relativa (%) do holoplâncton, meroplâncton e ticoplâncton para o estuário do rio 
Botafogo durante o período seco. 
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Figura 28. Abundância relativa (%) dos grandes grupos microzooplanctônicos presentes no estuário do 
rio Botafogo durante o período chuvoso.  

  

 

 

 

Figura 29. Abundância relativa (%) dos grandes grupos microzooplanctônicos presentes no estuário do 
rio Botafogo durante o período seco.  
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7.2.3 Freqüência de Ocorrência (%) 

 

 No que tange a freqüência de ocorrência, os grandes grupos considerados muito 

freqüentes foram: Granuloreticulosa (87,14%), Tintinnina (97,14%), Rotifera (90,00%), 

Mollusca (100,00%), Annelida (97,14%), Outros Crustacea (100,00%), Náuplios (98,57%), 

Crustacea Copepoda (100,00%) e Tunicata (92,86%). Cnidaria (37,14%), Nematoda (65,71%), 

Chaetognatha (47,14%) e Teleostei (ovos e larvas) (64,29%) foram freqüentes. Echinodermata 

foi pouco freqüente (14,29%) e Bryozoa, raro (4,29%) (Figura 30). 

 

 

Figura 30. Freqüência de Ocorrência (%) dos grandes grupos microzooplanctônicos do estuário do rio 
Botafogo de março de 2007 a fevereiro de 2008. 
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Tabela VI. Freqüência de Ocorrência (%) dos táxons microzooplanctônicos. 

Muito Freqüentes  Pouco Freqüentes 

Granuloreticulosa 88,57  Tintinnina (outros) 17,14 

Favella ehrenbergii 97,14  Lecane bulla  12,86 

Véliger Gastropoda 100,00  Tricocherca sp. 10,00 

Véliger Bivalve 91,43  Rotifera (outros) 20,00 

Polychaeta (Ovos e Larvas) 97,14  Mysidacea 10,00 

Zoea Brachyura 81,43  Outros Decapoda (larva) 25,71 

Cirripedia (Balanus sp.) 95,71  Protozoea 22,86 

Isopoda 85,71  Corycaeus amazonicus 10,00 

Náuplios de Copepoda 98,57  Pseudiaptomus richardii 17,14 

Copepodito (Calanoida) 95,71  Microsetella rosea 17,14 

Oithona hebes (macho) 88,57  Microsetella norvegica 14,29 

Oithona hebes (fêmea) 90,00  Clytemnestra scutellata 12,86 

Oithona spp. (Copepodito) 95,71  Tisbe sp. 27,14 

Oithona sp.  74,29  Harpacticoida Copepodito 11,43 

Corycaeus sp. 84,29  Echinodermata 14,29 

Acartia (Odontocartia) lilljeborgii  75,71  Sagitta sp. 17,14 

Acartia sp. (Copepodito) 78,57  Anfioxo 22,86  

Euterpina acutifrons 91,43  Esporádicos 

Parvocalanus crassirostris 84,29  Undella hyalina 1,43 

Sacos Ovígeros (Copepoda) 82,86  Brachionus calyciflorus 7,14 

Oikopleura dioica 84,29  Lecane sp.  8,57 

Freqüentes  Synchaeta sp.  8,57  

Asplanchna sp. 68,57  Notholca sp. 2,86 

Brachionus plicatilis 51,43  Keratella sp. 1,43 

Cnidaria 37,14  Cephalodella sp. 4,29 

Nematoda 65,71  Rotaria sp. 1,43 

Cladocera 34,29  Pteropoda 4,29 

Oithona nana 45,71  Amphipoda 2,86 

Oithona spp. (Outros) 42,86  Lucifer faxoni 8,57 

Paracalanus indicus 40,00  Euphasiacea 1,43 

Paracalanidae (outros) 48,57  Stomatopoda Larva 2,86 

Paracalanidae (Copepodito) 64,29  Cumacea 1,43 

Pseudodiaptomus sp. 37,14  Crustacea Nauplios 1,43 

Temora turbinata  44,29  Cirripedia (Cypris) 7,14 

Temora stylifera 31,43  Corycaeus speciosus 4,29 

Copepoda (outros Calanoida) 45,71  Oncaea venusta 4,29 

Harpacticoida (Outros) 54,29  Oncaea sp. 7,14 

Oikopleura sp. 57,14  Paracalanus quasimodo 1,43 

Appendicularia (Outros) 52,86  Pseudodiaptomus marshii 1,43 

Chaetognatha (Outros) 35,71  Pseudodiaptomus acutus 7,14 

Teleostei (larvas) 42,86  Pseudodiaptomus sp. (Copepodito) 7,14 

Teleostei (ovos) 44,29  Temora sp. 5,71 

  Labidocera fluviatilis 7,14  

   Labidocera sp. 1,43 

   Bryozoa 4,29 
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Os organismos microzooplanctônicos considerados muito freqüentes foram: Gastropoda 

(véliger) (100% das amostras), Polychaeta (ovos e larvas), Náuplios (98,57%, cada), larvas 

Balanus de Cirripedia, Copepodito (Calanoida), Oithona spp. (Copepodito) (95,71%, cada), 

Bivalvia (véliger) (92,86%), Euterpina acutifrons (91,43%), Foraminífera, Oithona hebes 

(fêmea) (90,00%, cada), Oithona hebes (macho) (88,57%), Isopoda (85, 71%), Corycaeus sp., 

Parvocalanus crassirostris, Oikopleura dioica (84,29%, cada), Acartia sp. (Copepodito) 

(78,57%), Acartia (O.) lilljeborgii (75,71%), e Oithona sp.1 (74,29%).  

Asplanchna sp. (68,57%), Nematoda (67,14%), Paracalanidae (Copepodito) (64,29%), 

Oikopleura sp. (57,14%), Harpacticoida (outros) (54,29%), Appendicularia (outros) (52,86%), 

Brachionus plicatilis (51,43%), Paracalanidae (outros) (48,57%), Oithona nana, Copepoda 

(outros Calanoida) (45,71%, cada), Temora turbinata, Teleostei (ovos) (44,29%, cada), Oithona 

spp., (42,86%), Paracalanus indicus (40,00%), Cnidaria, Pseudodiaptomus sp. (37,14%, cada), 

Chaetognatha (35,71%), Cladocera (34,29%), Temora stylifera (31,43%). Os demais 

organismos foram pouco freqüentes ou esporádicos (Tabela VI). 

 

7.2.4 Diversidade (H’) e Equitabilidade (J) 

 A diversidade específica para o período chuvoso variou de 0,27 bits.ind-1 (muito 

baixa diversidade) em maio na E02 durante a baixa-mar a 2,45 bits.ind-1 (média 

diversidade) em março  na E03 durante a baixa-mar (Figura 31). A equitabilidade variou 

de 0,060 em maio (E02 BM) a 0,542 em março (E03 BM) (Figura 32). De modo geral 

os maiores índices de diversidade específica e equitabilidade para este período foram 

observados durante a preamar, exceto na estação E03 onde nos meses de março, abril, 

maio, junho e agosto a diversidade foi maior durante a baixa-mar. 

Durante o período seco a diversidade específica variou de 0,873 bits.ind-1 (muito 

baixa diversidade) em novembro na estação E01 durante a baixa-mar a 2,354 bits.ind-1 

(média diversidade) em janeiro de 2008 na estação E02 durante a preamar (Figura 33). 

A equitabilidade variou de 0,119 em novembro na estação E01 durante a baixa-mar a 

0,521 em janeiro na estação E02, durante a preamar (Figura 34). Neste período os 

maiores valores de diversidade específica e equitabilidade também ocorreram durante a 

preamar, exceto em setembro de 2007 na E01 e em fevereiro de 2008 na E03. 

 Os baixos valores de diversidade específica e equitabilidade observados podem 

ser explicados pela predominância de náuplios em praticamente todas as amostras 
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analisadas e da espécie Oithona hebes em relação aos demais taxa, assim como de 

formas juvenis de Copepoda onde a identificação em nível específico não foi realizada. 

 

 

Figura 31. Diversidade específica (bits.ind-1) do microzooplâncton do estuário do rio Botafogo durante o 
período chuvoso. 

 

 

 

Figura 32. Equitabilidade do microzooplâncton do estuário do rio Botafogo durante o período chuvoso. 
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Figura 33. Diversidade específica (bits.ind-1) do microzooplâncton do estuário do rio Botafogo durante o 
período seco. 

 

 

 

Figura 34. Equitabilidade do microzooplâncton do estuário do rio Botafogo durante o período seco. 
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7.2.5 Análise Multivariada  

 

- Associação das amostras 

Com base no cálculo do teste de similaridade de Bray-Curtis, utilizando-se os 

taxa muito freqüência de ocorrência superior igual ou superior a 50%, a análise 

cofenética da associação das amostras resultou em um “r” igual a 0,85, indicando uma 

significante linkage (ou agrupamento) dos dados computados.  

O dendrograma resultante é formando por 3 agrupamentos: o primeiro pelas 

amostras predominantemente de período chuvoso, durante a baixa-mar; o segundo por 

amostras predominantemente de período seco, durante a preamar; e o terceiro composto 

por amostras que variaram entre período seco e chuvoso, nos dois níveis de maré 

(Figura 35). Esses agrupamentos indicam que a variação sazonal climática e o regime de 

marés são fatores preponderantes no local. 

 

- Associação das espécies 

A análise cofenética de associação de espécies e outros táxons do 

microzooplâncton revelou um “r” igual a 0,75, indicando um não ajustamento dos 

dados.  

O dendrograma resultante indica a formação de dois grupos segundo seus 

maiores valores de densidade e a salinidade. O grupo 1 é subdividido em dois 

subgrupos: subgrupo ‘A’ composto por organismos mesohalinos a eurihalinos de 

densidades intermediárias que são em geral mais numerosos na preamar; o subgrupo 

‘B’, compostos pelos organismos predominantes no estuário apresentando densidades 

mais altas e que são mesohalinos a eurihalinos, mais numerosos na baixa-mar. O grupo 

2 é composto por organismos de baixa densidade (Teleostei e B. plicatilis) oligohalinos 

a polihalinos, apresentando tanto organismos sob influência limnética como costeira. 

Sagitta sp. está por fora dos grupos, sendo eurihalilna e pouquíssimo numerosa (Figura 

36). 
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Figura 35. Associação das amostras coletadas no estuário do rio Botafogo de março de 2007 a fevereiro 
de 2008. 
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Figura 36. Associação dos organismos microzooplanctônicos do estuário do rio Botafogo coletados de 
março de 2007 a fevereiro de 2008. 
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8 DISCUSSÃO 

 

 

 Os estuários são ambientes transicionais cujos parâmetros bióticos e abióticos 

estão constantemente sujeitos à alterações em função dos regimes de marés, fluxo 

limnético, circulação das massas d’água, precipitação pluviométrica, temperatura, 

estação do ano, dentre outros. Sendo assim, são ambientes altamente dinâmicos cujas 

características químicas, físicas e biólogicas se modificam diariamente e sazonalmente. 

No estuário do rio Botafogo (Itamaracá-PE) foi observado um padrão sazonal 

em termos de precipitação pluviométrica, onde os períodos chuvoso e o seco foram 

distintos. MELO (2007) ao estudar o mesmo estuário também observou uma maior 

precipitação pluviométrica o mês de junho de 2004 de 537,30 mm e em fevereiro de 

226,00 mm, que foram acima do padrão normal para a região, valores estes 

correspondentes aos períodos chuvoso e seco.  

 As profundidades observadas nos pontos de coleta do estuário do rio Botafogo 

variaram de 0,8 a 8,7 m, semelhantes àquelas observada por PASSAVANTE et al. (2003) 

ao analisarem a produção primária e parâmetros abióticos da zona estuarina do mesmo 

rio, variando de 0,8 a 8,0 m (setembro e novembro de 1992), e por MOURA (2000) para 

o estuário do rio Goiana, que variou de 1,5 a 7,0 m.  

Durante o período estudado, a temperatura da água apresentou pouca variação. 

Esses resultados foram semelhantes aqueles observados por PASSAVANTE et al. (2003) e 

MELO (2007). No  entanto, neste estudo o mês de janeiro foi atípico em relação aos 

autores citados, ficando inclusive abaixo do mínimo observado durante o período 

chuvoso (21,50oC), embora a precipitação neste mês não tenha ultrapassado os 40 mm. 

A salinidade é fator predominante em ambientes estuarinos, uma vez que esse é 

um ambiente de transição, sofrendo tanto a influência do fluxo dos rios quanto das 

águas marinhas (regimes de maré). Além disso, esse parâmetro é fortemente 

influenciado pela precipitação pluviométrica e temperatura. Dessa forma, é esperado 

que haja não só diferenças espaciais dos valores de salinidade ao longo da zona 

estuarina, variando das mais baixas (>0,5 ups), na parte mais interna do estuário, até as 

mais altas salinidade próximo à foz (36 ups), como também diferenças sazonais. Neste 
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trabalho a salinidade variou de 4,73 ups na E01 em julho (2007) a 36,34 ups na E03 em 

fevereiro (2008), e de acordo com o sistema de classificação de águas salobras de 

Veneza (1958), é um ambiente de oligohalino a euhalino. Foi possível observar que esse 

parâmetro apresentou um padrão sazonal que acompanhou a variação da precipitação 

pluviométrica. MELO (2007) observou valores de salinidade de 8,08 ups na primeira 

estação em junho de 2004, e um máximo de 28,61 ups, que caracteriza o ambiente como 

mesohalino a polihalino. PASSAVANTE et al. (2003) observou um mínimo de 0,19 ups na 

estação 01 em julho de 1992, e um máximo de 29,34 ups na estação 3 em janeiro de 

1993, considerando esse ambiente de quase limnético a estuarino. Esses dados podem 

indicar que a região estuarina do rio Botafogo vem sofrendo menos influência limnética 

do que em anos pretéritos. 

Segundo URIARTE & VILLATE (2005), a distribuição e abundância dos 

organismos zooplanctônicos, especialmente a dos Copepoda, são influenciadas por 

vários fatores abióticos e bióticos. No ambiente estuarino estes são bastante variáveis, e 

a salinidade desempenha um importante papel como principal controladora da 

distribuição dos organismos, com base na sua tolerância às variações de salinidade. 

Nesse caso os organismos podem ser divididos em oligohalinos, verdadeiramente 

estuarinos, eurihalinos marinhos ou estenohalinos marinhos.  

A variação sazonal do zooplâncton ocorre de forma sistemática em muitos 

ambientes estuarinos, a exemplo do que foi observado na comunidade zooplanctônica 

por LAM-HOAI et al. (2006) em um estuário da Guiana Francesa, ARA (2004) para o 

complexo estuarino da Cananéia (SP), e LANSAC TÔHA & LIMA (1993) no estuário do 

rio Una do Prelado (SP). Isso se deve às constantes alterações ambientais aos quais esse 

tipo de ambiente está sujeito em decorrência dos diferentes regimes de marés, da 

influência do fluxo limnético, insidência solar, temperatura, precipitação pluviométrica, 

evaporação, aporte de sedimentos, concentração de nutrientes, dentre outros, além das 

alterações antrópicas que são cada vez mais constantes.  

De modo geral, a densidade dos organismos microzoplanctônicos no estuário do 

rio Botafogo entre os períodos chuvoso e seco não variou significativamente. Foi 

observada uma alta densidade de organismos, onde formas naupliares e juvenis dos 

Crustacea Copepoda contribuíram sobremaneira para esses altos valores, e por esta 

razão esse grupo foi dominante.  A alta densidade microzooplanctônica em ambientes 



BARRETO, T.M.S.P. Variação espaço-temporal do microzooplâncton no estuário do rio Botafogo-PE  

53 

 

estuarinos representa um argumento incontestável relacionado à sua real importância 

ecológica nesse tipo de ambiente (FRONEMAN & MCQUAID, 1997), especialmente no 

que diz respeito ao seu papel como intermediários entre as frações do pico e 

nanoplâncton e níveis tróficos superiores. A presença constante de formas larvais e 

juvenis possivelmente indica que as espécies dominantes na área se reproduzem 

continuamente durante o ano.  

LANSAC TÔHA & LIMA (1993) observaram maiores densidades 

microzooplanctônicas no estuário do rio Una do Prelado (SP) durante o período seco, as 

quais decresceram á medida que a precipitação aumentou. Com as maiores precipitações 

observaram um decréscimo considerável no número de organismos. Para o estuário do 

rio Botafogo, apesar de ter sido observada alguma diferença sazonal entre as densidade, 

a relação de dependência entre a densidade e a pluviometria não foi evidente como 

ocorreu no estuário do rio Una do Prelado. Vale ressaltar ainda, que a maior densidade 

média durante o período seco ocorreu em virtude de um valor muito alto de densidade 

em dezembro de 2007 (E02 BM), favorecendo a média para este período.  

Neste estudo a variação mais considerável em termos quali-quantitativos foi 

observada entre a baixa-mar e a preamar, embora esta não tenha sido significativa, 

indicando que a maré representa um fato importante na dinâmica planctônica no local. 

SILVA et al. (2003) observaram que a variação temporal em termos de densidade e 

composição do macrozooplâncton do Canal de Santa Cruz eram decorrentes do ciclo 

semidiurno das marés. KRUMME & LIANG (2004), ao estudarem a influência do ciclo 

das marés em um estuário do Norte do Brasil, consideraram que as variações nos níveis 

de maré representam fatores importante nas variações da estrutura da comunidade 

zooplanctônicas em curto e médio prazo.  

PARANAGUÁ & NASCIMENTO-VIEIRA (1984) ao estudarem o micro e 

mesozooplâncton do estuário do rio Botafogo não observaram uma variação sazonal 

muito marcante na composição taxonômica em decorrência da baixa variação nos 

parâmetros abióticos na área, porém havendo uma variação espacial mais marcante 

entre as diferentes estações de coleta, o que não foi observado neste estudo. A ausência 

de uma variação espacial mais pronunciada pode ser explicada pela pouca variação de 

salinidade entre as estações de coleta. No entanto, é necessário analisar as variações de 
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outros parâmetros abióticos, como oxigênio dissolvido e clorofila a, para se chegar a 

uma conclusão mais clara. 

Segundo DAY JR. et al. (1989) a predominância holoplanctônica é característica 

de ambientes estuarinos. Os organismos holoplanctônicos predominaram no estuário do 

rio Botafogo ao longo do período estudado, sendo os Crustacea Copepoda os mais 

representativos. PARANAGUÁ et al. (2000), que estudaram a região de Itamaracá, 

NASCIMENTO-VIEIRA & SANT’ANNA (1987), que abordaram a comunidade 

zooplanctônica do estuário do rio Timbó; NEUMANN-LEITÃO et al. (1994), que 

avaliaram o zooplâncton no estuário do rio Formoso também observaram uma 

predominância dos Copepoda durante os períodos chuvoso e seco. TUNDISI (1970) 

afirma que nesses ambientes pode ser observado também um predomínio de formas 

meroplanctônicas em algum período do ano, o que não foi observado no rio Botafogo.  

Os organismos ticoplanctônicos estiveram presentes ao longo de todo período de 

estudo, onde houve predomínio dos Granuloreticulosa, indicando uma influência da 

baixa profundidade e turbulência das águas na área de estudo. PORTO NETO (2003) 

encontrou valores mais expressivos de abundância do ticoplâncton para o estuários dos 

rios Ilhetas e Mamucaba, no litoral sul de Pernambuco, onde estes representaram 4% da 

comunidade microzooplanctônica. 

De forma geral, a comunidade microzooplanctônica no estuário do rio Botafogo 

foi constituída por organismos eurihalinos marinhos que são típicos de ambientes 

estuarinos brasileiros,  a exemplo de F. ehrenbergii, Oithona hebes, Pseudodiaptomus 

richardi, Euterpina acutifrons, além de espécies neríticas como Acartia lilljeborjii, 

Parvocalanus crassirostris, Corycaeus (C.) speciosus e Temora stylifera, O. dioica, 

dentre outros.  

A composição geral do microzooplâncton no estuário do rio Botafogo foi similar 

àquela observada em outros estuários ao longo da costa brasileira, onde os Copepoda 

predominaram, sendo compostos em sua maioria por membros das famílias 

Paracalanidae, Acartidae e Oithonidae. No entanto, outros organismos também se 

destacaram, como os Tintinnina, larvas de Gastropoda e Bivalvia, larvas de Crustacea e 

Tunicata (ver SILVA et al., 2004;  ARA, 2004; STERZA & FERNANDES, 2006; SILVA, 

2007; ARAUJO et al., 2008). PARANAGUÁ & NASCIMENTO-VIEIRA (1984) e LUCAS 
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(2006) também observaram uma composição taxonômica semelhante, também para o 

estuário do rio Botafogo.  

Os náuplios de Copepoda são extremamente abundantes no zooplâncton nos 

mais diversos tipos de ambientes aquáticos (TURNER, 2004). Estes organismos 

representam uma importante fonte de alimento para larvas de peixes e outros predadores 

planctônicos (ROFF et al., 1995; TURNER, 2004). No estuário do rio Botafogo os 

náuplios de Copepoda representaram uma parcela importante do microzooplâncton no 

período estudado. Ressalta-se que dentre os Crustacea Copepoda, os copepoditos de 

Acartiidae, Pseudodiaptomidae, Oithonidae, Paracalanidae e outros Calanoida também 

foram numerosos durante o estudo, assim como espécies de tamanho pequeno, como é o 

Oithona hebes e O. nana. TURNER (2004) afirma que ao se utilizar redes de plâncton 

com malhas de 100 µm ou inferior, a densidade, e às vezes a biomassa de pequenos 

copépodes, pode exceder em muito a dos organismos de tamanho maior, fato 

evidenciado por HOPCROFT et al. (1998) ao analisarem o micro e mesozooplâncton do 

porto de Kingston, na Jamaica.  

A abundância dos Copepoda entre os demais zooplanctontes pode ser explicada 

por uma combinação de atributos relacionados ao seu sucesso reprodutivo deste grupo, 

tais como altas taxas produção de ovos e de crescimento entre os estágios de 

desenvolvimento, alterações nas taxas respiratórias, dentre outras mudanças 

metabólicas, combinadas à alta relação desses atributos com as variações nos fatores 

ambientais (TURNER, 2004).  

Dentre as espécies de Copepoda que predominaram no estuário do rio Botafogo 

destaca-se Oithona hebes, cuja capacidade de tolerar grandes variações de temperatura e 

salinidade a torna um bom exemplo do sucesso adaptativo desses organismos em 

ambientes estuarinos.  É euritérmica e eurihalina, considerada como espécie típica de 

estuários brasileiros, sendo uma das mais abundantes dentro do microzooplâncton do 

complexo estuarino de Itamaracá onde está inserido o estuário do rio Botafogo. Tal fato 

pode ser explicado pelo seu papel na teia trófica aquática estuarina (BJÖRNBERG, 1981; 

GALLIENNE & ROBINS, 2001; PORTO NETO, 2003).  

Outras espécies que também se destacaram foram Acartia lilljeborgii, Euterpina 

acutifrons e Parvocalanus crassirostris. Segundo BJÖRNBERG (1981), estas espécies 
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juntamente com O. hebes compõem um grupo típico de estuários brasileiros (ver 

MOURA, 2000; CAVALCANTI et al, 2008; PORTO NETO et al., 1999). Embora estas 

espécies tenham apresentado certa sazonalidade, foram freqüentes, e em algumas 

ocasiões, numerosas ao longo de todo período estudado. 

Euterpina acutifrons é cosmopolita, presente em ambientes estuarinos ao longo 

de praticamente toda costa brasileira, sendo freqüente e abundante (BJÖRNBERG, 1981). 

No estuário do rio Botafogo, em todo período estudado adultos e copepoditos estiveram 

presentes, especialmente durante a preamar. ARA (2004) evidenciou oara o complexo 

estuarino de Cananéia (SP) maiores densidades desta espécie relacionadas às maiores 

salinidades. No presente estudo esta espécie apresentou picos de densidades em 

salinidades de cerca de 17 UPS a 35 UPS.  

Neste estudo Parvocalanus crassirostris foi muito freqüente, e dentre as 

espécies de Copepoda foi uma das mais abundantes. É cosmopolita, com distribuição 

limitada a regiões costeiras tropicais e subtropicais (BJÖRNBERG, 1981). É eurihalina 

(8,00 UPS até pouco mais de 30,00 UPS) e euritérmica. No Brasil é muito abundante 

em ambientes estuarinos ao longo de toda costa (ALMEIDA PRADO POR & LANSAC 

TÔHA, 1984), sendo também encontrada em águas de plataforma (ARAÚJO, 2006).  

Segundo BJÖRNBERG (1981), Acartia lilljeborgii é epipelágica, freqüentemente 

dominante em águas costeiras e estuarinas de salinidades mais altas igualmente 

referenciadas por PALOMARES-GARCÍA (2003), SUAREZ MORALES (1994), dentre outros. 

Foi encontrada também em águas costeiras de plataforma (ver NEUMANN-LEITÃO et al., 

2008, CAVALCANTI & LARRAZÁBAL, 2004). Também foi numerosa e freqüente em 

outros estuários brasileiros tais como a laguna estuarina de Guaraías no RN por 

ALMEIDA (2006), no Canal de Santa Cruz (PE) por SILVA et al., (2003) e no complexo 

estuarino de Cananéia (SP) (ARA, 2004). 

Temora turbinata é epipelágica, de águas costeiras e oceânicas de regiões 

tropicais e subtropicais (BRADFORD-GRIEVE et al., 1999) No estuário do rio Botafogo 

foi pouco numerosa, porém freqüente. PARANAGUÁ & NASCIMENTO-VIEIRA (1984) não 

registraram a ocorrência desta espécie no estuário do rio Botafogo nas frações meso e 

microzooplanctônicas que estudoram, sendo T. stylifera a única espécie do gênero que 

ocorreu. Porém, desde então, T. turbinata vem sendo registrada como importante 
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constituinte do zooplâncton de ambientes estuarinos na costa brasileira. Muitos autores 

citam que T. stylifera vem sendo substituída por T. turbinata, considerada exótica (ver 

Ara, 2002). RESGALLA JR. et al. (2008), ao estudar a influência da pluma de água do rio 

Itajaí-Açu (SC) na comunidade zooplanctonônica observou que T. stylifera apresentou 

baixa tolerância às características estuarinas, o que provavelmente proporcionou um 

maior sucesso competitivo para T. turbinata, mais adaptada a tais características. No 

entanto, ainda são incipientes os estudos que possam elucidar esta questão, e esclarecer 

os possíveis efeitos na comunidade zooplanctônica. 

Brachyura (zoea), constituintes do meroplâncton foram freqüentes em todo 

período estudado. Segundo SCHWAMBORN et al. (1999), a abundância  deste grupo está 

associada ao grande número de indivíduos adultos presentes nos manguezais da região 

que dispersam suas larvas no meio aquático. Juntamente com outras larvas de Decapoda 

esses organismos representam um grupo importante do zooplâncton estuarino de regiões 

tropicais e temperadas, havendo uma significativa dispersão dos mesmos para 

ambientes de plataforma. Desempenham um importante papel no fluxo dos manguezais 

para o ambiente pelágico (SCHWAMBORN et al., 2002).  

Os Appendicularia são tunicados pelágicos encontrados em todos os oceanos, e 

compõem um dos grupos mais abundantes de zooplanctontes em sistemas marinhos 

(CHOE & DEIBEL, 2008). O tunicado de maior destaque no presente trabalho foi 

Oikopleura dioica, espécie muito freqüente e numerosa em estuários brasileiros. No 

estudo de PARANAGUÁ e NASCIMENTO-VIEIRA (1984) os Appendicularia foram menos 

numerosos e freqüentes dentro do microzooplâncton do estuário do rio Botafogo, 

situação distinta da encontrada neste estudo. 

Favella ehrenbergii é um ciliado epiplanctônico, freqüentemente encontrado em 

águas brasileiras, como na Baía de Guanabara (RJ) (AREAS et al., 2006), no Canal de 

São Sebastião (SP) (ESKINAZI-SANT’ANNA & BJÖRNBERG, 2006) e no Canal de Santa 

Cruz  (PE) (SILVA, 2007), além de outras partes do mundo, como no estuário do rio 

Nervión na Espanha (URRUTXURTU, 2004) e na Baía de Chesapeak no Estados Unidos 

(DOLLAN & GALLEGOS, 2001). No presente estudo foi numerosa e freqüente, 

especialmente durante a baixa-mar ao longo de todo estuário. ARAUJO et al. (2008) 

evidenciaram o predomínio desta espécie para o estuário do rio Sergipe, contribuindo de 

forma considerável para a baixa diversidade no local.  
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As larvas tipo véliger de Gastropoda foram numerosas e freqüentes no estuário 

do rio Botafogo, chegando a representar uma grande parcela da comunidade 

microzooplanctônica, especialmente durante o período chuvoso. Também foram 

organismos de grande densidade em outros ambientes estuarinos da zona costeira do 

Nordeste, a exemplo do Canal de Santa Cruz (PORTO NETO et al., 1999), e do complexo 

estuarino de Barra das Jangadas (CAVALCANTI et al., 2008). 

Ao longo de todo período de estudo no estuário do rio Botafogo os Rotifera 

foram pouco representativos em termos de densidade, onde durante o período chuvoso 

não ultrapassou 35,48 org.m-3, e no período seco foi ainda mais baixa. Dentro desde 

grupo houve predomínio de Asplanchna sp. e Brachionus plicatilis. NEUMANN-LEITÃO 

et al. (1992) evidenciaram densidades mais altas e alta diversidade dos Rotifera para o 

microzooplâncton do complexo estuarino de Suape no litoral sul do estado de 

Pernambuco. VITORIO (2006) ao estudar os Rotifera da Bacia do Pina (PE) observou a 

presença de 18 espécies, com predomínio de B. plicatilis. Segundo NEUMANN-LEITÃO 

(1984), B. plicatilis é cosmopolita, eurihalina, ocorrendo em águas salobras e marinhas. 

Outros Rotifera observados no estuário do rio Botafogo foram Lecane bullla, B. 

calyciflorus, L. leontina, Synchaeta sp., Rotaria sp., Cephalodella sp. e Trichocerca sp., 

que foram pouco numerosos e raros em termos de freqüência, sendo também 

observados no complexo estuarino de Suape. Segundo KOSTE (1978), a presença de 

algumas espécies de Rotifera pode estar associada a condições de estresse ambiental, 

como poluição orgânica, e a baixas salinidades. Uma vez que o estuário do rio 

Botafogo, o qual vem sendo alvo constante de impactos ambientais, era de se esperar 

que este grupo fosse mais representativo na área. Sendo assim, essa baixa 

representatividade do grupo pode ser um indício da pequena influência limnética no 

local, uma vez que salvo algumas exceções, a salinidade ao longo de todo ano não 

apresentou valores muito baixos, mesmo na baixa-mar. 

 A diversidade específica para o estuário do rio Botafogo variou de muito baixa a 

média, havendo pouca variação desse parâmetro, assim como baixos valores de 

equitabilidade, entre os períodos chuvoso e seco. Porém, em ambos os períodos foi 

observado que os maiores valores ocorreram durante a preamar, indicando que o regime 

de marés foi importante para a variação da composição e densidade da comunidade 

microzooplanctônica. LUCAS (2006) ao estudar o microzooplâncton no mesmo estuário 
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e PORTO NETO et al. (1999) no Canal de Santa Cruz evidenciaram baixos valores de 

diversidade específica microzooplanctônica. Essa baixa diversidade pode ser explicada 

pela presença de estágios larval e juvenil, que ali destacam-se pela elevada densidade se 

comparado com as formas adultas. A dificuldade na identificação específica de estágios 

intermediários de desenvolvimento atrelado a presença de poucas espécies favoreceu a 

diminuição nos valores de diversidade específica. PARANAGUÁ & NASCIMENTO-VIEIRA 

(1984) apesar de não terem estimado o índice de diversidade específica, encontraram 

para a região uma riqueza de espécies bastante semelhante a este estudo. 

A análise do agrupamento das espécies e outros táxons microzooplanctônicos 

mais representativos no estuário do rio Botafogo para março de 2007 a fevereiro de 

2008 não evidenciou um ajustamento dos dados. Esta situação foi esperada, uma vez 

que a composição taxonômica do microzooplâncton variou pouco, tanto espacial  

quanto temporalmente. 

Segundo ALMEIDA PRADO POR & LANSAC TÔHA (1984) o estuário do rio 

Botafogo é considerado como um estuário do tipo A, que se caracteriza pela presença de 

um braço de mar, o Canal de Santa Cruz, que separa a desembocadura do rio do 

encontro direto com o mar aberto. Tal característica implica em uma maior estabilidade 

na comunidade zooplanctônica durante o ano, onde, de modo geral haveria uma menor 

influência do plâncton marinho costeiro e do limnético. No entanto, ao longo dos anos 

este estuário vem sofrendo grandes modificações na sua estrutura e hidrodinâmica, 

decorrentes da ocupação humana, do assoreamento de seu leito, dentre outros, tornando-

se mais similar a uma planície lagunar onde a influência marinha é maior que a 

limnética, fato este corroborado pelos dados aqui apresentados. Associado a isso, está 

também a pequena variação ambiental, típica dos trópicos, e que conseqüentemente 

também torna a comunidade zooplanctônica dessa região mais estável do que em 

ambientes temperados. 
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9 CONCLUSÕES 

 

 

 A comunidade microzooplanctônica do estuário do rio Botafogo apresentou uma 

variação espaço-temporal pouco significativa; 

 Os organismos holoplanctônicos foram predominantes ao longo de todo período 

de estudo, com predominância de formas naupliares e juvenis de Crustacea 

Copepoda; 

 Em geral o microzooplâncton do estuário do rio Botafogo esteve composto por 

táxons típicos de ambientes estuarinos, que apresentaram certa variação 

numérica sazonal e entre os níveis de maré; 

 F. ehrenbergii, véligers de Gastropoda, e o Appendicularia Oikopleura dioica 

também foram representativos na área de estudo, apresentando alguma variação 

sazonal entre os períodos chuvoso e seco e de acordo com o regime de marés; 

 A diversidade específica dos organismos microzooplanctônicos variou de muito 

baixa a média em decorrência do baixo número de espécies e da predominância 

de formas larvais e juvenis dos organismos, e de poucas espécies;  

 O regime de marés demonstrou ser um importante fator na determinação da 

variação quantitativa da comunidade microzooplanctônica; 

 O estuário do rio Botafogo se apresenta estável com relação à composição de 

sua comunidade microzooplanctônica ao longo do ano, havendo a ausência de 

um padrão de variação sazonal evidente. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 A correlação dos dados referentes à variação numérica e na composição do 

microzooplâncton com outros fatores abióticos e bióticos, tal como biomassa 

fitoplanctônica, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, concentração de 

nutrientes, dentre outros, pode servir como auxílio para melhor responder sobre as reais 

causas do que foi observado no presente estudo, uma vez que o estuário do rio Botafogo 

vem sendo sujeito a crescentes impactos antrópicos que poderiam servir como 

explicação para a baixa diversidade observada na área e a pequena variação espaço-

temporal.  
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12 ANEXO 

A1. Regras de formatação do periódico IHERINGIA – Série Zoológica 

ISSN 0073-4721 versão impressa; ISSN 1678-4766 versão online 

1. Escopo e política 

O periódico Iheringia, Série Zoologia, editado pelo Museu de Ciências Naturais da Fundação 
Zoobotânica do Rio Grande do Sul, destina-se a publicar trabalhos completos originais em Zoologia, 
com ênfase em taxonomia e sistemática, morfologia, história natural e ecologia de comunidades ou 
populações de espécies da fauna Neotropical recente. Notas científicas não serão aceitas para 
publicação. Em princípio, não serão aceitas listas faunísticas, sem contribuição taxonômica, ou que 
não sejam o resultado de estudos de ecologia ou história natural de comunidades, bem como chaves 
para identificação de grupos de táxons definidos por limites políticos. Para evitar transtornos aos 
autores, em caso de dúvidas quanto à adequação ao escopo da revista, recomendamos que a 
Comissão Editorial seja previamente consultada. Também não serão aceitos artigos com enfoque 
principal em Agronomia, Veterinária, Zootecnia ou outras áreas que envolvam zoologia aplicada. 
Manuscritos submetidos fora das normas da revista serão devolvidos aos autores antes de serem 
avaliados pela Comissão Editorial e Corpo de Consultores. 

2. Forma e preparação de manuscritos 

1. Encaminhar o trabalho ao editor, via ofício, assinado pelos autores, acompanhado do original e duas 
cópias (incluindo as figuras) além de arquivo digital (ver item 14). 

2. Os manuscritos serão analisados por, no mínimo, dois consultores. A aprovação do trabalho, pela 
comissão editorial, será baseada no conteúdo científico, respaldado pelos pareceres dos consultores e no 
atendimento às normas. Alterações substanciais serão solicitadas aos autores, mediante a devolução dos 
originais acompanhados das sugestões. 

3. O teor científico do trabalho é de responsabilidade dos autores, assim como a correção gramatical. 

4. O manuscrito, redigido em português, inglês ou espanhol, deve ser impresso em papel A4, em fonte 
“Times New Roman” tamanho 12, com páginas numeradas e espaçamento duplo entre linhas. 

5. Os trabalhos devem conter os tópicos: título; nomes dos autores (nome e sobrenome por extenso e 
demais preferencialmente abreviados); endereço completo dos autores, com e-mail para contato; 
“abstract” e “keywords” (máximo 5) em inglês; resumo e palavras-chave (máximo 5) em português ou 
espanhol; introdução; material e métodos; resultados; discussão e conclusões; agradecimentos e 
referências bibliográficas. 

6. Não usar notas de rodapé. 

7. Para os nomes genéricos e específicos usar itálico e, ao serem citados pela primeira vez no texto, 
incluir o nome do autor e o ano em que foram descritos. Expressões latinas também devem estar grafadas 
em itálico. 

8. Citar as instituições depositárias dos espécimes que fundamentam a pesquisa, preferencialmente com 
tradição e infra-estrutura para manter coleções científicas e com políticas de curadoria bem definidas. 

9. Citações de referências bibliográficas no texto devem ser feitas em Versalete (caixa alta reduzida) 
usando alguma das seguintes formas: BERTCHINGER & THOMÉ (1987), (BRYANT, 1915; 
BERTCHINGER & THOMÉ, 1987), HOLME et al. (1988). 
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legendas devem ser auto-explicativas e impressas em folha à parte. Ilustrações a cores implicam em 
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Incentivamos o encaminhamento das figuras em meio digital de alta qualidade (ver item 14). 

12. As tabelas devem permitir um ajuste para uma (8 cm) ou duas colunas (16,5 cm) de largura, ser 
numeradas com algarismos romanos e apresentar título conciso e auto-explicativo. 

13. A listagem do material examinado deve dispor as localidades de Norte a Sul e de Oeste a Leste e as 
siglas das instituições compostas preferencialmente de até 4 letras, segundo o modelo abaixo:  

VENEZUELA, Sucre: San Antonio del Golfe, (Rio Claro, 5º57’N 74º51’W, 430m) 5 , 8.VI.1942, S. 
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14. Enviar, juntamente com as cópias impressas, cópia do manuscrito em meio digital (disquete, zip disk 
ou CDROM, devidamente identificado) em arquivo para Microsoft Word (*.doc) ou em formato “Rich 
Text” (*.rtf). Para as imagens digitalizadas, utilizar resolução mínima de 300 dpi e arquivos Bitmap TIFF 
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