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Efeitos de florações de cianobactérias sobre os cladóceros Ceriodaphnia 
dubia e Daphnia gessneri 

 
Resumo 

 
Florações de cianobactéras são frequentes em reservatórios eutróficos do 
semi-árido do nordeste brasileiro. Diante dessa realidade o presente trabalho 
objetivou analisar o efeito de florações de cianobactérias potencialmente 
tóxicas do reservatório Gargalheiras (semi-árido brasileiro) sobre os cladóceros 
Ceriodaphnia dubia e Daphnia gessneri. Foram realizados ensaios crônicos in 
vitro com diluições de água do reservatório de agosto/2011 a maio/2012 e 
foram avaliados efeitos sobre: taxa intrínseca de crescimento populacional (r), 
parâmetros reprodutivos (idade da primeira reprodução e fecundidade per 
capita) e movimentação dos cladóceros. O fitoplâncton foi dominado por 
Cylindrospermopsis raciborskii e Planktothrix agardhii e houve detecção de 
saxitoxina e microcistina na água do reservatório. Na maioria dos meses C. 
dubia apresentou diferença em r entre controle (ausência de cianobactérias) e 
tratamentos, além de ter apresentado efeitos negativos nos parâmetros 
reprodutivos. Observou-se ainda um efeito de paralisia dos movimentos 
natatórios de C. dubia em todos os meses, concomitante à presença de C. 
raciborskii e saxitoxina (cianotoxina neurotóxica) na água. Enquanto C. dubia 
apresentou-se sensível à água do reservatório contendo cianobactérias, D. 
gessneri apresentou efeitos negativos menos intensos em r e nos parâmetros 
reprodutivos. Além disso, esta espécie não teve os movimentos paralisados. 
Esses resultados apoiam a hipótese levantada na literatura de que D. gessneri 
apresenta resistência aos efeitos da Cylindrospermopsis. A história de vida dos 
clones pode ser uma chave para compreensão dos resultados. O clone de C. 
dubia, isolado de ambiente eutrofizado, está em laboratório há dez anos e essa 
é uma espécie exótica no Brasil. D. gessneri é uma espécie comum no país e 
este clone foi isolado há um ano do reservatório Gargalheiras, onde há 
constantes florações de cianobactérias potencialmente tóxicas. A hipótese mais 
provável é que o contato recente deste clone de D. gessneri com 
cianobactérias tenha lhe conferido maior resistência. Conclui-se que os 
cladóceros estudados apresentam diferentes níveis de sensibilidade às 
cianobactérias, caracterizando respostas espécie-específicas.  
  
Palavras-chave: Cladóceros; Cianobactérias; Cianotoxinas; Taxa de 
crescimento populacional; Parâmetros reprodutivos; Paralisia dos movimentos; 
Ensaios de toxicidade crônica. 
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Effects of cyanobacterial blooms on the cladocerans Ceriodaphnia dubia 
and Daphnia gessneri 

 
Abstract 

 
Cyanobacterial blooms are common in eutrophic reservoirs in Brazilian 
northeastern semi-arid. Given this reality, the present study aimed to analyze 
the effect of potentially toxic cyanobacterial blooms in Gargalheiras reservoir 
(semi-arid) on the cladocerans Ceriodaphnia dubia and Daphnia gessneri. In 
vitro chronic bioassays were performed with reservoir water dilutions from 
August/2011 to May/2012 and the following effects were evaluated on: intrinsic 
rate of population growth (r), reproductive parameters (age of first reproduction 
and fecundity per capita) and cladocerans movements. Phytoplankton was 
dominated by Cylindrospermopsis raciborskii and Planktothrix agardhii and 
saxitoxin and microcystin were detected in reservoir water. In most months C. 
dubia showed differences in r between control (absence of cyanobacteria) and 
treatments, and has shown negative effects on reproductive parameters. In all 
months paralysis of swimming movements was observed in C. dubia when both 
C. raciborskii and saxitoxin (cyanotoxin neurotoxic) were present in water. While 
C. dubia was sensitive to the reservoir water containing cyanobacteria, D. 
gessneri showed less intense negative effects in r and reproductive parameters. 
Furthermore, D. gessneri showed no paralysis of swimming movements. These 
results support the hypothesis in the literature that D. gessneri is resistant to the 
Cylindrospermopsis effects. The clone‟s life history may be a key to understand 
the results. The C. dubia clone, isolated from eutrophicated environment, is in 
the lab for ten years and it is an exotic species in Brazil. D. gessneri is a 
common species in the country and this clone was isolated from the 
Gargalheiras reservoir (where there are constant blooms of potentially toxic 
cyanobacteria) a year ago. Perhaps the recent contact with cyanobacteria 
explain the higher resistance presented by this D. gessneri clone. In conclusion, 
the cladocerans studied have different levels of sensitivity to cyanobacteria, 
characterizing species-specific responses. 
  
Keywords: Cladocerans; Cyanobacteria; Cyanotoxins; Population growth rate, 
Reproductive parameters; Paralysis of movements; Chronic toxicity bioassays. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Muitos estudos têm sido desenvolvidos destacando o papel de 

cianobactérias como um grupo-chave para o entendimento da dinâmica de uma 

série de ecossistemas aquáticos (Lampert 1987; Kurmayer & Jüttner 1999; 

Hairston et al. 2001; Leonard & Paerl 2005; Sarnelle et al. 2010; Zagatto et al. 

2012; Bonilla et al. 2012). Cianobactérias são microrganismos fototróficos 

aeróbios comumente encontrados no plâncton de ambientes de água doce, 

marinho e estuarinos.    Algumas espécies de cianobactérias são capazes de 

produzir cianotoxinas, produtos naturais tóxicos de síntese geneticamente 

determinada. As cianotoxinas, em função da toxicidade em animais, são 

classificadas em hepatotoxinas (microcistinas, nodularina e 

cilindrospermopsina), neurotoxinas (anatoxina-a, anatoxina-a(s) e saxitoxinas) 

e dermatotoxinas (aplisiatoxinas e lingbiatoxina-a) (Kaebernick & Neilan, 2001). 

Florações de cianobactérias tóxicas têm afetado diversos táxons de animais e 

representando também um risco à saúde humana (Stewart et al. 2008; Ibelings 

& Haven 2008; Ferrão-Filho & Kozlowsky-Suzuki 2011). A exposição às 

cianotoxinas pode ocorrer por diferentes vias como, por exemplo, ingestão ou 

inalação de água contaminada, e pelo consumo de alimentos contaminados, 

especialmente o pescado (Dittmann & Wiegand, 2006). Um caso de intoxicação 

por cianotoxinas bastante reportado na literatura é o de Caruaru (PE), onde 54 

pacientes foram a óbito depois de submetidos a tratamento de hemodiálise 

realizado com água contaminada por hepatotoxina (Azevedo et al. 2002). 

 Estudos têm relatado a presença de cianobactérias em águas 

eutrofizadas de reservatórios (açudes) da região semi-árida do nordeste 

brasileiro (Bouvy et al. 1999; Molica et al. 2005; Costa et al. 2006; Panosso et 

al. 2007; Dantas et al. 2011; Dantas et al. 2012), sendo as cianobactérias 

dominantes  nesses reservatórios ao longo de todo o ano (Huszar et al. 2000). 

A dominância desses ambientes por cianobactérias está associada a fatores 

físico-químicos e climatológicos, tais como o elevado aporte de nutrientes, a 

elevada turbidez e as altas temperaturas durante todo o ano (Bouvy et al. 1999; 

Huszar et al. 2000). Além disso, estratégias apresentadas por cianobactérias, 

como a capacidade de fixar nitrogênio atmosférico e de regular a posição na 

coluna d‟água, são fatores que podem também explicar o sucesso desse grupo 
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nos ambientes naturais (Kaebernick & Neilan 2001). Os gêneros mais 

frequentemente encontrados nos reservatórios da região nordeste são 

Cylindrospermopsis, Microcystis, Aphanizomenon, Anabaena e Planktothrix, os 

quais apresentam toxicidade nos ambientes estudados (Bouvy et al. 1999; 

Costa et al. 2006; Panosso et al. 2007). 

Cianobactérias podem exercer ação deletéria sobre o zooplâncton 

herbívoro, com consequências, por exemplo, na sobrevivência (Ferrão-Filho et 

al. 2000; Rohrlack et al. 2001; Sarnelle et al. 2010), reprodução (Lürling 2003; 

Soares et al. 2009; Sarnelle et al. 2010; Zagatto et al. 2012) e taxa de 

crescimento populacional de organismos zooplancônicos (Ferrão-Filho et al. 

2000; Ferrão-Filho et al. 2009; Sarnelle et al. 2010), além de mudanças na 

estruturação de comunidades (Hansson et al. 2007). Contudo, os padrões de 

ação de cianobactérias sobre o zooplâncton herbívoro são controversos. 

Alguns autores relatam, além de efeitos negativos, efeitos neutros e positivos 

no zooplâncton (Wilson et al. 2006; Ferrão-Filho et al. 2009; Sarnelle et al. 

2010; Zagatto et al. 2012). Nos últimos anos tem sido consolidada a noção de 

que os efeitos são espécie-específicos, ou seja, podem depender da espécie e 

da cepa de cianobactéria, bem como da espécie e do clone de zooplâncton 

(Ferrão-Filho et al. 2000; Rohrlack et al. 2001; Sarnelle & Wilson 2005; 

Tillmanns et al. 2008; Ferrão-Filho & Kozlowsky-Suzuki 2011). 

Ainda, de acordo com Ferrão-Filho et al. (2007) alguns efeitos subletais 

(e.g. respostas comportamentais e fisiológicas) resultantes da ação de 

cianotoxinas podem ser apresentados por cladóceros, mas nem sempre são 

facilmente perceptíveis ou considerados em testes tradicionais, como nos 

ensaios de toxicidade. Por exemplo, a exposição de cladóceros a 

cianobactérias pode provocar redução nas taxas de filtração desses 

organismos (Soares et al. 2009; Panosso & Lürling 2010) ou paralisia dos 

movimentos natatórios (Ferrão-Filho et al. 2009). Diagnosticar essas respostas 

é também necessário a fim de que haja uma melhor compreensão dos fatores 

relacionados ao „fitness‟ desses organismos e, consequentemente, às 

dinâmicas das populações zooplanctônicas. 

 Levando em consideração o potencial deletério de cianobactérias e o 

fato desse grupo fitoplanctônico ser dominante em reservatórios do semi-árido 

brasileiro (importante fonte de água para abastecimento humano), faz-se 
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necessário realizar monitoramentos constantes de cianobactérias e 

cianotoxinas nessas águas. Identificar os fatores que contribuem com o 

aparecimento dessas florações e compreender os padrões de seu crescimento 

populacional ao longo do tempo possibilitam a proposição de medidas de 

mitigação essenciais à preservação do ecossistema e manutenção da 

qualidade de vida humana.  

Testes de toxicidade usando cladóceros de clima temperado, do gênero 

Daphnia, têm sido amplamente estabelecidos, devido à sensibilidade desses 

organismos a compostos tóxicos e ao fácil cultivo em laboratório (Biesinger et 

al. 1987; Weber, 1993; ASTM, 1994). No Brasil, a utilização da espécie de 

origem temperada Daphnia similis para bioensaios de toxicidade foi 

estabelecida pela ABNT (1993), e mais recentemente organismos 

zooplanctônicos do gênero Ceriodaphnia, C. dubia (espécie exótica) e C. 

silvestrii (espécie nativa em águas brasileiras), foram regulamentados (ABNT 

2005). Esses organismos apresentam potencial para uso em monitoramento de 

cinobactérias e cianotoxinas, por meio de testes ecotoxicológicos, uma vez que 

podem responder à ação das cianotoxinas presentes na água (Sarnelle et al. 

2010). Diante disso, no presente estudo foram realizados ensaios de toxicidade 

crônica in vitro utilizando duas espécies de cladócero: Ceriodaphnia dubia, 

espécie exótica com origem em regiões temperadas e Daphnia gessneri, 

espécie nativa de ocorrência comum nos reservatórios do semi-árido brasileiro. 

Tais testes foram utilizados como ferramenta para o monitoramento de 

florações de cianobactérias de um reservatório da região semi-árida brasileira, 

conhecido como açude Gargalheiras.  

O presente trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos das florações 

de cianobactérias potencialmente tóxicas do reservatório Gargalheiras sobre a 

taxa de crescimento populacional, parâmetros reprodutivos e movimentos dos 

cladóceros C. dubia e D. gessneri. Baseado nisso, foram levantadas as 

seguintes hipóteses:  

(I) A taxa de crescimento populacional dos cladóceros C. dubia e D. 

gessneri diminui com o aumento da concentração de cianobactérias nos 

tratamentos. 

(II) Os parâmetros reprodutivos (idade da primeira reprodução e 

fecundidade) dos cladóceros C. dubia e D. gessneri são afetados 
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negativamente com o aumento da concentração de cianobactérias nos 

tratamentos. Espera-se que a idade da primeira reprodução seja adiada e a 

fecundidade seja diminuída. 

(III) Os movimentos dos cladóceros C. dubia e D. gessneri são 

paralisados temporariamente quando cianobactérias neurotóxicas estão 

presentes na amostra. 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Área de estudo 

 

O reservatório Marechal Dutra (Gargalheiras) está localizado na cidade 

de Acari no estado do Rio Grande do Norte (Figura 1). O reservatório 

Gargalheiras pertence à bacia Piranhas-Assu, que compreende parte da região 

semi-árida dos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. O reservatório 

ocupa uma área de 780 ha e com profundidade de 25 m apresenta capacidade 

máxima para 44.421.000 m³ (DNOCS, 2012). As águas destinam-se ao 

abastecimento humano e ao sustento de atividades econômicas da região, tais 

como irrigação, pesca e aquicultura, além de servir como área recreativa para a 

população local. Esse reservatório apresenta altas concentrações de fósforo 

(>60 µg L-1), nitrogênio (>1000 µg L-1) e clorofila-a (>20 µg L-1), sendo 

caracterizado como eutrófico. Dados apresentados por Eskinazi-Sant‟Anna et 

al. (2007). Além disso, são reportadas para o local a presença de florações de 

cianobactérias potencialmente tóxicas, com dominância de Microcystis spp, C. 

raciborskii e P. agardii (Panosso et al. 2007). 
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Figura 1. Local de estudo. O detalhe circulado refere-se ao reservatório Marechal Dutra 

(Gargalheiras) pertencente à bacia Piranhas-Assu, estado do Rio Grande do Norte, Brasil. 

 

2.2 Organismos teste 

 

Ceriodaphnia dubia Richard 1985 apresenta comprimento corporal da 

fêmea ovígera de 0,95 mm e não é encontrada em corpos aquáticos brasileiros 

(Elmoor-Loureiro 1997). O clone de C. dubia utilizado neste trabalho é oriundo 

de águas eutrofizadas dos Estados Unidos (comunicação pessoal com Odete 

Rocha - UFSCar) e está em laboratório há cerca de 10 anos. O clone aqui 

utilizado foi cedido pela professora Odete Rocha (Laboratório de Limnologia – 

UFSCar). 

D. gessneri Herbst 1967 apresenta comprimento corporal sem o espinho 

entre 1,4 e 1,6 mm, é uma espécie frequentemente registrada no Brasil 

(Elmoor-Loureiro 1997) e também encontrada no Rio Grande do Norte 

(Eskinazi-Sant‟Anna et al 2007). O clone de D. gessneri utilizado nos ensaios 

foi isolado do reservatório Gargalheiras. Os organismos foram coletados por 

meio de arrasto vertical e horizontal com rede de plâncton de malha de 68 µm 

de diâmetro, acondicionados em garrafa plástica de tampa com filtro, para 
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permitir a entrada de ar e levados ao laboratório para estabelecimento do 

cultivo. 

Em laboratório, cada espécie foi cultivada separadamente em béqueres 

(1L), sob condições controladas de luz (12:12 h) e temperatura (~25 °C), em 

meio composto por 80% de água mineral comercial, 20% de água do 

reservatório filtrada em filtro de fibra de vidro e clorofícea Scenedesmus 

obliquus, utilizada como alimento ad libitum. O gênero Scenedesmus é descrito 

por DeMott & Müller-Navarra (1997) como rico em ácidos graxos poli-

insaturados, o que caracteriza um alimento de elevado valor nutricional para 

cladóceros. A cada três dias os organismos foram transferidos para uma nova 

solução composta por água mineral, água do reservatório filtrada e 

Scenedesmus.  

 

2.3 Manutenção das culturas de Scenedesmus obliquus  

 

Periodicamente as culturas monoespecíficas de Scenedesmus obliquus 

foram repicadas, a fim de se obter culturas sempre renovadas. Para tal, foram 

utilizadas técnicas de assepsia para evitar a contaminação da cultura por 

outros organismos. Parte da cultura mãe da clorofícea era, então, adicionada a 

um volume do meio de cultura ASM-1 estéril e, em seguida, as culturas eram 

estocadas em incubadora com controle de fotoperíodo (12:12 horas) e 

temperatura (~25 °C). 

 

2.4 Amostras de água para ensaios de toxicidade, análises de toxinas, 

fitoplâncton e metais   

 

Foram realizadas coletas mensais no reservatório Gargalheiras 

compreendendo o período de agosto de 2011 a maio de 2012. A água utilizada 

para os ensaios de toxicidade, análise de toxinas, fitoplâncton e metais foi 

sempre coletada próximo à barragem. Com a garrafa de Van Dorn (5L) foi 

coletada uma amostra integrada de 30 litros da camada fótica. 

Para os ensaios de toxicidade foram filtrados 10 litros da amostra 

integrada em rede com malha de 68 µm de diâmetro para remoção de meso e 

macrozooplâncton. A água foi acondicionada em garrafas plásticas com 
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capacidade para 5 litros e transportada ao laboratório sob refrigeração. Durante 

o período dos ensaios as amostras foram mantidas em temperatura inferior a 

10 ºC, sem congelamento. 

Para análise de toxinas (microcistina e saxitoxina) em cada mês retirou-

se uma alíquota de 500 mL da amostra integrada, a qual foi armazenada em 

garrafa plástica e encaminhada ao laboratório sob refrigeração, onde foi 

acondicionada em freezer.  

Para análise quantitativa do fitoplâncton foram retiradas sub-amostras de 

200 mL da amostra integrada e fixadas com lugol acético 1%. Para análise 

qualitativa do fitoplâncton foram coletadas amostras através de arrasto vertical 

e horizontal com rede de plâncton (abertura de malha de 20 μm). Alíquotas de 

100 mL foram fixadas com formol 8% e outras mantidas in natura para o exame 

das amostras in vivo em laboratório. 

Excepcionalmente, no mês de fevereiro foi feita a coleta de uma amostra 

integrada na camada fótica e outra na camada afótica para análise dos 

seguintes metais pesados: Alumínio, Cádmio, Cobre, Chumbo, Cromo, Ferro, 

Manganês, Níquel e Zinco. Uma alíquota de 1 litro foi retirada das amostras 

provenientes de cada camada, acondicionada em frasco âmbar e enviada ao 

laboratório sob refrigeração. 

 

 2.5 Análise do fitoplâncton e de toxinas 

 

A identificação das espécies fitoplanctônicas se deu com o auxílio de 

chaves de identificação (Anagnostidis & Komárek 1988, Komárek & 

Anagnostidis 1986, 1989) e a quantificação foi realizada de acordo com a 

metodologia descrita por Utermöhl (1958), usando microscopia invertida 

(realizada em microscópio invertido de marca Olimpus, modelo IX70). Foram 

usadas câmaras de Utermöhl de 2, 5 e 10 mL, dependendo da densidade da 

amostra, e o tempo de sedimentação foi de 3 h por centímetro de altura da 

câmara (Lund et al. 1958). A contagem foi feita em campos aleatórios 

(Uhelinger 1964), sendo o erro menor que 20%, a um coeficiente de confiança 

de 95% (Lund et al. 1958). Para finalização da contagem utilizou-se como 

critério a contagem de no mínimo 100 indivíduos da espécie mais abundante e 

a curva de estabilização das espécies, obtida a partir da adição de novas 
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espécies com o número de campos contados. Para a determinação do 

biovolume, células, colônias e filamentos foram medidos (largura, comprimento 

e diâmetro) com o auxílio de uma lente ocular milimetrada, e os volumes 

médios foram estimados com base nas fórmulas geométricas que melhor se 

ajustam a cada organismo (Hillebrand et al. 1999). Foi determinado o volume 

médio de 30 indivíduos de cada espécie e depois multiplicado pela densidade 

de células obtida na quantificação. 

 A análise de cianotoxinas totais (microcistina e saxitoxina) foi realizada 

com amostras integradas da coluna d‟água, que foram preservadas em freezer 

(-4 °C). A extração foi feita por gelo-degelo (três vezes), seguida do processo 

de sonicação da amostra para rompimento das células. A detecção foi 

realizada por meio do Ensaio do Imunoadsorvente Ligado à Enzima (ELISA), 

usando Kit comercial ELISA Microcystin Plate Kit (ENVIROLOGIX INC.) e leitor 

de microplacas. 

  

2.6 Variáveis limnológicas 

 

In situ algumas variáveis físico-químicas foram averiguadas a fim de 

obter uma caracterização do ambiente de estudo durante os meses 

amostrados. Com o auxílio do disco de secchi o coeficiente de atenuação 

vertical da luz foi determinado através de medidas de radiação solar 

subaquática em um gradiente de profundidade. Com auxílio de sonda 

multiparamétrica (marca Ysi, modelo 6 Series) foram determinados os 

parâmetros pH, condutividade, temperatura, turbidez e oxigênio dissolvido (OD) 

na água.  

Em laboratório foram determinadas as concentrações de CaCO3 (dureza 

da água) e de clorofila-a. A determinação da dureza se deu por meio de 

processo de titulação. As amostras ambientais receberam quantidades 

padronizadas da solução tampão de Cloreto de Amônio - Hidróxido de Amônio 

e do indicador Negro de Eriocromo T. Após isso foram tituladas com uma 

solução padrão de EDTA até atingir o ponto de viragem, identificado pela 

mudança da coloração avermelhada para azulada. Detalhes da análise estão 

descritos no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(APHA 2000). Para determinação das concentrações de clorofila-a as amostras 
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de água foram filtradas em filtros de fibra de vidro (Whatman GF/C), que foram 

imersos em 10 mL de etanol 95% para extração do pigmento contido nas 

células retidas. Após um período de 18 horas a partir do contato dos filtros com 

o etanol, os extratos foram lidos em espectrofotômetro e foram obtidos valores 

de absorbância para os comprimentos de onda de 665 e 750 nm. Em seguida, 

as concentrações de clorofila-a foram determinadas través de fórmulas 

matemáticas. A análise de clorofila-a foi realizada segundo o método de 

extração com etanol 95% a frio proposto por Lorenzen (1967) e modificado por 

Jepersen & Christoffersen (1987). Para análise dos metais pesados foi utilizada 

a técnica AAS-Chama, conforme descrição em APHA et al. (2005). 

 

2.7 Ensaios crônicos  

 

Ensaios crônicos in vitro com a espécie C. dubia foram realizados no 

período de agosto de 2011 a maio de 2012, enquanto que para D. gessneri 

foram realizados ensaios no período de fevereiro a maio de 2012, totalizando 

nove e três ensaios, respectivamente, para as espécies estudadas. 

Neonatos de até 24 horas foram distribuídos em frascos contendo 

suspensões sestônicas e receberam como alimento de boa qualidade a 

clorofícea S. obliquus na concentração de ~5 mg C L-1. Considera-se por 

séston a água do reservatório nas condições originais com a mesma 

composição fitoplanctônica encontrada em campo. O volume em cada frasco 

após mistura com água de diluição foi de 20 mL para C. dubia e de 30 mL para 

D. gessneri. A água de diluição consistiu de água do reservatório filtrada em 

filtro de fibra de vidro. Os organismos foram observados diariamente durante o 

período capaz de provocar efeitos crônicos e até o controle atingir três 

liberações de neonatos da câmara de incubação, totalizando 9 dias de 

observação para a C. dubia e 10 dias para a D. gessneri. O número de réplicas 

para C. dubia variou de 9 a 20 organismos e para D. gessneri de 8 a 10.  

Nos ensaios as réplicas foram distribuídas em seis tratamentos, sendo 

um controle (apenas água de diluição) e cinco diluições (20%, 40%, 60%, 80% 

e 100% de água do reservatório). Portanto, cada ensaio se distribui da seguinte 

maneira: T1 (controle), T2, T3, T4, T5 e T6. Ver Figura 2. A renovação do meio 

se deu a cada dois dias e a adição de clorofícea ocorreu com a mesma 
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frequência. Na observação dos organismos foi considerado o endpoint de 

imobilidade, ou seja, organismos que permaneceram imóveis por mais de 15 

segundos foram tidos como “mortos”, mesmo que estivessem só imóveis. 

 

 
Figura 2. Desenho experimental. Controle (ausência de cianobactérias) + 5 diluições de água 
do reservatório Gargalheiras (Garg). 

 

 

Durante os ensaios foram registrados o número de animais imóveis ou 

mortos de acordo com o endpoint de imobilidade, o dia da primeira reprodução 

(momento em que a primeira ninhada foi liberada da câmara de incubação por 

cada fêmea) e a fecundidade per capita (número de neonatos produzidos por 

fêmea durante o período de ensaio). Foi também calculada a taxa intrínseca de 

crescimento populacional para cada tratamento.   

 

2.8 Fase de recuperação 

 

Os organismos que permaneceram imóveis por mais de 15 segundos 

foram submetidos a um ensaio a posteriori a fim de testar a capacidade dos 

mesmos de restabelecerem a atividade motora. Nesse ensaio, os organismos 

foram expostos à solução contendo apenas água mineral comercial e clorofícea 

e foram observados por um período máximo de duas horas. Após esse período 
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foi registrado o número de organismos que apresentaram algum tipo de 

movimento: natação, movimentação da antena e/ou batimento acelerado dos 

apêndices filtradores. Considerou-se que os organismos que apresentaram 

pelo menos um desses sinais haviam restabelecido a movimentação. Foi, 

então, calculada a taxa de organismos recuperados. Uma vez detectada 

recuperação, os organismos foram submetidos a meio contendo cianobactérias 

(na concentração semelhante aquela encontrada no tratamento de origem do 

organismo observado) e observados quanto a sobrevivência e reprodução até 

o nono dia de vida, mesma duração dos ensaios crônicos com C. dubia. 

Quando os organismos não se recuperaram no prazo de duas horas foram 

considerados mortos e, então, descartados.  

 

 

Figura 3. Desenho experimental. Fase de recuperação dos organismos que se apresentaram 
imóveis no endpoint. Os organismos foram expostos a meio livre de cianobactérias por um 

período máximo de 2 horas. 

 

2.9 Análise dos resultados e testes estatísticos 

 

A taxa intrínseca de crescimento populacional foi calculada segundo a 

equação de Euler: 

1 = ∑lx.mx.e-rx 
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Onde r = taxa de crescimento populacional, x = classe etária (0; n dias), lx = 

proporção da coorte que sobrevive até atingir a idade x e mx = taxa de 

fecundidade per capita para fêmeas na idade x (Gotelli, 2007). A taxa de 

crescimento foi calculada no programa Rm através de 500 simulações por 

„Bootstrap‟. Para cada valor médio de r foram gerados valores de erro padrão e 

intervalo de confiança 95% (Taberner et al. 1993).   

Para cada mês foram realizadas análises de regressão linear entre os 

tratamentos (concentração do meio) e a taxa de crescimento populacional, 

assumindo variações no crescimento populacional determinadas pela 

concentração do meio. Os parâmetros de fecundidade (dados de idade da 

primeira reprodução e fecundidade), quando necessário, receberam tratamento 

estatístico e foram checados quanto à normalidade da distribuição 

(Kolmogorov-Smirnov) e à homogeneidade de variâncias (Bartlett). ANOVA one 

way não balanceada (α<0,05) foi utilizada para detectar diferenças 

significativas entre os tratamentos e teste de Tukey post hoc foi empregado nas 

comparações par a par. Todas as análises foram realizadas no programa 

Statistica 7.0. 

 

 

3 RESULTADOS 

 

3.1 Qualidade da água do reservatório Gargalheiras 

 

A coluna d‟água do reservatório Gargalheiras apresentou elevada 

biomassa fitoplanctônica durante o período estudado, com concentrações de 

clorofila-a entre 108,7 e 156,3 g L-1 e transparência da água geralmente até 

0,5 m (Tabela 1C). A água do reservatório apresentou-se geralmente com pH 

alcalino (acima de 9,2), com dureza entre 78,9 e 104,2 mg CaCO3 L-1, 

condutividade elétrica de 0,6 a 0,8 mS cm-1, saturação por oxigênio dissolvido 

(~100% OD), temperatura entre 26 e 28 °C e turbidez de 20 a 24 NTU (Tabela 

1C). A maioria dos parâmetros averiguados mostrou pouca variação temporal 

durante o período de estudo. 

O fitoplâncton do reservatório Gargalheiras apresentou dominância por 

cianobactérias durante o período amostrado, inclusive aquelas potencialmente 
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produtoras de cianotoxinas, especialmente do gênero Cylindrospermopsis 

(Tabela 1A). A cianobactéria Planktothrix agardhii se apresentou como 

subdominante (Tabela 1A). Cianobactérias representaram, na maioria dos 

meses, mais de 90% do biovolume total de fitoplâncton. Além dessas espécies, 

outros gêneros de cianobactérias contribuíram com o biovolume total, como 

Microcystis, Anabaena, Aphanizomenon, Aphanocapsa, Coelomorum, 

Geitlerinema, Merismopedia, Planktolyngbya, Romeria, Sphaerocavum e 

Synechocystis. A contribuição de outros grupos, como clorofíceas, diatomáceas 

e xantofíceas, foi geralmente insignificante ou inexistente, exceto nos meses de 

novembro, janeiro e março, quando houve maior representação da clorofícea 

Closterium sp (dados não mostrados).   

As cianotoxinas microcistina e saxitoxina foram encontradas no 

reservatório Gargalheiras durante todo o período de coleta (Tabela 1B). Porém, 

no geral, não foram detectadas concentrações superiores àquelas 

estabelecidas pela Portaria 2.914 de 2011 do Ministério da Saúde (MS), que 

estabelece limite de 1 µg L-1 para microcistina e 3 µg L-1 para saxitoxina na 

água de abastecimento. Somente em maio houve detecção de concentração 

de microcistina superior ao que estabelece a legislação brasileira. 

Os metais cobre, cromo e níquel estiveram abaixo do limite de detecção 

do método nas duas amostras da coluna d‟água avaliadas em fevereiro de 

2012 (Tabela 2). Na zona fótica, foram detectados valores acima do limite de 

detecção para o chumbo, ferro, manganês e zinco. Porém, apenas o chumbo 

(0,1 mg L-1; Tabela 1) excedeu os limites estabelecidos pela Resolução 

CONAMA 357/05 para classificação dos corpos de água, para fins de 

abastecimento humano após tratamento convencional. Tais valores de chumbo 

foram também superiores aos padrões de potabilidade determinados pela 

Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde para água destinada ao consumo 

humano. No estrato da coluna d‟água correspondente à zona afótica, alumínio 

(0,25 mg L-1), ferro (4,03 mg L-1) e manganês (0,18 mg L-1) foram detectados 

em valores superiores aos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 

357/05 e à Portaria 2.914/11 (Tabela 2). 
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Tabela 1. Caracterização do reservatório Gargalheiras no período de agosto de 2011 a maio de 2012. (A) Composição fitoplanctônica do reservatório. 
Valores de fitoplâncton correspondem a % de biovolume. Contribuição das cianobactérias para o biovolume total em negrito. (B) Concentração das 
cianotoxinas microcistina e saxitoxina (µg L

-1
). (C) Variáveis limnológicas apresentadas em valores médios (±Desvio Padrão). (D) Valores aproximados de 

evolução volumétrica (%) com base nas informações fornecidas pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). Dados que não 
apresentam Desvio Padrão são resultantes de uma única observação. 
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Tabela 2. Concentração de metais pesados em amostras de água coletadas nas zonas fótica e 
afótica do reservatório Gargalheiras em fevereiro de 2012. Valores encontrados são 
comparados aos limites determinados pela legislação brasileira vigente. 

1
VM (mg L

-1
) = Valor Máximo conforme Resolução CONAMA 357 para águas classe 2. 

2
VMP (mg L

-1
) = Valor Máximo Permitido conforme Portara 2.914 do MS. 

 

 

3.2 Ensaios Crônicos 

 

3.2.1 Taxa de crescimento populacional (r) 

 

As populações de Ceriodaphnia dubia e Daphnia gessneri apresentaram 

redução na taxa de crescimento populacional quando expostas à água do 

reservatório Gargalheiras em ensaios crônicos realizados in vitro (Figuras 4 e 

5). Porém, ao avaliar as diferenças encontradas no eixo y (r), constatou-se que 

as duas populações de cladócereos diferiram quanto à magnitude das 

respostas expressas.  

A espécie C. dubia, ao longo de todos os meses, apresentou um único 

padrão de resposta: maiores valores de r no controle do que nos tratamentos 

(na maioria dos ensaios não houve sobreposição nos intervalos de confiança a 

95% entre controle e tratamentos; Figura 4; Tabela 5 - Anexo). Nos meses de 

setembro (R²=0,821; p=0,012) e outubro (R²=802; p=0,015) houve uma 

resposta em r claramente dependente da biomassa fitoplanctônica, mostrando 

assim uma relação dose-resposta. Nos meses de novembro (R²=0,541; 

p=0,095), janeiro (R²=0,682; p=0,08) e maio (R²=0,553; p=0,089) as respostas 

margearam a significância. Nesses meses o controle apresentou r médio 
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variando de 0,23 a 0,33 e a menor concentração de água do reservatório já foi 

capaz de gerar valores de r negativos (de -0,2 a -0,02). Nesses tratamentos 

(controle e menor diluição) não houve sobreposição nos intervalos de confiança 

a 95% (Tabela 5 - Anexo).  

Ainda em relação à espécie C. dubia, nos meses de agosto, dezembro, 

fevereiro e março não foram encontradas relações dose-resposta significativas 

entre r e biomassa fitoplanctônica (Figura 4). Em agosto (R²=0,447; p=0,216), 

no tratamento correspondente a 124,9 µg L-1 de clorofila, não houve 

reprodução, o que impossibilitou o cálculo de r para esse tratamento. Ainda, 

houve uma pequena sobreposição dos intervalos de confiança a 95% entre o 

controle e a menor diluição de água do reservatório. No tratamento referente à 

menor diluição de água do reservatório (22,7 µg L-1 de clorofila) o número de 

réplicas foi pequeno, sendo inviável calcular r por Bootstrap. A falta de valores 

de r para os demais tratamentos se explica pela ausência de reprodução. Em 

fevereiro as respostas de r se apresentaram em basicamente dois grupos: r do 

controle (0,4) e r dos tratamentos (de -0,19 a -0,05), uma vez não houve 

sobreposição dos intervalos de confiança a 95% entre controle e tratamentos, 

mas houve entre todos os tratamentos. Apesar da regressão não ter sido 

significativa nesse mês (R²=0,467; p=0,134), a redução nos valores de r do 

controle para a menor diluição de água do reservatório foi considerável (r=0,4 

no controle e r=-0,15 no tratamento com 27,9 µg L-1 de clorofila). Em março, o r 

da menor diluição (31,3 µg L-1 de clorofila) é três vezes menor que o r do 

controle, mesmo a regressão não sendo significativa (p=0,139). Nesse mês 

não foi possível calcular o r para dois tratamentos (93,8 e 125 µg L-1 de 

clorofila), devido ao baixo número de réplicas. Os intervalos de confiança a 

95% gerados para os valores médios de r da C. dubia em cada mês são 

mostrados na Tabela 5 (Anexo). 
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Figura 4. Efeito de cianobactérias 
presentes em diluições da água do 
reservatório Gargalheiras sobre a taxa 
de crescimento populacional (r) de 
Ceriodaphnia dubia. Eixo X mostra a 
concentração de clorofila-a em cada 
tratamento, desde o controle (zero) até 
100% de água do reservatório. Barras 
de erro denotam medidas de erro 
padrão (±Erro Padrão). Tratamento 
onde a barra de erro não for visível 
indica valor muito baixo de Erro Padrão. 
*Não houve reprodução. 
±Número de réplicas insuficiente para 
cálculo de r por Bootstrap.  
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Embora os ensaios com a espécie D. gessneri tenham ocorrido somente 

em três meses, constatou-se que essas populações também apresentaram 

uma redução em r quando expostas à água do reservatório Gargalheiras 

(Figura 5). No mês de fevereiro, D. gessneri apresentou uma relação dose-

resposta significativa (R²=0,768; p=0,021), uma vez que os valores de r 

diminuíram proporcionalmente à concentração do meio. Nesse ensaio houve 

uma redução em r de cerca de 60% comparando-se os resultados obtidos para 

o controle e para o tratamento contendo água bruta do reservatório (139,7 µg L-

1 de clorofila). Em março também se percebeu uma relação dose-resposta, 

porém somente entre as diluições, pois o r do controle foi muito baixo, gerando 

uma relação não significativa (R²=0,183; p=0,396). Ainda nesse mês foi 

detectado o único valor negativo de r para D. gessneri. No mês de maio não foi 

observada uma relação dose-resposta significativa (R²=0,388; p=0,186). De 

fato, houve sobreposição dos intervalos de confiança a 95% entre todos os 

tratamentos (Tabela 6 - Anexo). 

 

 

Figura 5. Efeito de cianobactérias 
presentes em diluições da água do 
reservatório Gargalheiras sobre a 
taxa de crescimento populacional (r) 
de Daphnia gessneri. Eixo X mostra 
a concentração de clorofila-a em 
cada tratamento, desde o controle 
(zero) até 100% de água do 
reservatório. Barras de erro 
denotam medidas de erro padrão 
(±Erro Padrão). Tratamento onde a 
barra de erro não for visível indica 
valor muito baixo de Erro Padrão.   
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3.2.2 Parâmetros reprodutivos 

 

Os parâmetros idade da primeira reprodução e fecundidade per capita 

de C. dubia e D. gessneri foram negativamente afetados pela exposição à 

suspensão com cianobactérias. 

Dos nove ensaios realizados com C. dubia, em seis deles a idade da 

primeira reprodução foi adiada (Figura 6; Tabela 3). Nesses meses, os animais 

alocados no tratamento controle tiveram a primeira reprodução com 4,7 a 6,18 

dias, enquanto indivíduos incubados na água não diluída do reservatório 

reproduziram-se pela primeira vez com 7 a 8 dias de idade. Tais diferenças 

foram significativas nos meses de agosto, setembro, novembro, dezembro, 

fevereiro e maio (Tabela 3). Contudo, nos meses de outubro, janeiro e março 

não houve diferença significativa na idade da primeira reprodução da C. dubia 

entre o controle e as diluições de água do reservatório (Figura 6; Tabela 3). 

A exposição à suspensão contendo cianobactérias causou decréscimo 

significativo da fecundidade per capita de C. dubia em oito dos nove ensaios 

realizados (Figura 6). O efeito da amostra teste na fecundidade dos cladóceros 

foi mais pronunciado nos meses de setembro e dezembro de 2011 e em 

fevereiro e maio de 2012. Nesses meses, o número de neonatos produzidos 

por fêmea de C. dubia foi significativamente menor em todos os tratamentos, 

comparado aos controles (Tabela 3). Porém não houve um padrão dose-

resposta de decréscimo da fecundidade com o aumento da concentração de 

cianobactérias (Figura 6). 

D. gessneri apresentou retardo na idade da primeira reprodução nos 

meses de fevereiro e março comparando-se os indivíduos expostos ao 

tratamento controle (7,1 e 7,5 dias, respectivamente) e à água do reservatório 

Gargalheiras sem diluição (8,3 e 9,2 dias, respectivamente) (Figura 7; Tabela 

4). Não houve diferença significativa na idade da primeira reprodução de D. 

gessneri entre tratamentos e controle no mês de maio (Figura 7; Tabela 4). 

Quando analisado o parâmetro fecundidade per capita, D. gessneri, exposta às 

diluições de água do reservatório, apresentou diferença significativa somente 

no mês de março (Figura 7; Tabela 4). Nesse mês houve uma relação dose-

resposta, contudo quando se considera apenas os tratamentos, uma vez que a 

fecundidade apresentada pelas fêmeas do tratamento controle foi baixa, 
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principalmente se comparada aos demais meses (fevereiro e maio) (Figura 7; 

Tabela 4). Nos meses de fevereiro e maio não houve diferença significativa na 

produção de neonatos por fêmea de D. gessneri (Figura 7; Tabela 4).    
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Figura 6. Efeito de 
cianobactérias presentes 
em diluições da água do 
reservatório Gargalheiras 
sobre idade da primeira 
reprodução (barra preta) e 
fecundidade per capta 
(barra branca) de 
Ceriodaphnia dubia. Eixo X 
mostra a concentração de 
clorofila-a em cada 
tratamento, desde o 
controle (zero) até 100% 
de água do reservatório. 
Barras de erro denotam 
medidas de desvio padrão 
(DP). Tratamentos onde a 
barra de erro não for 
visível indica valor muito 
baixo de DP. Letras 
semelhantes indicam 
grupos homogêneos que 
não são estatisticamente 
diferentes (Teste de Tukey 
p<0,05). Tratamentos onde 
letras não são visíveis não 
apresentam diferença 
significativa. 
*Não houve reprodução.  
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Figura 7. Efeito de cianobactérias 
presentes em diluições da água do 
reservatório Gargalheiras sobre idade da 
primeira reprodução (barra preta) e 
fecundidade per capta (barra branca) de 
Daphnia gessneri. Eixo X mostra a 
concentração de clorofila-a em cada 
tratamento, desde o controle (zero) até 
100% de água do reservatório. Barras de 
erro denotam medidas de desvio padrão 
(DP). Tratamento onde a barra de erro não 
for visível indica valor muito baixo de DP. 
Letras semelhantes indicam grupos 
homogêneos que não são estatisticamente 
diferentes (Teste de Tukey p<0,05). 
Tratamentos onde letras não são visíveis 
não apresentam diferença significativa. 

 

 

 

 

Tabela 3. Sumário do modelo gerado pela 
análise de variância mostrando os efeitos 
sobre idade da primeira reprodução (dia) e 
fecundidade per capita (neonatos por 
fêmea) de Ceriodaphnia dubia ao longo das 
diluições de água do reservatório 
Gargalheiras. GL = Graus de Liberdade. 

 

 

 
Tabela 4. Sumário do modelo gerado pela 
análise de variância mostrando os efeitos 
sobre idade da primeira reprodução (dia) e 
fecundidade per capita (neonatos por 
fêmea) de Daphnia gessneri ao longo das 
diluições de água do reservatório 
Gargalheiras. GL = Graus de Liberdade. 
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3.2.3 Efeitos sobre os movimentos dos cladóceros 

 

C. dubia foi a única espécie que apresentou paralisia dos movimentos 

quando exposta às diluições de água do reservatório. Em todos os meses esse 

efeito foi observado. Vale ressaltar que os organismos aqui mencionados são 

aqueles que permaneceram imóveis por mais de 15 segundos no teste crônico 

e foram transferidos para meio livre de cianobactérias. Em média, entre todos 

os tratamentos, mais de 80% desses organismos restabeleceram a atividade 

motora (Figura 8). Na maior parte das observações os organismos 

recuperaram os movimentos natatórios, mas uma pequena parcela dos 

organismos apresentou batimento dos apêndices torácicos mais acelerado ou 

movimentação de uma das antenas. Estes organismos foram também 

considerados recuperados. Em todos os ensaios a recuperação dos 

organismos foi semelhante, bem como entre os tratamentos. 

Ao expor, novamente, esses organismos a meio contendo 

cianobactérias foi possível observar que os mesmos apresentaram capacidade 

de produção de filhotes e mantiveram altas taxas de sobrevivência até o último 

dia de observação (nono dia de vida dos organismos) (dados não 

apresentados).    

 

Figura 8. Organismos da espécie Ceriodaphnia dubia (%) que recuperaram os movimentos 
total ou parcialmente após exposição a meio livre de cianobactérias. Resultados referentes aos 
organismos “mortos” no endpoint de imobilidade (imóveis por mais de 15 segundos). Barras 
representam a média de organismos recuperados para cada tratamento (T2 a T6) entre todos 
os meses (de agosto/2011 a maio/2012). O tratamento 1 (controle) não apresentou organismos 
imóveis. Barras de erro denotam medidas de desvio padrão (±Desvio Padrão).  
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4 DISCUSSÃO 

  

4.1 Qualidade da água do reservatório Gargalheiras 

 

Florações de cianobactérias são comuns em reservatórios do semi-árido 

brasileiro (Bouvy et al. 1999; Molica et al. 2005; Costa et al. 2006; Panosso et 

al. 2007; Dantas et al. 2011; Dantas et al. 2012). No reservatório Gargalheiras, 

as cianobactérias contribuíram com mais de 80% do biovolume total em todos 

os meses amostrados, sendo mais representativas C. raciborskii e P. agardii. A 

dominância do fitoplâncton por cianobactérias pode ter sido favorecida por 

algumas condições ambientais, tais como baixa transparência, altas 

temperaturas, pH alcalino, longo tempo de retenção da água, baixa 

precipitação e elevada evaporação na região. Essas características são 

comuns em reservatórios da região semi-árida (Bouvy et al. 1999) e diversos 

autores detectaram padrão semelhante ao encontrado no presente estudo para 

o reservatório Gargalheiras, bem como em outros reservatórios da mesma 

bacia também dominados por cianobactérias (Costa et al. 2006; Panosso et al. 

2007; Eskinazi-Sant‟Anna at al. 2007; Souza et al. 2008). 

O volume de água no reservatório Gargalheiras diminuiu gradativamente 

durante o período amostrado, e provavelmente isso se deva à baixa 

precipitação e elevada evaporação na região. Esses fatores aliados ao longo 

tempo de retenção da água, podem ter favorecido a concentração dos íons no 

reservatório Gargalheiras, resultando nos valores crescentes de CaCO3 e de 

condutividade elétrica. Assim como observado por Eskinazi-Sant‟Anna at al. 

(2007), o reservatório Gargalheiras apresentou águas alcalinas (pH básico) em 

similaridade às concentrações de CaCO3. Ainda, valores de condutividade 

encontrados no reservatório Gargalheiras por Eskinazi-Sant‟Anna at al. (2007) 

e Souza et al. (2008) foram semelhantes aos detectados no presente trabalho, 

em torno de 0,8 mS cm-1.  

Além das variáveis ambientais, dinâmicas entre as espécies podem 

explicar a dominância do reservatório Gargalheiras por C. raciborskii e P. 

agardhii. De acordo com Bonilla et al. (2012) a espécie C. raciborskii pode 

dominar o fitoplâncton quando P. agardhii contribui pouco com o biovolume. De 

fato, quando P. agardhii foi detectada em menor proporção ou não foi 
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detectada no séston, C. raciborskii contribuiu mais expressivamente com o 

biovolume total fitoplanctônico (Tabela 1A). Padrão semelhante foi encontrado 

por Dantas et al. (2012). Coletas realizadas em novembro e fevereiro (período 

seco) houve grande contribuição da biomassa por C. raciborskii e baixa 

contribuição por P. agardhii. Já nos meses de maio e agosto (período chuvoso) 

ocorreu maior contribuição P. agardhii e queda na biomassa de C. raciborskii.   

A maioria das cianobactérias encontradas no reservatório Gargalheiras 

apresenta potencial tóxico (Alpedoorn et al. 2007). No Brasil há registros de 

que C. raciborskii produz saxitoxina (neurotoxina) (Molica et al. 2005). P. 

agardhii é descrita como produtora de microcistina (hepatotoxina), porém não 

foram encontrados relatos de florações dessa espécie produzindo toxina no 

Brasil (Molica & Azevedo 2009). Entretanto, Bittencourt-Oliveira et al. (2010) 

relatam a presença do gene mcyB envolvido na biossíntese da microcistina, o 

qual foi encontrado em uma cepa de P. agardhii coletada em reservatório do 

estado de Pernambuco (semi-árido nordestino). Além das cianobactérias mais 

representativas, outros gêneros encontrados no reservatório Gargalheiras são 

descritos em estudos brasileiros como potencialmente tóxicos. Molica e 

Azevedo (2009) relatam produção de microcistina por M. aeruginosa e 

Aphanocapsa e de saxitoxina por Aphanizomenon e Planktolyngbya. Há 

registros da produção de microcistina por espécies dos gêneros Merismopedia 

(Furtado et al. 2009), Sphaerocavum (Jardim et al. 2007; Gomes et al. 2012) e 

Synechocystis (Nascimento & Azevedo, 1999). Além disso, o gênero 

Geitlerinema é citado como potencial produtor de uma cianotoxina ainda 

desconhecida, capaz de bioacumular ou causar danos em animais aquáticos 

(Dogo et al. 2011). Nos meses amostrados, esses gêneros contribuíram com 

uma parcela pequena em relação ao biovolume total do fitoplâncton (dados não 

apresentados). Contudo, se são cianobactérias potencialmente tóxicas, podem 

estar contribuindo com a produção de microcistina e saxitoxina e, por 

conseguinte, podem contribuir com os efeitos observados neste trabalho. De 

fato, saxitoxinas e microcistinas foram detectadas em todos os meses de 

ensaio. 

Em outros reservatórios da sub-bacia onde está inserido o reservatório 

Gargalheiras há também relatos da presença de compostos neurotóxicos e 

hepatotóxicos (Costa et al. 2006; Panosso et al. 2007). O reservatório Armando 
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Ribeiro Gonçalves, o maior da bacia Piranhas-Assu, apresentou concentrações 

de toxinas que chegaram a 3,14 e 8,8 µg L-1 de saxitoxina e microcistina, 

respectivamente (Costa et al. 2006), enquanto que no presente trabalho os 

valores não ultrapassaram 0,395 µg L-1 de saxitoxina e 2,138 µg L-1 de 

microcistina. A produção de toxinas por cianobactérias pode denotar um 

problema nos corpos d‟água, uma vez que cianotoxinas podem ser assimiladas 

por cladóceros e incorporadas aos seus tecidos (Nogueira et al. 2004), 

podendo ser transferida aos níveis tróficos superiores e até chegar ao homem. 

O Brasil, assim como a França e a Espanha, adotam a recomendação 

da Organização Mundial de Saúde (OMS) para estabelecimento de 1 µg L-1 

como concentração máxima permissível de microcistina na água de 

abastecimento. Nos Estados Unidos, por outro lado, não há diretrizes 

regulamentadoras federais para cianobactérias e cianotoxinas, porém alguns 

estados adotam o limite de 1 µg L-1 de microcistina. Já Austrália e Canadá 

adotam um máximo de 1,3 e 1,5 µg L-1, respectivamente. Com exceção do 

Brasil, nenhum dos países citados acima, nem a OMS, apresenta diretrizes 

para a concentração máxima de outras cianotoxinas, como saxitoxinas, na 

água para abastecimento humano (Burch 2008). 

Apesar dos valores de toxinas encontrados na sua maioria não terem 

sido superiores aqueles estabelecidos pela legislação brasileira e pela 

legislação de outros países, constatou-se que essas concentrações são 

capazes de exercer efeito negativo sobre os cladóceros. Ferrão-Filho et al. 

(2009) apontam a presença dessas toxinas em água de reservatório e atribuem 

a elas a redução na sobrevivência e na fecundidade de cladóceros. Esses 

autores associam as altas taxas de mortalidade e a queda na reprodução aos 

meses em que cianobactérias produtoras de microcistina dominaram e, ainda, 

relacionam a paralisia dos movimentos natatórios dos cladóceros à dominância 

de espécies produtoras de saxitoxinas. Esses resultados corroboram os 

padrões observados no presente trabalho, onde se constatou a presença de 

cianotoxinas (microcistina e saxitoxina) na água do reservatório e efeitos 

deletérios na sobrevivência, reprodução e mobilidade dos cladóceros.  

 

4.2 Efeitos crônicos 
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A literatura apresenta uma gama de estudos experimentais referentes às 

interações entre fitoplâncton e zooplânton, e parte dessas interações é 

explicada pelos efeitos que cianobactérias podem exercer sobre cladóceros. 

Alguns trabalhos evidenciam o potencial negativo das cianobactérias e suas 

toxinas (Nogueira et al. 2004; Soares et al. 2009), porém outros relatam, além 

de efeitos negativos, ausência de efeito ou efeito positivo no zooplâncton 

(Ferrão-Filho et al. 2009; Sarnelle et al. 2010; Zagatto et al. 2012), 

No presente estudo, foram observados efeitos negativos nos cladóceros 

Ceriodaphnia dubia e Daphnia gessneri provavelmente resultantes da ação de 

cianobactérias, com a intensidade desses efeitos variando entre as espécies. 

De modo geral, C. dubia mostrou expressiva sensibilidade nos parâmetros 

crescimento populacional, fecundidade per capita e mobilidade. D. gessneri, 

contudo, mostrou uma maior tolerância, uma vez que apresentou queda menos 

acentuada na taxa de crescimento populacional, fecundidade mais estável e 

não apresentou em nenhum ensaio paralisia dos movimentos natatórios. A 

idade da primeira reprodução também foi negativamente afetada, sendo 

observado um atraso na liberação dos neonatos para as duas espécies. 

 

4.2.1 Taxa de crescimento populacional (r) e parâmetros reprodutivos 

 

Uma das hipóteses levantadas neste estudo é que a taxa de 

crescimento populacional dos cladóceros C. dubia e D. gessneri diminui com o 

aumento da concentração de cianobactérias nas diluições de água do 

reservatório. Esse padrão foi, de fato, observado. Contudo, a magnitude das 

respostas apresentadas variou entre as espécies. C. dubia apresentou uma 

acentuada redução em r. Em todos os ensaios o tratamento com menor 

proporção de água do reservatório já foi suficiente para reduzir a taxa de 

crescimento, em alguns casos a valores negativos. Esse resultado não 

corrobora o encontrado em estudo meta-analítico por Tilmanns et al. (2008), 

que identificaram uma taxa de crescimento populacional positiva para C. dubia 

quando exposta à dieta contendo apenas cianobactéria.  

D. gessneri também apresentou decréscimo em r, inclusive com r 

negativo no tratamento de maior concentração de cianobactérias no mês de 

março de 2012. Dos meses de ensaio com Daphnia, março foi o que 
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apresentou a maior concentração de saxitoxina (0,40 µg L-1) e baixa 

concentração de microcistina (0,05 µg L-1), portanto é provável que a saxitoxina 

tenha sido mais nociva à Daphnia. Contudo, não se pode descartar o efeito 

sinérgico sobre o cladócero resultante da presença das duas toxinas na água. 

Nos demais ensaios (fevereiro e maio) e tratamentos os valores de r foram 

positivos para Daphnia. Ferrão-Filho et al. (2009), em alguns meses de teste 

com água de reservatório eutrofizado, observaram que D. gessneri apresentou 

taxa de crescimento constante ou até mesmo maior que no controle. Nesses 

meses a biomassa total do fitoplâncton foi pequena, as cianobactérias mais 

representativas foram Cylindrospermopsis e Anabaena (potenciais produtoras 

de neurotoxinas) e as concentrações de microcistina e saxitoxina presentes no 

fitoplâncton foram relativamente baixas. No presente trabalho, nos meses de 

ensaio com D. gessneri o reservatório foi dominado por C. raciborskii, 

cianobactéria filamentosa e potencial produtora de neurotoxina. Além disso, 

algumas espécies de Daphnia são capazes de manter taxas positivas de 

crescimento populacional mesmo quando expostas a dietas contendo 100% de 

cianobactéria (Tilmanns et al. 2008). Soares et al. (2009) constataram que  nas 

proporções mais altas de cianobactéria, mesmo Daphnia magna apresentando 

inibição alimentar, as taxas de crescimento populacional foram positivas, 

indicando que esses organismos são capazes de permanecer em condições de 

ambiente eutrófico dominado pelo fitoplâncton procarioto. Isso, provavelmente, 

explica os resultados encontrados em laboratório para D. gessneri, uma vez 

que na região de estudo essa espécie comumente está presente em 

reservatórios com elevado estado trófico, dominados por cianobactérias. 

A sobrevivênvia dos cladóceros foi medida neste estudo como parte dos 

dados necessários para o cálculo de taxa de crescimento, sendo possível notar 

uma expressiva redução na sobrevivência da C. dubia ainda nos primeiros dias 

de exposição à água do reservatório (dados não mostrados). Nogueira et al. 

(2006)  constataram que D. magna teve sobrevivência reduzida a 50% já no 

primeiro dia de exposição à uma cepa de C. raciborskii produtora de 

cilindrospermopsina. Esse resultado é condizente com o encontrado para C. 

dubia, mas não para D. gessneri, que apresentou alta sobrevivência até o fim 

do experimento. De acordo com Sarnelle et al. (2010) pode haver um limiar 

crítico na tolerância a cianobactérias por dafinídeos. Concentrações de 
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cianobactérias acima desse limiar causam efeitos imediatos na sobrevivência 

de dafinídeos e concentrações abaixo afetam principalmente fecundidade e 

taxa de crescimento. Contudo, os autores mostram que esse limite pode diferir 

inter e intraespecificamente.  

Outra hipótese levantada neste trabalho prevê que a idade da primeira 

reprodução e a fecundidade dos cladóceros C. dubia e D. gessneri são 

negativamente afetadas com o aumento da concentração de cianobactérias 

nas diluições de água do reservatório, esperando-se um atraso na idade da 

primeira reprodução e uma diminuição da fecundidade dos cladóceros. Essa 

hipótese foi corroborada para ambas as espécies. C.dubia foi negativamente 

afetada em relação aos parâmetros reprodutivos, apresentando na maioria dos 

meses retardo na liberação dos neonatos da câmara de incubação e menor 

fecundidade per capita nos tratamentos com água do reservatório. Tais efeitos 

podem ser atribuídos à dominância do séston por cianobactérias 

potencialmente tóxicas. Em janeiro e março a C. dubia foi menos afetada que 

nos demais meses, não apresentando diferença significativa em fecundidade 

e/ou idade da primeira reprodução entre controle e tratamentos. Nesses meses 

houve uma contribuição de 20 a 30% do biovolume fitoplanctônico total por 

outros grupos (e.g. clorofíceas e diatomáceas). Possivelmente a presença 

desse alimento de melhor qualidade no séston, aliado à adição de 

Scenedesmus aos tratamentos, favoreceu o melhor desempenho dos 

cladóceros quanto aos parâmetros reprodutivos. Observou-se, ainda, que 

muitos organismos de C. dubia morreram antes mesmo do período da 

maturação reprodutiva. Resultado semelhante foi encontrado por Ferrão-Filho 

et al. (2000), Lürling (2003) e Soares et al. (2009). Soares et al. (2009) 

detectaram morte de todos os indivíduos antes de terem alcançado a 

maturidade reprodutiva em tratamento com 100% de C. raciborskii. Além disso, 

a idade da primeira reprodução foi atrasada em alta concentração de 

cianobactéria filamentosa C. raciborskii (75%).  

D. gessneri, porém, apresentou número considerável de organismos que 

alcançaram a maturidade reprodutiva, mesmo nas maiores concentrações de 

água do reservatório. Contudo, em março, D. gessneri foi significativamente 

afetada tanto na idade da primeira reprodução quanto na fecundidade per 

capita. Dos três meses de ensaio com Daphnia, março foi o que menos 
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apresentou C. raciborskii (67% do biovolume total) e apresentou maior 

contribuição por outros grupos fitoplanctônicos (31% do biovolume total). 

Surpreendentemente, nos meses de fevereiro e maio, em que as 

concentrações de C. raciborskii foram maiores no séston (87 e 99% do 

biovolume total, respectivamente), os efeitos sobre os parâmetros reprodutivos 

da Daphnia foram menores. Em fevereiro ela apenas apresentou retardo na 

idade da primeira reprodução e em maio não apresentou efeitos negativos nos 

parâmetros reprodutivos. Soares et al. (2009) também não encontraram 

diferença na produção de neonatos entre controle e tratamentos contendo C. 

raciborskii, mesmo naqueles com maiores concentrações de cianobactérias. 

Os efeitos deletérios observados em C. dubia e em D. gessneri podem 

ainda ser explicados por algumas características inerentes às cianobactérias. 

Estas podem constituir um recurso alimentar pobre para o zooplâncton 

(Tilmanns et al. 2008), pois compõem uma fonte de baixo valor nutricional 

(DeMott & Müller-Navarra 1997; Von Elert et al. 2003). Apesar de alguns 

autores sugerirem que o zooplâncton pode, em parte, ser nutrido por 

cianobactérias (Leonard & Paerl 2005). No presente trabalho talvez a 

contribuição nutricional oferecida pelas cianobactérias somada à alta nutrição 

proporcionada por Scenedesmus não tenha sido suficiente para amenizar os 

expressivos efeitos apresentados por C. dubia e os efeitos mais amenos 

apresentados por D. gessneri provavelmente causados pelas toxinas presentes 

nas amostras de florações de cianobactérias, como mostram Kâ et al. (2012). 

Ainda, as cianobactérias C. raciborskii e P. agardhii dominantes neste trabalho 

apresentam forma filamentosa. A morfologia e o tamanho das cianobactérias 

podem dificultar a ingestão pelos cladóceros, uma vez que grandes filamentos 

e colônias podem causar interferência mecânica à filtração (Lampert 1987). 

Contudo, Panosso e Lürling (2010) mostraram que as taxas de filtração de D. 

magna não são claramente determinadas pelo  comprimento dos filamentos de 

C. raciborskii, às vezes importando mais a concentração do que o comprimento 

dos filamentos. Dessa forma, no presente trabalho os cladóceros podem, de 

fato, ter ingerido células, fragmentos ou filamentos dessas cianobactérias. 

Wilson et al. (2006) e Tilmanns et al. (2008) constataram que células isoladas 

de cianobactérias são mais nocivas ao zooplâncton do que filamentos. 
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4.3 Efeitos sobre os movimentos 

 

A última hipótese levantada neste estudo é a de que os movimentos dos 

cladóceros C. dubia e D. gessneri são paralisados temporariamente quando 

cianobactérias neurotóxicas estão presentes na água do reservatório. Contudo, 

apenas C. dubia apresentou efeito de paralisação temporária dos movimentos. 

D. gessneri não apresentou esse efeito em nenhum ensaio. 

C. dubia teve os movimentos natatórios visivelmente afetados e estudos 

relacionam esse efeito à presença de cianobactérias produtoras de saxitoxina 

(Ferrão-Filho et al. 2009; Zagatto et al. 2012). De fato, em todos os meses 

detectou-se a presença dessa toxina na água do reservatório. A saxitoxina atua 

bloqueando os canais de sódio, prevenindo a propagação do impulso nervoso 

e, consequentemente, ocasionando paralisação da segunda antena, 

responsável pela movimentação dos cladóceros (Ferrão-Filho & Kozlowsky-

Suzuki 2011). Quando os cladóceros foram expostos a meio livre de saxitoxina 

houve alta taxa de recuperação da atividade motora. Contudo, em alguns 

organismos não foi possível observar a recuperação completa, apenas uma 

aceleração no batimento dos apêndices torácicos ou a movimentação de uma 

das antenas. 

As maiores concentrações de saxitoxina foram detectadas de fevereiro a 

maio, bem como os maiores biovolumes de C. raciborskii, coincidindo com o 

mesmo período de ensaios com D. gessneri. Todavia, essa espécie 

apresentou-se aparentemente insensível à ação da saxitoxina, não exibindo 

paralisia dos movimentos natatórios em nenhum tratamento durante os meses 

de ensaio. Padrão semelhante foi encontrado por Ferrão-Filho et al. (2009). Ao 

submeterem D. gessneri e Moina micrura à água de reservatório eutrofizado, 

os autores verificaram que somente a M. micrura apresentou paralisia dos 

movimentos natatórios, reportando esse efeito à presença de saxitoxina na 

água e sugerindo que D. gessneri é resistente à ação dessa cianotoxina. Eles 

observaram ainda que muitos dos animais que apresentaram paralisia, apesar 

de permanecerem imóveis, sobreviveram e reproduziram, pois ainda eram 

capazes de se alimentar por meio do movimento dos apêndices filtradores. No 

presente trabalho constatou-se episódio semelhante para C. dubia. Entretanto, 

vale ressaltar que os organismos quando imóveis foram retirados dos ensaios e 
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expostos a um meio livre de cianobactérias (fase de recuperação). Esse meio 

proporcionou aos cladóceros condições necessárias para a recuperação dos 

movimentos natatórios.  

O dano aos movimentos de C. dubia causado após contato com 

cianobactérias produtoras de saxitoxina foi, portanto, reversível. W.R.DeMott 

em comunicação pessoal com Kurmayer & Jüttner (1999) aponta uma resposta 

comportamental de Daphnia ao afirmar que ela é capaz de filtrar quando 

transferida para uma suspensão de alimento não tóxico. Contudo, enzimas 

responsáveis pela detoxificação do organismo podem estar atuando nesse 

contexto. Nogueira et al. (2004) registraram que as taxas de atividades de 

enzimas detoxificantes (Glutationa-S-Tranferase – GST) aumentaram quando 

D. magna foi exposta a cepas de C. raciborskii produtoras de 

cilindrospermopsina. Baldwin et al. (2009) apresentam o sistema enzimático 

citocromo P450 como componente dos processos de detoxificação em D. 

pulex. Esses autores evidenciam que conhecer Daphnia bioquimicamente 

proporciona informações importantes sobre a capacidade desse organismo em 

responder, entre outros aspectos, às mudanças ambientais e às relações 

presa-predador. Alguns mecanismos de detoxificação envolvidos na 

biotransformação de cianotoxinas são mostrados em revisão por Ferrão-Filho & 

Kozlowsky-Suzuki (2011). 

 

4.4 Propriedades inerentes ao zooplâncton 

 

Para uma compreensão mais adequada dos resultados aqui 

apresentados é preciso conhecer a história de vida das espécies. Os 

cladóceros C. dubia e D. gessneri não co-existem no reservatório Gargalheiras. 

Para C. dubia, que se mostrou bastante afetada pelas cianobactérias, não há 

relatos de sua presença nos corpos aquáticos brasileiros (El Moor-Loureiro 

1997). Esse clone é oriundo de águas eutrofizadas dos Estados Unidos e está 

em laboratório há cerca de 10 anos. D. gessneri, que mostrou certa resistência 

aos efeitos tóxicos das cianobactérias, é uma espécie frequentemente 

registrada no Brasil (El Moor-Loureiro 1997) e foi isolada do reservatório 

Gargalheiras há cerca de um ano. Altas densidades de cianobactérias 

dominando ambientes aquáticos por longos períodos de tempo podem atuar 
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como força de seleção sobre a população de Daphnia, a qual desenvolve uma 

rápida resposta a essa pressão, sendo favorecidos os genótipos que garantem 

mais sucesso no seu crescimento e na reprodução (Hairston et al. 2001). 

Confirmando essa teoria, Sarnelle & Wilson (2005) constataram que clones de 

D. pulicaria, isolados de seis lagos americanos, apresentaram diferenças na 

capacidade de tolerar a presença de cepas tóxicas da cianobactéria M. 

aeruginosa.  Os clones responderam diferentemente dependendo do nível 

trófico dos ambientes dos quais foram isolados. Clones oriundos de ambientes 

eutróficos mostraram-se mais resistentes à ação de Microcystis do que aqueles 

isolados de ambientes oligotróficos. Recentemente foi demonstrado por Von 

Elert et al. (2012) que a plasticidade fisiológica de Daphnia pode resultar em 

alta tolerância a cianobactérias inibidoras de protease. 

Contudo, até mesmo clones caracterizados como tolerantes podem 

apresentar diferentes níveis de tolerância a cianobactérias, como mostram 

Sarnelle et al. (2010) ao constatarem que a taxa de crescimento, a 

sobrevivência e a fecundidade foram negativamente afetadas em D. magna 

quando um clone tolerante à microcistina foi exposto à M. aeruginosa. 

Complementarmente, alguns estudos demonstram que nem sempre o 

zooplâncton nativo de ambientes com histórico de dominância por 

cianobactérias (como ambientes tropicais) é mais resistente a cianobactérias 

tóxicas. Ferrão-Fillho et al. (2000) ao analisarem as respostas de três clones de 

dafinídeos temperados (D. pulex, D. pulicaria e D. similis) e três clones tropicais 

(Ceriodaphnia cornuta, Moina micrura e Moina minuta), coletados em 

ambientes com diferentes níveis tróficos, não encontraram um padrão 

consistente entre a origem e a sensibilidade dos cladóceros às cepas tóxicas 

da cianobactéria Microcystis aeruginosa.  

Outros fatores podem ajudar a explicar as respostas mais intensas 

apresentadas por C. dubia. De acordo com Rohrlack et al. (2001) mecanismos 

de defesa ou de detoxificação podem ser perdidos durante período de cultivo. 

Talvez esse processo tenha sido mais intenso em C. dubia, uma vez que essa 

espécie está sendo cultivada em laboratório, em condições livre de 

cianobactérias, há muito mais tempo que D. gessneri. As diferenças 

encontradas para os dois cladóceros também podem ser consequência de 

respostas espécie-específicas. O tipo e o grau de resposta apresentados pelo 
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zooplâncton podem variar. Enquanto algumas espécies zooplanctônicas são 

prejudicadas, como mencionado anteriormente, outras são capazes de 

reproduzir (Ferrão-Filho et al. 2000), mesmo ao receberem dietas compostas 

unicamente por cianobactérias (Tilmanns et al. 2008). O tamanho corporal das 

espécies de zooplâncton utilizadas pode também ter favorecido as diferenças 

nas respostas observadas para os cladóceros. Alguns autores relatam que o 

zooplâncton de maior tamanho seria mais negativamente afetado do que 

aquele de menor tamanho corporal (Kurmayer & Jüttner 1999; Leonard & Paerl 

2005; Hart & Bychek 2011). Todavia, esse padrão não foi encontrado no 

presente trabalho, onde se observou que o cladócero de maior tamanho (D. 

gessneri) seria capaz de coexistir com florações de cianobactérias 

potencialmente tóxicas, diferentemente do menor cladócero (C. dubia), que nas 

mesmas condições teria populações suprimidas. Em sua meta-análise, 

Tilmanns et al. (2008) encontraram que os efeitos apresentados por cladóceros 

após exposição a cianobactérias não tem relação com o tamanho corporal dos 

mesmos. Ainda, mesmo tendo D. gessneri apresentado taxas de crescimento 

populacional positivas, em ambiente natural a redução observada já poderia 

ser suficiente para conduzir a um declínio dessa população, aliada a outras 

fontes de mortalidade como, por exemplo, predação e falta de alimentos 

(Sarnelle et al. 2010). 

Ainda, a execução dos ensaios com água do reservatório de onde a D. 

gessneri foi isolada pode ter favorecido o melhor desempenho dessa espécie 

quanto aos parâmetros analisados. O séston é composto por diversas fontes 

de alimento, como clorofíceas, bactérias e detritos (Ferrão-Filho et al. 2000), 

que podem ter sido complementar à dieta da Daphnia, por serem comuns a ela 

em ambiente natural. Adicionalmente, como C. dubia é uma espécie exótica, 

ela pode ter sido afetada por doenças, às quais a espécie nativa possivelmente 

não é susceptível. De fato, em alguns ensaios observou-se que organismos, 

tanto de C. dubia como de D. gessneri, estavam sendo atacados por 

protozoários, sendo C. dubia mais acometida (protozoários agregados à 

carapaça) do que D. gessneri. Contudo, esses protozoários não foram 

observados com frequência nos meses de ensaio. 

Além disso, a presença de metais pesados na água pode afetar 

negativamente o zooplâncton, por exemplo, na reprodução e sobrevivência 
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(Rodgher et al. 2009) e na taxa de crescimento populacional (Ahmed 2011). 

Contudo, o zooplâncton que teve contato prévio com metais pode desenvolver 

tolerância e apresentar efeitos neutros ou positivos em parâmetros 

populacionais (Gusso-Choueri et al. 2012; Saro et al. 2012). Gusso-Choueri et 

al. (2012) observaram que C. cornuta isolada de reservatório com registro da 

presença de cobre apresentou resistência quando submetida à dieta 

enriquecida por esse metal, apresentando um efeito positivo nos parâmetros 

total de ovos por fêmea, tamanho da ninhada e crescimento somático. Dessa 

forma, é possível que D. gessneri utilizada no presente trabalho apresente 

certa resistência aos metais encontrados no reservatório Gargalheiras, uma 

vez que essa espécie foi isolada desse ambiente. Talvez por esse motivo, 

aliado aos fatores já mencionados nesse trabalho, Daphnia gessneri tenha se 

apresentado mais resistente que C. dubia. Vale ressaltar que a amostragem 

para detecção de metais na água foi pontual (coleta apenas em fevereiro de 

2012) e talvez por isso seja um fator que não explica satisfatoriamente os 

efeitos deletérios observados nos cladóceros. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dafinídeos não apresentam a mesma sensibilidade à ação de 

cianobactérias potencialmente tóxicas, uma vez que o grau de sensibilidade é 

uma resposta espécie-específica. O conhecimento da história de vida do 

zooplâncton é fundamental para melhor compreender as interações 

fitoplâncton-zooplâncton, além de auxiliar no planejamento de práticas de 

manejo e de biomanipulação de reservatórios eutrofizados e selecionar 

adequadamente espécies para monitoramentos aquáticos por meio de ensaios 

ecotoxicológicos.  
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7 ANEXO 
 
 
 

Tabela 5. Intervalos de confiança (±95%) gerados com base nos valores médios de taxa de 
crescimento populacional (r) para a espécie Ceriodaphnia dubia. 

*Não houve reprodução. 
±Número de réplicas insuficiente para cálculo de r por Bootstrap. 

 

 

Tabela 6. Intervalos de confiança (±95%) gerados com base nos valores médios de taxa de 
crescimento populacional (r) para a espécie Daphnia gessneri. 

 
 


