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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo caracterizar a comunidade planctônica em cultivo de 

camarão marinho, Litopenaeus vannamei no Semiárido Potiguar, mais especificamente 

estudar qualitativamente e quantitativamente o fitoplâncton e zoopâncton e determinar a 

abundância relativa, frequência de ocorrência e diversidade dos organismos. Os tratamentos 

foram monocultivo do camarão cultivado com água de poço (T-01); monocultivo de camarão 

com água do cultivo de Tilápias (T-02); monocultivo de camarão com água do cultivo de 

Tambatinga (T-03); policultivo de camarão com Tilápias (T-04); policultivo de camarão com 

Tambatinga (T-05). Foram estocados 50 camarões m³ para monocultivos e dez camarões por 

m³ para policultivos com duas Tilápias m³ e uma Tambatinga m³. A fertilização da 

comunidade fitoplanctônica foi à base de uréia e superfosfato triplo. O fitoplâncton foi 

constituído por Bacillariophyceae, Cyanophyceae e Chlorophyceae. Foram registrados 6 

gêneros de Chlorophyceae, 5 de Bacillariophyceae e 3 de Cyanophyceae, correspondendo a 

40,00%, 33,33% e 26,67%. Os táxons foram abundantes (Abu) 33,33% e pouco abundantes 

(P. Abu) 66,67% e as cianofíceas mostraram maior expressividade, 1.883,5 células/mL, 

Microcystis em (T-05). Para diatomáceas foram 1.550 (cél/mL) em (T-01). As clorofíceas 

pouco se destacaram 16,5 células/mL Oocistis, em (T-05). Em (T-01) foram registrados 8 

gêneros, com predominância das diatomáceas, Amphora, Cyclotella, Nitszchia e Navicula. A 

maior densidade foi também para diatomáceas, Cyclotella, 1.550 células/mL. Em (T-02) 

foram registrados 7 gêneros. As clorofíceas, Oocystis, Gloecystis e Scenedesmus se 

destacaram. Foram registrados Cyclotela e Nitszchia para diatomáceas, Microcystis e 

Oscillatoria para cianofíceas. A maior densidade foi também para diatomáceas, Cyclotella. 

Em (T-03), foram registrados 5 gêneros. Dois de diatomáceas (Cyclotela e Nitszchia), dois de 

cianofíceas (Oscillatoria e Micocystis) e Scenedesmus para clorofíceas. A maior densidade foi 

para cianofíceas Microcystis e Oscilatória. Em (T-04), foram registrados 11 gêneros, cinco de 

clorofíceas (Kirchneriella, Scenedesmus, Desmodesmus, Dyctiosphaerium e Oocystis), três de 

diatomáceas (Cyclotela, Navicula e Nitszchia) e três de cianofíceas (Croococcus, Oscillatoria 

e Microcystis). A maior densidade foi para cianofíceas, Micocystis. Em (T-05) foram 

registrados 11 gêneros, Bellerochea, Cyclotela, Navicula e Nitszchia de diatomáceas, 

Croococcus, Oscillatoria, Lyngbya e Microcystis de cianofíceas e Scenedesmus e Oocystis de 

clorofíceas. Quanto à frequência de ocorrência cinco (5) espécies foram muito frequentes 

(Cyclotella, Microcystis, Nitszchia, Oscillatoria e Scenedesmus sp.), Quatro (4) foram 

frequentes (Chroococcus, Lyngbya, Navicula e Oocystis) e seis (6) foram pouco frequentes 

(Amphora, Bellerochea, Desmodesmus, Dictyosphaerium, Gleocystis e kirchneriella). Em 

relação ao zooplâncton foram registrados Copepoda, Cladocera, Nematoda, Ostracoda e 

Rotifera. Os copépodes da Subordem Calanoida foram mais representativos com 5 

organismos/mL em (T-01, T-02 e T-05). Em (T-03) foram registrados 5 grupos e a maior 

densidade foi para rotíferos, com 5 organismos/mL, assim como em (T-04) com 4 grupos 

Cladocera, Copepoda, Rotifera e Ostracoda. Nos dois sistemas de cultivos do camarão 

marinho, Litopenaeus vannamei ocorrem modificações na comunidade planctônica natural, as 

diatomáceas predominam no monocultivo e as cianofíceas no policultivo, porém seus valores 

em número de células/mL se encontram dentro dos níveis aceitáveis. Os principais 

representantes da composição do zooplâncton são os copépodes nos dois sistemas de cultivo. 

 

Palavras-chave: Organismos planctônicos, Aquicultura, Litopenaeus vannamei. 

Oreocrhomis niloticus.  



 

ABSTRACT 

An experiment was carried out during 90 days in the aquaculture sector of UFERSA to 

evaluate the planktonic densities of various crops of the Litopenaeus Vannamei shrimp. The 

experimental design was entirely randomized, with five treatments and four repetitions each. 

The treatments were of the types, mono and polycultures, being monoculture of the marine 

shrimp L. Vannamei cultivated with well water (T-01); Monoculture of shrimp supplied with 

water from the cultivation of tilapia (T-02); Monocultivation of shrimp supplied with water 

from the cultivation of Tambatinga "Colossoma macropomum (female) x Piaractus 

Brachypomus (male)" (T-03); Polyculture of shrimp with Tilapias (T-04); Shrimp 

Tambatinga, (T-05). The stocking densities were of 50 Cameroon m³ for monocultures and 

ten prawns per m³ for the polycultures with two Tilapias m³ and a Tambatinga m³. The 

maintenance of the phytoplankton community was carried out with chemical fertilization 

based on urea and triple superphosphate and water renewal when necessary. Were placed on 

average ten centimeters of clay-sandy substrate at the bottom of the tanks and installed 

aeration type airlift. In relation to the density phytoplankton the algae were those that showed 

greater expressiveness, being recorded a maximum value of 1,883.5 cells per milliliter, with 

the genus Microcystis, in the polycultivation shrimp x Tambatiga (T-05). The Chlorophyceae 

group was the least highlighted in terms of the number of cells/ml presenting maximum 

values of 16.5 cells/ml of the genus Oocistis, in the polyculture of Shrimp x Tambatinga (T-

05). During the study, organisms belonging to the five Zooplanctônicos groups were recorded 

as follows: Copepoda, Cladocera, Nematoda, Ostracoda and Rotifera. The copepods of the 

Sub-order Calanoida were the most representative in the Zooplanctônica community with 

occurrence in all the samples studied. Among the Zooplanctônicos organisms, were also 

observed, nauplii of Copepoda and Efípios of Cladocera. In the two systems of cultivation 

monoculture and polycultivation of the marine shrimp, Litopenaeus Vannamei occur 

modifications in the natural palmerina community. 

 

 

Key words: planktonic organisms. Aquaculture. Litopenaeus Vannamei., 

Oreocrhomis niloticus. White Spot Syndrome Virus – WSSV. 
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1 INTRODUÇÃO 

A aquicultura mundial, nos últimos anos tem apresentado um expressivo crescimento, 

com uma taxa média de incremento de 3,2% ao ano (FAO, 2012).  Em nível global a 

expectativa é de se alcançar 195,9 milhões de toneladas de pescado no mundo em 2025, 

correspondendo a mais de 17% em comparação ao ano de 2015 (ano com produção de 166,8 

milhões de toneladas de pescado (FAO, 2018). O aumento da demanda por esses produtos 

tende a crescer e por isso é necessário que os países invistam cada vez mais nessa área.  

Atualmente, os países desenvolvidos comercializam o pescado principalmente entre si, 

com 78% das exportações movimentando-se entre os países classificados como 

desenvolvidos. No entanto, os padrões do comércio internacional estão mudando, de modo 

que os países em desenvolvimento desempenharão um papel importante no mercado de 

pescado, devido ao aumento das capacidades de abastecimento e processamento nessa área, 

bem como um aumento projetado no comércio entre os países em desenvolvimento (ABCC, 

2018).  

No Brasil, as políticas públicas criadas especificamente para o setor e os investimentos 

indicam que o país pode ser também uma potência importante na pesca e aquicultura. 

Considerando-se apenas a aquicultura continental nacional, a produção aumentou de forma 

significativa (40%) a partir do no triênio 2008-2010 (BRASIL, 2012). Dados do Ministério da 

Pesca e Aquicultura sugerem que este aumento foi realmente decorrente da ampliação de 

políticas públicas que facilitaram o acesso aos programas governamentais, como o “Mais 

Pesca e Aquicultura” (EMBRAPA, 2013). 

Este aumento deve ser também atribuído ao fato da aquicultura ser apontada como 

estratégica à segurança alimentar mundial, por disponibilizar mais rapidamente fontes de 

proteína para a população. No Brasil, segundo o MPA, o consumo per capita de pescado em 

2010 foi de 9,75 kg/hab./ano, com crescimento de 8% em relação ao ano anterior. Desse total, 

66% do pescado consumido foi produzido no Brasil (EMBRAPA, 2013).  

Segundo os dados oficiais do Ministério da Pesca e Aquicultura, a produção brasileira 

de pescado em 2013 foi de 1.241.807 toneladas, sendo que, destas, 765.287 toneladas foram 

originadas da pesca (61,6%) e 476.512 toneladas de origem da aquicultura (38,4%). A região 

Nordeste foi a maior produtora em 2013, com 140.748 toneladas de pescado, seguida pela 

região Sul, com 107.448 toneladas. Em 3º lugar veio a região Centro-Oeste, com 105.010 
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toneladas; em 4º lugar a região Norte, com 73.009 toneladas. Em 5º e último lugar a região 

Sudeste, com 50.297 toneladas (MPA, 2013). 

De acordo com o relatório de 2016, da Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO, 2016), prevê-se para o Brasil um crescimento de 104% na 

aquicultura e produção pesqueira até 2025 e a meta do governo é chegar a 2 milhões de 

toneladas já em 2020. Em 2016, segundo o relatório de Balanço da Aquicultura 2017, da 

Confederação da Agricultura e Pecuária, a produção nacional de pescado somou 507,12 mil 

toneladas e a carcinicultura foi responsável por 52,12 mil toneladas.  

O Nordeste é a região brasileira na qual são encontradas as melhores condições para a 

carcinicultura, devido às altas temperaturas com variação anual em torno de 22 a 30°C e 

relativa estabilidade climática (QUAGLIA, 1993). O censo divulgado pela Associação 

Brasileira de Criadores de Camarões (ABCC, 2013) destacou o papel do Nordeste do Brasil 

na carcinicultura, com aproximadamente 1.428 fazendas representando 92 % do montante de 

fazendas das regiões brasileiras, totalizando 19.610 hectares de área cultiváveis e uma 

produção de 69.088 toneladas. 

 Em 2016, a produção de camarão na região nordeste brasileira foi de 52,12 mil 

toneladas representando uma redução de 26,1% em relação a 2015. No Nordeste do Brasil, a 

queda na produção de camarão se justifica pela presença do vírus da mancha branca, que 

atingiu as criações de camarões causando alta mortalidade e grandes prejuízos aos criadores. 

A Região Nordeste, mesmo com queda de 26,1% em relação a 2015, seguiu como a principal 

responsável pela produção nacional de camarão (99,2%), sendo os Estados do Ceará e do Rio 

Grande do Norte os maiores produtores do Brasil (CNA, 2017).  

O Ceará tem se mantido como principal produtor, com uma produção de R$ 537 

milhões respondendo por 48,8% da produção e o Rio Grande do Norte ocupa, atualmente, a 

2.ª posição nacional na criação de camarão e responde por 28,1% da produção brasileira 

(CNA, 2017). Juntos, os dois estados responderam por 76,9% do total nacional e assim como 

a produção de camarão, a produção de larvas e pós-larvas concentrou-se na Região Nordeste, 

principalmente nos Estados do Rio Grande do Norte (48,8%) e Ceará (48,2%) conforme 

dados fornecidos pelo Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE (2016).  
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O Rio Grande do Norte reúne 40,5% do total de criadores de camarão do Brasil.  Com 

350 produtores explora uma área de 7.000 hectares de viveiros gerando mais de 22.000 

empregos diretos e indiretos (ABCC, 2015). A produção de camarão no Rio Grande do Norte, 

em 2015 foi de 14 mil toneladas e segundo a Associação Norte Riograndense de Criadores de 

Camarão a expectativa é de alcançar mais de 18 mil toneladas em 2018 contribuindo para a 

obtenção de uma expressiva receita derivada de sua cadeia produtiva (ANCC, 2016). 

De modo geral, uma característica do Brasil é ter uma grande diversidade de espécies 

cultivadas na aquicultura. São mais de 64 tipos de espécies espalhados por cultivos em todas 

as regiões do país. Atualmente, grande percentual de todo camarão comercializado não só no 

Brasil, mas em todo o mundo é oriundo do cultivo desses animais (IBGE, 2017).  

As principais vantagens para o produtor de camarão são: a curta duração do cultivo, os 

altos preços do produto no mercado e as condições climáticas favoráveis para o cultivo. No 

início do desenvolvimento da atividade, a maioria dos cultivos de camarões foram extensivos 

e geralmente consorciados com algumas espécies de peixe (geralmente milkfish). O marco 

para a criação desses animais foi o processo de larvicultura em laboratórios. A evolução das 

tecnologias de reprodução foi essencial para a evolução os cultivos em grandes escalas (POLI; 

ARANA, 2004).  

Embora a pesca seja uma atividade de grande valor em quase todo o mundo, a criação 

de camarões (carcinicultura) tem se desenvolvido mais recentemente. A principal espécie de 

camarão de água doce cultivada é a Macrobrachium rosenbergii (introduzida no Brasil em 

1977 pela Universidade Federal de Pernambuco) e a de água salgada é a espécie Litopenaeus 

vannamei introduzida no Brasil no início dos anos de 1980 (POLI; ARANA, 2004). 

A espécie Litopenaeus vannamei, também conhecida como camarão branco ou cinza 

do Pacífico, é uma espécie exótica ao litoral brasileiro. Sua distribuição natural vai desde as 

águas do Oceano Pacífico na província de Sonora, México, até o Sul de Tumbes no Peru. O 

camarão branco foi introduzido no Brasil nos anos 80, mas somente na última década seu 

cultivo se proliferou no país. Este peneídeo está entre as 5 espécies de camarão marinho mais 

cultivadas no mundo e em função de sua típica coloração esbranquiçada, apresenta uma alta 

aceitação no mercado americano (FAO, 2010). 
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 Litopenaeus vannamei é uma espécie de crustáceo da subordem Dendrobranchiata 

comumente pescado e criado para fins comerciais. Originário do Pacífico oriental, da região 

que vai do estado de Sonora, no México, até o norte do Peru, é a maior espécie de camarão de 

cativeiro. Os principais produtores comerciais deste crustáceo são Tailândia, Indonésia, 

Vietnam, Equador, México e Brasil (BOONE, 1931).  

Nas suas fases iniciais de desenvolvimento, o camarão branco habita regiões com 

águas de característica oceânica (30 - 40 ppt), mas refugia-se em ambientes próximos ao 

litoral na medida em que cresce. Estuários, baias ou outros habitats costeiros servem de 

berçários naturais para pós-larvas (PLs) e camarões juvenis desta espécie. Estes ecossistemas 

são frequentemente expostos a repentinas mudanças na salinidade da água, como resultado da 

influência de marés e rios, da evaporação ou de chuvas (PANORAMA DE AQUICULTURA, 

2004). 

Ainda no estágio juvenil, a espécie L. vannamei migra para o alto mar a procura de 

águas com profundidade de até 70 m. No ambiente natural a alteração de habitats tem uma 

finalidade única, incrementar as chances de sobrevivência da prole. Essa espécie já nasce com 

uma tolerância a salinidade da água e é reconhecida como potente osmoreguladora. Apesar de 

alguns camarões peneídeos serem classificados como estenohalinos, suportando apenas uma 

estreita faixa de variação na salinidade, outras espécies como o L. vannamei e o Penaeus 

monodon, são consideradas eurihalinas, tolerando rápidas e amplas flutuações na salinidade 

de até 10 ppt (partes por mil). A tolerância a uma extensa faixa de salinidade foi uma 

característica adquirida ao longo do processo evolutivo, como ocorre com outros animais 

aquáticos que habitam regiões estuarinas (NUNES; ALBERTO, 2013).  

De acordo com dados obtidos do Relatório da FAO (2018), entre os crustáceos, o 

camarão marinho (Litopenaeus vannamei) é o mais produzido no mundo atualmente, com 4,1 

milhões de toneladas, correspondendo a 53% da produção. No Brasil, devido à sua alta 

produtividade e bons níveis de rentabilidade a espécie, L. vannamei é também a mais 

cultivada (PEREZ-VELAZQUEZ et al., 2012). 

Em relação a esses animais e de acordo com os autores citados, para sua maior 

produtividade é necessário a verificação e o acompanhamento contínuo no sistema de cultivo 

dos fatores físicos, químicos e biológicos. O plâncton é um dos mais importantes entre os 

fatores biológicos, uma vez que se constitui em excelente fonte de nutrição inicial dos 
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organismos (SIPAUBA-TAVARES; ROCHA, 2003), sendo a distribuição e abundância 

afetados diretamente por ação dos demais fatores (DAVIES et al., 2009).  

As rações são utilizadas em cultivos semi-intensivos para aumentar a produção além 

dos níveis suportados pela produtividade natural do viveiro. Nestes sistemas a contribuição do 

alimento natural na dieta dos camarões é bastante significativa, podendo alcançar até 85% 

(NUNES et al., 1997). Em viveiros de engorda que operam com produtividades abaixo de 1,0 

ton/ha/ciclo, as rações satisfazem entre 23% e 47% dos requerimentos nutricionais do 

Litopenaeus vannamei, sendo o restante suprido pelo alimento natural (ANDERSON et al. 

1987).  

Estudos relativamente recentes indicam a importância do plâncton (especificamente do 

fitoplâncton) na captação de gás carbônico da atmosfera e na produção de oxigênio. Segundo 

essas pesquisas, o fitoplâncton é responsável pela maior parte do oxigênio da atmosfera 

(YONEDA, 2010). Na aquicultura, o fitoplâncton representado pelas microalgas são 

empregadas como fonte primária de alimento para larvas, juvenis e até de adultos de 

moluscos, peixes e crustáceos, bem como o zooplâncton, usado como alimento para peixes e 

crustáceos (BROWN et al., 1997). Outra função das microalgas na aquicultura é proporcionar 

a melhoria da qualidade da água, através da absorção de produtos nitrogenados tóxicos 

(amônia e nitrito) (LAVENS; SORGELOOS, 1996) e o combate a bactérias patogênicas pela 

produção de substâncias antibióticas (REITAN et al., 1994). 

Nos ecossistemas aquáticos o indicador máximo e mais eficiente de sustentabilidade 

deve ser a sanidade das comunidades biológicas. Entre essas comunidades encontra-se a 

comunidade planctônica. Três grandes categorias, definidas por suas formas de produzir ou 

assimilar carboidratos podem ser reconhecidas na comunidade planctônica. O fitoplâncton 

que compreende os protistas e as plantas fotossintetizantes, ou os organismos produtores, em 

geral unicelulares ou sob a forma de cadeias de células. O fitoplâncton constitui o principal 

reservatório vivo de carbono no domínio marinho. O zooplâcton (ou organismos planctônicos 

consumidores) que compreende protistas e animais não fotossintetizantes, que podem ser 

unicelulares ou metazoários relativamente pequenos, como copépodes ou mesmo vertebrados, 

como larvas de peixes. O bacterioplancton, formado por bactérias e pelos procariontes 

fitoplânctonicos, que desempenha um importante papel na remineralização da matéria 

orgânica na coluna d’água atuando, portanto, como decompositores da matéria orgânica 

(CASTELO; KRUG, 2015). 

http://www.infoescola.com/geografia/atmosfera/
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Existem evidências de que a ingestão de pequenas quantidades de biomassa microalgal 

(na maioria dos gêneros Chlorella, Scenedesmus e Spirulina) pode afetar de forma positiva a 

fisiologia de animais, apresentando resposta imune não-específica e auxiliando o sistema 

imunológico (BELAY, 1993). Várias espécies de microalgas vêm sendo cultivadas visando a 

obtenção de compostos considerados nutracêuticos, como os ácidos graxos poliinsaturados 

eicosapentaenóico (EPA) e o ácido docosahexaenóico (DHA) (GILL; VALIVETY, 1997; 

TRIPATHI et al., 1999). A biomassa microalgal e os extratos de biomassa estão ganhando 

destaque no mercado mundial. O aumento na demanda de produtos de origem algal deve-se, 

principalmente, ao fato de apresentarem substâncias com efeitos antioxidantes, ácidos graxos 

polinsaturados (PUFA), proteínas imunologicamente efetivas e compostos virostáticos 

(COHEN, 1999). 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

O presente estudo teve como objetivo geral, “Caracterizar a comunidade planctônica 

no cultivo de camarão marinho Litopenaeus vannamei no Semiárido Potiguar".  

2.2 Objetivos Específicos 

✓ Verificar qualitativamente e quantitativamente as comunidades 

fitoplanctônicas e zooplanctõnicas em cultivo com tratamentos diversificados 

de camarão marinho Litopenaeus vannamei; 

✓ Determinar a abundância relativa, frequência de ocorrência e diversidade dos 

organismos fitoplanctônicos registrados; 

✓ Determinar a diversidade e a abundância relativa dos organismos 

zooplanctônicos registrados. 
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3. JUSTIFICATIVA 

O Rio Grande do Norte possui posição de destaque na carcinicultura, sendo 

considerado o segundo maior produtor de camarão no Brasil, ficando atrás apenas do Ceará. 

Apesar de ocupar esse ponto de destaque na produção brasileira, a carcinicultura do Rio 

Grande do Norte tem enfrentado restrições para o seu desenvolvimento, tais como: obtenção 

de licenças, restrições de mercado, insuficiência de pacotes tecnológicos e controle das 

doenças que acometem o camarão.  

Dessa forma, são extremamente necessários novos conhecimentos a respeito dos 

fatores físicos químicos e biológicos que contribuem diretamente para o bem estar dos 

animais, com reflexos positivos na produtividade do sistema.  Entre os fatores biológicos o 

plancton se destaca como um dos fatores mais importantes, uma vez que se constitui em 

excelente alternativa de alimento natural. A importância do alimento natural tem sido 

destacada por vários autores e sua contribuição na dieta dos camarões é bastante significativa.  

O fitoplancton se destaca pelo seu papel ecológico na produção de oxigênio usado 

pelos organismos na respiração e pela contribuição na manutenção do equilíbrio saudável do 

sistema, devido a participação no balanço de dióxido de carbono e compostos nitrogenados 

especialmente a amônia se constituindo como principal agente de controle desse composto na 

água, além da síntese de determinados compostos bioativos, como os imunoestimulantes. 

Os organismos do zooplancton têm também um papel importante na dinâmica dos 

viveiros, principalmente na ciclagem de nutrientes e no fluxo de energia. Dessa forma o 

estudo de toda a comunidade planctônica é indispensável para o desenvolvimento da atividade 

de cultivo, quando se prioriza a estabilidade e o manejo adequado do sistema, além do retorno 

do crescimento da atividade promovendo a inclusão e a distribuição de riqueza no campo, 

pela geração de emprego e renda.  
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

4.1 O plancton – conceito e classificação 

O termo Plancton refere-se a biota de pequeno tamanho medindo de micra a 

centímetros que vivem na água, à deriva e à mercê das correntes incluindo o Fitoplâncton, o 

Zooplâncton e o Bacterioplancton, organismos encontrados  nos ecossistemas aquáticos e que 

são componentes vitais das cadeias alimentares aquáticas de água doce, de ambientes 

marinhos e estuarinos (SUTHERS; RISSIK, 2009).  

4.2 O Fitoplâncton 

As microalgas, ou algas unicelulares são os principais organismos que compõem o 

fitoplâncton. Dentre os diversos grupos de microalgas presentes no fitoplâncton, 

as diatomáceas e os dinoflagelados são os grupos de algas mais abundantes. As diatomáceas 

fazem parte da divisão Bacillariophyta, que incluem organismos unicelulares ou coloniais 

considerados como os mais importantes do fitoplâncton. As diatomáceas são eucarióticas, 

possuem como pigmento a clorofila a, c1 e c2, xantofilas e carotenóides. Como produto de 

reserva possui crisolaminarina e óleos. A parede celular é composta por sílica e o gameta 

masculino possui flagelo como por exemplo, organismos da Ordem Centrales (BELLINGER; 

SIGEE, 2010). 

Os dinoflagelados são organismos unicelulares, portadores de dois flagelos. A maior 

parte das espécies habita o ambiente marinho, embora existam representantes de água doce. 

Existem formas fotossintetizantes e heterotróficas. As fotossintetizantes podem 

fazer simbiose com animais. As heterotróficas podem ser saprófitas, parasitas ou holozóicas. 

Todas são eucariontes, com clorofila a e c2, xantofilas e caroteno. Apresentam como 

substancias de reservam amido e óleo e quando apresentam parede celular é composta por 

celulose sendo chamada de teca (SUTHERS; RISSIK, 2009).  

4.3 O Zooplâncton. 

O Zooplâncton inclui pequenos animais e larvas de inúmeras espécies, em sua grande 

maioria microscópica, que flutuam com pouca capacidade de locomoção nos oceanos e mares, 

na superfície de águas salobras, doces ou lagos. A capacidade de locomoção do zooplâncton 

se reduz a migrações verticais, embora alguns organismos do zooplâncton apresentem certos 

http://www.infoescola.com/biologia/algas/
http://www.infoescola.com/biologia/divisao-bacillariophyta-diatomaceas/
http://www.infoescola.com/biologia/divisao-pyrrophyta-ou-dinophyta-dinoflagelados/
http://www.infoescola.com/biologia/fitoplancton/
http://www.infoescola.com/biologia/eucariontes/
http://www.infoescola.com/plantas/clorofila/
http://www.infoescola.com/biologia/fotossintese/
http://www.infoescola.com/relacoes-ecologicas/simbiose/
http://www.infoescola.com/biologia/eucariontes/
http://www.infoescola.com/plantas/clorofila/
http://www.infoescola.com/bioquimica/caroteno/
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dispositivos de flutuação, espécies de adaptações, que tornam seus corpos mais leves 

(YONEDA, 1999).  

O zooplâncton de água doce está presente na maioria dos habitats, desde de lagoas 

temporárias a grandes lagos permanentes. Eles são encontrados em habitats remotos lagos na 

Antártida (BAYLY 1995) e perto do Monte Everest e mesmo em águas subterrâneas 

(GALASSI, 2001). Muitas espécies do zooplâncton de água doce é pequena (menos de 1 mm 

de comprimento) e relativamente transparente, com exceções a das fases larvais dos peixes e 

alguma daphnia australiana que pode atingir 5-6 mm na ausência de predadores (SUTHERS e 

RISSIK, 2009). 

Os grupos mais importantes do zooplâncton de água doce são protozoários,  

copépodos, cladóceros, rotíferos e larvas de peixes. As larvas de peixe em sistemas de água 

doce podem variar em comprimento total de aproximadamente 2 a 20 mm, e podem, portanto, 

ser vistas a olho nu  (SUTHERS e RISSIK, 2009). 

Os organismos que compõem o zooplâncton não têm capacidade fotossintética sendo 

todos heterotróficos como por exemplo, o protozooplâncton, formado por 

protozoários (unicelulares eucariontes) de vida livre. No entanto, incapazes de manter sua 

distribuição independente da movimentação das massas d’água. Juntamente com outros 

organismos unicelulares, o protozooplâncton apresenta significativa importância 

nos ecossistemas marinhos, pois sustenta a teia alimentar pelágica. Estes organismos 

apresentam relativa diversidade morfológica e fisiológica, com surpreendente espectro de 

adaptações para distintas condições ambientais, habitando uma enorme gama de nichos 

ecológicos. Seu sucesso é atribuído ao diminuto tamanho, capacidade de adaptação e ao 

caráter dinâmico, tendo como estratégia do ciclo de vida, um crescimento acelerado e 

elevadas taxas de reprodução e morte. O protozooplâncton é extremamente sensível e 

responde às alterações químicas e físicas do ambiente, por meio de complexas relações na 

competição e uso do espaço e dos recursos disponíveis, chegando a representar 60% do 

zooplâncton. Possuem extrema importância com relação ao desempenho ecológico, pois são 

eficientes consumidores de bactérias, flagelados e algas, representando um elo na 

transferência de energia até os níveis tróficos mais altos (YONEDA, 1999).  

 

http://www.infoescola.com/reino-protista/protozoarios/
http://www.infoescola.com/biologia/eucariontes/
http://www.infoescola.com/ecologia/ecossistemas-marinhos/
http://www.infoescola.com/biologia/nicho-ecologico/
http://www.infoescola.com/biologia/nicho-ecologico/
http://www.infoescola.com/biologia/niveis-troficos/
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Os copépodes planctônicos de água doce compreendem dois grupos principais: 

calanóides e ciclopóides. Os copépodes calanóides têm um corpo alongado e as primeiras 

antenas longas, enquanto os copépodos ciclopóides têm um corpo robusto e primeiras antenas 

curtas. Um terceiro grupo, os harpacticoides, tem corpos cilíndricos e primeiras antenas muito 

curtas. Os Harpacticoides são geralmente bentônicos, sendo encontrado com mais frequência 

na lama ou areia. Os corpos de calanóides apresentam frequentemente 1 a 2 mm de 

comprimento e os ciclopóides e os harpacticoides geralmente têm menos de 1 mm de 

comprimento. O corpo de um copépode é claramente segmentado e as fêmeas são maiores que 

os machos. Fêmeas e machos também se distinguem pela forma das primeiras antenas que 

estão ligadas perto da porção anterior do corpo e por outras características (SUTHERS e 

RISSIK, 2009). 

Os copépodes têm pares de diferentes apêndices no lado ventral do corpo. Para os 

copépodes calanóides, os apêndices sob a cabeça são usados para criar correntes de água para 

coletar, filtrar e/ou capturar partículas de alimentos. Os apêndices e a parte inferior do corpo 

são usados para nadar. Os copépodes ciclopóide usam suas partes da boca para capturar presas 

de animais e a maioria das espécies são carnívoras. Os apêndices ao longo do corpo e da parte 

posterior dos copépodes são usados principalmente para a natação. calanóides e ciclopóides 

têm cinco pares de patas para natação e harpacticoides têm cinco ou seis pares (SUTHERS e 

RISSIK, 2009). 

 A estrutura detalhada da quinta pata no macho é útil na identificação de espécies 

calanóides. Quarta e quinta patas na fêmea são importantes na identificação de espécies 

ciclopóides. Todas as patas de natação são importantes na identificação de espécies de 

harpacticoides. Os copépodes mudam até 11 vezes antes de se tornarem adultos, com corpo 

forma e tamanho mudando após cada muda. Existem dois estágios jovens distintos: larvas, 

náuplios e copepoditos. As fêmeas de copépodes produzem ovos que precisam sempre ser 

fertilizados pelos machos. As fêmeas carregam os ovos em um ou dois sacos ligados ao ventre 

lado do corpo. Alguns copépodes produzem ovos que resistem à seca e outras condições 

ambientais adversas. (HAIRSTON et al. 1995) 

Os copépodes calanóides se alimentam de uma grande variedade espécies de 

fitoplâncton e de outras espécies, matéria orgânica em decomposição e partículas de argila. 

Alguns comem outros pequenos organismos do zooplâncton, como rotíferos e protozoários 

ciliados. Os copépodos ciclopóides são principalmente carnívoros se alimentando de outros 
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organismos do zooplâncton. Os copépodes podem ocorrer no plâncton durante todo o ano, 

geralmente atingindo densidades de 5-20 animais por litro em lagoas, lagos, reservatórios e 

fluxo de águas lento e rios (SUTHERS e RISSIK, 2009). 

A maioria dos cladóceros tem menos de 1 a 2 mm de comprimento, mas há algumas 

exceções já foram encontrados espécimes de 5 a 6 mm de comprimento. As fêmeas são 

geralmente maiores que os machos. O corpo é rígido com cobertura parecida com uma concha 

chamada de carapaça que é transparente, mas pode ser amarelada ou acastanhada na cor. 

Pares de apêndices chamados membros torácicos estão dentro da carapaça e são importantes 

para a coleta e transferência de partículas de alimentos para a boca. A cabeça de um cladócero 

é geralmente compacta, com olhos proeminentes e grandes antenas (SUTHERS e RISSIK, 

2009). 

Os cladóceros podem produzir ovos de resistência denominados ovos efipiais que 

podem suportar uma ampla variedade de condições, sobrevivendo por muitos anos em 

sedimentos secos e podendo formar novas populações de efípio, quando as condições 

ambientais mais uma vez se tornarem favoráveis (HAIRSTON et al., 2000).  

Os cladóceros, especialmente Daphnia, se alimentam de uma grande variedade de 

fitoplâncton e materiais suspensos, tais como material vegetal em decomposição e partículas 

de argila. Eles podem reduzir muito a abundância de fitoplâncton e vários gêneros de 

cladóceros podem ser carnívoros. Os cladóceros ocorrem normalmente da primavera ao início 

do verão, atingindo densidades de 10 a 30 animais por litro em lagoas, lagos e reservatórios 

(SUTHERS e RISSIK, 2009). 

A maioria dos rotíferos tem 0,1 a 0,5 mm de comprimento. Sua forma corporal varia 

muito entre grupos podem ser esféricos, cilíndricos ou alongados. O corpo pode ser suave ou 

pode ter uma cobertura firme chamada lórica. Muitos têm diferentes tipos de espinhos e um 

pé. A estrutura da mandíbula é distinta para cada espécie e é usada para identificação. Os 

cílios em torno de um rotífero e da boca forma um círculo, chamado coroa ou órgão da roda. 

Os movimentos rápidos dos cílios criam correntes de água para nadar e se alimentar 

(SUTHERS e RISSIK, 2009). 

 As populações de rotíferos consistem apenas de fêmeas sob condições ambientais 

normais. Eles produzem ovos que eclodem em fêmeas sem a necessidade para a fertilização 
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pelo macho (um processo conhecido como partenogênese). Os ovos são relativamente grandes 

em comparação com o tamanho do corpo das fêmeas, e são normalmente presos à parte 

posterior de seus corpos antes de serem liberados na água. Isto pode levar menos de uma 

semana para os juvenis de muitos rotíferos amadurecerem (SUTHERS e RISSIK, 2009). 

 No entanto, sob certas condições, as fêmeas produzem ovos que eclodem em machos. 

As fêmeas de rotíferos fertilizadas produzem ovos especiais. Os ovos de repouso que podem 

suportar temperaturas extremas, seca e outros condições adversas. Os ovos podem permanecer 

viáveis muito tempo depois que a fêmea que os produziram morrer. Os ovos de repouso 

permanecem dormentes enterrado nos sedimentos por muitos anos. Novas populações de 

rotíferos femininos podem ser formadas a partir de ovos em repouso, quando as condições 

ambientais se tornam favoráveis (SUTHERS e RISSIK, 2009). 

Os rotíferos se alimentam de bactérias, incluindo cianobactérias e fitoplâncton. Alguns 

são carnívoros e se alimentam de outros rotíferos. Os rotiferos podem ser abundantes em 

águas paradas e correntes. Um máximo de 3,500 rotíferos foram registrados a partir de um 

litro de água em um rio australiano (KOBAYASHI et al. 1998). É comum encontrar mais de 

20.000 rotíferos por litro em alguns reservatórios (SUTHERS e RISSIK, 2009). 

Larvais de peixes (ou ictioplâncton) são comuns, sazonais e um componente 

potencialmente diverso do zooplâncton da maioria dos habitats de água doce. As larvas de 

peixes são muitas vezes difíceis de identificar ao nível das espécies e têm características 

morfológicas completamente diferentes dos adultos. A maioria dos peixes de água doce tem 

reprodução sazonal, com picos de reprodução, e, portanto, abundância larval, geralmente 

ocorrendo na primavera e no verão (WOOTON 1998).  

As larvas de peixe podem ser encontradas em rios, riachos, lagos, reservatórios, em 

zonas úmidas e até em habitats inundados, como várzeas e riachos. As larvas usam uma 

variedade de habitat em sistemas de água doce, como águas abertas (pelágicas) habitats como, 

macrófitas submersas e detritos lenhosos, espaços intersticiais de cascalhos, habitats 

litorâneos e remansos. Algumas espécies também têm requisitos bastante específicos em 

certos estágios de desenvolvimento por exemplo, muitos ciprinídeos têm uma fase de 

dispersão à jusante, enquanto outras espécies necessitam de cuidado parental em áreas de 

ninho protegidos, como em troncos ocos (SUTHERS e RISSIK, 2009). 
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 O início da vida dos peixes do embrião às larvas e aos juvenis é marcado por rápidas 

mudanças na morfologia, ecologia, crescimento e comportamento (FUIMAN e HIGGS 1997). 

Essas mudanças geralmente resultam em mudanças dramáticas no habitat e uso de dieta 

dentro de uma espécie. Por exemplo, alguns peixes ribeirinhos no início do desenvolvimento 

são encontrados exclusivamente em habitats rasos (SCHEIMER e SPINDLER, 1989). 

Da mesma forma em lagos, muitas espécies ocorrem em áreas estruturalmente densas 

e habitats rasos, como exemplo, pequenas larvas que, em seguida movem-se para águas 

intermédias, com indivíduos maiores. Movimentos de larvas também podem ocorrer 

verticalmente, por migrações diárias entre as águas superficiais e os habitats bentônicos, que 

são comuns, particularmente em ambientes mais profundos (SUTHERS e RISSIK, 2009). 

As larvas de peixes são uma ferramenta útil e sensível para monitorar os efeitos e as 

várias influências antropogênicas no ecossistema. Por exemplo, a presença de larvas de peixe, 

indicam claramente que os peixes surgiram recentemente, e isso pode ser usado para elucidar 

o sucesso de estratégias específicas de reabilitação destinadas a desovas (HUMPHRIES E 

LAKE, 2000) 

4.4 O bacterioplâncton 

O bacterioplancto engloba bactérias e cianobactérias. Também tem grande importância 

sendo formado por organismos que servem de alimentos para o zooplâncton e que auxilia na 

decomposição da matéria orgânica (YONEDA, 1999).  

As bactérias marinhas são abundantes na superfície do mar e decrescem em número 

com o aumento da profundidade. Em sua maioria fixam-se em partículas orgânicas ou 

organismos zooplânctonicos usando-os como substrato. São geralmente móveis e gram-

negativas, podem ter forma de cocus, espiral ou bastão. São importantes na cadeia trófica 

marinha por servirem de alimento para organismos maiores, além de ajudarem na 

transformação e decomposição na matéria orgânica (RAVEN et al., 1996). 

O bacterioplâncton é um componente essencial nas teias alimentares de ambientes 

aquáticos, principalmente devido à extraordinária diversidade de suas vias metabólicas. O fato 

de serem capazes de processar substratos orgânicos e inorgânicos com grande eficiência e 

versatilidade faz com que as bactérias se tornem fundamentais nessa dinâmica, levando a um 

http://www.infoescola.com/biologia/zooplancton/
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grande esforço para a avaliação dos fatores que controlam o esse grupo nos ecossistemas 

aquáticos. (GURUNG et al., 2002; LINDSTROM, 2001; SIMEK et al., 2001).  

Segundo Azevedo (1998), as cianobactérias ou cianofíceas são microorganismos 

aeróbicos fotoautotróficos. Seus processos vitais requerem somente água, dióxido de carbono, 

substâncias inorgânicas e luz. Existem cianobactérias unicelulares, coloniais e filamentosas. 

Algumas espécies produzem células diferenciadas, tais como: heterocistos, especializados na 

fixação de nitrogênio, e acinetos, especializados na acumulação de substâncias de reserva (por 

exemplo, o amido cianobacteriano).  

São organismos amplamente difundidos, existem em ambiente de condições extremas 

como fontes termais, regiões geladas ou até mesmo em regiões desérticas, onde aparecem em 

relações simbióticas com fungos. Normalmente, são organismos encontrados nos ambientes 

aquáticos (fitoplâncton) e que, geralmente, não causam problemas, devido à dinâmica dos 

ecossistemas que regula a permanência dos organismos, por meio de fatores como a 

reprodução e a predação. Entretanto, sob condições ideais, tais organismos podem apresentar 

um crescimento massivo exagerado conhecido como floração ou “bloom”. 

Azevedo afirma que a capacidade de crescimento nos mais diferentes meios é uma das 

características marcantes das cianobactérias. Várias espécies vivem em solos e rochas onde 

desempenham um importante papel nos processos funcionais do ecossistema e na ciclagem de 

nutrientes. Entretanto, ambientes de água doce são os mais importantes para o crescimento de 

cianobactérias, visto que a maioria das espécies apresenta um melhor crescimento em águas 

neutro alcalinas (pH 6-9), temperatura entre 15 a 30ºC e alta concentração de nutrientes, 

principalmente nitrogênio e fósforo. 

O mais importante é que através da fotossíntese elas preencheram a atmosfera de 

oxigênio, e ainda continuam sendo as principais provedoras de nitrogênio para as cadeias 

tróficas dos mares. As cianobactérias são consideradas, ainda, uma rica fonte de metabólitos 

secundários, biologicamente ativos, isto é, de compostos não utilizados por esses organismos 

em seu metabolismo primário, muitos dos quais com possível potencial farmacológico 

(CARMICHAEL, 1992). 

Dados sobre conteúdos proteicos e de carboidratos de algumas cianobactérias sugerem 

que elas podem representar fonte de alimento de considerável valor nutritivo para o 
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zooplâncton. Segundo Faintuch (1989 in Calijuri, 2006), a utilização de cianobactérias como 

fonte de vitaminas e proteínas é muito antiga. 

Algumas espécies como exemplo, Spirulina maxima são altamente aproveitadas como 

complemento na alimentação humana e animal, por apresentar alto teor de aminoácidos 

essenciais. Entretanto, pouco se tem ouvido falar sobre seus benefícios, uma vez que as 

cianobactérias são potencialmente tóxicas. Algumas cianobactérias, que formam florações, 

produzem toxinas chamadas cianotoxinas, entre as quais anatoxina-a, anatoxina-as, 

aplisiatoxina, cilindrospermopsina, ácido domóico, microcistina LR, nodularina R e 

saxitoxina. 

Segundo Calijuri (2006), as causas para essa produção ainda não estão muito bem 

esclarecidas, mas alguns pesquisadores acreditam que as cianotoxinas desempenham funções 

protetoras contra espécies zooplanctônicas, seus predadores primários. Outros pesquisadores 

sugerem que a produção de toxinas está relacionada às condições de crescimento ou à 

competição por recursos. 

4. 5 Distribuição do Fitoplâncton 

O Fitoplâncton, de modo geral está presente nas massas d'água oceânicas de forma 

esparsa e em menor concentração do que nas águas costeiras. Tal situação é basicamente 

explicada em função da menor quantidade de substancias presente nas águas oceânicas em 

relação às águas costeiras que são mais ricas em nutrientes. A riqueza de nutrientes presentes 

nas águas costeiras deve-se ao fluxo de substancias vindas dos rios incluindo 

nitratos, fosfatos e outros sais minerais que na sua ausência limitam o desenvolvimento da 

biomassa fitoplânctonica. O Fitoplâncton ocorre desde a superfície até à camada de 

compensação, que nas águas oceânicas límpidas pode chegar a mais de 10 metros de 

profundidade (JÚNIOR; MARTINELLI FILHO, 2009). 

Acamada de compensação é aquela na qual os organismos fitoplanctonicos conseguem 

realizar a fotossíntese, o suficiente para manter-se vivo, e manter seus processos metabólicos. 

A partir desta camada esses organismos consomem mais energia do que produzem e acabam 

morrendo por inanição. Nos oceanos, a produção fitoplanctônica é responsável pela 

alimentação e sustento de todas as comunidades, bem como pela produção da maior parte do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Concentra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nitrato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fosfato
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Camada_de_compensa%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Camada_de_compensa%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
http://www.sto.io.usp.br/docs/MC10/sto2008_minicurso_mc10_apostila.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fotoss%C3%ADntese
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oxigênio presente na atmosfera. Frequentemente  afirma-se que o fitoplancton é a base da teia 

alimentar aquática (JÚNIOR; MARTINELLI FILHO, 2009). 

A quantidade de fitoplâncton na coluna de água indica a influência de um grande 

número de fatores e processos ambientais. Estes processos concorrentes podem ser resumidos 

como "bottom-up", como aqueles causados por nutrientes e luz, ou 'top-down', como aqueles 

causados pela predação por zooplanctons. Mesmo que esses fenômenos sejam conhecidos, 

geralmente eles se diferenciam em intencidade. (SHAPIRO et al., 1975) mostraram que as 

dimensões da produtividade primária são definidas pelo nível trófico superior (CARPENTER 

& KITCHELL, 1988) postularam que nos ecossistemas aquáticos, as relações tróficas estão 

ligadas em forma de cascata, de modo que uma mudança em qualquer componente por menor 

que seja, terá um efeito sobre os outros. Por outro lado, vários autores relataram que a carga 

de nutrientes explicaria uma grande variação na biomassa e na produção fitoplanctônica 

(McCAULEY et al., 1989). 

Geralmente, a predação pelo zooplâncton herbivoro leva a uma redução significativa 

no volume do fitoplanctôn. Sendo assim, o zooplancton afeta diretamente a composição da 

comunidade fitoplanctônica e sua abundância, pois algumas espécies não consumidas   podem 

ser favorecidas e se tornarem dominantes, devido a predação seletiva. Sob tais condições, 

algas de maiores dimensões são submetidas a uma pressão competitiva  mais baixa e podem 

fazer uso de um abundante suprimento de nutrientes provenientes do meio (QUEIMALIÑOS 

et al., 1998). O fitoplâncton contem pigmentos fotossintetizantes, como clorofila, isso permite 

que usem a luz solar para converter CO2 em alimento, como açúcar ou proteína. Por outro 

lado, existem exceções, alguns deles não assimilam seu próprio carbono e consomem outros 

organismos, isto é, são heterotróficos. 

O fitoplâncton responde rapidamente à mudanças de luminosidade ou quantidade de 

nutrientes na água, assim como uma maior predação pelo zooplâncton. A maior parte das 

espécies de organismos plânctonicos presentes na água são benéficas ao ambiente, porém, 

existe uma pequena parcela de espécies que são prejudiciais e tóxicas, tanto para os 

organismos aquáticos como para os humanos, por exemplo as microalgas dinoflageladas 

(pirrófitas) que produzem marés vermelhas, com liberação de toxinas  (SUTHERS; RISSIK, 

2009). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teia_alimentar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teia_alimentar
http://www.sto.io.usp.br/docs/MC10/sto2008_minicurso_mc10_apostila.pdf
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Além disso, na presença de nutrientes em excesso, os organismos herbívoros 

zooplanctonicos podem ser oprimidos pelo rápido crescimento exponencial de algumas algas 

fitoplânctonicas, bem acima do que o ecossistema pode assimilar. Nutrientes que estimulam 

florações são descarregados através de rios, descarga de esgotos, águas pluviais e de águas 

subterrâneas.  

4.6 Eutrofisação 

O excesso de nutrientes nos cursos de água, juntamente com o aumento resultante da 

biomassa, e a ecologia alterados são referidos como Eutrofização (SUTHERS; RISSIK, 

2009). A eutrofização é preocupante pelo alto grau de poluição e contaminação em que se 

encontram, atualmente, os ecossistemas aquáticos continentais (TUNDISI, 2003).  Entre as 

principais causas da eutrofização nos ecossistemas continentais está o aumento das 

concentrações de nitrogênio e fósforo, que estimula o desenvolvimento das microalgas como 

cianobactérias e o crescimento excessivo de plantas aquáticas, como e Eichhornia crassipes 

(ESTEVES, 1998; TUNDISI, 2003).  

Com o aumento das concentrações de nutrientes há aumento da produtividade de 

algas, alterando a ecologia do ecossistema aquático. Quando os nutrientes são lançados na 

água, há um aumento da produção orgânica, com elevação da biomassa fitoplanctônica e 

diminuição da luminosidade. Como resultado, a taxa de decomposição e de consumo de 

oxigênio pelos organismos pode levar a produção de metano e gás sulfídrico no sedimento 

(ESTEVES, 1998).  

Como descrito por Calijuri et al. (1999), o sistema aquático pode ser considerado 

eutrófico, quando suporta proliferação massiva de cianobactérias e diminuição de oxigênio no 

hipolímnio. Estas florações são caracterizadas pelo intenso crescimento na superfície da água 

e formação de uma densa camada com espécies de ampla tolerância às alterações ambientais. 

Esses organismos possuem distribuição cosmopolita, altamente especializada para adaptação 

em diferentes ambientes, e são potenciais causadores de intoxicação e morte de inúmeros 

organismos. Diversos autores têm demonstrado preocupação com os efeitos de toxinas de 

gêneros, como Microcystis, Aphanizomenon, Anabaena e Oscillatoria, entre eles Honda et al. 

(2006).  
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A eutrofização influencia na estrutura e dinâmica das comunidades planctônicas e tem 

sido utilizada para avaliação do estado trófico dos ecossistemas aquáticos. A presença do 

plâncton é fundamental nesse processo. De acordo com Margalef (1983), os organismos 

planctônicos funcionam como sensores refinados das variáveis ambientais e refletem, melhor 

que qualquer artefato tecnológico, a intensidade dessas variáveis no decorrer do tempo. 

4.7 Importância das microalgas no contexto atual 

As microalgas são importantes componentes do plâncton, tanto sob o aspecto 

biológico, quanto ecológico e econômico. Com referência aos aspectos biológicos, sua 

importância está relacionada com a composição atual da atmosfera da Terra, fornecendo 

oxigênio necessário à vida dos seres vivos aeróbicos sobre a sua superfície. Em relação aos 

aspectos ecológicos, as microalgas, consideradas como produtores primários sustentam a vida 

nos ecossistemas aquáticos e têm um papel fundamental na manutenção destes ecossistemas 

(VIDOTTI, 2004).  

Atualmente, as microalgas vêm sendo estudadas por seu grande potencial de aplicação 

em diversos processos biotecnológicos, como no tratamento de efluentes líquidos e gasosos 

(ficorremediação) e, mais recentemente na produção de matéria-prima para a produção de 

biocombustíveis. Indiscutivelmente e em nível mundial, a aplicação mais importante (em 

volume) das microalgas é na produção (alimentação) de camarões, moluscos e de alguns 

peixes, uma vez que, nos ambientes naturais as microalgas são a base de grande parte das 

cadeias tróficas, nos laboratórios de reprodução, larvicultura e na fase de engorda as 

microalgas são necessárias, haja vista o elevado valor nutricional da biomassa 

(AQUACULTURE BRASIL, 2016).  

Apesar do considerável número de espécies microalgas somente quatro delas têm 

produção comercial significativa: Spirulina (Arthrospira), Chlorella, Dunaliella e 

Haematococcus pluvialis e apesar do grande volume de produção das microalgas e da 

impossibilidade do desenvolvimento do cultivo comercial de camarões marinhos, moluscos e 

de alguns peixes sem o emprego delas, nos empreendimentos aquícolas, não se tem lhes dado 

o devido valor. Por conta disto, muito pouco se tem evoluído desde que foram publicados 

estudos sobre a seleção/escolha de algumas poucas espécies de microalgas, a serem cultivadas 

em meios de cultura padrão e em sistemas de baixíssima produtividade (AQUACULTURE 

BRASIL, 2016). 
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Não se tem percebido o quanto é possível evoluir, seja para identificar 

cepas/variedades com maior valor nutricional para a espécie a ser alimentada, seja para 

aplicar técnicas conhecidas de biologia e engenharia visando desenvolver sistemas de 

produção superintensiva. 

 Reconhecidamente, algumas cepas de microalgas, sob determinadas condições 

ambientais, podem ser induzidas a ativar determinadas rotas metabólicas que levem à 

maximização dos compostos de interesse, como os ácidos graxos poli-insaturados, por 

exemplo, ou para a biossíntese de compostos que inibem o desenvolvimento de agentes 

patogênicos, ou de compostos que aumentem a resposta imunológica dos organismos 

alimentados com estas microalgas (AQUACULTURE BRASIL, 2016). 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo sobre a “Caracterização da Comunidade Planctônica no cultivo de camarão 

marinho Litopenaeus vannamei no Semiárido Potiguar” foi realizado na Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido, no Setor de Aquicultura/ UFERSA, Campus Leste, no Município de 

Mossoró - RN, situada a 5º11’ S de Latitude, 37º20’ O de Longitude e 18 m de altitude 

(Figura 1).  

Figura 1. Mapa evidenciando a localização da UFERSA/Setor de Aquicultura, Mossoró/ RN.

 

   Fonte: Google Earth. 

5.1 Procedimentos 

5.1.1 Pesquisa geral sobre a “Caracterização da Comunidade Planctônica no cultivo de 

camarão marinho Litopenaeus vannamei no Semiárido Potiguar”. 

A fase experimental da pesquisa sobre a “Caracterização da Comunidade Planctônica 

no cultivo de camarão marinho Litopenaeus vannamei no Semiárido Potiguar” teve duração 

de 90 dias e as unidades experimentais foram constituídas de caixas de polipropileno com 

volume individuais de 1.000 litros.  

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com cinco tratamentos. Os 

tratamentos foram dos tipos, mono e policultivos, com quatro repetições sendo monocultivo 
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do camarão marinho L. vannamei cultivado com água de poço, denominado tratamento 1 (T-

01); monocultivo de camarão abastecido com água proveniente do cultivo de tilápias, 

denominado tratamento 2 (T-02); monocultivo de camarão abastecido com água proveniente 

do cultivo de Tambatinga “Colossoma macropomum (fêmea) x Piaractus brachypomus 

(macho)” denominado tratamento 3 (T-03); policultivo de camarão com tilápias, denominado 

tratamento 4 (T-04); policultivo de camarão com tambatinga, denominado tratamento 5 (T-

05). As densidades de estocagem foram de 50 camarões m³ para os monocultivos e dez 

camarões por m³ para os policultivos com duas tilápias m³ e uma tambatinga m³.  

A manutenção da comunidade fitoplanctônica foi realizada com fertilização química a 

base de uréia e superfosfato triplo e renovação de água quando necessário. Foram colocados 

em média dez centímetros de substrato argilo-arenoso no fundo dos tanques e instalados 

aeração tipo airlift. Foi mantida a mesmas biomassas para ambas as espécies nos tanques 

berçários, sendo a biomassa inicial de 720 gramas.  

5.1.2 Caracterização da Comunidade Planctônica 

 

O estudo sobre a Caracterização da comunidade planctônica foi realizado com base em 

45 amostras coletadas em pontos fixos do tanque estando localizado a 15 cm da superfície. 

Unidades experimentais (Figura 2). 

Figura 2. Unidades experimentais utilizadas na pesquisa “Caracterização da 

Comunidade Planctônica no cultivo de camarão marinho Litopenaeus vannamei no Semiárido 

Potiguar”. 
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      Fonte: Dados da Pesquisa 

As coletas foram realizadas durante o período de 3 meses, entre o mês de julho e 

setembro de 2016, sendo 15 amostras coletadas a cada mês. Para a amostragem quantitativa e 

qualitativa foram coletados 500 ml verticalmente à superfície de cada unidade experimental 

de 1000 litros para determinação da densidade fitoplanctônica.  As amostras coletadas foram 

conservadas em uma solução de formol a 4% e coradas com iodo (lugol). Em seguida, as 

amostras foram armazenadas em frascos plásticos e transportadas para o Laboratório de 

Aquicultura e Planctologia (LAQUIPLANC/UFERSA), onde foram identificadas, por meio 

de preparação de lâminas observadas ao microscópio binocular marca Taimim TM800. A 

identificação taxonômica do fitoplancton foi realizada através de consultas à literaturas 

especializadas de Peragallo; Peragallo (1897-1908), Prescott (1970) e Wehr e Sheath (2003). 

5.1.3 Determinação da densidade fitoplanctônica  

Os métodos de identificação e contagem de fitoplâncton que utilizam microscopia 

óptica, como os métodos de Sedgwick-Rafter e Utermöhl, são amplamente utilizados para a 

determinação da composição de espécies, biovolume e biomassa (GOSSELAIN; 

HAMILTON, 2000). 

Para a determinação da densidade fitoplanctônica foi utilizado o método de 

sedimentação de Utermonl (1958). As amostras foram colocadas em cubetas de sedimentação 

com volume de 10 ml. Após 12 horas foi realizada a análise em microscópio invertido com 
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aumento de 40x. Os resultados foram expressos em organismos por ml (org/mL) e calculados 

através da formula: N.(a/A). (1/V).1000. 

Onde:  

N = número de organismos contados 

a = área contada 

A = área total da câmara 

V = volume total sedimentado 

1000 = Fator para transformação de ml para litro. 

 

5.1.4 Abundancia relativa 

A abundancia relativa foi obtida dos organismos presentes em uma alíquota retirada da 

amostra qualitativa sendo expressa em percentagem (%) (Tabela1). 

Tabela 1. Classificação dos organismos quanto a abundancia relativa. 

 

Classificação Abundância relativa % 

Dominante (Dom) >70% 

Abundante (Abu) 70% - 40% 

Pouco abundante (P Abu) 40% - 10% 

Raro (Rar) <10% 

 

5.1.5 Identificação do Zooplancton 

O zooplâncton foi coletado na subsuperfície. As amostras foram acondicionadas em 

frascos de 500 ml e fixadas com solução de formaldeído neutralizada a 4% de concentração 

final. A identificação foi realizada com auxílio de microscópio estereoscópio e microscópio 
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óptico. Para as identificações e contagens, foram utilizadas lâminas para microscopia, placas 

de petri e câmara de Bogorov.  

Com os dados quantitativos foi realizada a determinação da porcentagem de cada 

grupo de organismo do zooplâncton. Os organismos zooplanctônicos foram identificados com 

base em: Boltovskoy (1981; 1999), Tood et al. (1996) e Bonecker (2006). 

5.1.6 Análises dos dados 

Foram realizadas análises multivariadas a partir das planilhas de abundância e de 

densidade dos organismos. O teste de Dunnett (1955) serve exclusivamente para comparar o 

efeito dos tratamentos com o efeito do controle ou testemunha. O teste foi aplicado e o 

resultado foi que todos os tratamentos diferiram significativamente do tratamento controle (T-

01). O controle pode ser um placebo, um tratamento "padrão", ou qualquer outro tratamento 

específico.   
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 Composição da Comunidade Fitoplanctônica  

A composição fitoplanctônica registrada durante os cinco tratamentos realizados nas 

unidades experimentais do Setor de Aquicultura da UFERSA foi constituída por três classes: 

Bacillariophyceae, Cyanophyceae e Chlorophyceae. Os organismos foram identificados até o 

nível de gênero, sendo registrados 6 gêneros da classe Chlorophyceae; 5 gêneros da classe 

Bacillariophyceae; e 3 gêneros da classe Cyanophyceae, correspondendo respectivamente a 

40,00%, 33,33% e 26,67% (Figura 3).  

Em se tratando da composição da comunidade fitoplanctônica os mesmos resultados 

foram registrados por Chellappa et al. (2007) estudando a riqueza de microalgas em viveiros 

de cultivo de camarão em Tibau do Sul, Rio Grande do Norte, onde foram identificadas as 

três classes (Bacillariophyceae, Chlorophyceae e Cyanophyceae), com importante 

contribuição para a estabilidade do sistema. 

Figura 3 - Distribuição percentual das Classes de Fitoplâncton identificadas.  

 

  Fonte: Dados da Pesquisa.  
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6.2 Composição Florística da Comunidade Fitoplanctônica. 

 

DIVISÃO: CHLOROPHYTA 

CLASSE: CHLOROPHYCEAE 

FAMÍLIA: OOCYSTACEAE 

GÊNERO:     Oocystis 

          Kirchneriella 

     FAMÍLIA: SCENEDESMACEAE 

GÊNERO:   Desmodesmus 

                    Scenedesmus  

 FAMÍLIA: DICTYOSPHAERIACEAE 

        GÊNERO:    Dictyosphaerium 

FAMILIA: COCCOMYXACEAE 

GÊNERO:   Gleocystis.  

 

DIVISÃO: BACILLARIOPHYTA 

                       CLASSE: BACILLARIOPHYCEAE 

               FAMÍLIA: COSCINODISCACEAE 

                                         GÊNERO:   Cyclotella 

                               FAMÍLIA: BELLEROCHEACEAE  

                                     GÊNERO:  Bellerochea 

                                          FAMÍLIA: NAVICULACEAE  

                                                  GÊNERO:   Navicula 

                                                         FAMÍLIA: CYMBELLACEAE 

                                                              GÊNERO:  Amphora  

                                                                   FAMÍLIA: NITZSCHIACEAE 

                                                                        GÊNERO:  Nitszchia  
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DIVISÃO: CYANOPHYTA 

                    CLASSE: CYANOPHYCEAE 

                             FAMÍLIA: CHROOCOCCACEAE 

                          GÊNERO:  Chroococcus 

                                                Microcystis 

                                  FAMÍLIA: OSCILLATORIACEAE 

                                         GÊNERO:   Oscillatoria 

                                                   Lyngbya. 

6.3 Abundância relativa dos organismos Fitoplanctônicos (%) 

De acordo com a abundância relativa, os táxons foram classificados como abundantes 

(Abu) 33,33% e pouco abundantes (P. Abu) 66,67%. Não houve no estudo, táxon que pudesse 

ser registrado como dominantes nem como raros (Figura 4). Bacillariophyta 40,00% (Abu), 

Cyanophyta 33,33% e Chlorophyta 26,67% (P. Abu). 

Resultados semelhantes foram registrados por Brito et al. (2017). O grupo 

Bacillariophyta foi o mais abundante, seguido de Cyanophyta e Chlorophyta nos resultados 

apresentados por esses autores.  
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Figura 4. Abundância relativa das Espécies Fitoplanctônicas identificadas. 

 

   Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

6.4 Densidade Fitoplanctônica (nº de células/mL)  

Durante o estudo foram registrados organismos pertencentes à três classes de 

fitoplanctôn: Clorofíceas, Diatomáceas e Cianofíceas. Dentre as clorofíceas foram registrados 

6 gêneros. Para as diatomáceas foram registrados 5 gêneros e três gêneros foram registrados 

para as cianofíceas. Em relação à densidade fitoplanctônica as Cianoficeas foram as que 

mostraram maior expressividade, sendo registrado um valor máximo de 1.883,5 células por 

mililitro, com o gênero Microcystis, no policultivo camarão x tambatiga (T-05). Valores 

aproximados foram apresentados pelo grupo das diatomáceas, para o qual foram registrados 

valores máximos totais de 1.550 (cél/mL), no monocultivo de camarão com água de poço (T-

01). O grupo das clorofíceas foi o que menos se destacou em termos de número de 

células/mL. Para o grupo citado foram registrado valores máximos de 16,5 células/mL do 

gênero Oocistis,  no policultivo de camarão x tambatinga (T-05). 

A representatividade desses grupos fitoplanctônicos pode ser explicada pelo fato de 

que a fertilização eleva os níveis de nutrientes e aumenta a biomassa algal. A predominância 

de cianofíceas deve-se a riqueza de nutrientes do ambiente, que provocou um grande aumento 

na densidade deste grupo, com destaque para o gênero Microcystis, cuja presença é atribuída 

33.33% 

66.67% 

Abundância relativa %

Abundantes Pouco Abn.
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às condições ambientais favoráveis, como descrito por Feiden; Hayashi (2005) e Esteves 

(1998). De acordo com Eskinazi-Leça; Koening (1980).  

No tratamento T - 01, realizado com o monocultivo de camarão x água de poço foram 

registrados 8 gêneros, onde houve predominância das diatomáceas, representadas pelos 

gêneros Amphora, Cyclotella, Nitszchia e Navicula. Neste tratamento, a maior densidade 

fitoplanctônica foi registrada para as diatomáceas com o gênero Cyclotella apresentando 1550 

células/mL (Figura 5).  

Os valores encontrados neste estudo para diatomáceas, foram significativamente 

maiores que aqueles registrados por Teixeira (2001) em cultivo de camarão marinho, L. 

vannamei  para diatomáceas cêntricas com densidade (<10-4) células L-1. A densidade dos 

organismos fitoplanctônicos nesse estudo está relacionada com o tratamento utilizando água 

de poço, um tipo de água subterrânea com baixo teor de nutrientes, mas que devido à 

fertilização é possível que tenha apresentado condições satisfatórias para o desenvolvimento 

das microalgas identificadas. 

Figura 5 – Valores médios da densidade fitoplanctônica. 

 

   Fonte: Dados da Pesquisa 

 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

N
ú

m
er

o
 d

e 
cé

lu
la

s.
m

L

Gêneros

Monocultivo camarão x água de poço (T - 01)

30 Dias 60 Dias 90 Dias



40 

 

No tratamento T - 02, realizado com monocultivo de camarão x efluentes oriundos de 

cultivo de tilapias foram registrados 7 gêneros. As clorofíceas se destacaram com 3 gêneros, 

representados por Oocystis, Gloecystis e Scenedesmus. Foram registrados os gêneros 

Cyclotela e Nitszchia para diatomáceas, Microcystis e Oscillatoria para o grupo das 

cianoficeas. Neste tratamento a maior densidade fitoplanctônica também foi observada no 

grupo das diatomáceas com o gênero Cyclotella (Figura 6).  

Neste estudo a manutenção e desenvolvimento da comunidade fitoplanctônica foi 

estimulada com fertilização química a base de uréia e superfosfato triplo. É provável que esse 

resultado esteja relacionado com o teor de nutrientes, uma vez que a reprodução do 

fitoplâncton em viveiros depende, principalmente, dos nutrientes (nitrogênio, fósforo, silicato 

e potássio) disponíveis no ambiente como discutido por Brito et al. (2017).  

Figura 6 – Valores médios da densidade fitoplanctônica. 

 

   Fonte: Dados da Pesquisa. 
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fitoplanctônica foi observada no grupo das cianoficeas com o gênero Microcystis, seguido por 

Oscilatória (Figura 7).  

As cianofíceas estão entre as algas indesejáveis em viveiros de cultivo de camarão 

marinho, em função dos problemas relacionados às toxinas por elas liberadas. Como descrito 

por Nunes (2001), as densidades máximas aceitáveis de cianofíceas são de 40.000 células. 

mL-1. Apesar dos dados mostrarem neste tratamento, nas três amostras uma maior densidade 

de cianofíceas, os valores registrados ficam abaixo dos valores máximos permitidos para este 

grupo.  

Figura 7 – Valores médios da densidade fitoplanctônica. 

 

   Fonte: Dados da Pesquisa. 
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No tratamento T-04, realizado com policultivo de camarão x tilápia foi encontrada  uma 

maior diversidade, sendo registrados 11 gêneros, como seguem:  cinco gêneros do grupo das 

clorofíceas (Kirchneriella, Scenedesmus, Desmodesmus, Dyctiosphaerium e Oocystis), três 

gêneros do grupo das diatomáceas (Cyclotela, Navicula e Nitszchia) e três gêneros do grupo 

das cianofíceas (Croococcus, Oscillatoria e Microcystis). Neste tratamento, a maior densidade 

foi registrada para as cianofíceas do gênero Micocystis. Contudo esse valor se encontra dentro 

dos níveis aceitáveis para cultivo de organismos aquáticos como descrito por Nunes (2001), 

as densidades máximas aceitáveis de cianofíceas são de 40.000 células. mL-1. (Figura 8).  

Resultados diferentes foram encontrados por Brito et al. (2017), trabalhando com 

policultivo de camarão marinho x tilapia registrando como mais abundante o grupo das 

diatomáceas. 

Figura 8 – valores médios da densidade fitoplanctônica. 

 

   Fonte: Dados da Pesquisa 
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tratamento, em todas as coletas realizadas foi também registrada a maior densidade 

fitoplanctônica para o gênero Micocystis (Figura 9).  

Figura 9 – Valores médios da densidade fitoplanctônica. 

 

 

   Fonte: Dados da Pesquisa. 
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que consistem em excelente fonte de alimento para os animais cultivados como destacado por 

Boyd (1990).  

Figura 10 - (a) Frequência de Ocorrência das espécies fitoplanctônicas (> 70%) nos 

diferentes tipos de cultivo. 

 

   Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Figura 10 - (b) Frequência de Ocorrência das espécies (40% a 70%) nos diferentes 

tipos de cultivos. 

 

   Fonte: Dados da Pesquisa 
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Figura 10 - (c) Frequência de Ocorrência das espécies (10% a 40%) nos diferentes 

tipos de cultivos. 

 

 

   Fonte: Dados da Pesquisa. 
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centesimal de lipídios e proteínas de alta qualidade como descrito por Martínez-Córdova et al. 

(2011).  

Na composição do zooplancton foram também encontrados efípios de Cladocera e 

náuplios de Copepoda. Muitos organismos zooplanctônicos, principalmente, alguns 

cladóceros, podem produzir ovos de resistência, que são denominados também como ovos 

dormentes ou diapáusicos. uma considerável evaporação e queda de temperatura à noite, pode 

ter desencadeado a liberação desses ovos.  Abou Zaid et al. (2014); Guijun et al. (2012); 

Magalhães et al. (2011) chamam a atenção para o efeito da temperatura sobre a comunidade 

zooplanctônica, com consequências os sobre tamanho do organismo, a competitividade entre 

eles, a sua abundância e diversidade. 

De acordo com a espécie, os ovos podem ou não estar envolvidos por uma cápsula 

protetora chamada efípio, como referido por Brendock e De Meester (2003). Após sua 

liberação, muitos ovos e/ou efípios afundam para o sedimento e são lançados em diferentes 

estações e épocas do ano, por diferentes espécies, sobrepondo-se nos sedimentos dos 

ambientes aquáticos, formando um banco de ovos, como afirmado por Hairston et al. (2000). 

Quanto aos náuplios de copépodes, como constatado por de Sipaúba; Braga (1999) eles são 

muito bem aceitos como alimento sendo preferidos pelas larvas de peixes.  

No tratamento T - 01, realizado com o monocultivo de camarão x água de poço foram 

registrados 4 grupos entre os organismos zooplanctônicos foram eles: Copepoda, Cladocera, 

Rotifera e Ostracoda. Neste tratamento houve predominância de Copepoda (Calanoida), 

apresentando uma média de 5 organismos/mL. O grupo Cladocera foi observado em seguida, 

com 3,33 organismos/mL (Figura 11). 

Os organismos do Plancton, tanto fitoplâncton, como zooplâancton e bacterioplâncton 

são componentes da biota natural encontrada em viveiros de cultivo de organismos aquáticos, 

como descrito por Brito (2009).  Os organismos planctônicos podem ser importantes para o 

sucesso do cultivo, pois os nutrientes e resíduos das rações são em grande parte por eles 

reciclados melhorando a qualidade do ambiente, como sugerido pelo mesmo autor. Os 

resultados mostraram uma boa representatividade dos organismos zooplanctônicos quando 

comparada aos resultados encontrados por Clifford (1994) por exemplo, para Copepoda. 
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Tais resultados podem estar relacionados provavelmente com a produtividade, uma 

vez que a abundância do plâncton depende da dinâmica de nutrientes, que é entre outras 

coisas influenciada pelo tipo de água. A água utilizada foi do tipo subterrânea, porém antes 

fertilizada e rica em nutrientes. Gannon; Stemberger (1978) destacaram que em geral, os 

ambientes ricos em matéria orgânica apresentam alta biomassa de zooplâncton, com rápida 

taxa de reprodução. 

Os Camarões marinhos da espécie Litopenaeus vannamei são predadores eficientes do 

plâncton, a tilápia Oreochromis niloticus cultivada em viveiros com arraçoamento apresenta 

no trato digestório entre outros organismos, o zooplâncton como exemplo, Cladocera, Moina 

micrura e Daphnia sp. como registrado por Beyruth (2004).  

Como descrito por Nunes (2000) a contribuição do alimento natural na dieta dos 

camarões é bastante significativa podendo variar de 25% a 85% dependendo do sistema de 

cultivo. O fitoplancton não é consumido diretamente pelos camarões, a não ser que esteja 

aderido ao substrato. Porém a produtividade do fitoplâncton tem reflexos diretos sobre outras 

comunidades como exemplo, o zooplancton e o bentos que são consumidos pelos camarões 

contribuindo assim para sua nutrição. Considerando esses dados, ambas as espécies cultivadas 

devem ter se beneficiado com os resultados encontrados. 

  

  Figura 11 – Valores médios da densidade zooplanctônica. 

 

   Fonte: Dados da Pesquisa. 
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No tratamento T - 02, realizado com monocultivo de camarão x efluentes oriundos de 

cultivo de tilápias foram registrados 4 grupos. Neste tratamento a maior densidade 

zooplanctônica também foi observada no grupo Copepoda, com densidade média de 5 

organismos/mL (Figura 12).  

Mais uma vez a densidade dos organismos zooplanctônicos registrada no estudo foi 

considerada expressiva e está de acordo com resultados encontrados por Cardoso (2007), 

quando avaliou a composição, densidade e biomassa do zooplacton de viveiro de camarão. 

Esses resultados podem representar importante recurso alimentar para os camarões nas 

primeiras fases de vida. 

 

 

Figura 12 – Valores médios da densidade zooplanctônica registrada. 

 

   Fonte: Dados da Pesquisa. 
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zooplanctônica foi verificada em relação aos rotíferos, com densidade média de 5 

organismos/mL (Figura 13). 

Os rotíferos representam um excelente alimento para as larvas de crustáceos e de 

peixes. De acordo com Turner; Tester (1992), já naquela época existiam fortes indícios de que 

os rotíferos (incluindo a espécie Brachionus plicatilis) sejam potencialmente bacterívoros, se 

alimentando de bactérias presentes na coluna d'água, constituindo assim, um importante elo 

da cadeia microbiana em sistemas aquáticos, transferindo a produção bacteriana aos níveis 

tráficos mais altos na cadeia alimentar.  

O monocultivo de camarão x efluentes oriundos de cultivo de tambatinga apresentou 

uma grande riqueza de nutrientes. Os rotíferos são abundantes em ambientes ricos em matéria 

orgânica, apresentando plasticidade às condições ambientais, mantendo sua riqueza de 

espécies praticamente constante com o aumento da concentração de nutrientes, como 

descreveram Miranda et al. (2013) e Neves et al. (2003). Algumas espécies de rotíferos são 

menos sensíveis às toxinas de cianofíceas, de acordo com Azevêdo (2015) e Kutikova (2002). 

Desse modo, as cianofíceas podem se tornar o principal componente da dieta desses 

organismos como referido por Fulton; Pearl (1988). Além disso, os rotíferos representam 

praticamente a totalidade de zooplâncton na dieta de peixes onívoros adultos cultivados, como 

por exemplo a tilápia-do Nilo, como sugerido por Ibrahim et al. (2015). 

Figura 13 – Valores médios da densidade zooplanctônica registrada. 

 

   Fonte: Dados da Pesquisa. 
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    No tratamento T-04, realizado com policultivo de camarão x tilápia foram 

registrados 4 grupos Cladocera, Copepoda, Rotifera e Ostracoda. Neste tratamento a maior 

densidade zooplanctônica foi apresentada pelos rotíferos, com densidade média próxima de 

5,0 organismos/mL (Figura 14). Novamente a alta densidade de rotíferos pode estar 

relacionada com a riqueza de nutrientes que influencia a dinâmica do plâncton, o que deve ter 

favorecido a emergência colonização desse grupo, como visto por Ferreira-Marinho et al. 

(2014). Esses autores sugerem que nesse tipo de sistema há predominância desses 

organismos, apesar de se esperar uma menor sedimentação de matéria orgânica nesse sistema 

de cultivo, pela presença do camarão marinho, L. vannamei que é uma espécie bêntica 

detritívora cuja atividade alimentar tráz benefícios em termos de limpeza do ambiente de 

cultivo. 

Figura 14 – valores médios da densidade zooplanctônica registrada. 

 

   Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Os copépodes podem alcançar altas densidades. Este resultado está de acordo com 

dados obtidos por Sun et al. (2011), que também observaram a predominância de Copépodes 

em policultivo de camarões marinhos e tilápia. A comunidade zooplanctõnica responde 

rapidamente as alterações que possam ocorrer no ambiente, modificando a quantidade, a 

composição e a diversidade de seus componentes com discutido pelos autores Eskinazi-

Sant’Anna et al. (2007). Espécies mais generalistas como os copépodes e com alta taxa de 

reprodução tendem a se desenvolver melhor em ambientes confinados e, assim, tornarem-se 

dominantes, diminuindo a riqueza, a diversidade e a densidade de outras espécies no local 

como afirmaram Matsumura-Tundisi et al. (1990); Negreiros et al. ( 2009) e Odum (1969). 

Em geral, tanto no plâncton marinho ou de água doce, Copepoda é o grupo mais abundante, o 

que lhes assegura um papel vital no fluxo energético entre produtores e os níveis tróficos 

superiores. 

Figura 15 – Valores médios da densidade zooplanctônica registrada. 

 

   Fonte: Dados da Pesquisa. 
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71,4% da comunidade zooplanctônica total. O filo Rotifera apresentou valores percentuais de 
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abundância equivalente a 14,3%. Valores iguais foram descritos para Filo Nematoda, com 

percentuais de abundância também de 14,3% em relação a comunidade zooplanctônica total 

(Figura 16). 

É provável que a quantidade de nutrientes, durante o estudo, tenha proporcionado a 

colonização de grandes predadores, como os copépodes, coincidindo com resultados obtidos 

por Ziadi et al. (2015). Além disso, Brito et al. (2013) e Moss et al. (2003) afirmaram que as 

maiores abundâncias de zooplâncton de tamanhos maiores (copépodes e cladóceros) só 

podem ser observadas em ambientes de referência, onde as condições de forrageamento e de 

abrigo contra predadores sejam ideais.  

Com referência aos rotíferos, provavelmente a sua abundância está relacionada com a 

adaptação desses organismos para níveis mais elevados de nutrientes e sólidos como já foi 

citado. Os rotíferos são amplamente utilizados como alimento vivo na aquicultura, 

especialmente nos primeiros estágios de vida de peixes e crustáceos, devido ao seu tamanho 

reduzido e conteúdo proteico, como descrito por Ribeiro (2001) e em sistema de policultivo 

há predominância deste grupo como foi verificado também por Brito et al. (2017). 

Figura 16. Abundância relativa das Espécies Zooplactônicas identificadas. 

 

   Fonte: Dados da Pesquisa. 
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7. CONCLUSÕES 

Os resultados deste estudo concluem que: 

✓ No fitoplancton em sistema de monocultivo as diatomáceas predominam, embora 

as cianofíceas também estejam presentes, com representatividade abaixo dos 

níveis aceitáveis para cultivo de organismos aquáticos; 

✓ No fitoplancton, em sistema de policultivo as cianofíceas predominam, porém, 

seus valores em número de células/mL se encontram dentro dos níveis aceitáveis 

para cultivo de organismos aquáticos; 

✓ A presença de cianobactéria não é elevada, porém deve ser evitada pelos seus 

efeitos no ambiente reduzindo as concentrações de oxigênio e aumentando os 

níveis de toxidade; 

✓ Os principais representantes da composição do zooplâncton são os copépodes nos 

dois sistemas de cultivo; 

✓ As informações obtidas com este estudo são relevantes e podem contribuir para o 

desenvolvimento de programas de manejo e estratégia de cultivo dos organismos 

aquáticos. 
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