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RESUMO 

 

Cladóceros marinhos são crustáceos planctônicos pouco estudados.  Sabe-se que, sob 

condições adversas, estes organismos passam da reprodução partenogenética para a sexual, a 

qual induz à formação de um grande ovo de resistência que se deposita no fundo do mar.  O 

objetivo desta pesquisa foi determinar a distribuição dos cladóceros e de seus ovos de 

resistência, procurando estabelecer uma relação entre as formas planctônica e bentônica, 

além de verificar e analisar as relações entre a distribuição dessas duas formas e fatores 

físico químicos.  Com este trabalho também foi possível determinar a eficiência 

metodológica dos equipamentos comumente utilizados para a coleta de sedimento para a 

obtenção de ovos de resistência. As coletas foram feitas a cada 3-4 dias, em uma estação fixa 

da baía de Guanabara, onde o plâncton foi coletado através de arrastos horizontais 

subsuperficiais e os ovos de resistência foram separados do sedimento conjugando os 

métodos de flotação e centrifugação. Ocorreram cinco espécies de cladóceros marinhos: 

Penilia avirostris¸ Pseudevadne tergestina, Evadne spinifera, Pleopis polyphemoides e 

Podon intermedius.  Dentre os ovos de resistência, foram encontrados de três espécies, as 

mais abundantes na baía de Guanabara: P. avirostris, P. tergestina e P. polyphemoides.  P. 

avirostris foi a espécie mais abundante tanto na forma planctônica quanto ovos de resistência 

confirmando sua dominância no ambiente.  

 

 



 

 

vi 

ABSTRACT 

 

Marine cladocerans are small crustaceans relativelly little studied.  It is known that 

under favourable conditions, these organisms switch from parthenogenesis to sexual 

reproduction, which induces the formation of a large resting egg that deposits itself in the sea 

bottom.  The aim of this study was determining the occurrence and the space-temporal 

distribution of these eggs in Guanabara Bay, considering a sazonal cycle, as well as the 

horizontal and vertical profiles in the sediment.  The resting eggs were separated from the 

sediment using both flotation and centrifugation methods.  Resting eggs of the three genera of 

marine cladocerans were found: Penilia, Evadne and Podon. The resting eggs of Penilia were 

more abundant (640.103 eggs.m-3).  For Evadne and Podon, the high densities of resting eggs 

occurred near the peaks of individuals in plankton.  This pattern, however, could not be 

observed for Penilia, probably because of the large time intervals between sampling.  Highest 

densities of resting eggs occurred in clayish sediment.  Vertically, resting eggs were more 

abundant in depth, in relation to the surface.  Possible factors leading to the distribution of the 

resting eggs in the sediment, as well as the importance of this study for further knowledge of 

the dynamic of these animais are discussed.  Proposals for future studies are suggested.  
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 1. INTRODUÇÃO 

1.1. Cladóceros marinhos 

1.1.1. Aspectos ecológicos gerais 

Cladóceros (Figura 1) são pequenos crustáceos que, na sua grande maioria, habitam 

exclusivamente a água doce. São considerados organismos epiplanctontes e neríticos, 

ocorrendo principalmente em águas superficiais das regiões costeiras e de baías.  Os estudos 

sobre migração vertical confirmam a restrição destes animais às águas superficiais, até 

profundidades de 50 m (Baingridge, 1958; Longhurst e Seibert, 1972; Egloff, 1997; Onbé, 

1999).  Nesta camada, os padrões de migração podem variar, podendo até ser inversos, como 

foi observado em estudos recentes realizados por Onbé e Ikeda (1995).  Segundo estes 

autores, algumas espécies de podonídeos (particularmente pertencentes ao gênero Evadne) 

sobem à superfície durante o dia e afundam para as camadas subsuperficiais, acima da 

termoclina, durante a noite (Egloff et al., 1997).  Das aproximadamente 700 espécies 

descritas, apenas oito são verdadeiramente marinhas, e estão distribuídas entre os gêneros 

Penilia, Evadne, Pseudevadne, Pleopis e Podon (Onbé, 1999).  A baixa diversidade facilita a 

identificação destes organismos, quando comparados às espécies dulcícolas.  Algumas 

espécies como Evadne nordmanii, Evadne spinifera, Pleopis schmackeri, Podon leuckarti e 

Podon intermedius estejam distribuídas ao longo dos oceanos, enquanto outras estão restritas 

às águas costeiras (Penilia avirostris, Pseudevadne tergestina e Pleopis polyphemoides) onde, 

sazonalmente, compreendem uma expressiva fração da comunidade mesozooplanctônica, 

podendo exceder 50.000 (Bosh e Taylor, 1973; Onbé, 1974; Grahame, 1976) e 100.000 ind.m-

3 (Platt, 1977; Bryan e Grant, 1979).  Entretanto, em certas estações do ano (geralmente no 

inverno, nas regiões de altas latitudes), estes organismos desaparecem do plâncton (Gieskes, 

1971; Della Croce e Venugopal, 1972; Ramirez e Perez Seijas, 1985; Tang et al., 1995).  
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Figura 1 – Espécies de cladóceros marinhos (adaptado de Onbé, 1999). 

 

1.1.2. Aspectos taxonômicos 

Fryer (1987a,b) rejeitou a ordem Cladocera como uma unidade taxonômica, por 

acreditar que os integrantes deste grupo não compartilhavam um ancestral comum.  

Entretanto, estudos recentes utilizando análise molecular, revelaram que Cladocera é um 

grupo monofilético (Hanner, 1997; Crease e Taylor, 1998).  A ordem Cladocera seria, 

segundo estes autores, dividida em 4 subordens, 11 famílias, cerca de 80 gêneros e 



 3 

aproximadamente 400 espécies.  Já segundo Fryer, o grupo seria dividido em 4 ordens:  

Ctenopoda (antiga superfamília Sidoidea Brooks, 1959), Anomopoda (antiga superfamília 

Chydoroidea Brooks, 1959), Onychopoda (antiga superfamília Polyphemoidea Brooks, 1959) 

e Haplopoda (antiga subordem Haplopoda G. O. Sars, 1865).  Estes quatro grupos são tão 

distintos quanto as outras ordens dentro de Branchiopoda e merecem reconhecimento similar.  

Uma consequência desta atitude é que o antigo nome estabelecido _ “Cladocera” _ apesar de 

não possuir mais nenhum status taxonômico, ainda é útil como um termo descritivo geral de 

categorias.  Neste trabalho, optou-se por adotar o sistema taxonômico proposto por Fryer, que 

está sendo o mais aceito atualmente, já que a classificação proposta por Hanner (1997) e 

Crease e Taylor (1998) tem sido rejeitada por sistematas e taxonomistas.  A sistemática 

abaixo refere-se às espécies exclusivamente marinhas.  O conteúdo foi extraído de Egloff et 

al. (1997) e Onbé (1999). 

Subclasse Branchiopoda Latreille, 1817 
Ordem Ctenopoda Sars, 1865 

Família Sididae Baird, 1850 
Gênero Penilia Dana, 1852 

Penilia avirostris Dana, 1852 
 
Ordem Onychopoda Sars, 1865 

Família Podonidae Mordukhai-Boltovskoi, 1968 
Gênero Evadne Lovén, 1836 

Evadne nordmanni  Lovén, 1836 
Evadne spinifera Müller, 1867 

 
Gênero Pseudevadne (Claus, 1877) 

Pseudevadne tergestina Claus, 1877 
 
Gênero Pleopis Dana, 1852 

Pleopis polyphemoides (Leuckart, 1859) 
Pleopis schmackeri Poppe, 1889 

 
Gênero Podon Lilljeborg, 1853 

Podon leuckarti (Sars, 1862) 
Podon intermedius Lilljeborg, 1853 
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1.1.3. Aspectos reprodutivos 

Os cladóceros marinhos, assim como seus parentes dulcícolas, exibem 

desenvolvimento direto, com alternância entre a gametogênese e a partenogênese.  Durante a 

maior parte do ano, observam-se apenas fêmeas que se reproduzem por partenogênese 

teliótica, ou seja, o animal produz uma ninhada composta apenas por fêmeas.  Elas retêm a 

ninhada partenogenética em uma câmara abaixo da carapaça.  Os ovos amadurecem nesta 

câmara incubadora, alimentados pela sua própria reserva ou mediante o aporte de células 

glandulares que se acham nas paredes da bolsa (útero).  Pelo acúmulo e aumento do tamanho 

dos embriões, a câmara incubadora é pressionada, podendo alterar o formato da carapaça do 

animal (Ramirez, 1981).  Ao alcançar um determinado grau de desenvolvimento, os embriões 

apresentam evidências de fertilidade.  Esta característica, conhecida como pedogênese, é 

típica para a Família Podonidae: os embriões avançados que se desenvolvem dentro da 

câmara incubadora materna já produzem ovos e iniciam o desenvolvimento da ninhada antes 

mesmo de serem liberados na água.  A pedogênese resulta em altas taxas de crescimento, com 

as populações atingindo rapidamente altas densidades.  Ao contrário, Penilia avirostris, assim 

como a maioria dos cladóceros dulcícolas, apresenta o ciclo de vida sem pedogênese.  Nesta 

espécie, os recém-nascidos são reprodutivamente imaturos e sofrem muda 3 vezes antes de 

produzirem a primeira ninhada. 

Os embriões partenogenéticos se desenvolvem no interior da fêmea até se tornarem 

pequenas versões dos adultos, quando então são liberados com a exúvia materna.  O 

conhecimento acerca do tempo de maturação destes embriões é escasso e controverso.  

Alguns trabalhos revelam que uma fêmea de Penilia avirostris completa o desenvolvimento 

dos seus ovos em 3-4 dias e possuem uma média de 6 ninhadas dentro de 36-40 dias; outros 

trabalhos mostram que são necessárias apenas 30 horas para que o ovo complete seu 
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desenvolvimento dentro da câmara incubadora (Egloff et al., 1997). Ao que tudo indica, a 

temperatura da água exerce papel fundamental neste tempo de maturação (Bottrell, 1975; 

Marazzo, 2002). 

 

1.1.4. Ovos de resistência 

Alguns pesquisadores têm sugerido que a gametogênese (ou reprodução sexuada) 

inicia-se sob certas condições adversas, as quais induzem a formação de ovos de resistência 

(e.g. Onbé, 1978a).  Em determinados períodos, quando as condições ambientais se tornam 

desfavoráveis, as fêmeas que antes reproduziam-se por partenogênese teliótica formam ovos 

que dão origem a indivíduos de sexos diferentes (partenogênese deuterótica), surgindo assim 

os machos na população.  Após a cópula e fecundação, a fêmea produz, em geral, um único 

ovo grande com a membrana externa resistente, denominado ovo de resistência.  Este ovo rico 

em vitelo, ao ser liberado na água, afunda e permanece no sedimento do fundo do mar, até 

que as condições ambientais propiciem sua eclosão.  O animal que se desenvolve a partir 

deste ovo é sempre uma fêmea que reinicia o ciclo partenogenético (Barth, 1972).  O aumento 

da produção deste ovo de resistência é geralmente acompanhado de um acentuado declínio 

das populações planctônicas (Egloff et al., 1997).   

O sucesso da eclosão dos ovos de resistência pode ser afetado por vários fatores, 

tanto positiva quanto negativamente.  A temperatura sempre foi considerada como um fator 

chave no tempo de desenvolvimento e eclosão desses ovos.  Já a remobilização do sedimento, 

que acarreta o enterramento dos ovos e, conseqüentemente, a ausência de luz e redução da 

concentração de oxigênio a níveis críticos, suprime a eclosão.  Supõe-se que a profundidade 

dos ovos no sedimento e atividades de macroinvertebrados bentônicos são de grande 

importância para o sucesso de eclosão.  A participação dos organismos bentônicos pode 
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ocorrer, basicamente devido a predação dos ovos, de forma que alguns destes, depois de 

ingeridos, são capazes de sobreviver a passagem pelo trato digestivo dos predadores.  Além 

disso, alguns animais ingerem e defecam em diferentes estratos da coluna de sedimento, o que 

pode causar o transporte vertical dos ovos de resistência.  Assim, o resultado da bioturbação é 

difícil de ser previsto, já que depende do padrão de locomoção e alimentação da espécie.  Este 

fator pode mudar a profundidade da camada oxigenada do sedimento; isto, por sua vez, 

poderia afetar os ovos, uma vez que seu tempo de sobrevivência dependeria das condições de 

oxigenação (Albertsson e Leonardsson, 2000). 

A ocorrência e abundância dos ovos de resistência são influenciadas pela natureza do 

sedimento.  Sedimentos argilosos (altas porcentagens de partículas menores do que 50 µm) 

são capazes de reter mais ovos de resistência, provavelmente pertencentes a locais onde 

predominam correntes de baixa intensidade, o que possibilita a rápida deposição dos ovos 

(Onbé, 1985; Barros, 2000, no prelo-a; Marazzo, 2002). 

A fase bentônica dos cladóceros, que corresponde à sua permanência no ambiente 

sob a forma de ovos de resistência, tem sido vista como crítica para a perpetuação das 

espécies ano após ano, pelo fato de praticamente desaparecerem da coluna d’água por alguns 

períodos do ano.  Alguns trabalhos indicam que os ovos podem sobreviver por muitos anos no 

sedimento, o que poderia expandir sua influência a uma escala de tempo evolutiva 

(Albertsson e Leonardsson, 2000).   

 

1.2. Estado da arte e relevância do estudo 

O conhecimento da abundância e distribuição dos cladóceros marinhos nos oceanos 

contou com avanços significativos nas últimas três décadas, principalmente nas regiões do 

Atlântico Sul (Ramirez e De Vresse, 1974; Ramirez e Perez Seijas, 1985), Altântico Norte e 
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Mar do Norte (Gieskes, 1971), costa oeste da Suécia (Eriksson, 1974), Mar Mediterrâneo 

(Specchi, 1970; Thiriot, 1972; Moraitou-Apostolopoulou e Kiortsis, 1973), Oceano Índico 

(Della Croce e Venugopal, 1972), Pacífico Oriental (Longhurst e Seibert, 1972), Mar do 

Japão (Onbé, 1974, 1985; Onbé e Ikeda, 1995) e China Meridional (Tang et al., 1995). 

Apesar da abundância dos cladóceros marinhos na comunidade mesozooplanctônica, 

os seus ovos de resistência têm recebido pouca atenção.  Durante muito tempo, os 

pesquisadores que trabalharam com estes animais suspeitaram que estes ovos afundavam na 

coluna d’água após serem liberados pelas fêmeas.  Purasjoki, em 1945, foi o primeiro 

pesquisador a descrever a distribuição dos ovos de resistência de cladóceros no sedimento.  

No final da década de 50, Della Croce, juntamente com outros pesquisadores, iniciou uma 

série de trabalhos abordando os aspectos reprodutivos de cladóceros marinhos oriundos 

principalmente de regiões temperadas, e deu especial enfoque a Penilia avirostris (Della 

Croce, 1958, 1960, 1964a, b, 1966, 1974; Della Croce e Angelino, 1968, 1987; Della Croce e 

Bettanin, 1964, 1965, 1966, 1967, 1969; Della Croce e Gaino, 1968, 1970; Della Croce e 

Venugopal, 1972, 1973). 

Atualmente, a maior contribuição para o estudo dos ovos de resistência provém do 

Japão, com os trabalhos desenvolvidos pelo Dr. Takashi Onbé (1968, 1972, 1973, 1974, 1977, 

1978a, b, c, d, 1983, 1985, 1991). Este autor investigou vários aspectos da biologia dos ovos 

de resistência dos cladóceros no Mar do Japão, com o objetivo de utilizar estes organismos 

como alimento para peixes  na  aquacultura  oriental, a exemplo de outros branquiópodes 

como Daphnia e Artemia.  A estes estudos, somam-se as importantes contribuições de 

Viitasalo (1994) e Egloff (1997). 

No Brasil, os poucos trabalhos sobre a biologia e ecologia de cladóceros marinhos 

enfocam principalmente a fase planctônica do animal (Barth, 1972; Rocha, 1977; Resgalla Jr. 
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e Montú, 1993; Gomes, 2000).  Por isso, no final da década de 90, iniciou-se o levantamento 

dos ovos de resistência dos cladóceros marinhos na baía de Guanabara (Brasil), em função da 

carência de informações sobre a fase bentônica destes animais em ambientes tropicais 

(Barros, 2000, no prelo-a; Marazzo, 2002).  Estes estudos (Barros, 2000, no prelo-a) 

mostraram a ocorrência de diferenças na estimativa da densidade dos ovos de resistência 

(cerca de 340.103 ovos), obtidos usando diferentes equipamentos: um coletor Ekman e um 

Corer.  Com estes resultados, surgiram dúvidas sobre qual seria o método mais eficiente para 

obter amostras quantitativas de ovos de resistência, uma vez que ambos amostradores são 

comumente utilizados para coletar ovos de resistência de cladóceros e copépodes do 

sedimento (Onbé, 1978, 1985; Madhupratap, 1996; Viitasalo and Katajisto, 1994). 

As pesquisas iniciadas em 2000 corresponderam a dados preliminares, com 

amostragem mensal para avaliação da distribuição temporal dos ovos de resistência.  O 

presente estudo procurará aprofundar o conhecimento sobre a ocorrência e distribuição destes 

ovos, através de coletas de curto período, com alta freqüência amostral, a fim de responder 

algumas questões levantadas no trabalho anterior, tais como: quais fatores podem estar 

influenciando na eclosão dos ovos de resistência? O padrão de distribuição dos cladóceros e 

seus ovos de resistência na baía de Guanabara é o mesmo descrito por outros autores em 

outros ambientes (e.g. Onbé, 1985)? Qual o método mais eficiente para a coleta de sedimento 

e obtenção de ovos de resistência de acordo com o objetivo? Ao responder a estas perguntas, a 

presente dissertação constituirá mais uma contribuição para a compreensão da evolução e 

dinâmica dos cladóceros marinhos. 
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1.3. Hipótese e objetivos do estudo 

Os cladóceros marinhos, de um modo geral, apresentam amplas variações espaciais 

e temporais (Marazzo, 1998; Marazzo e Valentin, 2000; Marazzo e Valentin, 2001), bem 

como seus ovos de resistência, que possuem padrões de distribuição influenciados por fatores 

físicos (como tipo de sedimento) e biológicos, tais como as populações de cladóceros no 

plâncton (Barros, no prelo-a).  Com base nestas observações, o presente estudo verificará a 

hipótese de que os ovos de resistência dos cladóceros marinhos participam do processo de 

recrutamento e restabelecimento das populações de cladóceros marinhos no plâncton.     

Para testar esta hipótese, definem-se como objetivos específicos detectar e analisar: 

a) A distribuição dos cladóceros marinhos (ovos de resistência no sedimento e de 

indivíduos no plâncton) da baía de Guanabara em um curto período de tempo e 

procurar estabelecer uma relação entre as duas formas; 

b) As relações entre a distribuição das duas formas de cladóceros marinhos e fatores 

físico-químicos (temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido). 

c) A eficiência dos equipamentos utilizados para obtenção de amostras de 

sedimento e ovos de resistência no sedimento da baía de Guanabara, bem como a 

aplicabilidade de cada aparato, para que se tenha uma maior confiabilidade nos 

dados obtidos. 
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2. ÁREA DE ESTUDO 

 

A baía de Guanabara situa-se no Estado do Rio de Janeiro, entre as coordenadas 

22º41' - 22º56'S de latitude e 43º02' - 43º18'W de longitude. Esta região possui clima tropical 

úmido, com a estação chuvosa ocorrendo durante o verão − de dezembro a março (IBGE, 

1977; Kjerfve, 1997).   

A temperatura da água de superfície da baía de Guanabara segue o padrão típico dos 

sistemas costeiros tropicais, com valores oscilando entre 18 ºC na entrada durante o inverno, e 

30 ºC nas áreas mais internas durante o verão.  A salinidade das águas da baía apresenta um 

marcado gradiente negativo entre a sua boca (> 33) e as áreas internas (< 27).  Este gradiente 

está diretamente ligado ao regime de chuvas, o qual proporciona uma forte contribuição de 

efluentes continentais durante os períodos de maior pluviosidade (verão).  Os valores de 

salinidade podem ser mais baixos ainda (< 13) próximo às margens, onde se faz sentir mais 

diretamente o efeito das descargas fluviais, domésticas e industriais.  Em razão da grande 

quantidade de material em suspensão, a transparência das águas da baía de Guanabara é 

reduzida, principalmente nas áreas internas e durante os períodos chuvosos.   

A profundidade da baía de Guanabara varia de 50 m na entrada (com 1,8 km de 

largura), até menos de 1 m nas áreas internas, próximas às margens.  Com base na estrutura 

física e de circulação, esta baía é classificada como um estuário costeiro de águas rasas e 

parcialmente misturadas (Amador, 1997). 

A circulação da água na baía é essencialmente influenciada pelas correntes de maré, 

do tipo semidiurna, com amplitude máxima de 1,4 m.  As direções das correntes de maré na 

baía de Guanabara seguem predominantemente o alinhamento do canal central e de seus 

canais secundários.  Nos trechos mais largos da baía, há uma redução da intensidade das 

correntes, enquanto que nos trechos mais estreitos a intensidade das correntes aumenta.  
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Assim, a velocidade é máxima na boca, no trecho de maior estreitamento (80-150 cm.s-1), e 

diminui progressivamente  na  parte  central  (30-50  cm.s –1), chegando até menos de 30 cm.s-

1 na área interna de maior seção transversal (Kjerfve et al., 2001).  As velocidades 

relativamente altas das correntes no canal central exercem um importante papel no processo 

de auto-dragagem de sedimentos e consequentemente nas baixas taxas de assoreamento neste 

canal (Amador, 1997).  Nas demais áreas internas, as elevadas taxas de assoreamento 

oriundas de uma contribuição fluvial de cerca de 4 milhões de toneladas anuais de carga 

sólida (Hidroservice-Geipot, 1977) são um indicador das ações destruidoras praticadas em seu 

interior.  Dificultando o processo de diluição de despejos, o assoreamento acarreta uma 

gradual perda de todos os usos benéficos das águas da baía, dentre os quais a navegação, a 

pesca, a preservação da fauna e da flora, a estética e as atividades recreativas (Coelho e 

Fonseca, 1980). 

 A qualidade das águas da baía de Guanabara e suas características hidrológicas são 

diretamente dependentes da contribuição de água doce, oriunda dos 35 rios de pequeno porte 

e, sobretudo, dos efluentes urbanos e industriais. A intensa ocupação demográfica das suas 

margens, a presença de mais de 6000 indústrias e as atividades portuárias constituem fatores 

de alto impacto que fazem da baía de Guanabara um dos sistemas estuarinos mais 

eutrofizados e poluídos do mundo. O aumento do impacto antrópico sobre este sistema é 

comprovado pela diminuição significativa do oxigênio dissolvido e do aumento do teor de 

amônia na área interna noroeste (Lavrado et al., 1991).  Entretanto, a baía revela fortes 

condições de autodepuração através das trocas com o oceano, as quais preservam sua biota de 

um irreversível comprometimento.  Prova disso é a existência de um sistema de manguezais 

nas suas margens internas com cerca de 90 km2 (Pires, 1992), dos quais 43 km2 constituem a 

Área de Proteção Ambiental de Guapimirim (FEEMA, 1990).  As características hidrológicas 

obedecem a um fator temporal regido pelo período de chuvas, pela passagem de frentes e pelo 
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regime de maré, e a um fator espacial ligado a um duplo gradiente (horizontal e vertical).  

Estes fatores imprimem uma forte variabilidade às condições ambientais. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Os cladóceros no plâncton 

3.1.1. Trabalho em campo 

Coletas de zooplâncton foram realizadas a cada 3 ou 4 dias, com três réplicas, entre 8 

de março e 3 de maio de 2001 em uma estação fixa da baía (Figura 2), localizada no canal 

central, sob a ponte Presidente Costa e Silva (22 º 52’ 10’’ S, 43 º 09’ 12’’ W).    A estação de 

coleta e o período do ano escolhidos baseiam-se na abundância de cladóceros e ovos de 

resistência observada em trabalhos anteriores  (Marazzo, 2002, para cladóceros; Barros, 2000, 

no prelo-a, para ovos de resistência).   

 

 

Figura 2 - Localização da estação de coleta (P) na baía de Guanabara. 
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As amostras foram obtidas através de arrastos horizontais subsuperficiais, com rede 

cônica com abertura de malha de 200 µm, diâmetro de boca de 60 cm e comprimento de 2 m, 

equipada com um fluxômetro previamente aferido para posterior cálculo do volume de água 

filtrado.  O material coletado foi imediatamente fixado com formaldeído 4% tamponado com 

tetraborato de sódio. 

A temperatura da água obtida com auxílio de um termosalinômetro, a salinidade, 

através de titulação por argentometria e o oxigênio dissolvido, pelo método de Winkler-azida, 

foram analisados na superfície (0 m) e fundo (13 m) durante as coletas. 

 

3.1.2. Trabalho em laboratório 

As amostras foram analisadas, em placa tipo Dollfus, fazendo-se três sub-amostragens 

de 15 mL cada, perfazendo um total de 45 mL por amostra.  Os animais foram identificados e 

quantificados sob microscópio estereoscópico, segundo as descrições fornecidas por Onbé 

(1999).  As densidades foram expressas em número de indivíduos por metro cúbico de água. 
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3.2. Ovos de resistência no sedimento 

3.2.1. Trabalho em campo 

Foram obtidas amostras de sedimento imediatamente após a coleta de plâncton.  A 

estação de coleta escolhida (Figura 3) possui profundidade média de 15 metros e, apesar de 

estar próxima ao canal central da baía, o qual apresenta grande circulação, é peculiar por 

apresentar sedimento predominantemente argiloso. Segundo Onbé (1985), o tipo de 

sedimento interfere na retenção dos ovos de resistência, de forma que partículas menores que 

50 µm (característicos de sedimentos argilosos) podem aderir à superfície dos ovos, tornando-

os mais pesados, o que dificultaria sua ressuspensão.  Este fato nos levou a escolher esta área 

como apropriada para o estudo dos ovos de resistência dos cladóceros marinhos na baía de 

Guanabara.   

 

Figura 3: Distribuição dos diferentes tipos de sedimento no fundo da baía de Guanabara (adaptado de 
Kjerfve et al., 1997). 
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Para a comparação da eficiência metodológica dos equipamentos, foram utilizados 

um coletor Ekman com capacidade para amostrar de 1 a 2 kg por vez, em média, com um 

compartimento interno medindo 15 cm de altura e 15 cm de largura, e também um aparato 

tipo corer de 5 cm de diâmetro e 50 cm de comprimento, construído com aço inoxidável e 

com peso aproximado de 15 kg (Figura 4).  As amostras retidas nos tubos do corer foram 

fracionadas a cada 5 cm de profundidade, perfazendo um total de 20 cm.   

Todas as amostras de sedimento obtidas foram fixadas com uma solução de 

formaldeído tamponado com tetraborato de sódio 10%. 

 

 

Figura 4 – Corer utilizado para a coleta das amostras de sedimento no fundo da baía de Guanabara.  A 
referência de tamanho foi feita com uma régua de 30 cm. a = corpo do corer; b = êmbolo utilizado 
como gabarito; c = tubo coletor de sedimento. 

 

 

 

b a c 
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3.2.2. Trabalho em laboratório 

A separação dos ovos de resistência do sedimento consistiu em lavar todas as amostras 

em malha de 100 µm.  O resíduo retido na malha foi transferido para tubos de centrífuga, com 

uma solução densa composta de 1 kg de açúcar em 1 litro de água.  Estes tubos foram 

centrifugados três vezes a 3.500 rpm durante 4 minutos.  O sobrenadante foi então coletado, 

após cada centrifugação, para a quantificação dos ovos de resistência.  Os ovos foram 

identificados de acordo com as descrições fornecidas por Onbé (1991) e as densidades foram 

estimadas e expressas em número de ovos.m-3. 

 
 
3.3. Parâmetros estatísticos 

A densidade média do zooplâncton e de ovos de resistência de cada uma das 17 

coletas foi estimada calculando o desvio padrão e o erro padrão da média das três réplicas.  As 

eficiências de coleta do corer e do coletor Ekman foram comparadas aplicando o teste-t 

pareado às duas séries (n = 17) de dados obtidos com esses dois coletores.  Neste caso foram 

utilizadas as médias das três réplicas. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Temperatura, Salinidade e Oxigênio Dissolvido 

 As temperaturas registradas durante o período de estudo revelaram um perfil 

estratificado na coluna d’água no início do período, com baixas temperaturas de fundo (em 

torno de 18 ºC), enquanto que na superfície estes valores mantiveram-se relativamente 

estáveis (cerca de 25 ºC).  Esta condição de termoclina apresentou uma evolução gradual ao 

longo do período, até a homogeneidade total das temperaturas de superfície e fundo a partir 

do dia 9 de abril. 

Os valores de salinidade, variando entre 34 e 35 na superfície e 30 a 32 no fundo, estão de 

acordo com o perfil esperado para a baía.  A ocorrência de situações atípicas (quedas bruscas 

de salinidade na superfície), como no dia 30 de abril, quando foi registrado o valor mais baixo 

de salinidade (28), é justificada pela ocorrência de grande quantidade de chuvas dois dias 

antes da coleta (GEORIO, 2002). 

 Os valores de oxigênio dissolvido registrados durante o período de estudo variaram de 

maneira geral entre 4,4 - 7,0 mL.L-1 na superfície, e entre 2,5 - 4,7 mL.L-1 no fundo.  

Ocorreram, porém picos de 11,05 mL.L-1 (dia 19 de março) e 8,4 mL.L-1 (dia 30 de março) na 

superfície, e 9,34 mL.L-1 (dia 23 de abril) no fundo (Figura 5; Tabela I). 
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Figura 5 -  Valores de temperatura, salinidade e oxigênio dissolvido (superfície e fundo) registrados 
em uma estação fixa na baía de Guanabara, durante o período de 8 de março a 3 de maio de 2001. 
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4.2. Os cladóceros no plâncton 

Foram observadas 5 espécies de cladóceros marinhos durante o período de estudo: 

Penilia avirostris, Pseudevadne tergestina, Evadne spinifera, Pleopis polyphemoides e Podon 

intermedius (Figura 1). 

P. avirostris (Figura 6; Tabela II) foi a espécie dominante, apresentando picos entre os 

dias 12 a 26 de março (máximo de 140 ind.m-3 no dia 19 de abril).  O período de máximo 

populacional de P. tergestina (Figura 6; Tabela II) ocorreu nos dias 23 e 30 de março, onde 

foram registrados dois picos (máximo de 57 ind.m-3).  O mesmo período de máximo ocorreu 

para P. polyphemoides, sendo que foram observados picos de pouco mais de 17 ind.m-3 no dia 

02 de abril (Figura 6; Tabela III). 

E. spinifera (Figura 7; Tabela II) e P. intermedius (Figura 7; Tabela III) ocorreram em 

densidades muito baixas, com menos de 1 ind.m-3 (máximo de 1,9 ind.m-3 no dia 26 de 

março).  
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Figura 6: Distribuição de P. avirotris, P. tergestina e P. polyphemoides em uma estação fixa da baía 
de Guanabara, durante o período de 8 de março a 3 de abril de 2001.  Linhas verticais correspondem 
ao desvio padrão; pontos correspondem à média de três réplicas. 
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Figura 7: Distribuição de E. spinifera e P. intermedius em uma estação fixa da baía de Guanabara, no 
período de 8 de março a 3 de maio de 2001.  Linhas verticais correspondem ao desvio padrão; pontos 
correspondem à média de três réplicas. 
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4.3. Os ovos de resistência no sedimento 
 

Foram encontrados no sedimento da baía de Guanabara ovos de resistência 

pertencentes às seguintes espécies de cladóceros que ocorrem na baía de Guanabara: Penilia 

avirostris, Pseudevadne tergestina e Pleopis polyphemoides (Figura 8). 

Os ovos de resistência de P. avirostris são ovóides e achatados dorso-ventralmente.  

Possuem comprimento médio de 254 µm e, aproximadamente, 192 µm de largura.  A maioria 

dos ovos apresenta concavidade em uma das faces, e exibe coloração esbranquiçada sob luz 

refletida. 

Os ovos de resistência de P. tergestina são esféricos, possuem diâmetro médio de 

200 µm, e apresentam coloração amarronzada.  A membrana externa não exibe rugosidades à 

luz da microscopia estereoscópica. 

Os ovos de resistência de P. polyphemoides são semelhantes aos de P. tergestina, 

com diâmetro médio de 205 µm.  Entretanto, distinguem-se pela membrana externa rugosa e 

coloração amarelada sob luz refletida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Ovos de resistência de P. avirostris, P. tergestina e P. polyphemoides encontrados no 
sedimento de uma estação fixa da baía de Guanabara, no período de 8 de março a 3 de maio de 2001. 

 

254 µm 200 µm 205 µm 

Penilia avirostris Pseudevadne tergestina Pleopis polyphemoides 
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4.4. Variação temporal dos ovos de resistência no sedimento coletado com  o corer 

 

As amostras de sedimento coletadas pelo corer revelaram a presença de ovos de 

resistência de P. avirostris, P. tergestina e P. polyphemoides.  Os ovos de resistência de P. 

avirostris foram encontrados em praticamente todo o período de estudo, com densidade média 

variando de 30 – 204.103 ovos.m-3.  Os ovos de resistência de P. polyphemoides foram mais 

abundantes com densidades médias geralmente menores que 5.10 3 ovos.m-3 e máximas de 

9.103 ovos.m-3 (dias 12 de abril, 30 de abril e 3 de maio) e 16,4.103 ovos.m-3 (16 de abril).  

Somente no primeiro dia de coleta (8 de março) que foram observados ovos de P. tergestina, 

com 5.103 ovos.m-3, em média (Figura 9; Tabela IV). 
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Figura 9:  Distribuição dos ovos de resistência de P. avirostris, P. tergestina e P. polyphemoides no 
sedimento coletado com  um corer em uma estação fixa na baía de Guanabara, no período de 8 de 
março a 3 de maio de 2001.  Linhas verticais correpondem ao desvio padrão; pontos correspondem à 
média de três réplicas. 
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4.5. Variação temporal dos ovos de resistência no sedimento coletado com o coletor 

Ekman 

As amostras de sedimento obtidas com o coletor Ekman mostraram que as densidades 

de ovos de resistência de P. avirostris foram de, no máximo, 39.103 ovos.m-3 no dia 12 de 

março.  Com exceção deste dia, poucos picos foram registrados e a partir do dia 9 de abril até 

o final do período de estudo, as densidades não ultrapassaram 4.103 ovos.m-3.  Os ovos de 

resistência de P. tergestina e P. polyphemoides ocorreram em densidades mais baixas do que 

para P. avirostris, com valores máximos de 4.103 ovos.m-3 e 2.103 ovos.m-3, respectivamente 

(Figura 10; Tabela V). 
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Figura 10:  Distribuição dos ovos de resistência de P. avirostris, P. tergestina e P. polyphemoides no 
sedimento coletado com coletor Ekman em uma estação fixa na baía de Guanabara, no período de 8 de 
março a 3 de maio de 2001.  Linhas verticais correpondem ao desvio padrão; pontos correspondem à 
média de três réplicas. 
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4.6.Distribuição dos ovos de resistência no plano vertical 

 

Os resultados revelaram a ocorrência de ovos de Penilia avirostris, Pseudevadne 

tergestina e Pleopis polyphemoides até os 20 cm de profundidade coletados para este 

trabalho.  Os ovos de P. avirostris ocorreram em praticamente todas as camadas da coluna de 

sedimento durante o período de estudo, com predomínio de altas densidades que chegaram ao 

máximo de 148.103 ovos.m-3 (média de 102. 103 ovos.m-3) no dia 12 de abril.  As únicas 

situações de queda das densidades ocorreram nos dia 2 e 9 de abril, de forma bastante visível.  

Observou-se também que as maiores densidades ocorreram, em sua maioria, nas camadas de 

10 e 15 cm de profundidade (Figura 11; Tabela VI). 

P. tergestina teve apenas quatro registros de ocorrência de seus ovos de resistência 

na coluna de sedimento, sendo todas densidades estimadas em 9. 103 ovos.m-3 (média de 3. 

103 ovos.m-3) nos dias 8 de março e 9 de abril.  Outro fato observado foi a ocorrência desses 

ovos somente nas camadas de 15 e 20 cm (Tabela VII). 

Os ovos de resistência de P. polyphemoides também ocorreram em densidades 

elevadas, porém apresentando um padrão de distribuição diferente de P. avirostris.  Períodos 

de baixas densidades em todas as camadas (entre 12 a 30 de março e de 19 a 26 de abril) 

puderam ser observados intercalando períodos de altas densidades.  As densidades tiveram um 

máximo de 29. 103 ovos.m-3 (média de 16. 103 ovos.m-3) no dia 16 de abril (Figura 12; Tabela 

VIII). 
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Figura 11: Distribuição dos ovos de resistência de Penilia avirostris na coluna de sedimento, 
em uma estação fixa na baía de Guanabara, no período de 8 de março a 3 de maio de 2001.  

Linhas horizontais = desvio padrão; pontos = média das três réplicas; 
box = erro padrão. 
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Figura 12: Distribuição dos ovos de resistência de Penilia avirostris na coluna de sedimento, 
em uma estação fixa na baía de Guanabara, no período de 8 de março a 3 de maio de 2001.  

Linhas horizontais = desvio padrão; pontos = média das três réplicas; 
box = erro padrão. 

 



 31 

5. DISCUSSÃO 

 

A primeira questão a ser analisada em relação aos ovos de resistência diz respeito a 

eficiência metodológica dos amostradores utilizados neste estudo.  O coletor Ekman e o corer 

são comumente usados para a obtenção de ovos de resistência de amostras de sedimento e 

possuem funções semelhantes; entretanto, cada equipamento possui certas desvantagens.  

Apesar de o coletor Ekman poder obter grandes quantidades de sedimento, ele não é capaz de 

manter a integridade da amostra, já que parte dela é perdida devido ao contato dos grãos de 

sedimento com a água, resultando em uma “lavagem” ao longo da coluna d’água até o 

equipamento chegar à superfície.  Este fato pode justificar as baixas densidades de ovos de 

resistência obtidos a partir de uma amostra coletada com este aparato.  O corer, por outro 

lado, mantém o sedimento intacto no interior de seu tubo, evitando assim uma grande perda 

de material em virtude do contato com a água.  No entanto, o diâmetro pequeno do tubo, 

necessário para uma maior penetração do equipamento no sedimento, não permite a coleta de 

amostras em grandes quantidades.  Este pequeno volume de sedimento torna a detecção de 

ovos de resistência difícil se estes estiverem presentes em baixas densidades.  Talvez por este 

motivo, os ovos de resistência de Pseudevadne tergestina quase não puderam ser detectados 

durante o presente estudo. 

Ambos equipamentos são úteis na coleta de sedimento para a separação de ovos de 

resistência de cladóceros e copépodes, porém a aplicação do método mais adequado depende 

dos objetivos propostos para o estudo. As amostras obtidas com o corer são mais apropriadas 

para estimar as densidades dos ovos de resistência com acurácia, sendo por isso a metodologia 

definida para alcançar os objetivos deste estudo.  Já o coletor Ekman seria mais útil para 

coletar grandes quantidades de ovos de resistência necessários, por exemplo, para 
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experimentos de laboratório.  Neste caso, o fato de ocorrer alguma perda de material durante a 

coleta não seria relevante, caso a estimativa de densidades não fosse necessária. 

Os fatores que condicionam a transição da reprodução partenogenética para a 

reprodução sexual são ainda desconhecidos para os cladóceros marinhos, em parte devido a 

dificuldade de manutenção das condições ideais para o cultivo destes organismos em 

laboratório, além da manipulação dos mesmos, que podem acumular bolhas de ar dentro de 

sua carapaça, fazendo com que os cladóceros, principalmente podonídeos flutuem para a 

superfície, ficando presos pela tensão superficial do recipiente e acabem morrendo sem 

alimentação.  Em espécies como Penilia  avirostris também ocorre o mesmo problema, no 

entanto, como a carapaça deste organismo não é soldada como nos podonídeos, a retirada das 

bolhas de ar, apesar de ser um processo moroso, é possível de ser feita. 

Berg (1931), após estudar por muito tempo a transição da reprodução 

partenogenética para a gametogenética em populações de Daphnia, formulou a hipótese de 

que a mudança no modo reprodutivo é causada pela influência de condições externas 

desfavoráveis, e que os principais fatores determinantes deveriam ser a temperatura, os níveis 

de alimento, a densidade populacional, agentes químicos e produtos de excreção.  Segundo a 

hipótese, estes fatores criam um estado de “depressão” nas fêmeas partenogenéticas: elas 

passam por uma redução do comprimento médio do corpo e do número de embriões em suas 

câmaras incubadoras, a reprodução sexuada tem início e estes organismos, outrora 

planctônicos, atravessam as condições adversas sob a forma de ovos de resistência no 

sedimento do fundo do mar.  Em regiões temperadas, os pesquisadores que trabalham com 

cladóceros marinhos têm encontrado uma boa relação entre a mudança da estratégia 

reprodutiva e o declínio da temperatura no inverno.  Os poucos trabalhos realizados no Brasil 

não registraram uma clara influência da temperatura na indução da produção de ovos de 
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resistência em cladóceros, em função das fracas amplitudes de variação deste fator (Marazzo, 

1998; Gomes, 2000).  No entanto, recentemente observou-se a influência da temperatura 

sobre as populações de cladóceros na baía de Guanabara (Marazzo, 2002). 

Através do presente estudo, que procurou avaliar a distribuição dos ovos de 

resistência e dos indivíduos no plâncton em micro escala temporal, foi possível registrar a 

ocorrência de uma termoclina, ou seja, um perfil estratificado na coluna d’água no início de 

março, que se fez presente até a metade do período de estudo, com uma diferença entre a 

temperatura da superfície e de fundo de até 7 ºC.  Este fenômeno, comum nas águas da baía 

de Guanabara em determinados períodos, ocorre pelo fato de no verão a temperatura da água 

no fundo ser mais baixa que a da superfície em função da intrusão da ACAS (Água Central do 

Atlântico Sul), oriunda da ressurgência de Cabo Frio. 

Os primeiros indivíduos de Pleopis polyphemoides foram detectados no plâncton 

logo após a redução gradual dessa termoclina.  Considerando que as populações planctônicas 

são restabelecidas a partir dos ovos de resistência presentes no sedimento do fundo do mar 

(Egloff, 1997), podemos sugerir que o aquecimento da água do fundo da baía no outono foi o 

fator indutor da eclosão dos ovos de resistência no substrato.  Bosch e Taylor (1973) também 

verificaram a influência da temperatura sobre as populações de P. polyphemoides durante 

estudos na baía de Chesapeake (EUA), nos quais as fêmeas começaram a produzir ovos de 

resistência em águas com temperaturas inferiores a 23 ºC.  Uma vez presentes no plâncton, os 

animais reproduzem-se rapidamente por conta da elevada temperatura da água e da 

pedogênese, fenômeno conhecido para os Podonídeos onde os embriões presentes no interior 

da câmara incubadora da mãe já apresentam evidências de fertilidade.  Em apenas 8 dias após 

o registro de temperaturas de 23 ºC no fundo, os animais no plâncton puderam ser observados, 

com densidades médias de 15 ind.m-3. 



 34 

 

P. avirostris foi a espécie dominante na baía de Guanabara, tanto na forma 

planctônica quanto de ovos de resistência.  Observou-se para esta espécie uma distribuição 

temporal marcada por três períodos individualizados: 1) altas densidades de ovos, seguida da 

ausência de animais no plâncton; 2) queda drástica dos ovos no sedimento e um sutil aumento 

das populações planctônicas; 3) ocorrência de altas densidades de ovos de resistência e de 

indivíduos no plâncton.  Este padrão nos mostra que os ovos de resistência presentes em 

estoque no sedimento eclodiram, restabelecendo a população no plâncton.  Esta, por sua vez, 

cresceu exponencialmente e se reproduziu tanto por partenogênese quanto por gametogênese, 

garantindo um novo estoque de ovos.  Sendo assim, pode-se dizer que os ovos de resistência 

seriam os responsáveis pela manutenção dessas populações. 

Outra observação que se pode fazer acerca do referido padrão é o provável emprego 

de uma estratégia sexual contínua já que, concomitante com um crescimento exponencial das 

populações dos cladóceros dias depois da suposta eclosão dos ovos de resistência, ocorreu um 

aumento das densidades desses ovos.  Esta hipótese vai de encontro às existentes até o 

momento.  Onbé (1978a) sugeriu que os cladóceros marinhos reproduzem-se sexuadamente 

apenas em determinados períodos do ano, uma vez que os machos só seriam gerados durante 

a ocorrência de condições desfavoráveis.  No entanto, Marazzo (2002) propôs a hipótese de 

que a razão dos sexos seria constante nas populações, o que explicaria a ocorrência de animais 

sexuados apenas nos picos de densidade: a probabilidade de ocorrência dos machos é baixa e 

constante nas populações.  Provavelmente, a impossibilidade de constatar a presença de 

animais sexuados com maior frequência deve-se à combinação das baixas densidades das 

populações de P. avirostris em algumas épocas do ano, dos métodos utilizados para obter 

amostras em campo e do posterior fracionamento delas.  Embora a razção de sexos nas 
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populações de cladóceros seja relativamente desconhecida, ela sempre favorece as fêmeas 

devido a partenogênese teliótica.  O surgimento das fêmeas gametogenéticas seria função de 

uma probabilidade de fecundação (encontro de machos e fêmeas) que cresce com o aumento 

da densidade de fêmeas, independente do número de machos.  No modelo desenvolvido por 

Marazzo (2002) foram encontrados cerca de 10% de machos nos picos populacionais de P. 

avirostris na baía de Guanabara.  Gomes (2000) também observou a presença constante de 

machos de cladóceros ao redor do Emissário Submarino de Esgotos de Ipanema, um ambiente 

caracterizado pelo alto grau de poluição. 

Com relação a distribuição dos ovos de resistência no plano vertical, observou-se 

uma distribuição com densidades mais altas em camadas mais profundas quando comparadas 

à superfície.  Os ovos de resistência de P. avirostris foram mais abundantes, refletindo sua 

dominância no plâncton, e com uma distribuição relativamente homogênea durante o período 

de estudo. As densidades de ovos desses animais foram mais altas do que de P. 

polyphemoides.  O padrão de distribuição observado nos mostra que os ovos de resistência 

podem ser transportados para camadas mais profundas pela ação de correntes (Onbé, 1985; 

Viitasalo e Katajisto, 1994).  As correntes presentes no fundo do mar constituem o fator 

principal para a regulação da distribuição vertical e da taxa de eclosão de ovos de resistência 

do mesozooplâncton, uma vez que este evento é o responsável pela estratificação de material 

no sedimento, pela distribuição do oxigênio e pelas condições necessárias a sobrevivência de 

organismos bentônicos (Viitasalo e Katajisto, 1994; Albertsson e Leonardsson, 2000). 

Como foi dito anteriormente, o sedimento da baía de Guanabara revelou durante este 

estudo uma menor densidade dos ovos de resistência na superfície do que em camadas mais 

profundas.  Este fato é corroborado por Barros (2000, no prelo) e sugere que os ovos podem 

estar sendo predados, eclodidos ou ressuspensos a uma taxa maior na interface água-
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sedimento.  Os mecanismos que levam ao desenterro dos ovos são importantes.  Para águas 

rasas, como lagos e baías, a remobilização do sedimento do fundo ocorre devido às marés e 

correntes, que promovem a ressuspensão dos ovos, possibilitando a eclosão. Para ambientes 

que não estão sujeitos a estes fatores, a bioturbação pode representar um importante papel no 

processo de recrutamento dos organismos mesozooplanctônicos, tanto negativo, 

proporcionando um afundamento dos ovos no sedimento, quanto positivo, permitindo o 

retorno dos ovos presentes nas camadas mais profundas à superfície, favorecendo assim sua 

ressuspensão e eclosão na coluna d’água (Marcus, 1996; Marcus e Schmidt-Gengenbach, 

1986, para copépodes; Albertsson e Leonardsson, 2000).c 
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6. CONCLUSÕES 

 
1) Penilia avirostris, Pseudevadne tergestina, Pleopis polyphemoides, Evadne 

spinifera e Podon intermedius ocorrem na baía de Guanabara.  Apenas os ovos 

de resistência das três primeiras espécies são encontrados no sedimento da 

baía, refletindo a dominância destas espécies no plâncton. 

 

2) Há uma relação entre Penilia avirostris e seus ovos de resistência no 

sedimento, ou seja, os indivíduos apresentam picos de densidades pouco antes 

de uma redução do número de ovos de resistência no sedimento , sugerindo 

que estes ovos estão eclodindo, restabelecendo as populações no plâncton.  Um 

padrão semelhante pôde ser observado para Podon polyphemoides. 

  

3) O crescimento exponencial das populações de cladóceros dias depois de uma 

suposta eclosão dos ovos de resistência, seguido de um aumento das 

densidades desses ovos sugere o emprego de uma estratégia sexual contínua, 

ou seja, os cladóceros marinhos reproduzem-se sexuadamente de forma 

contínua, graças a presença constante e em baixas densidades dos machos na 

população. 

 

4) O aquecimento da água do fundo da baía de Guanabara (o que caracteriza o 

fim de uma termoclina) pode ser o fator indutor da eclosão de ovos de 

resistência no substrato. 
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5) As densidades dos ovos de resistência na coluna de sedimento são menores na 

superfície do que em camadas mais profundas, sugerindo a influência de 

diversos fatores físicos (correntes de marés) e biológicos (bioturbação, 

predação, eclosão), que podem agir de forma associada ou antagônica. 

 

6) Corer e coletor Ekman são equipamentos apropriados para a coleta de 

sedimento para a obtenção de ovos de resistência.  A eficiência de cada um 

está relacionada ao objetivo do estudo: o corer é mais conveniente para estimar 

as densidades dos ovos de resistência com acurácia, enquanto que o coletor 

Ekman é mais útil para a coleta de grandes quantidades de ovos em estudos 

onde a estimativa de densidade não seja necessária, já que este equipamento 

ocasiona perda de material durante a coleta. 

  

7) Trabalhos futuros devem promover uma maior investigação do papel dos ovos 

de resistência no recrutamento das populações planctônicas através da 

realização de experimentos controlados em laboratório, associados aos 

resultados obtidos em campo, mantendo o padrão de coletas em curto período 

de tempo e com elevado número de réplicas, reduzindo o erro e permitindo um 

monitoramento mais aprofundado dos ovos de resistência dos cladóceros 

marinhos. 
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Tabela I: Temperatura, salinidade e oxigênio dissolvido de superfície e fundo da água na baía 
de Guanabara, no período de 8 de março a 3 de maio de 2001. 

 Salinidade Temperatura OD 

Data S F  S F  S F 
8/3/01 32,77 35,02  25,8 18,8  5,55 3,85 
12/3/01 30,96 34,54  27,0 20,2  5,38 4,07 
15/3/01 31,43 34,63  24,5 20,8  5,91 4,07 
19/3/01 30,04 34,29  24,9 22,5  11,05 4,47 
23/3/01 30,62 34,03  27,1 22,8  5,21 2,54 
26/3/01 31,83 34,84  25,7 23,6  5,09 3,85 
30/3/01 27,71 34,86  26,2 24,1  8,40 4,30 
02/4/01 29,20 34,37  26,1 23,9  6,93 3,28 
05/4/01 30,78 34,35  26,4 25,2  5,72 2,48 
09/4/01 30,70 34,11  26,8 26,6  5,47 3,85 
12/4/01 32,72 35,13  26,9 25,0  5,24 4,22 
16/4/01 31,73 34,37  25,6 24,6  6,11 2,69 
19/4/01 31,40 34,82  26,9 26,6  5,65 2,52 
23/4/01 32,12 34,27  26,8 24,7  6,51 9,34 
26/4/01 32,79 34,54  26,3 25,2  7,02 4,72 
30/4/01 33,00 34,08  26,6 25,5  4,37 3,57 
3/5/01 32,30 34,06  26,6 25,4  4,45 2,73 
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Tabela II: Densidades (ind.m-3) de Penilia avirostris, Pseudevadne tergestina e Evadne spinifera em uma estação fixa da baía de Guanabara, no 
período de 8 de março a 3 de maio de 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Valores não obtidos 
 
 
 
 
 
 
 
  

P. avirostris  P. tergestina  E. spinifera 
Data 

I II  III  x  + dp  I II  III  x  + dp  I II  III  x  + dp 
08/03/01 0,04 0,00 0,04 0,03 ± 0,02  0,07 0,10 0,17 0,11 ± 0,05  0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00 
12/03/01 0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00  0,06 0,06 0,20 0,11 ± 0,08  0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00 
15/03/01 0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00  0,23 0,11 0,25 0,20 ± 0,08  0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00 
19/03/01 0,14 1,06 0,16 0,45 ± 0,53  8,41 17,97 10,73 12,37 ± 4,99  0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00 
23/03/01 3,54 0,40 0,34 1,43 ± 1,83  42,45 84,23 43,26 56,65 ± 23,89  0,00 0,40 0,69 0,36 ± 0,35 
26/03/01 0,00 0,00 0,57 0,19 ± 0,33  5,54 5,93 7,68 6,38 ± 1,14  0,69 0,79 1,99 1,16 ± 0,72 
30/03/01 0,92 0,74 5,63 2,43 ± 2,77  25,63 51,35 93,56 56,85 ± 34,30  0,46 0,25 0,00 0,23 ± 0,23 
02/04/01 1,61 0,50 0,62 0,91 ± 0,61  10,86 10,42 15,81 12,36 ± 2,99  0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00 
05/04/01 1,07 1,83 1,96 1,62 ± 0,48  24,29 15,98 12,37 17,55 ± 6,11  0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00 
09/04/01 0,06 0,00 0,00 0,02 ± 0,03  0,38 0,88 0,88 0,71 ± 0,29  0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00 
12/04/01 2,80 10,61 7,83 7,08 ± 3,96  7,20 9,60 6,52 7,77 ± 1,62  0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00 
16/04/01 33,30 41,66 8,14 27,70 ± 17,45  8,33 2,45 10,85 7,21 ± 4,31  1,67 0,00 0,00 0,56 ± 0,96 
19/04/01 188,26 142,32 92,24 140,94 ± 48,02  16,23 29,10 18,35 21,23 ± 6,90  0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00 
23/04/01 105,47 99,31 56,00 86,93 ± 26,96  59,92 22,82 5,81 29,52 ± 27,67  0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00 
26/04/01 172,92 64,07 71,30 102,76 ± 60,86  10,40 13,19 6,48 10,02 ± 3,37  0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00 
30/04/01 8,25 *  3,05 5,65 ± 3,68  0,00 *  0,00 0,00 ± 0,00  0,00 *  0,00 0,00 ± 0,00 
03/05/01 1,15 0,00 0,00 0,38 ± 0,66  14,38 16,04 14,87 15,10 ± 0,85  0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00 
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Tabela III: Densidades (ind.m-3) de Pleopis polyphemoides e Podon intermedius em uma estação fixa da baía de Guanabara, no período de 8 de 
março a 3 de maio de 2001.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Valores não obtidos 
 

P. polyphemoides  P. intermedius 
Data 

I II  III  x  + dp  I II  III  x  + dp 
08/03/01 0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00 
12/03/01 0,00 0,12 0,00 0,04 ± 0,07  0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00 
15/03/01 0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00 
19/03/01 0,43 0,53 0,32 0,43 ± 0,11  0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00 
23/03/01 0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00 
26/03/01 0,00 0,00 0,28 0,09 ± 0,16  0,00 0,00 0,28 0,09 ± 0,16 
30/03/01 8,92 7,86 21,81 12,86 ± 7,77  0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00 
02/04/01 19,32 13,89 18,91 17,37 ± 3,02  0,00 0,25 0,00 0,08 ± 0,14  
05/04/01 0,92 1,83 0,59 1,11 ± 0,64  0,15 0,00 0,00 0,05 ± 0,09 
09/04/01 0,13 0,13 0,38 0,21 ± 0,14  0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00 
12/04/01 3,20 2,02 5,65 3,62 ± 1,85  0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00 
16/04/01 0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00 
19/04/01 0,46 0,00 0,00 0,15  ±0,27  0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00 
23/04/01 0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00  0,35 0,00 0,00 0,12 ± 0,20 
26/04/01 0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00 
30/04/01 0,00 *  0,00 0,00 ± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00 
03/05/01 0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,00 
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 Tabela IV: Densidades (103 ovos.m-3) dos ovos de resistência de Penilia avirostris, Pseudevadne tergestina e Pleopis polyphemoides no 
sedimento da baía de Guanabara coletado com Corer. 
  

Corer 

 P. avirostris  P. tergestina  P. popyphemoides 

Data I II III x + dp  I II III x + dp  I II III x + dp 

8/3/01 59.24 39.49 78.98 59.24± 19.75  9.87 0.00 0.00 3.29± 5.70  0.00 0.00 9.87 3.29± 5.70 
12/3/01 138.22 59.24 98.73 98.73± 39.49  0.00 0.00 0.00 0.00± 0.00  0.00 9.87 0.00 3.29± 5.70 
15/3/01 39.49 29.62 29.62 32.91± 5.70  0.00 0.00 0.00 0.00± 0.00  9.87 0.00 9.87 6.58± 5.70 
19/3/01 78.98 9.87 88.85 59.24± 43.03  0.00 0.00 0.00 0.00± 0.00  0.00 9.87 0.00 3.29± 5.70 
23/3/01 98.73 69.11 98.73 88.85± 17.10  0.00 0.00 0.00 0.00± 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00± 0.00 
26/3/01 88.85 118.47 59.24 88.85± 29.62  0.00 0.00 0.00 0.00± 0.00  0.00 9.87 0.00 3.29± 5.70 
30/3/01 39.49 88.85 197.45 108.60± 80.81  0.00 0.00 0.00 0.00± 0.00  0.00 9.87 0.00 3.29± 5.70 
02/4/01 49.36 9.87 29.62 29.62± 19.75  0.00 0.00 0.00 0.00± 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00± 0.00 
05/4/01 39.49 118.47 59.24 72.40± 41.10  0.00 0.00 0.00 0.00± 0.00  0.00 9.87 0.00 3.29± 5.70 
09/4/01 39.49 0.00 49.36 29.62± 26.12  0.00 0.00 0.00 0.00± 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00± 0.00 
12/4/01 207.33 266.56 138.22 204.04± 64.24  0.00 0.00 0.00 0.00± 0.00  0.00 0.00 29.62 9.87± 17.10 
16/4/01 157.96 49.36 59.24 88.85± 60.05  0.00 0.00 0.00 0.00± 0.00  39.49 9.87 0.00 16.45± 20.55 
19/4/01 39.49 49.36 39.49 42.78± 5.70  0.00 0.00 0.00 0.00± 0.00  0.00 0.00 9.87 3.29± 5.70 
23/4/01 49.36 29.62 9.87 29.62± 19.75  0.00 0.00 0.00 0.00± 0.00  9.87 0.00 0.00 3.29± 5.70 
26/4/01 187.58 217.20 128.34 177.71± 45.24  0.00 0.00 0.00 0.00± 0.00  9.87 0.00 0.00 3.29± 5.70 
30/4/01 69.11 227.07 128.35 141.51± 79.80  0.00 0.00 0.00 0.00± 0.00  29.62 0.00 0.00 9.87± 17.10 
3/5/01 128.80 59.24 69.11 85.71± 37.64  0.00 0.00 0.00 0.00± 0.00  29.62 0.00 0.00 9.87± 17.10 



 

52 

Tabela V: Densidades (103 ovos.10-3) dos ovos de resistência de Penilia avirostris, Pseudevadne tergestina e 
Pleopis polyphemoides no sedimento da baía de Guanabara coletado com coletor Ekman. 
 

  P. avirostris   P. tergestina   P. popyphemoides 

Data I II III  x + dp   I II III  x + dp   I II III x + dp  

8/3/01 14,00 4,00 8,00 8,67± 5,03  0,00 14,00 0,00 4,67± 8,08  2,00 0,00 0,00 0,67± 1,15 

12/3/01 90,00 2,00 26,00 39,33± 45,49  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 

15/3/01 4,00 2,00 14,00 6,67± 6,43  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 

19/3/01 12,00 8,00 22,00 14,00± 7,21  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 

23/3/01 10,00 26,00 18,00 18,00± 8,00  4,00 0,00 0,00 1,33± 2,31  0,00 4,00 0,00 1,33± 2,31 

26/3/01 4,00 6,00 2,00 4,00± 2,00  0,00 0,00 2,00 0,67± 1,15  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 

30/3/01 4,00 6,00 4,00 4,67± 1,15  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 

02/4/01 24,00 8,00 8,00 13,33± 9,24  2,00 0,00 0,00 0,67± 1,15  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 

05/4/01 12,00 2,00 4,00 6,00± 5,29  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  2,00 0,00 4,00 2,00± 2,00 

09/4/01 10,00 0,00 0,00 3,33± 5,77  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  4,00 0,00 6,00 3,33± 3,06 

12/4/01 2,00 2,00 0,00 1,33± 1,15  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 

16/4/01 2,00 0,00 0,00 0,67± 1,15  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 

19/4/01 6,00 2,00 6,00 4,67± 2,31  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  2,00 0,00 4,00 2,00± 2,00 

23/4/01 0,00 2,00 2,00 1,33± 1,15  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  2,00 0,00 0,00 0,67± 1,15 

26/4/01 4,00 2,00 0,00 2,00± 2,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 

30/4/01 2,00 4,00 2,00 2,67± 1,15  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 

3/5/01 8,00 0,00 6,00 4,67± 4,16   0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 
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Tabela VI: Densidades (103 ovos.m-3) dos ovos de resistência de Penilia avirostris ao longo da coluna de sedimento da baía de Guanabara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penilia avirostris 

 5 cm  10 cm  15 cm  20 cm 

Data I II III x + dp  I II III x + dp  I II III x + dp  I II III x + dp 

8/3/2001 19,75 9,87 19,75 16,45± 5,70  19,75 0,00 39,49 19,75± 19,75  19,75 29,62 19,75 23,04± 5,70  59,24 59,24 29,62 49,36± 17,10 

12/3/2001 19,75 19,75 39,49 26,33± 11,40  88,85 19,75 19,75 42,78± 39,90  29,62 19,75 39,49 29,62± 9,87  108,60 49,36 9,87 55,95± 49,69 

15/3/2001 0,00 19,75 0,00 6,58± 11,40  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  39,49 9,87 29,62 26,33± 15,08  9,87 78,98 29,62 39,49± 35,60 

19/3/2001 0,00 9,87 69,11 26,33± 37,38  59,24 0,00 9,87 23,04± 31,74  19,75 0,00 9,87 9,87± 9,87  0,00 9,87 19,75 9,87± 9,87 

23/3/2001 19,75 29,62 0,00 16,45± 15,08  59,24 19,75 59,24 46,07± 22,80  19,75 19,75 39,49 26,33± 11,40  39,49 29,62 138,22 69,11± 60,05 

26/3/2001 19,75 9,87 9,87 13,16± 5,70  9,87 88,85 9,87 36,20± 45,60  59,24 19,75 39,49 39,49± 19,75  19,75 9,87 49,36 26,33± 20,55 

30/3/2001 19,75 0,00 98,73 39,49± 52,24  9,87 29,62 88,85 42,78± 41,10  9,87 59,24 9,87 26,33± 28,50  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 

02/4/2001 19,75 9,87 19,75 16,45± 5,70  19,75 0,00 9,87 9,87± 9,87  9,87 0,00 0,00 3,29± 5,70  29,62 19,75 19,75 23,04± 5,70 

05/4/2001 19,75 19,75 0,00 13,16± 11,40  9,87 19,75 9,87 13,16± 5,70  9,87 78,98 49,36 46,07± 34,67  108,60 49,36 0,00 52,65± 54,37 

09/4/2001 29,62 0,00 0,00 9,87± 17,10  0,00 0,00 29,62 9,87± 17,10  9,87 0,00 19,75 9,87± 9,87  9,78 0,00 0,00 3,26± 5,65 

12/4/2001 39,49 59,24 29,62 42,78± 15,08  118,47 148,09 39,49 102,02± 56,14  49,36 59,24 69,11 59,24± 9,87  29,62 29,62 49,36 36,20± 11,40 

16/4/2001 59,24 19,75 39,49 39,49± 19,75  0,00 9,87 9,87 6,58± 5,70  98,73 19,75 9,87 42,78± 48,70  19,75 39,49 0,00 19,75± 19,75 

19/4/2001 19,75 0,00 9,87 9,87± 9,87  0,00 39,49 19,75 19,75± 19,75  19,74 9,87 9,87 13,16± 5,70  39,49 19,75 78,98 46,07± 30,16 

23/4/2001 0,00 19,75 0,00 6,58± 11,40  19,75 9,87 0,00 9,87± 9,87  29,62 0,00 9,87 13,16± 15,08  19,75 29,62 88,85 46,07± 37,38 

26/4/2001 98,73 98,733 98,73 98,73± 0,00  59,24 59,24 9,87 42,78± 28,50  29,62 59,24 19,75 36,20± 20,55  39,49 78,98 9,87 42,78± 34,67 

30/4/2001 39,49 9,87 9,87 19,75± 17,10  19,75 108,60 108,60 78,98± 51,30  9,87 108,60 9,87 42,78± 57,00  39,49 39,49 0,00 26,33± 22,80 

3/5/2001 59,24 29,62 0,00 29,62± 29,62  39,94 19,75 0,00 19,90± 19,97  29,62 9,87 69,11 36,20± 30,16  98,73 19,75 39,49 52,65± 41,10 



 

54 

Tabela VII: Densidades (103 ovos.10-3) dos ovos de resistência de Pseudevadne tergestina ao longo da coluna de sedimento da baía de 
Guanabara. 
 
 

Pseudevadne tergestina 

 5 cm  10 cm  15 cm  20 cm 

Data I II III x + dp  I II III x + dp  I II III x + dp  I II III x + dp 

8/3/2001 0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  9,87 0,00 0,00 3,29± 5,70  0,00 0,00 9,87 3,29± 5,70 

12/3/2001 0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 
15/3/2001 0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 
19/3/2001 0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 
23/3/2001 0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 
26/3/2001 0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 
30/3/2001 0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 
02/4/2001 0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 
05/4/2001 0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 
09/4/2001 0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 9,87 3,29± 5,70  0,00 0,00 9,87 3,29± 5,70 

12/4/2001 0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 
16/4/2001 0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 
19/4/2001 0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 
23/4/2001 0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 
26/4/2001 0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 
30/4/2001 0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 
3/5/2001 0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 
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Tabela VIII: Densidades (103 ovos.10-3) dos ovos de resistência de Pleopis polyphemoides ao longo da coluna de sedimento da baía de 
Guanabara. 
 
 
 

Pleopis polyphemoides 

 5 cm  10 cm  15 cm  20 cm 

Data I II III x + dp  I II III x + dp  I II III x + dp  I II III x + dp 

8/3/2001 0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 9,87 0,00 3,29± 5,70  0,00 0,00 9,87 3,29± 5,70  0,00 19,75 0,00 6,58± 11,40 

12/3/2001 0,00 9,87 0,00 3,29± 5,70  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 
15/3/2001 9,87 0,00 9,87 6,58± 5,70  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 
19/3/2001 0,00 9,87 0,00 3,29± 5,70  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 
23/3/2001 0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 9,87 0,00 3,29± 5,70  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 
26/3/2001 0,00 9,87 0,00 3,29± 5,70  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 
30/3/2001 0,00 9,87 0,00 3,29± 5,70  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 
02/4/2001 0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 
05/4/2001 0,00 9,87 0,00 3,29± 5,70  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 
09/4/2001 0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 

12/4/2001 0,00 0,00 19,75 6,58± 11,40  0,00 9,87 9,87 6,58± 5,70  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 9,87 3,29± 5,70 
16/4/2001 29,62 9,87 0,00 13,16± 15,08  9,87 0,00 0,00 3,29± 5,70  0,00 9,87 0,00 3,29± 5,70  0,00 9,87 0,00 3,29± 5,70 
19/4/2001 0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 9,87 3,29± 5,70  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 
23/4/2001 0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  9,87 0,00 0,00 3,29± 5,70  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 
26/4/2001 0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  9,87 0,00 0,00 3,29± 5,70  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 
30/4/2001 0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  0,00 9,87 0,00 3,29± 5,70  29,62 0,00 0,00 9,87± 17,10  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 
3/5/2001 0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00  19,75 0,00 0,00 6,58± 11,40  9,87 0,00 0,00 3,29± 5,70  0,00 0,00 0,00 0,00± 0,00 




