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Dispersão da espécie não nativa Daphnia lumholtzi (Crustacea:
Branchiopoda), em um trecho de uma bacia hidrográfica neotropical:
agentes facilitadores e reconstrução genética da rota de invasão
RESUMO
Invasões biológicas constituem uma das principais ameaças a integridade de ecossistemas
aquáticos, sendo que, além de prejuízos econômicos, podem levar à perda da diversidade
biológica através da extinção de organismos nativos, podendo provocar alteração na
transferência de energia e matéria dentro desses ecossistemas. Em ambientes de água doce os
cladóceros são componentes representativos do plâncton e possuem grande importância nas
redes tróficas. Daphnia lumholtzi é uma espécie não nativa do continente americano, e vem
sendo registrada cada vez mais no Brasil. Tendo em vista o aumento gradual de sua
ocorrência, é necessário avaliar os potenciais riscos e consequências que esta espécie pode
causar à comunidade de cladóceros nativos. A primeira abordagem deste trabalho teve como
objeto avaliar a distribuição espacial de Daphnia lumholtzi em um trecho da bacia
hidrográfica do alto rio Paraná, em novembro de 2013 e agosto de 2014, incluindo cinco
reservatórios e a planície de inundação do alto rio Paraná, e identificar quais fatores estariam
propiciando seu estabelecimento, avaliando o papel dos reservatórios, a disponibilidade de
recursos e a resistência biótica no processo de invasão. A espécie não nativa foi registrada em
27 dos 48 locais amostrados, sendo 10 ambientes em novembro de 2013 e 23 em agosto de
2014. Devido a sua densidade e recorrência nos ambientes, esta espécie pode ser considerada
uma espécie estabelecida. As maiores densidades da espécie foram registradas em
reservatórios e apresentaram uma relação negativa e significativa com a distância geográfica
dos pontos de amostragem. Foi observada uma relação positiva e significativa entre as
densidades de Daphnia lumholtzi e as densidades fitoplanctônicas, enquanto que não houve
relação significativa com a riqueza de espécies de cladóceros. Portanto, o sucesso do
estabelecimento da espécie foi atribuído aos ambientes antropizados (reservatórios) e ao
aumento da disponibilidade de recurso alimentar desses ambientes observados durante este
estudo. A segunda abordagem visou avaliar, através de análises moleculares dos genes COI e
12S, a distância genética entre os espécimes de Daphnia lumholtzi, coletados na planície de
inundação, e outras populações desta espécie distribuídas globalmente, no intuito de
identificar possíveis meios de introdução e as rotas de invasão da espécie. A população
encontrada na planície assemelha-se geneticamente às populações registradas em lagos dos
Estados Unidos, caracterizando uma possível rota de invasão, e ainda, supõe-se que ambas
possuam uma origem comum. Dessa forma, embora não tenha sido identificada nenhuma
influência negativa da espécie não nativa sobre a comunidade de cladócero local, observa-se
que Daphnia lumholtzi apresenta uma ampla dispersão na planície de inundação do alto rio
Paraná e monitoramentos constantes devem ser realizados a fim de se compreender melhor o
processo de invasão e avaliar possíveis prejuízos à comunidade nativa.
Palavras-chave: Análise molecular. Daphnia lumholtzi. Disponibilidade de recurso. Invasão.
Reservatórios. Resistência biótica.

Dispersion of a non-native species Daphnia lumholtzi (Crustacea:
Branchiopoda) in a stretch of an hydrographic basin of a neotropical
region: facilitating agents and genetic reconstruction of the invasion route
ABSTRACT
Biological invasions are a major threat to aquatic ecosystems integrity, and, in addition to
economic losses, species introduction may lead to loss of biodiversity through extinction of
native organisms, probably provoking changes in energy and matter transfer within these
ecosystems. In freshwater environments, cladocerans are representative components of
plankton communities and it has great importance in food webs. Daphnia lumholtzi is a nonnative species of American continent, and its register in Brazil has increased. Given the
gradual increasing of its occurrence, it is necessary evaluate the potential risks and
consequences that this species can cause to the local community. The first approach of this
study aimed to evaluate the spatial distribution of Daphnia lumholtzi on a stretch of the upper
Paraná River floodplain, on November 2013 and August 2014, including 5 reservoirs and the
Parana River basin, and identify which factors would facilitate its establishment, assessing the
role of reservoirs, resource availability and biotic resistance over the invasion process. The
non-native species was recorded in 27 of the 48 sampling points, in which 10 points were on
November 2013 and 23 points on August 2014, and its density and recurrence in
environments, it can be considered an established species. The highest densities of Daphnia
lumholtzi were recorded in reservoirs and were negatively related according to geographical
distance of the sampling points. Densities of non-native species showed a positive and
significant relationship with the phytoplankton densities, although it was not significant
association with the richness of cladocerans species. Therefore, the successful establishment
of the non-native species was facilitated by anthropogenic environments (reservoir) and the
increased availability of food resource during this study. The second approach aimed to
evaluate, through molecular analysis of COI and 12S genes, the genetic distance of Daphnia
lumholtzi specimens collected in Paraná River floodplain environments with other populations
of this species located around the world, in order to identify possible pathways of introduction
and invasion routes. The floodplain species is resembles genetically to described in lakes of
the United States, characterizing a possible invasion route by this population established in
the North American continent, and we assumed that both have a common origin. Although it
has not been identified any harmful relationship with local communities yet, it has been
observed that Daphnia lumholtzi presents a growing dispersion in the upper Parana River
floodplain and its constant monitoring should be performed in order to better understand the
invasion process and evaluate possible damage to native community.
Keywords: Daphnia lumholtzi. Invasion. Molecular analysis. Biotic resistance. Reservoirs.
Resource availability.
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1 INTRODUÇÃO GERAL

Os casos de invasões biológicas por todo o mundo têm sido cada vez mais frequentes.
Com o processo de globalização, atingir novos ambientes, antes considerados como
impossíveis, devido às barreiras geográficas, tornou-se muito mais fácil e rápido para espécies
com limitada capacidade de dispersão (Havel & Medley 2006). Nesse cenário o homem tem
um papel fundamental como um dos principais agentes introdutores de espécies não nativas,
além de suas ações, como a construção de barragens e reservatórios, terem como
consequência a alteração e desestruturação de ambientes naturais, tornando-os mais
suscetíveis às invasões (Havel et al. 2005).
Compreender os fatores que fazem um ambiente ser mais suscetível à invasão do que
outro tem sido um dos objetivos motores dos estudos sobre esse tema pelo mundo (Davis et
al. 2000; Havel et al. 2005; Mormul et al. 2012). Com o intuito de responder a essas questões,
teorias pré-existentes, como competição e nicho, foram usadas como base para a criação de
hipóteses acerca desse assunto, entre elas destacam-se a hipótese de flutuabilidade de recurso
e a hipótese de resistência biótica (Elton 1958; Davis et al. 2000). Porém, a complexidade das
interações presentes nas comunidades e a complexidade apresentada por ambientes tropicais,
fazem com que não apenas um, mas vários fatores atuem sobre o processo de invasão (Havel
et al. 2015).
A multidisciplinaridade da ciência tem auxiliado através das análises genéticas, a
recriar rotas de invasão e árvores de distância genética. Com estes avanços, atualmente é
possível identificar o grau de parentesco entre as espécies nativas e introduzidas e até mesmo
a região geográfica de origem de espécies não nativas (Frisch et al. 2013; Teske et al. 2014).
Daphnia lumholtzi G. O. Sars, 1885 (Crustacea: Branchiopoda) é um cladócero nativo
da Austrália, sul da Ásia e norte da África (Benzie 1988) que atualmente se apresenta
amplamente distribuída pelo continente americano. Menos de vinte anos após seu primeiro
registro em 1990, nos Estados Unidos (Sorensen & Sterner 1992; Havel & Hebert 1993), a
espécie já havia se dispersado por todo o continente americano, apresentando registros no
Brasil (Zanata et al. 2003), inclusive na planície de inundação do rio Paraná (Simões et al.
2009), chegando a ser registrada até em território argentino (Kotov & Taylor 2014).
A planície de inundação do alto rio Paraná vem sofrendo alterações na sua estrutura e
dinâmica desde o início da construção de reservatórios na bacia, e tais alterações foram
acentuadas após a construção do último reservatório a sua montante em 1998 (UHE
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Engenheiro Sérgio Motta ou reservatório de Porto Primavera) (Agostinho et al. 2009).
Acredita-se que essa cadeia de reservatórios na bacia faz com que a planície de inundação se
torne mais susceptível às invasões.
Dessa forma, o presente estudo foi elaborado em dois capítulos, cada um
correspondendo a um manuscrito científico. O capitulo I testa quais os fatores influenciam a
suscetibilidade dos ambientes pertencentes a um trecho da bacia do rio Paraná à invasão por
Daphnia lumholtzi. Entre os fatores avaliados estão o papel dos reservatórios, a
disponibilidade de recurso e a resistência biótica no processo de invasão. O capitulo II foi
realizado com o intuito de avaliar a distância genética entre as populações da planície de
inundação do alto rio Paraná e as demais populações dessa espécie presentes no mundo, a fim
de tentar recriar a rota de invasão da mesma no Brasil, além de identificar o seu possível local
de origem.
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2 RESERVATÓRIOS E DISPONIBILIDADE DE RECURSO ALIMENTAR
CONTRIBUEM PARA O PROCESSO DE INVASÃO DE Daphnia lumholtzi
(CLADOCERA) EM UM TRECHO DE UMA BACIA HIDROGRÁFICA
NEOTROPICAL1

1

Capítulo I formatado de acordo com as normas da Biological Invasions.
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RESUMO: Diversos fatores afetam a invasão dos ambientes dulcícolas naturais por espécies
não nativas, e o objetivo deste estudo foi avaliar a influência dos reservatórios (porta de
entrada de propágulos invasores), disponibilidade de recurso alimentar (densidade
fitoplanctônica) e resistência biótica (riqueza de espécies de cladóceros) no processo de
invasão de Daphnia lumholtzi em ambientes pertencentes a um trecho da bacia do rio Paraná.
Foram amostrados 48 pontos distribuídos em reservatórios, lagoas, tributários e rio,
associados à planície de inundação do alto rio Paraná, em novembro de 2013 e agosto de
2014. Maiores densidades de D. lumholtzi foram registradas em reservatórios e as densidades
da espécie não nativa foram influenciadas negativamente pela distância geográfica dos pontos
amostrados e positivamente pela disponibilidade de recurso alimentar. Não foi encontrada
relação significativa com a resistência biótica. Portanto, além da influência da disponibilidade
de recurso alimentar, o aumento da distribuição da espécie registrado em agosto de 2014,
pode ter sido consequência da alta densidade registrada pela mesma no reservatório de Porto
Primavera, logo acima do trecho amostrado no rio Paraná. Desta forma, observa-se que os
reservatórios funcionaram como uma fonte de propágulo para a invasão da espécie e o rio
Paraná como um canal de dispersão. Além disso, a disponibilidade de recurso alimentar
desempenha um papel fundamental no estabelecimento de D. lumholtzi na bacia estudada.
PALAVRAS-CHAVE: Daphnia lumholtzi, disponibilidade de recurso, reservatórios e
resistência biótica.

ABSTRACT: Several factors affect the invasion of aquatic environments by non-native
species, and the aim of this study was to evaluate the influence of reservoirs (entrance for
invasive propagules), availability of food resources (phytoplankton density), and biotic
resistance (richness of cladocerans) in invasion process of Daphnia lumholtzi to the Paraná
River basin environments. We sampled 48 points distributed in reservoirs, lakes, tributaries
and river, belonging to the upper Parana River floodplain, on November 2013 and August
2014. Higher densities of D. lumholtzi were recorded in reservoirs, and densities of non-native
species were negatively influenced by the geographical distance of sampling points and
positively influenced by availability of food resources. There was no significant relation with
the biotic resistance. Besides the availability of food resources influence, increasing in the
species distribution recorded on August 2014 may be consequence of the highest density
registered in Porto Primavera reservoir, upstream of the sampled section in Parana River.
Thus, we observed that reservoirs have a role as a propagules source of non-native species
and the Paraná River acts as a dispersion channel. In addition, the availability of food
resources plays a key role in D. lumholtzi establishment in Paraná River basin environments.
KEYWORDS: Daphnia lumholtzi, resource availability, biotic resistance, reservoirs.
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2.1 INTRODUÇÃO
As invasões biológicas constituem uma das principais ameaças à integridade de
ecossistemas aquáticos, tanto dulcícolas como marinhos (Lennon et al. 2001). Porém, muito
além dos prejuízos econômicos, a introdução de espécies, incluindo peixes (Ogutu-Ohwayo
1990; Britton & Orsi 2012; Sepulveda et al. 2013), moluscos (Darrigran 2002; Oliveira et al.
2006) e crustáceos zooplanctônicos (Lehman 1987), pode levar à perda da diversidade
biológica através de extinções de espécies nativas, por competição, predação e alteração de
hábitat (Mack et al. 2000), além de provocar alterações na transferência de energia e matéria
dentro desses ecossistemas (Yan & Pawson 1997; Stewart & Sprules 2011).
As atividades antrópicas em ecossistemas naturais, como a construção de barragens,
canais, represas e reservatórios, têm tornado esses ecossistemas cada vez mais vulneráveis às
invasões (Dzialowski et al. 2000; Havel et al. 2005a). Essas alterações podem modificar a
morfologia do sistema, suas propriedades abióticas e sua dinâmica de funcionamento, levando
a uma desestruturação das comunidades naturais e favorecendo processos de introdução e
estabelecimento de espécies não nativas (Parkes & Duggan 2012).
Recentemente, hipóteses sobre quais fatores têm maior influência sobre a resistência
de um ambiente à invasão estão sendo amplamente testadas. Entre elas, as alterações na
disponibilidade de recurso, resultante da transformação dos ambientes naturais, e a resistência
biótica são apontadas como dois dos principais potencializadores da vulnerabilidade do
ambiente à invasão (Elton 1958; Davis et al. 2000; Havel et al. 2005a; Mormul et al. 2012).
A facilitação do estabelecimento de espécies devido ao aumento da disponibilidade de
recurso é atualmente uma das principais explicações para os eventos de invasão por espécies
não nativas (Davis et al. 1998; Daleo et al. 2009). Davis et al. (2000), ao proporem a “teoria
da flutuabilidade de recurso”, afirmam que espécies invasoras terão mais sucesso no processo
de invasão se não encontrarem competição intensa pelos recursos das espécies residentes.
Dessa forma, espécies invasoras precisam ter acesso a recursos disponíveis para que possam
invadir um novo ambiente, e comunidades com maiores quantidades de recursos tornam-se
mais suscetíveis à invasão (Davis et al. 2000).
O conceito de resistência biótica sugere que ambientes com comunidades mais
diversas (riqueza de espécies) seriam mais resistentes à invasão do que aqueles com menor
número de espécies (Elton 1958). Esta concepção baseia-se na teoria de nichos proposta por
Hutchinson (1957), na qual os nichos em comunidades mais ricas estariam amplamente
ocupados,

tornando-se

indisponíveis

para

novas

espécies

colonizadoras.

Embora
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primariamente esta teoria tenha sido dirigida para ambientes terrestres, estudos com a
comunidade zooplanctônica dulcícola foram realizados corroborando esta hipótese
(Dzialowski et al. 2000; Duggan et al. 2012).
Daphnia lumholtzi G. O. Sars, 1885 (Crustacea: Branchiopoda) é uma espécie nativa
da Austrália, sul da Ásia e norte da África (Benzie 1988). Apresentou seu primeiro registro na
America do Norte em 1990 (Sorensen & Sterner 1992; Havel & Hebert 1993), onde, pouco
mais de uma década depois, sua presença já era constatada em mais de 125 lagos e
reservatórios (Havel & Shurin 2004). No Brasil, dez anos após o seu primeiro registro (Zanata
et al. 2003), essa espécie vem sendo registrada em cada vez mais ambientes pertencentes à
planície de inundação do alto rio Paraná (Simões et al. 2009).
Daphnia lumholtzi está entre as espécies de maior tamanho que compõem a
comunidade zooplanctônica. Características morfológicas como a presença de espinhos nas
partes laterais do elmo, e o fato dos espinhos nas partes superior da cabeça e posterior da
carapaça serem maiores do que aqueles apresentados por outras espécies de Daphnia, a
tornam de fácil distinção (Simões et al. 2009). Em um estudo realizado por Swaffar &
O’Brien (1996), os autores ressaltaram a eficiência destas adaptações morfológicas em evitar
a predação por pequenas espécies de peixes planctívoros, embora esta questão ainda seja
contraditória (Lienesch & Gophen 2001; Effert & Pederson 2006).
A planície de inundação do alto rio Paraná vem sofrendo alterações na sua estrutura e
dinâmica desde o início da construção de reservatórios na bacia, e tais alterações foram
acentuadas após a construção do último reservatório a montante em 1998 (UHE Engenheiro
Sérgio Motta ou reservatório de Porto Primavera) (Agostinho et al. 2009). Dentre as
principais alterações a jusante destas barragens, destaca-se o processo de oligotrofização,
decorrente da sedimentação de material particulado nos reservatórios. Após 1998, este efeito
foi constatado em quase todos os ambientes adjacentes à calha do rio Paraná, na área da
planície de inundação (Roberto et al. 2009). Estudos mostraram que a riqueza de espécies
planctônicas, bem como a densidade de alguns grupos, reduziram-se no primeiro trecho da
planície, a jusante da barragem de Porto Primavera e a foz do rio Ivinhema (Bonecker et al.
2009; Bovo-Scomparin et al. 2013).
Segundo o que é proposto por Havel et al. (2005a), que reservatórios facilitam a
invasão por espécies não nativas, pode-se considerar que a cadeia de reservatórios na bacia
faz com que os ambientes localizados a jusante desses reservatórios se tornem mais
susceptível às invasões. Considerando que Daphnia lumholtzi tem ocorrido neste ecossistema
(Simões et al. 2009) e apresenta uma elevada capacidade de dispersão (Havel et al. 2005b),
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fez-se necessário o estudo sobre a ocorrência e abundância da espécie nos reservatórios a
montante e na própria planície, a fim de inferir sobre a vulnerabilidade dos ambientes
pertencentes a um trecho da bacia hidrográfica do alto rio Paraná à invasão de Daphnia
lumholtzi.
Assim, o presente estudo teve como objetivo investigar a distribuição espacial de
Daphnia lumholtzi em um trecho da bacia hidrográfica do alto rio Paraná e identificar quais
fatores (vulnerabilidade de ambientes artificiais à invasão, disponibilidade de recurso e
resistência biótica) tornam este ecossistema mais suscetível à invasão desta espécie. Dessa
forma, foram testadas as seguintes hipóteses: (i) a densidade de Daphnia lumholtzi difere
entre os trechos amostrados, sendo maior nos ambientes artificiais (reservatórios) e nos pontos
mais próximos a eles; (ii) a densidade de Daphnia lumholtzi é influenciada positivamente por
uma maior disponibilidade de recurso alimentar (densidade fitoplanctônica); (iii) menores
densidades de Daphnia lumholtzi são encontradas em locais com maior resistência biótica
(riqueza de cladóceros).

2.2 MÉTODOS

2.2.1 Área de estudo
A bacia do rio Paraná possui uma ampla área de drenagem que é intensamente
regulada por barragens destinadas, principalmente, à geração de energia elétrica e
abastecimento, sendo considerada a segunda maior bacia e uma das mais barradas da América
do Sul (Agostinho et al. 2004). Dentre elas, as barragens dos reservatórios de Ilha Solteira,
Três Irmãos, Jupiá, Porto Primavera e Rosana (Figura 1 e Tabela 1) apresentam forte
influência sobre várias características físicas e químicas do rio Paraná, como o nível
hidrológico do rio.
A jusante da cadeia de reservatórios, citada acima, se localiza o último trecho do livre
de barragens do rio Paraná. No seu último trecho no Brasil, este rio está associado a uma
planície de inundação (planície de inundação do alto rio Paraná), que é caracterizada por
ampla heterogeneidade ambiental. Nesta planície, que chega a 20 km de largura,
anastomosam-se numerosos canais secundários, o rio Baia e os trechos inferiores dos rios
Paranapanema, Ivaí, Ivinheima, Piquiri, Amambaí e Iguatemi; além de canais, lagoas abertas
e ressacos. Essa planície possui ainda, um importante papel ambiental, por ser um sistema
com elevada diversidade biológica (Agostinho et al. 2004).
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Tabela 1. Características dos reservatórios estudados*. (TR – Tempo de residência da água, Vol. – Volume
total, Altura – Altura da barragem).
Reservatórios

Rio

TR
(dias)

Área
(Km2)

Vol.
(Km3)

Altura
(m)

Ano de
enchimento

Ilha Solteira

Paraná

47,6

1.26

21,2

74

1973

Três Irmãos

Tietê

217,9

817

14

82

1991

Jupiá

Paraná

6,9

352

3,68

43

1968

Rosana

Paranapanema

18,6

220

1,9

30

1987

Porto Primavera

Paraná

33,9

2.14

20

38

1998

* Dados obtidos em Agostinho et al. (2007).

2.2.2 Desenho amostral
Foram realizadas amostragens em novembro de 2013 e agosto de 2014, em 48 pontos
ao longo da bacia hidrográfica do rio Paraná, compreendendo os estados de São Paulo, Mato
Grosso do Sul e Paraná. O mês de novembro foi selecionado para amostragem por se tratar de
um período de início de chuvas, o que poderia apresentar grande influência sobre a dispersão
de Daphnia lumholtzi. Por sua vez, o mês de agosto foi selecionado por se tratar de um
período de seca, em que o efeito da diluição sobre a densidade dos organismos é menor. Em
ambos os meses são registradas temperaturas mais elevadas, o que está relacionado
positivamente com a densidade dessa espécie (Lennon et al. 2001).
Foram realizadas nesses períodos, além das amostragens nos reservatórios
(reservatórios de Ilha Solteira, Três Irmãos, Jupiá, Porto Primavera e Rosana), amostragens
em 43 pontos no trecho do rio Paraná, entre a jusante de Porto de Primavera e a montante do
reservatório de Itaipu (região fluvial), sendo amostrados tributários, lagoas abertas e o canal
do rio Paraná.
Cada amostragem foi realizada em um período de 12 dias. Nos reservatórios foram
estabelecidos três pontos próximos a barragem, tanto no centro como o mais próximo possível
das margens, e em cada um deles foi gerada uma amostra composta; em cada um dos 7
tributários foram estabelecidos três pontos de coleta (centro, margens direita e esquerda) e a
amostra resultante de cada ponto também foi composta; as amostragens nas seis lagoas foram
realizadas em um ponto central; e no rio Paraná, em cada um dos dez pontos de amostragem,
também foram estabelecidos três pontos (centro, margens direita e esquerda) e as amostras
foram individualizadas, devido a largura do canal e a presença de ilhas fluviais ao longo do
trecho do rio. No total foram obtidas 48 amostras.
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2.2.3 Amostragem da comunidade fitoplanctônica
As amostragens do fitoplâncton foram realizadas diretamente com frascos de vidro de
100 mL, à subsuperfície, de cada ponto de amostragem e fixadas com lugol acético. O
enquadramento taxonômico das Cyanobacteria foi feito segundo Komárek & Anahnostidis
(1989, 1998, 2005), e para as demais classes, segundo Reviers (2003).
A abundância da comunidade (ind.ml-1) foi estimada a partir da sedimentação das
amostras em câmara de Utermöhl (Utermöhl, 1958), e posteriormente foi realizada contagem
de 100 campos aleatórios, sob microscópio invertido, com retículo milimétrico até a
estabilização do incremento do número de indivíduos por classe. A classe dominante foi
considerada como aquela (ou aquelas) que perfizeram mais de 80% da abundância.
Essa comunidade foi analisada pelo Laboratório de Fitoplâncton do Nupélia, e os
dados foram cedidos para realização do estudo a fim de inferir sobre a disponibilidade de
alimento nas estações de amostragem.

2.2.4 Amostragem da comunidade de cladóceros
A comunidade de cladóceros também foi amostrada a subsuperfície, com o auxílio de
uma motobomba, sendo filtrados 600 L de água em rede de plâncton (68 µm). As amostras
foram fixadas com solução de formaldeído a 4% tamponado com carbonato de cálcio.
A identificação das espécies de cladócero foi realizada com auxílio de bibliografia
especializada (Elmoor-Loureiro 1997; 2014), e a riqueza específica de cada amostra foi
analisada até a estabilização da curva de incremento de espécies. Esses dados foram utilizados
para inferência sobre a resistência biótica da riqueza de cladóceros à invasão de Daphnia
lumholtzi nos pontos de amostragem.
As abundâncias dessa espécie e da comunidade de cladóceros (ind.m-3) foram
estimadas a partir da contagem de no mínimo 50 indivíduos (Bottrell et al. 1976) em três subamostragens subseqüentes, obtidas com pipeta do tipo Hensen-Stempell (2,5ml), em câmaras
de Sedgewick-Rafter modificada, sob microscópio óptico.

2.2.5 Análises dos dados
Para testar se a densidade média da espécie não nativa e a riqueza média de cladóceros
diferiam entre os trechos amostrados, foram realizadas análises de variância. Para tanto, os
pontos de amostragem foram agrupados espacialmente em diferentes trechos: (i) reservatórios
a montante (R), (ii) trecho superior do rio Paraná (TS, incluindo o rio e as lagoas conectadas,
um tributário da margem esquerda – rio Paranapanema – e dois tributários da margem direita
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– rios Baía e Ivinhema), (iii) trecho médio do rio Paraná (TM, incluindo o rio e as lagoas
conectadas, um tributário da margem direita – rio Amambai – e outro da margem esquerda –
rio Ivaí) e (iv) trecho inferior (TI, incluindo o rio e as lagoas conectadas, um tributário da
margem direita – rio Iguatemi – e outro da margem esquerda – rio Piquirí) em cada um dos
meses de coleta.
Para averiguar se a densidade média da espécie não nativa e a riqueza média de
cladóceros, em cada um dos meses de amostragem, diferiam entre os trechos citados acima e
para verificar se os meses de amostragem diferiam entre si (hipóteses i e iii), foram realizadas
ANOVAs unifatoriais: espaço e tempo quando atendidos os pressupostos, e, Kruskal-Wallis,
quando não atendidos os pressupostos. A significância considerada foi de p < 0,05 e as
análises foram realizadas com o auxílio do pacote estatístico Statistica versão 7.1 (Statsoft,
2005).
Para testar a relação entre a distância geográfica e a densidade de Daphnia lumholtzi
(hipótese i), foi realizada uma regressão linear simples para cada mês de amostragem (Sokal
& Rohlf 1991). A distância geográfica foi calculada com base nas coordenadas geográficas
dos pontos de amostragem e posteriormente foi calculada uma matriz de distância euclidiana
com base no ponto de amostragem mais distante (reservatório de Ilha Solteira) através do
programa estatístico R, versão 2.14.1 (R Core Team 2011), utilizando o pacote estatístico
vegan (Oksanen et al., 2014). A distância euclidiana entre os pontos com base no ponto de
amostragem mais distante foi usada para efetuar a análise de regressão simples juntamente
com a densidade de Daphnia lumholtzi de cada ponto. Os pressupostos de normalidade,
linearidade e homocedasticidade foram testados e o p < 0,05 foi considerado significativo.
Essa análise foi realizada com o auxílio do pacote estatístico Statistica versão 7.1 (Statsoft,
2005).
Para testar as relações entre a abundância do recurso alimentar disponível (densidade
fitoplanctônica) e resistência biótica (riqueza de espécies de cladóceros) com a abundância de
Daphnia lumholtzi (hipóteses ii e iii) foram realizadas regressões lineares simples (Sokal &
Rohlf, 1991). Os dados foram padronizados em log (x+1). Os pressupostos de normalidade,
linearidade e homocedasticidade foram testados para cada análise. Estas análises foram
realizadas com o programa estatístico R, versão 2.14.1(R Core Team 2011) e a sua
significância foi considerada quando a probabilidade foi menor do que 0,05.
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2.3 RESULTADOS

Daphnia lumholtzi foi registrada em 27 dos 48 pontos de amostragem, sendo eles: três
reservatórios, vinte e três pontos ao longo do canal do rio Paraná e uma lagoa conectada ao rio
Paraná (Figura 1). Em novembro de 2013 a espécie não nativa foi registrada em 10 pontos de
amostragem (Figura 2a) e em agosto de 2014 (Figura 2b) em 23 pontos.

Figura 1. Mapa do trecho de estudo destacando os pontos de ocorrência de Daphnia lumholtzi durante todo o
período de amostragem. Reservatórios de (1) Ilha Solteira; (2) Três Irmão; (3) Porto Primavera; rio Paraná (4)
ponto 1, margem esquerda; (5) ponto 1, centro; (6) ponto 1, margem direita, (7) ponto 2, centro; (8) ponto 3,
centro; (9) ponto 2, margem direita, (10) ponto 3, margem direita; (11) ponto 4, centro; (12) ponto 4, margem
direita, (13) ponto 4, margem esquerda; (14) ponto 5, centro; (15) ponto 7, centro, (16) ponto 7, margem
esquerda; (17) ponto 6, centro; (18) ponto 6, margem direita, (19) ponto 6, margem esquerda, (20) lagoa São
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João; (21) ponto 10, margem esquerda, (22) ponto 10, centro; (23) ponto 11, margem direita; (24) ponto 11,
margem esquerda, (25) ponto 12, centro; (26) ponto 12, margem direita, (27) ponto 12, margem esquerda.

A densidade da espécie variou de 1 a 885 ind/m³ entre os pontos de amostragem em
todo o estudo. Em novembro de 2013, a maior densidade da espécie foi registrada no
reservatório de Três Irmãos e em agosto de 2014, em Porto Primavera (Figura 2 e Tabela 2).
A densidade média de Daphnia lumholtzi diferiu significativamente entre os meses
amostrados (H= 8,76; p=0,003) (Figura 3). No mês de novembro não foi possível testar a
diferença da densidade da espécie entre os trechos, pois esta ocorreu em baixas densidades e
em poucos pontos de amostragem (Figura 2 e tabela 2) e no mês de agosto de 2014 não houve
diferença significativa na densidade de Daphnia lumholtzi entre os trechos (H= 2,97;
p=0,390).

Figura 2. Densidade de Daphnia lumholtzi nos pontos de amostragem onde ela ocorreu em (a) novembro
de 2013 e (b) agosto de 2014. Escalas do eixo Y diferenciadas. Para o reconhecimento dos pontos ver
Figura 1.
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Tabela 2. Densidade de Daphnia lumholtzi em cada mês de amostragem

média
± DP
máximo
mínimo

Densidade de Daphnia lumholtzi (ind/m³)
Novembro – 2013
Agosto – 2014
3,9
29,8
18,9
132,1
130,2
885,1
1,0
1,0

Figura 3. Densidade de Daphnia lumholtzi registrada nos meses de amostragem (símbolo = média; barra= erro).

No mês de novembro não foi possível testar a influência da distância geográfica sobre
a densidade da espécie, pois também, esta ocorreu em baixas densidades e em poucos pontos
de amostragem, porém, no mês de agosto de 2014, foi observada uma relação negativa e
significativa da distância geográfica sobre a densidade da espécie (R²= 0,01; p= 0,61) (Figura
4).

Figura 4. Relação entre as densidades de Daphnia lumholtzi e a distância geográfica entre os pontos de
amostragem em que a espécie ocorreu no mês de agosto de 2014 .
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Quanto à disponibilidade de alimento (Apêndice 1), foi encontrada uma relação
positiva e significativa entre a densidade de Daphnia lumholtzi e a densidade fitoplanctônica
(R²ajustado=0.69; p<0.001), (Figura 5).

Figura 5. Relação entre as densidades de Daphnia lumholtzi e da comunidade fitoplantônica nos pontos de
ocorrência da espécie, durante os dois meses de amostragem.

Em todo o estudo foram registradas 49 espécies de cladóceros (Apêndices 2 e 3),
sendo que 41 espécies ocorreram em novembro de 2013, e 30, em agosto de 2014 (Figura 6).

Figura 6. Valores ( ) médio, ( I ) máximo e mínimos da riqueza de espécies de cladóceros nos pontos em
que a espécie invasora Daphnia lumholtzi (s) ocorreu e (n) não ocorreu nos diferentes meses de
amostragem.

A riqueza de espécies de cladóceros não apresentou uma diferença significativa entre
os trechos de amostragem (novembro de 2013: F=1.27; p=0,29; agosto de 2014: F= 0,40;
p=0,75), porém diferiu significativamente entre os meses (ANOVA, F=27.33; p < 0,001)
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(Figura 7), apresentando menores valores de riqueza no mês em que a espécie não nativa
apresentou a maior frequência de ocorrência. No entanto, a riqueza de espécies de cladóceros
não apresentou relação significativa com a densidade de Daphnia lumholtzi (R²= 0,006;
p=0.076).

Figura 7. Valores médios ± erro padrão da riqueza de espécies de cladóceros nos dois meses de
amostragem com as porcentagens de frequência de ocorrência de Daphnia lumholtzi para cada mês.

2.4 DISCUSSÃO

Daphnia lumholtzi pode ser considerada como uma espécie estabelecida na bacia do
rio Paraná devido a sua ampla distribuição no local de estudo, as altas densidade registradas
pela espécie nos reservatórios de Porto Primavera e Três Irmãos e a capacidade da espécie de
manter populações nos ambientes conectados, no próprio rio Paraná e no reservatório de Três
Irmãos, desde o seu primeiro registro em 2003 (Zanata et al. 2003; Simões et al. 2009).
A densidade elevada de Daphnia lumholtzi encontrada nos reservatórios e a influência
da distância geográfica sobre as densidades de Daphnia lumholtzi, ainda que os reservatórios
não tenham apresentado diferenças significativas quanto à densidade média de Daphnia
lumholzti em relação aos demais trechos de amostragens, sugerem que estes ambientes têm
um importante papel no processo de invasão desta espécie. Havel e Shurin (2004) relatam
uma maior incidência das populações de Daphnia lumholtzi em ambientes de reservatórios
nos Estados Unidos e discutem, ainda, o papel dos reservatórios como facilitadores do
processo de invasão (Havel et al. 2005a).
Teorias mais antigas já discutiam a suscetibilidade de ambientes mais simples e
antropizados à invasão, devido às interações interespecíficas serem mais fortes nos
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ecossistemas naturais, provendo barreiras ao sucesso de colonização (Elton 1958). Casos de
invasão a partir de reservatórios já foram registrados para outras espécies (Johnson et al.
2008), inclusive na planície de inundação do alto rio Paraná, como no caso do ciclídeo
Geophagus proximus (Gois et al. 2014).
As maiores densidade de Daphnia lumholtzi registradas nos reservatórios e o fato das
ocorrências na planície de inundação do alto rio Paraná limitarem-se a ambientes conectados
ao rio, demonstram a importância do rio Paraná como um canal de dispersão para esta
espécie, dos reservatórios para outros locais da planície. Para os organismos aquáticos, as
ligações que os rios exercem entre os reservatórios podem aumentar consideravelmente as
taxas de dispersão dos organismos zooplanctônicos (Shurin & Havel 2002). Isso pode ser
observado pelo fato de que em novembro de 2013 Daphnia lumholtzi apresentou uma baixa
frequência de ocorrência e menos de um ano depois o número de registros dobrou,
aumentando sua distribuição em agosto de 2014.
A ocorrência de Daphnia lumholtzi no baixo rio Paraná (Argentina) (Kotov & Taylor
2014) apenas três anos após ser registrada no alto rio Paraná (Brasil) e a rápida capacidade de
dispersão desta espécie, comentada por Havel e Shurin (2004), suportam a ideia de que o rio
Paraná pode ter um papel fundamental na dispersão da espécie para outros locais, podendo
futuramente atingir ambientes localizados dentro de unidades de conservação ambiental a
jusante dos reservatórios, na planície de inundação.
Estudos de longa duração realizados na planície de inundação do alto rio Paraná
mostram o registro de Daphnia lumholtzi, no ano de 2013, em um canal que liga o rio Paraná
a um de seus tributários na margem direita (Sub-bacia do rio Ivinhema), dentro de uma
unidade de conservação ambiental (Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema).
Entretanto, a espécie nunca foi registrada em qualquer outro ambiente pertencente a esta subbacia, e nem na sub-bacia de outro tributário na planície (Sub-bacia do rio Baía) (Bonecker,
dados não publicados).
Na maior parte do estudo, foi possível observar que quando Daphnia lumholtzi
ocorreu em maiores densidades, a densidade fitoplanctônica também foi maior, e quando a
espécie ocorreu em menores densidade ou não ocorreu, a densidade fitoplanctônica também
foi menor, indicando que suas populações colonizaram ambientes com maior quantidade de
recurso. Davis et al. (2000) predizem que ambientes que apresentarem maior disponibilidade
de um recurso limitante, seja porque o uso deste recurso por parte da comunidade nativa
declinou ou por que o recurso aumentou mais rapidamente do que a comunidade é capaz de
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assimilar, tornam-se mais vulneráveis a invasão por apresentar mais recurso disponível ao
invasor.
A densidade de Daphnia lumholtzi também apresentou uma relação positiva e
significativa com a densidade fitoplanctônica, corroborando a hipótese de que uma maior
disponibilidade de alimento favorece maiores densidades da espécie introduzida. Resultado
semelhante foi encontrado em um estudo realizado com outra espécie de cladócero invasor
(Bythotrephes longimanus), onde foi encontrada uma relação positiva do estabelecimento da
espécie com ambientes mais produtivos (Brown et al. 2012).
Pesquisas tentam compreender quais fatores tornam os ambientes mais suscetíveis à
invasão de Daphnia lumholtzi (Lennon et al. 2001; Dzialowski et al. 2007). Dzialowski et al.
(2007) não observaram influência da disponibilidade de alimento (clorofila a) sobre o
estabelecimento ou a densidade dessa espécie em condições experimentais, enquanto que a
resistência biótica (biomassa e riqueza de espécies de microcrustáceos) foi apontada como o
principal fator que impediu o estabelecimento da espécie não nativa. Embora estes resultados
sejam opostos aos encontrados por este estudo, no qual não foi observada influência
significativa da riqueza de espécies de cladóceros sobre a densidade de Daphnia lumholtzi,
variáveis diferentes foram usadas como medida de disponibilidade de recursos e resistência
biótica em cada estudo, podendo explicar a divergência entre estes resultados.
Acredita-se que maiores disponibilidade de recurso reduzam a competição por
alimento (Davis et al. 1998), possibilitando que a espécie invista mais em reprodução
(Lehman 1987), podendo assim, colonizar mais ambientes. Além disso, quanto maior o
distúrbio a que um ambiente está sujeito, maiores são as variações ambientais que nele ocorre
e maiores podem ser as alterações na disponibilidade de recursos, como por exemplo, o
recurso alimentar (Havel et al. 2005a). Pelo fato de os reservatórios serem ambientes mais
sujeitos a estes distúrbios, isto pode, em certos momentos, favorecer uma maior densidade de
algas (Havel et al. 2005a), explicando assim, as maiores densidades de Daphnia lumholtzi
registradas nesses ambientes.
Desde que foi registrada pela primeira vez na planície de inundação do alto rio Paraná
(Simões et al. 2009), Daphnia lumholtzi não foi registrada novamente por um período de
quase quatro anos. A partir de 2011, a espécie passou a ter novos registros em poucos
ambientes e em baixas densidades (Bonecker, dados não publicados). Tinha-se como
pressuposto deste estudo, que a resistência biótica fosse um fator importante na explicação
das baixas densidades da espécie ou da ausência da mesma nos pontos de amostragem
localizados na planície de inundação, corroborando os resultados experimentais encontrado
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por Dzialowski et al. (2007). Porém, não foi verificada influência significativa da resistência
biótica sobre as densidades das populações da espécie, ainda que o período com menor
riqueza de cladóceros tenha coincidido com o período de maior frequência de ocorrência de
Daphnia lumholtzi. Provavelmente, um dos fatores que influenciou o aumento da frequência
de ocorrência da espécie de novembro de 2013 para agosto de 2014 não tenha relação com a
diversidade de cladóceros e sim, com a alta densidade de Daphnia lumholtzi registrada no
reservatório de Porto Primavera. Como já dito anteriormente, o reservatório acaba
funcionando como uma fonte de propágulos desta espécie para o rio (Havel et al. 2015), e isso
possibilitou que a alta densidade apresentada pela espécie durante este período fosse
suficiente para que ela se dispersasse amplamente pelo rio Paraná. De fato, a relação da
resistência biótica com a capacidade de um ambiente em resistir à invasão de uma espécie,
tem se mostrado bastante contraditória em diversos estudos (Levine & D’ Antonio 1999),
sendo que outros autores evidenciam que, possivelmente, variáveis como a pressão de
propágulo tenham maior influência nesse processo (Von Holle & Simberloff, 2005).
Embora ainda não tenha sido identificado nenhum efeito negativo sobre as
comunidades locais ou a espécie ainda não tenha sido registrada nos ambientes pertencentes à
unidade de conservação ligada ao rio Paraná, este estudo mostra que os reservatórios e a
disponibilidade de recurso alimentar têm facilitado o estabelecimento de Daphnia lumholtzi, e
que a conectividade entre os ambientes da planície de inundação propicia a dispersão desta
espécie, fazendo com que ela atinja grandes distâncias rapidamente. Sendo assim,
monitoramentos constantes devem ser realizados a fim de identificar quais outros fatores
podem ser responsáveis pelo aumento da invasibilidade destes ambientes e quais os possíveis
efeitos que esta espécie pode exercer sobre a comunidade local.
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APÊNDICE 1. Tabela de dados da densidade fitoplanctônica nos dois meses de amostragem e
nos pontos em que a espécie não nativa estava ou não presente durante todo o estudo.

Tabela 3. Disponibilidade de recurso alimentar em cada período de coleta e por pontos de amostragem com
a presença e ausência de Daphnia lumholtzi; Média ± Desvio Padrão, Máximo e Mínimo.
Novembro – 2013

Agosto – 2014

Densidade
Fitoplanctônica
(ind.ml -1)

média
± DP
máximo
mínimo

616,2
1493,9
8777,0
13,0
Presença de
D. lumholtzi

1487,5
4710,4
25099,0
19,0
Ausência de
D. lumholtzi

Densidade
Fitoplanctônica
(ind.ml-1)

média
± DP
máximo
mínimo

296,4
394,7
1654,0
13,0

1447,5
4273,4
25099,0
19,0
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APÊNDICE 2. Tabela de dados da riqueza de cladóceros nos dois meses de amostragem e nos
pontos em que a espécie não nativa estava ou não presente durante todo o estudo.
Tabela 4. Riqueza de cladóceros em cada período de coleta e por pontos de amostragem com a presença e
ausência de Daphnia lumholtzi; Média ± Desvio Padrão, Máximo e Mínimo.

média
± DP
máximo
mínimo

média
± DP
máximo
mínimo

Riqueza de Cladóceros
Novembro – 2013
Agosto – 2014
6,9
4,6
2,4
1,9
12,0
9,0
3,0
1,0
Presença de
Ausência de
D. lumholtzi
D. lumholtzi
5,4
5,9
2,2
2,6
11,0
12,0
2,0
1,0
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APÊNDICE 3. Inventário de espécies de cladóceros que foram registradas durante o estudo.
Phylum: Arthropoda
Subphylum: Crustacea
Classe: Brachiopoda
Ordem: Cladocera
Família: Bosminidae
Bosmina freyi De Melo & Hebert, 1994
B. tubicen Brehm, 1939
B. hagmanni Stingelin, 1904
Bosminopsis deitersi Richard, 1895
Família: Chydoridae
Acroperus tupinamba Sinev & Elmoor Loureiro, 2010
C. cf sphaericus
Alona glabra Sars, 1901
Coronatella monacantha (Sars, 1901)
A. dentifera (Sars, 1901)
C. poppei (Richard, 1897)
A. guttata Sars, 1862
Dunhevedia odontoplax Sars, 1901
A. iheringula Sars, 1901
Ephemeroporus barroisi (Richard, 1894)
A. intermedia Sars, 1862
E. hybridus (Daday, 1905)
Alonella clathratula Sars, 1896
E. tridentatus (Bergamin, 1931)
A. dadayi Birge, 1910
Euryalona brasiliensis Brehm & Thomsen, 1936
Alonella sp.
Graptoleberis occidentalis Sars, 1901
Anthalona verrucosa (Sars, 1901)
Karualona muelleri (Richard, 1897)
Bergamina lineolata (Sars, 1901)
Leydigia ipojucae Brehm, 1938
Camptocercus australis Sars, 1896
Nicsmirnovius cf fitzpatricki (Chien, 1970)
Chydorus eurynotus Sars, 1901
Notoalona sculpta (Sars, 1901)
C. parvireticulatus Frey, 1987
Picripleuroxus cf denticulatus
C. pubescens Sars, 1901
Família: Daphniidae
Ceriodaphnia cornuta Sars, 1886
Daphnia gessneri Herbst, 1967
C. reticulata (Jurine, 1820)
D. lumholtzi (Sars, 1885)
C. silvestrii Daday, 1902
Simocephalus serrulatus Koch, 1841
Família: Ilyocryptidae
Ilyocryptus spinifer Herrick, 1882
Família: Macrothricidae
Macrothrix elegans Sars, 1901
M. squamosa Sars, 1901
Família: Moinidae
Moina micrura Kurz, 1874
M. minuta Hansen, 1899
Família: Sididae
Diaphanosoma birgei Korineck, 1981
D. spinulosum Herbst, 1967
D. brevireme Sars, 1901
D. polyspina Korovchinsky 1982
D. fluviatile Hansen, 1899
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3 RECONSTRUINDO A ROTA DE DISPERSÃO DE UMA ESPÉCIE NÃO NATIVA
Daphnia lumholtzi (CLADOCERA) PELO CONTINENTE AMERICANO
USANDO MARCADORES GENÉTICOS2

2

Capítulo II formatado de acordo com as normas da Biological Invasions.
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RESUMO: Ambientes aquáticos continentais têm se mostrado frágeis aos episódios de
invasão biológica. Ferramentas moleculares têm sido um importante aliado para o estudo das
invasões, auxiliando a recriar rotas e identificar a origem de indivíduos não nativos. Este
estudo teve como objetivo comparar as sequências genéticas de populações de Daphnia
lumholtzi provenientes da planície do alto rio Paraná com as sequências genéticas de
populações desta espécie provenientes de outras partes do mundo. Procurou-se identificar a
proximidade genética entre as populações desta espécie, recriar a rota de invasão da mesma
neste ecossistema e identificar o seu possível local de origem. Os espécimes utilizados para o
sequenciamento genético foram coletados em uma lagoa conectada ao rio Paraná, e para a
comparação gênica foram utilizados os genes COI e 12S. As sequências genéticas das
populações de outras localidades fora do Brasil foram obtidas através do GenBank. Os
espécimes de Daphnia lumholtzi sequenciados são muito próximos geneticamente das
populações provenientes dos Estados Unidos e México, e consideravelmente distantes das
populações provenientes da Austrália. Os dados indicam que as populações da planície foram
introduzidas, provavelmente, a partir de populações provenientes dos Estados Unidos e que,
possivelmente, ambas possuam uma origem comum. Além disso, a considerável distância
genética que os espécimes provenientes deste estudo apresentaram das populações
provenientes da Austrália sugerem que ambas possam ser espécies distintas.
PALAVRAS-CHAVE: Daphnia lumholtzi, rotas de invasão, sequenciamento genético, COI,
12S.

ABSTRACT: Continental aquatic ecosystems have been vulnerable to episodes of invasion.
Molecular techniques have been an important tool in the study of biological invasions,
helping to recreate routes and identify the source of non-native individuals. The aim of this
study was to compare genetic sequences of Daphnia lumholtzi population from Upper Paraná
River floodplain, with the genetic sequences of populations from other countries. We
identified genetic proximities of these populations to recreate the invasion route of this
species in our ecosystem, and to identify its possible origin. Specimens applied for genetic
sequencing were collected in a pond connected to the Parana River and for gene comparison,
COI and 12S genes were used. Genetic sequences of populations outside Brazil were obtained
from GenBank. Daphnia lumholtzi specimens sequenced in this study are closer genetically
from United States and Mexico populations and considerably distant from Australia’s
populations. Our data indicate that populations present in the Paraná River floodplain were
probably introduced from the United States’ populations and possibly both have a common
origin. Moreover, genetic distance between Brazil’s specimens and Australia’s populations
suggests that both may be even different species.
KEYWORDS: Daphnia lumholtzi, invasion pathway, genetic sequencing, COI, 12S.
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3.1 INTRODUÇÃO

As taxas de introduções de espécies não nativas em novos ambientes têm crescido nos
últimos anos, e as atividades antrópicas contribuem para aceleração deste processo, rompendo
barreiras biogeográficas e possibilitando a colonização de um novo ambiente por uma espécie
não nativa (Havel et al. 2015). Desta forma, invasões intercontinentais têm sido cada vez
mais comuns, uma vez que a barreira geográfica é transposta e nem sempre os filtros
fisiológicos e biológicos são suficientes para impedir o estabelecimento da espécie não nativa.
Ambientes aquáticos continentais têm se mostrado frágeis aos episódios de invasão. A
elevada conectividade que os sistemas fluviais podem apresentar constitui uma rota de fácil
dispersão para espécies não nativas (Simões et al. 2009). Porém, devido ao tamanho variado
dos organismos aquáticos continentais, nem sempre estes processos são fáceis de acompanhar
em todas as comunidades.
Cladóceros são componentes do plâncton de água doce e possuem grande importância
nas redes tróficas (Sommer & Stibor 2002). Seu elevado tamanho corporal, quando
comparado aos outros organismos filtradores da comunidade zooplanctônica, permite que ele
seja um bom competidor devido a sua eficiência na filtragem de alimento (Burns 1968).
Pesquisas recentes mostram a importância de organismos invasores pertencentes a esta
comunidade nos processos relacionados a predação, fluxo de energia e competição (Yan &
Pawson 1997; Mack et al. 2000; Stewart & Sprules 2011). Apesar da dificuldade em se
acompanhar este processo, devido ao tamanho destes organismos, muito já se conhece sobre o
papel das invasões nesta comunidade, porém, muitos outros aspectos precisam ainda ser
estudados.
Daphnia lumholtzi G. O. Sars, 1885 (Crustacea: Branchiopoda), uma espécie de
cladócero nativa da Austrália, África e Ásia, teve seu primeiro registro de invasões no
continente americano nos Estados Unidos na década de 90 (Sorensen & Sterner 1992) e
rapidamente se alastrou por diversos lagos e reservatórios (Havel et al. 2005). Em 2000 a
espécie teve o seu primeiro registro em águas brasileiras (Zanata et al. 2003). Posteriormente,
em 2003 a espécie foi encontrada por Simões et al. (2009) na planície de inundação do alto rio
Paraná e, três anos depois, foi registrada por Kotov & Taylor (2014) no baixo rio Paraná.
Análises moleculares mostradas por Havel et al. (2000) indicam que a origem de
populações norte americanas de Daphnia lumholtzi podem estar relacionadas aos continentes
da Ásia e África, porém é necessário verificar a origem das populações presentes na América
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do Sul para determinar possíveis meios de introdução desta espécie no Brasil e sua rota de
invasão.
A crescente utilização de ferramentas moleculares nos últimos anos tem e continuará a
ter um forte impacto na compreensão da diversidade, filogenia e biogeografia de cladóceros
(Schwenk et al. 2000; Taylor et al. 2002). O método de identificação molecular do COI tem
sido um importante aliado no estudo de invasões biológicas para recriar rotas e identificar a
origens de indivíduos não nativos (Teske et al. 2014).
Dessa forma, este estudo teve por objetivo comparar os genes COI e 12S dos
espécimes encontrados em um ambiente da planície de inundação do alto rio Paraná, com os
genes das demais populações de Daphnia lumholtzi presentes no continente americano e das
populações dos locais de origem da espécie, para que assim, seja possível identificar qual a
origem das populações introduzidas no Brasil.

3.2 MÉTODO

3.2.1 Obtenção dos organismos
Os espécimes analisados foram coletados por meio de arrastos verticais, com rede de
plâncton de 68 µm de abertura de malha, em uma lagoa conectada ao rio Paraná (22º44' S;
53º15' W). Posteriormente, estes indivíduos foram identificados morfologicamente, de acordo
com chave de identificação específica, separados através de microscópio óptico comum e
cultivados em laboratório. Foram separados 10 indivíduos adultos para a análise molecular
utilizando os genes mitocondriais citocromo oxidase subunidade I (COI) e 12S.

3.2.2 Análise molecular
A extração de DNA foi realizada através do protocolo HotShot (Montero-Pau et al.
2008). O gene COI foi amplificado utilizando os primers ZplankF1 e ZplankR1 (Prosser et al.
2013). Para a realização da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) foram seguidos os
seguintes passos: desnaturação inicial a 94ºC (2') seguido por 5 ciclos de desnaturação,
emparelhamento e extensão de 94ºC (40''), 45 °C (40''), 72ºC (60''), e 35 ciclos de
desnaturação a 94ºC (40''), annealing 51ºC (40'') e extensão 72ºC (60''), e extensão final a
72ºC (5').
O gene 12S foi amplificado utilizando os primers L13337-12S e H13842-12S
(Machida et al. 2004). Durante a realização da PCR foram seguidos os seguintes passos:
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desnaturação inicial a 95ºC (4'), seguido por 40 ciclo de desnaturação, emparelhamento e
extensão de 94ºC (45''), 60°C (45''), 72ºC (90''), e extensão final a 72ºC (6').
Para purificar os produtos finais da reação da PCR foi utilizado o "High Pure PCR
Product Purification Kit" (Roche). O sequenciamento foi realizado pelo sistema ABI PRISM
BigDye Terminator v3.1 (Applied Biosystems) em um sequenciador automatizado ABI 3730.
Os produtos da PCR foram sequenciados, em ambas as direções, pelos primers amplificados e
foram sobrepostas para obter o 12S RNAr completos e as sequências dos genes COI.

3.2.3Análise e comparação das sequências
As sequências foram alinhadas no programa Mega 6 (Tamura et al. 2013) a partir do
algoritmo Clustal W (Thompson et al. 1994). A seleção do melhor modelo de substituição
nucleotídica para cada fragmento foi realizada no programa MEGA 6. Duas reconstruções
filogenéticas foram realizadas: a primeira utilizando o gene COI e a segunda o gene 12S, de
acordo com o modelo GTR com distribuição gama e sítios invariáveis, a partir do método
estatístico de máxima verossimilhança. A espécie de cladócero Moina micrura foi utilizada
como outgroup para as análises e suas sequencias genéticas foram obtidas no banco de dados
do GenBank.
As edições das árvores resultantes das análises foram realizadas no programa MEGA6.
Em ambas as análises de verossimilhança, foram utilizadas 1000 reamostragens de bootstrap.
As sequências das populações de Daphnia lumholtzi das demais localidades foram
obtidas no banco de dados GenBank (Tabela 1).

3.3 RESULTADOS
Foram encontrados, através do banco de dados do GenBank, sequências de populações
de Daphnia lumholtzi coletadas em três localidades diferentes para o gene do COI e duas
localidades deferentes para o gene 12S (Tabela 1).
O resultado obtido através da análise do gene COI evidencia que as populações de
Daphnia lumholtzi, encontradas neste estudo, são mais semelhantes às populações dos
Estados Unidos e México (Figura 1).
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Tabela 1. Localidades das populações de Daphnia lumholtzi e número de acesso para os genes COI e 12S no
GenBank. (BRA= Brasil; EUA= Estados Unidos da América; MEX= México; AUS= Austrália).
Cidade

País

COI

12 S

Referências

Paraná

BRA

Neste estudo

Neste estudo

Mississipi,
Missouri

EUA

AF308974.1

FJ427408;
U34739.1

(Taylor et al. 1996; Hebert et al.
2002; Adamowicz et al. 2009)

Sonora

MEX

EU702127.1

--

(Elías-Gutiérrez et al. 2008)

Nova Gales
do Sul

AUS

AY921417.1

AY921466.1

(Adamowicz et al. 2009)

Figura 1. Árvore filogenética de máxima verossimilhança construída a partir do gene COI das populações de
Daphnia lumholtzi, de acordo com modelo de substituição nucleotídica GTR+I+G com 1000 reamostragens de
bootstrap. (BRA= Brasil; EUA= Estados Unidos da América; MEX= México; AUS= Austrália). Moina micrura
foi utilizada como outgroup. Entre parênteses estão os códigos de acesso ao GenBank.

As análises com base no gene 12S (Figura 2) confirmam a proximidade genética entre
os espécimes de Daphnia lumholtzi coletados no Brasil e as populações dos Estados Unidos.

Figura 2. Árvore filogenética de máxima verossimilhança construída a partir do gene 12S das populações de
Daphnia lumholtzi, de acordo com modelo de substituição nucleotídica GTR+I+G com 1000 reamostragens de
bootstrap. (BRA= Brasil; EUA= Estados Unidos da Améca; AUS= Austrália). Moina micrura foi utilizada como
outgroup. Entre parênteses estão os códigos de acesso ao GenBank.
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Foram obtidas, ainda, informações genéticas de uma linhagem diferente proveniente
da Austrália. Porém, os espécimes encontrados no Brasil se mostram mais distantes
geneticamente desta linhagem, tanto de acordo com o gene 12S quanto com o gene COI
(Tabela 2).
Tabela 2. Distâncias genéticas entre populações de Daphnias lumholtzi para o gene COI. (BRA= Brasil; EUA=
Estados Unidos da América; MEX= México; AUS= Austrália).
1
2
3
4
1
Daphnia lumholtzi, Paraná - BRA
2
Daphnia lumholtzi, Mississipi - EUA
0.002 0.002
3
Daphnia lumholtzi, Sonora - MEX
0.002 0.002 0.003
4
Daphnia lumholtzi, Nova Gales do Sul - AUS
0.084 0.084 0.086 0.082

3.4 DISCUSSÃO

No continente americano Daphnia lumholtzi possui registros em uma ampla extensão
dos Estados Unidos (Havel et al. 2002), México (Silva-Briano et al. 2010), Brasil (Zanata et
al. 2003; Simões et al. 2009) e Argentina (Kotov & Taylor 2014), sendo a sua distribuição
expandida em menos de 20 anos. Após o seu primeiro registro no Brasil em 2000 (Zanata et
al. 2003), essa espécie vem sendo registrada cada vez em mais ambientes da planície de
inundação do alto rio Paraná (Simões et al. 2009), evidenciando sua alta capacidade de
dispersão, já registrada em outras partes do continente (Havel & Lampert 2006).
A proximidade genética que os espécimes do presente estudo apresentaram com as
populações das regiões americanas sugere que a população encontrada no Brasil pode ter sido
introduzida a partir das populações de Daphnia lumholtzi proveniente dos Estados Unidos, e
que ambas possuam uma origem comum.
Havel e Hebert (1993) discutem que a introdução dessa espécie nos reservatórios norte
americanos pode ter ocorrido em associação ao peixamento de tilápia (Oreochromis aureus)
ou a introdução de perca do Nilo (Lates niloticus), ambas as espécies de peixes provenientes
da África. Apesar de não terem sido encontradas sequências genéticas disponíveis desta
espécie para as localidades da África, Ásia e Argentina no GenBank, tanto do gene COI
quanto do 12S, e não ter sido possível analisar a distância genética do espécime deste estudo
com as populações destas localidades, acredita-se que as populações presentes no Brasil sejam
próximas geneticamente às populações nativas da África e/ou Ásia, visto a proximidade
genética que estes últimos apresentam com as populações dos Estados Unidos.
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Daphnia lumholtzi também apresentou proximidade com as populações do México,
ainda que menor quando comparada com as populações provenientes dos Estados Unidos.
Silva-Briano et al. (2010) relatam que as características morfológicas apresentadas pelos
espécimes do México indicam diferenças destes para os espécimes encontrados no Brasil.
Enquanto que, os espécimes do México se aproximam mais dos de origem Australiana, por
apresentarem o pós-abdômen bilobado, com os espinhos da parte posterior distal mais largos e
compridos, os espécimes registrados no Brasil possuem o pós-abdômen reto, com os espinhos
da parte posterior distal mais curtos (Silva-Briano et al. 2010). Isso reforça que a introdução
da espécie no Brasil pode ter ocorrido a partir das populações presentes nos Estados Unidos.
Benzie (1988) relata o caráter variável destas características, enquanto que Silva-Briano et al.
(2010) discutem que populações de ambas as variações (pós-abdômen bilobado ou retilíneo)
são encontradas nos Estados Unidos, sugerindo distintos eventos de invasão, por populações
com espécimes de características morfológicas distintas.
Independente do gene escolhido para a comparação entre as populações, os espécimes
utilizados neste estudo sempre apresentaram maior distância genética das populações oriundas
da Austrália. A elevada distância genética encontrada entre estas populações, quando
comparados os genes COI, apresenta um indício de que podem se tratar de duas espécies
distintas. Ratnasingham e Hebert (2013) consideram que para comparações realizadas usando
o gene COI, distâncias superiores a dois por cento já podem ser consideradas espécies
distintas para alguns grupos. Porém, devido à baixa quantidade de espécimes obtidos na lagoa
do rio Paraná, análises mais criteriosas envolvendo um maior número de indivíduos, devem
ser realizadas, a fim de comparar as populações, tanto da localidade tipo quando das demais
localidades.
Além disso, estudos mais abrangentes devem ser realizados com a espécie em questão
e suas cogenéricas, no intuito de determinar a distância genética, para o gene COI, necessária
para que as espécies deste grupo possam ser consideradas distintas. Um próximo passo seria,
ainda, comparar um maior número de indivíduos provenientes das populações da localidade
tipo e as demais populações do globo, a fim de verificar a existência de uma possível espécie
críptica de Daphnia lumholtzi.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A planície de inundação do alto rio Paraná possui uma ampla heterogeneidade
ambiental e é um sistema com elevada diversidade biológica que está sob grande influência
dos reservatórios a montante. Com base nisso, este trabalho contribui para a compreensão dos
fatores que facilitam o processo de invasão da espécie não nativa de cladócero, Daphnia
lumholtzi, nos ambientes da planície de inundação e serve como base para estudos futuros a
respeito da invasão desta espécie em águas brasileiras e a dispersão da mesma pelo continente
americano.
A primeira abordagem deste estudo identificou uma importante influência dos
reservatórios e da disponibilidade de alimento como facilitadores da invasão de Daphnia
lumholtzi nos ambientes da planície, porém não foi identificada influência da resistência
biótica em barrar este processo. A segunda abordagem permitiu identificar a proximidade
genética dos espécimes registrados na planície de inundação com os provenientes das
populações dos Estados Unidos e também identificar a elevada distância que os espécimes do
presente estudo possuem com as populações provenientes da Austrália, facilitando assim a
construção de uma possível rota de invasão desta espécie em águas brasileiras.

