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ZOOPLÂNCTON DE DOIS ECOSSISTEMAS 
AQUÁTICOS RASOS, EM ÁREAS DE INCIDÊNCIA 
DO ANOPHELES DARLINGI, NO NOROESTE DO 
ESTADO DO ACRE 

Zooplankton of two shallow aquatic ecosystems, 
natural breeding habitats of Anopheles darlingi, 
Cruzeiro do Sul, Acre 

RESUMO 
O objetivo desta investigação foi realizar levantamento taxonômico do 
zooplâncton em criadouros naturais do Anopheles darlingi. Este estudo foi 
desenvolvido no município de Cruzeiro do Sul, onde foram selecionadas para 
estudos limnológicos, o Açude da Universidade Federal do Acre e o Igarapé 
Preto. A caracterização limnológica dos ambientes aquáticos foi realizada 
mediante as mensurações de temperatura, pH, oxigênio dissolvido, 
transparência da água e turbidez. Para o estudo do zooplâncton amostras 
foram coletadas, semanalmente, com rede de plâncton, com abertura de 50μm 
de malha, na região litorânea. A distribuição das espécies mostrou que os 
rotíferos apresentaram a maior diversidade de organismos. Novos registros 
foram observados para o Estado do Acre: As espécies Lecane lunaris, Lecane 
quadridentata, Lecane kutikova, Dissotrocha aculeata, e os gêneros Dissotrocha, 
Macrochaetus e Alona. Observou-se ainda a predominância de rotíferos no 
Igarapé Preto e de cladóceros no açude do Canela Fina, onde foi verificada a 
presença constante de larvas do mosquito A. darlingi, especialmente no açude 
da Universidade. A presença da larva foi maior em regiões com riqueza maior 
de rotífera. O índice de Jaccard, para comparar os ambientes, foi 0,048 e revelou 
baixa similaridade para os ambientes avaliados. 

Palavras-Chave: zooplâncton; açude; igarapé; Alto Juruá; Anopheles darlingi. 

ABSTRACT 
The objective of this investigation was to carry out a taxonomic survey of the 
zooplanckton in natural breeding habitats of Anopheles darling. This study was 
conducted in the municipality of Cruzeiro do Sul, where the University 
Federal of Acre dam reservoir and Igarapé Preto were chosen for limnological 
studies. The limnological characterization of the aquatic environments was 
carried out by measuring temperature, pH, dissolved oxygen, transparency 
and turbidity of the water. Zooplankton samples were collected weekly in the 
littoral zone, using a plankton net with a 50-μm mesh size. With regard to the 
distribution of the species, rotifers showed the greatest diversity of organisms. 
New recordings were made for Acre State: the species Lecane lunaris, Lecane 
quadridentata, Lecane kutikova, and Dissotrocha aculeata, and the genera 
Dissotrocha, Macrochaetus and Alona. There was predominance of rotifers in 
Igarapé Preto and of water fleas in the dam reservoir of Canela Fina, while a 
constant presence of larvae of the mosquito A. darlingi was observed especially 
in the University dam reservoir. The presence of these larvae was greater in 
regions with a higher richness of rotifers. The Jaccard index, used to compare 
the environments, was 0.048, revealing low similarity between these 
environments. 

Keywords: zooplankton; dam reservoir igarapé; Alto Juruá; Anopheles 
darlingi. 
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1. INTRODUÇÃO 

A maioria dos rios amazônicos, exceto os maiores de água branca, resulta da união de 

pequenos igarapés que drenam a floresta. Comuns na região, os igarapés são chamados 

assim por originar da união dos termos tupi-guarani, “igara” (que é a embarcação 

escavada num único tronco de árvore) e “apé ou pé” (que significa caminho). Estes 

“caminhos de canoa” são braços estreitos de rios ou canais que possuem pouca 

profundidade e que, por correrem quase no interior da mata, são cobertos pelas sombras 

das árvores, tornando suas águas escuras, quase que geladas. Outro tipo de ecossistema 

são os açudes, sistemas artificiais construídos por fundações federais, estaduais e 

municipais com diversas finalidades. Nesses ambientes, o zooplâncton que são espécies 

componentes da microfauna aquática, podemtolerar condições adversas ambientais e, 

facilmente, adaptar-se como parasitas, protozoários, rotíferos, dentre outros, sejam 

organismos patogênicos e outros que fazem tão somente parte da cadeia alimentar. 

Do zooplâncton, os grupos Rotifera, Cladocera e Copepoda merecem destaque, 

pois contribuem com 90% da biomassa total do zooplâncton. Estes grupos constituem a 

principal fonte de alimento para as diferentes fases do desenvolvimento de peixes 

planctófagos. Portanto, servem de elo entre produtores e consumidores em nível superior 

na cadeia trófica.  

Os rotíferos são organismos que apresentam fases assexuada e sexuada, 

representando um dos principais componentes de comunidades planctônicas de águas 

continentais. Este grupo apresenta padrões de distribuição geográfica nas bacias, 

influenciados pela sua forma oportunista de ocupação (KEPPELER; HARDY, 2004). Os 

cladóceros são, na maioria, partenogenéticos e representam uma diversidade em regiões 

tropicais, controlados pelas condições ambientais propícias ao seu desenvolvimento, 

sendo sua distribuição determinada pela predação. Os copépodos apresentam formas de 

reprodução sexuada (REID, 1985) e, segundo Dussart e Fernando (1986), têm distribuição 

restrita. Entretanto, de acordo com Robertson e Hardy (1984), apresentam grande 

abundância devido, principalmente, à presença de estágios larvais. As diferentes formas 

de ocupação dos diversos nichos dos ecossistemas de águas continentais são influenciadas 

pela interação de parâmetros físicos e químicos e biológicos, determinando uma 

complexidade que interfere, diretamente, na presença de espécies e grupos 

zooplanctônicos (KEPPELER; HARDY, 2004). 

O zooplâncton, em regiões tropicais, apresenta uma grande diversidade de 

espécies e distribuição, e aqui na Amazônia os estudos são ainda escassos na região do 
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Alto Juruá, principalmente em ambientes artificiais como igarapés e açudes. É importante 

citar os estudos relevantes de zooplâncton nestes ambientes de Koste e Robertson (1983); 

Carvalho (1983); Hardy et al. (1984); Robertson e Hardy (1984); Santos-Silva et al. (1989); 

Sendacz Melo-Costa (1991); Bozelli (1992, 1994) e Keppeler e Hardy (2004a,b).  

 Dessa forma, este estudo propõe-se a realizar um levantamento taxonômico do 

zooplâncton em dois ecossistemas do Alto Juruá: Igarapé Preto e o Açude do Canela Fina, 

áreas consideradas criadouras naturais do Anopheles darlingi.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo  

A área de estudo foi o município de Cruzeiro do Sul, localizado em latitude 08°7’44,38”S e 

longitude 72°48’32,79”W, sendo a segunda maior cidade do Estado do Acre. Apresenta 

uma altitude de 182m; possui uma área total de 7.881,5 Km2. Para a limnologia e 

zooplâncton foram realizadas coletas na região do Vale do Juruá (Igarapé Preto e Açude 

da Universidade Federal do Acre). Neste município, foram selecionadas para estudos 

limnológicos, áreas consideradas criadouros naturais do Anopheles darlingi, o Açude da 

Universidade Federal do Acre 7°33'40,63"S e 72°42'55,95"W e o Igarapé Preto 7°35’’38,46”S 

e 72°43”16,46”W (Figura 1).  
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Figura 1 – Município de Cruzeiro do Sul com a localização do  

Açude da Universidade Federal do Acre e Igarapé Preto. 

Parâmetros físicos e químicos 

A caracterização limnológica dos ambientes aquáticos foi realizada na região litorânea, 

mediante as mensurações de temperatura, pH, oxigênio dissolvido e turbidez, utilizando-

se uma sonda limnológica multiparamétrica marca Troll 9500. Adicionalmente, a 

transparência foi verificada por meio de disco de Secchi. As medidas foram realizadas em 

triplicata na região litorânea.  
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Análise qualitativa do zooplâncton 

As amostras foram coletadas, semanalmente, em dois períodos sazonais (seco e chuvoso), 

com rede de plâncton com arrastos horizontais e verticais, com abertura de 50μm de 

malha, realizando-se 14 coletas, na região litorânea no período da manhã, em cada um 

dos ambientes. O material coletado para a análise qualitativa foi acondicionado em 

frascos de polietileno e fixado em solução resfriada de Formaldeído a 4%. Em laboratório, 

o material foi examinado em microscópio estereoscópio, microscópio óptico binocular e 

máquina fotográfica. As identificações basearam-se em representações populacionais de 

indivíduos de cada espécie. A literatura utilizada para auxílio foi Koste (1978), Segers 

(1993), Elmoor-Loureiro (1997) dentre outros.  

Análise dos dados ecológicos  

O coeficiente utilizado no tratamento dos dados foi o Índice de Jaccard. Através dele 

estima-se a diversidade em termos de táxons presentes e ausentes no sistema. Constitui 

uma medida de similaridade qualitativa, calculado de acordo com Magurran (1988).  

A fórmula é caracterizada por: Cj = c/(a + b – c), onde:  

• Cj = índice de similaridade; 

• a = número total de espécies presentes no local 1; 

• b = número total de espécies presentes no local 2; 

• c = número de espécies comuns aos locais A e B.  

3. RESULTADOS 

Na Tabela 1 encontram-se os dados de algumas características físicas e químicas dos 

ambientes estudados. Ambas as estações de coleta apresentaram aproximadamente 1m de 

profundidade.  

Tabela 1 – Características físicas e químicas (Valores médios ± desvio padrão) do  
Igarapé Preto e Açude do Canela Fina. 

 Igarapé Preto Açude do Canela Fina 

Temperatura (oC) 23.1 ± 0.32 27.9 ± 0.18 

pH 6.2 ± 0.01 6.3±0.03 

Oxigênio dissolvido (mg.L-1) 7.4± 0.90 7.2±0.75 

Turbidez (UNT) 9.3±0 16.1±0 

Transparência (m) 0.36±0.28 0.34 ±0.38 

A lista do zooplâncton encontrada está descrita na Tabela 2. No total, foram 

identificadas 26 espécies. Estas espécies foram encontradas nas amostras em baixo 
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número, ou como um único organismo presente, o que possibilitou a identificação de 

menos organismos e dos mesmos somente em nível de gênero.  

A distribuição as espécies, em grandes grupos, mostrou que os rotíferos 

apresentaram a maior diversidade de organismos, com 18 representantes, seguidos por 

Cladocera (7), Copepoda (1), e organismos meroplanctônicos (2). Adicionalmente, foram 

vistos vários protozoários ainda não-identificados, especialmente no Igarapé Preto. 

Observou-se ainda a predominância de rotíferos no Igarapé Preto e de cladóceros no 

açude do Canela Fina. Foi também verificada a presença de Anopheles darlingi, 

principalmente no Açude da Universidade Federal do Acre. Novos registros foram 

observados para o Estado do Acre: As espécies Lecane lunaris, Lecane quadridentata, Lecane 

kutikova, Dissotrocha aculeata, e os gêneros Dissotrocha, Macrochaetus e Alona.  

Tabela 2 – Lista do levantamento do zooplâncton e organismos meroplanctônicos registrados no  
Açude da Universidade Federal do Acre (ACN) e Igarapé Preto (IGP).  

Zooplâncton  IGP ACN 
Novos 

Registros 

ROTIFERA     

Notommatidae Cephalodella gibba (EHRENBERG,, 1838) X   
Epiphanidae Epiphanes macrourus (BARROIS ; DADAY, 1894) X   
Colurellidae Lepadella patella (O. F. MULLER, 1786) X X  
 Colurella sp.    
Proalidae Proales sp.    
Hexarthridae Hexarthra intermedia braziliensis (HAUER 1953)    
Lecanidae Lecane lunaris (EHRENBERG, 1832)  X + 
 Lecane leontina (TUNER, 1892)  X  
 Lecane quadridentata (EHRENBERG, 1832) X  + 
 Lecane kutikova (KOSTE, 1978)  X + 
 Lecane sp   X  
Synchaetidae Polyarthra vulgaris CARLIN, 1943   X  
Philodinidae Dissotrocha aculeata (EHRENBERG, 1832)  X + 
 Dissotrocha spp.  X + 
Trichocercidae Trichocerca sp.  X  
 Monommata sp. X  + 
Trichotriidae Macrochaetus sp.  X + 

CLADOCERA     

Chydoridae Alona sp. cf. X  + 
Daphnidae Daphnia gessneri (HERBST, 1967) X   
Bosminidae Bosmina tubicen (BREHM, 1953) X   
Macrothricidae Macrothrix sp. X   
Moinidae Moina sp. X   
Ilyocryptidae Simocephalus latirostris cf. (STINGELIN, 1906) X  + 
Sididae Diaphanosoma sp.  X   
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 Tabela 2 – Lista do levantamento do zooplâncton e organismos meroplanctônicos registrados no  
Açude da Universidade Federal do Acre (ACN) e Igarapé Preto (IGP). (Continuação) 

Zooplâncton  IGP ACN 
Novos 

Registros 

COPEPODA     

Náuplio  X X  
Copepodito  X X  

ORGANISMOS MEROPLANCTÔNICOS 

Chaoboridae Choaborus sp. X   
Culicidae Anopheles darlingi (ROOT, 1926) X X  

O índice de Jaccard, para comparar os ambientes, foi 0,048 revelou baixa 

similaridade para os ambientes avaliados. 

4. DISCUSSÃO  

A partir dos valores das características físicas e químicas desse estudo, pode-se inferir que 

a temperatura, turbidez e oxigênio dissolvido estão similares aqueles observados por 

Keppeler (2003a,b) e Keppeler e Hardy (2004 a,b), quando estudados no lago Amapá, em 

Rio Branco – AC. Já o pH apresentou valores ácidos para esse ambiente aquático. Este 

fator pode ter sido influenciado pela vegetação nas margens do ponto de coleta, pela 

presença de matéria orgânica em decomposição no fundo do balneário e pela presença de 

buritizais na nascente do igarapé. Os valores das características físicas e químicas estão de 

acordo com a Legislação Conama 357 de 17 de março de 2005, definindo os ambientes 

como Classe 1.  

A composição dos rotíferos em ambientes de planície de inundação é formada 

especialmente pelas famílias Lecanidae, Brachionidae e Trichocercidae (AOYAGUI; 

BONECKER, 2004). Também, segundo Maia-Barbosa et al. (2008), estudando o Lago Dom 

Helvécio em Minas Gerais, observaram que a ocorrência do gênero Lecane foi muito 

comum, naquele ambiente. Embora, as espécies  de Lecane nos ambientes avaliados 

foram mais semelhantes às encontradas no Rio Paraná por Joko (2008). Maia-Barbosa et al. 

(2008) também observaram Alona no Lago Dom Helvécio, também não similar a nível 

específico.  

De uma maneira geral, não foi observada co-ocorrência das espécies com a 

presença do Anopheles darlingi, e, sim gêneros e espécies de rotíferos comuns à ambientes 

eutrofizados. Isso foi corroborado no estudo de Wermelinger et al. (2010) que 

encontraram larvas de Anopheles em um ambiente eutrofizado e com a presença do 
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cladócero Daphnia, gênero também presente neste estudo. Embora, especialmente Daphnia 

gessneri seja comum em ambientes amazônicos (ROBERTSON; HARDY, 1984).  

Algumas espécies são organismos que sobrevivem a diferentes tipos de poluição 

(PARESCHI, 2004), especialmente a eutrofização. E isso é uma característica pertencente 

aos rotíferos. Alguns gêneros de rotíferos, como Cephalodella, Lepadella, Lecane e 

Monommata foram também encontrados em ambiente de área alagada, construída para 

tratamento de esgoto doméstico, em Piracicaba, São Paulo (PARESCHI, 2004), embora 

Lecane, com 5 táxons neste estudo, é comumente registrada em ambientes aquáticos 

continentais brasileiros (BOZELLI, 1992; BONECKER et al., 1994; LANSAC-TÔHA et al., 

1997, 1999), Argentina (MODENUTTI, 2003), portanto, de ocorrência comum para a 

América do Sul.  

Quanto ao copepoda, em ambos os ambientes, foram comuns as formas de 

náuplios e copepoditos. Sistemas submetidos a estresse ambiental, possivelmente, 

prejudicam o desenvolvimento destes organismos até a fase adulta (KEPPELER; HARDY, 

2004b).  

Enfim, somente a metade das espécies foi comum aos levantamentos efetuados 

por Sendacz e Melo-Costa (1991), no Rio Acre e afluentes; Keppeler (2003a,b), Keppeler e 

Hardy (2004a, 2004b) nos lagos Amapá, onde sabe-se que é um ambiente poluído; e 

Pirapora, exceto Colurella sp., Lecane lunaris, Lecane quadridentata, Lecane kutikova, 

Monomotta sp., Dissotrocha aculeata, Dissotrocha sp1, Dissotrocha sp2, Macrochaetus sp, Alona 

sp., Simocephalus latirostris que são novos registros para o estado do Acre.  

 Quanto aos cladóceros, verificou-se a presença de várias famílias, Chydoridae, 

Daphnidae, Bosminidae, Macrothricidae, Moinidae, Ilyocryptidae e Sididae, que são 

comumente registradas na maioria dos ambientes de águas continentais (SENDACZ, 

1993; LIMA et al., 1996; LOPES et al., 1997) amazônicas (ROBERTSON; HARDY, 1984; 

KEPPELER ; HARDY, 2004b) e América do Sul (KOROVCHINSKY, 2006).  

O índice de Jaccard foi de 0,048 revelou baixa similaridade para os ambientes 

avaliados, possivelmente por tratar-se de igarapé e açude, e ainda água preta e água 

branca, respectivamente. O igarapé avaliado apresenta conexão com o Rio Môa, onde as 

espécies transitam entre os dois sistemas, possibilitando a presença de uma diversidade 

maior de organismos, devido à diversificação de habitats (SERAFIM JR., 2003).  
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5. CONCLUSÕES 

Os valores das variáveis limnológicas estiveram entre os valores esperados de acordo com 

os outros ecossistemas aquáticos continentais do Vale do Acre, exceto pelo pH, que se 

revelou mais ácido.  

Quanto ao zooplâncton as espécies foram comuns a outros ambientes do Brasil e 

América do Sul.  

Em relação à co-ocorrência entre as espécies de zooplâncton e a presença da larva 

do mosquito Anopheles darlingi e, sim gêneros e espécies de rotíferos comuns à ambientes 

eutrofizados.  

AGRADECIMENTOS  

Ao IBAMA, pela licença no. 13435-1 expedida e pela infra-estrutura oferecida para a 

realização das coletas. Ao Dr. Hendrick Segers, pela identificação de várias espécies de 

zooplâncton.  

REFERÊNCIAS  

AOYAGUI, A.S.M.; BONECKER, C.C. The art status of rotifer studies in natural environments of 
South América: Floodplains. Acta scientiarum, v. 26, n. 4, p. 385-406. 2004. 

BONECKER, C.C.; LANSAC-TÔHA, F.A.; STAUB, A. Qualitative study of rotifers in different 
environments of the high Paraná river floodplain (MS) – Brasil. Revista Unimar, v. 16 (Supl. 3), 
p.1-16, 1994. 

BOZELLI, R.L. Composition of the zooplankton community of Batata and Mussurá lakes and of 
the Trombetas River, State of Pará, Brazil. Amazoniana, v. 12, n. 2, p. 239-261. 1992.  

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. 2005. Resolução nº 357, de 17 de 
Março de 2005. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, 2005. 

CARVALHO, M.L. Efeitos da flutuação do nível da água sobre a densidade e composição do 
zooplâncton em um lago de várzea da Amazônia, Brasil. Acta Amazonica, v. 13, n. 5-6, p. 715-724, 
1983. 

DUSSART, B.H.; FERNANDO, C.H. The Mesocyclops species problem today. Syllogeus, v. 58, 
p.288-293, 1986. 

HARDY, E.R.; ROBERTSON, B.A.; KOSTE, W. About relationship between the zooplankton and 
fluctuating water levels of Lago Camaleão, a Central Amazonian várzea lake, Amazoniana, v. 9, 
p.43-52, 1984. 

KEPPELER, E.C. Abundance of zooplankton for different zones (pelagic and littoral) and time 
periods (morning and night) in two Amazonian meandering lakes. Acta Scientiarum, v. 25, n. 2, p. 
287-297, 2003a. 

______. Comparative study of the zooplankton composition of two lacustrine ecosystems in 
southwestern Amazonia. Acta Scientiarum, v. 25, n. 2, p. 471-481, 2003b.  

KEPPELER, E.C.; HARDY, E.R. Abundance and composition of Rotifera in abandoned meander 
lake (Lago Amapá) in Amazonia. Revista Brasileira de Zoologia, v. 21, n. 2, p. 233-241, 2004a. 



80 Zooplâncton de dois ecossistemas aquáticos rasos, em áreas de incidência do Anopheles darlingi, no noroeste do Estado do Acre 

Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde • Vol. 14, Nº. 2, Ano 2010 • p. 71-81 

KEPPELER, E.C.; HARDY, E.R. Vertical distribution of zooplankton in the water column of Lago 
Amapá, Rio Branco, Acre State, Brazil. Revista Brasileira de Zoologia, v. 21, n. 2, p. 169-177, 
2004b. 

KOROVCHINSKY, N.M. The Cladocera (Crustacea: Branchiopoda) as a relict group. Zoological 
Journal of the Linnean Society, v. 147, n. 1, p. 109-124, 2006. 

KOSTE, W.; ROBERTSON, B. Taxonomic studies of the Rotifera (Phylum Aschelminhthes), from a 
Central Amazonian várzea lake, Lago Camaleão (Ilha da Marchantaria, Rio Solimões, Amazonas). 
Amazoniana, v. 8, p. 225-254. 1983. 

MAGURRAN, A.E. Ecological Diversity and Its Measurement. Princeton: Princeton University 
Press, 1988. X+179p. 

MAIA-BARBOSA, P.M.; PEIXOTO, R.S.; GUIMARÃES, A.S. Zooplankton in littoral waters of a 
tropical lake: a revisited biodiversity. Brazilian Journal of Biology, v. 68, n. 4 (Suppl.), p.1069-
1078. 2008. 

MODENUTTI, B.E. Planktonic rotifers of Samborombón River Basin (Argentina). Hydrobiologia, 
v. 387-388, p. 259-266, 1998.  

PARESCHI, D.C. Caracterização da fauna de rotifera em área alagada construída para tratamento 
de esgoto doméstico. 2004. 180p. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, 
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2004. 

REID, J.W. Chave de identificação e lista de referencias bibliográficas para as espécies continentais 
sulamericanas de vida livre da ordem Cyclopoida (Crustacea Copepoda). Boletim de Zoologia, 
v.9, p. 17-143, 1985. 

ROBERTSON, B.A.; HARDY, E.R. Zooplankton of Amazonian lakes and rivers, In: SIOLI, H. (Ed.). 
The Amazon Limnology and landscape. Ecology of a might tropical river and its basis. Dr. The 
Hague, W. Junk Publishers, 1984. p. 337-352. 

SEGERS, H. Rotifera: Monogononta. In: YULE, C.M.; YONG, H.S. (Eds.). Freshwater Invertebrates 
of the Malaysian Region. Kuala Lumpur: Academy of Sciences of Malaysia, 2004. p.106-120. 

SENDACZ, S. Distribuição geográfica de alguns organismos zooplanctônicos na América do Sul. 
Acta Limnologica Brasiliensia, v. 6, p. 31-41, 1993. 

SENDACZ, S.; MELO-COSTA, S. Caracterização do Zooplâncton do Rio Acre e Lagos Lua Nova, 
Novo Andirá e Amapá (Amazônia, Brasil). Revista Brasileira de Biologia, v. 51, p. 463-470, 1991. 

SERAFIM JÚNIOR, M. Rotifers of the upper Paraná River floodplain: Additions to the check list. 
Brazilian Journal of Biology, v. 63, n. 2, p. 207-212. 2003. 

WERMELINGER, E.D.; BENIGNO, C.V.; MACHADO, R.N.M.; NASCIMENTO, T. F. S.; 
FERREIRA, A. P. MEIRA, A.M.; SOUZA, M.B.; ZANUNCIO, J. C. Ocurrence of Anopheles 
(Nyssorhynchus) rangeli (Gabaldon et al.) and Anopheles (Nyssorhynchus) evansae (Brethes) (Diptera: 
Culicidae) in an eutrophized Dam. Neotropical Entomology, v.39, n.3, p.449-450, 2010. 

Erisson Alencar de Oliveira 
Biólogo pela Universidade Federal do Acre, Campus de 
Cruzeiro do Sul, AC. 

Juliane Souza de Freitas 
Bióloga pela Universidade Federal do Acre, Campus de 
Cruzeiro do Sul, AC. 

Erlei Cassiano Keppeler 
Bióloga pela Universidade Federal do Acre - UFAC, 
Mestre em Ecologia e Manejo de Recursos Naturais 
(UFAC-AC), Campus de Cruzeiro do Sul, Centro 
Multidisciplinar, AC. Doutora em Aqüicultura (UNESP, 
Jaboticabal). Professora da área de Limnologia e 
Aqüicultura da UFAC, Campus de Cruzeiro do Sul, AC. 



 Erisson Alencar de Oliveira et al. 81 

Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde • Vol. 14, Nº. 2, Ano 2010 • p. 71-81 

Camila Garcia Gomes 
Bióloga pela Universidade de São Paulo - USP, Analista 
Ambiental do ICM-Bio, Cruzeiro do Sul, AC. 

Adamara Machado do Nascimento 
Bioquímica, Professora da Universidade Federal do Acre 
- UFAC, Campus de Cruzeiro do Sul, Centro 
Multidisciplinar, AC. Mestranda da Universidade 
Federal do Paraná - UFPR nesta área. 

Rodrigo Otávio Peréa Serrano 
Engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do 
Acre - UFAC-Rbo, Mestre em Ecologia e Manejo de 
Recursos Naturais pela mesma Instituição. Professor da 
área de geoprocessamento da Universidade Federal do 
Acre – UFAC-Czs. 

Julimar Agripino Medalha 
Acadêmico do Curso de Bacharelado em Ciências 
Biológicas da Universidade Federal do Acre - UFAC-
Czs. 

Ailton José Abreu da Silva 
Biólogo pela Universidade Federal do Acre - UFAC, 
Campus de Cruzeiro do Sul, Centro Multidisciplinar, 
AC. 


