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AVALIAÇÃO DA BIOMASSA
DE MICROCRUSTÁCEOS EM AMBIENTES

AQUÁTICOS CONTINENTAIS

MARTÍN C. M. BLETTLER
e CLÁUDIA CÓSTA BONECKER

nformações sobre a bio-
massa zooplanctônica são
ainda escassas, o que

pode ser explicado pela carência de equi-
pamentos adequados e por algumas meto-
dologias pouco práticas e demoradas. Uma
avaliação realista do verdadeiro significado
ecológico de cada grupo da comunidade
zooplanctônica não deve-se limitar sim-
plesmente a determinar apenas a abundân-
cia dos organismos, o que pode ter levado
a generalizações um tanto simplistas, tam-
bém requer certamente a comparação de
suas biomassas (Pinto-Coelho, 2004). Em-
bora os rotíferos sejam geralmente mais
abundantes, os microcrustáceos contribuem
em maior proporção com a biomassa total,
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RESUMO

As metodologias para a estimativa da biomassa são variadas.
Entretanto, o método mais difundido para obter a biomassa de
microcrustáceos zooplanctônicos é a partir da obtenção de
equações de regressão linear, considerando a relação peso
seco-comprimento dos indivíduos. Esta metodologia é de uso
generalizado, quase o 75% dos trabalhos pesquisados neste es-
tudo. Em relação aos ambientes estudados, 52% correspondem
a trabalhos feitos em regiões temperadas. Nessa região também
foi elaborada a maioria das regressões disponíveis na literatura
para as diferentes espécies. É necessário desenvolver mais estu-
dos e construir equações para as diferentes espécies presentes
nas regiões subtropicais e tropicais. A maioria dos autores cita-
dos não especificam se usou indivíduos fixados e não fixados.
Tampoco especificam o critério adotado na medição nem
quantos indivíduos foram utilizados em cada classe de compri-

mento. Esto acontece para a elaboração das equações e para o
uso das equações já elaboradas, sendo muitas veces estos crité-
rios assumidos como arbitrário. As fórmulas de regressão não
devem ser aplicadas universalmente sem reservas. As equações
feitas para uma mesma espécie podem variar tanto nos valores
da intercepção como na inclinação da reta, pois depende do
ambiente onde foram realizadas. Embora, os usuários dessas
regressões devem atestar para as variações que as mesmas pos-
sam sofrer em função de fatores que afetam a relação peso-
comprimento. Conclui-se que, para o cálculo da biomassa por
equações peso seco-comprimento, é necessário padronizar os
critérios de medição do comprimento, técnicas de preservação,
número de indivíduos por classe de comprimento, e tempo e
temperatura de secagem.

como reportado por muitos autores (De
Manuel e Jaume, 1994; Rocha et al.,
1995; Ghadouani et al., 1998). Neste sen-
tido, o presente estudo tem como objetivo
apresentar as diferentes metodologias para
a avaliação da biomassa de microcrustáce-
os zooplanctônicos em ambientes aquáti-
cos continentais. Para a metodologia mais
utilizada (biomassa por peso seco) são
apresentadas as vantagens e desvantagens
na sua utilização, além dos erros e as li-
mitações e generalizações do seu emprego.

Métodos para o cálculo da biomassa

As metodologias para a
estimativa da biomassa são muito varia-

das. A decisão sobre qual deve ser esco-
lhida vai depender da disponibilidade do
equipamento do laboratório, número de
amostras, tempo disponível, objetivo do
trabalho (Paggi e Paggi, 1995), ambiente
do estudo, e grupo ou comunidade estu-
dada.

Assim, é possível deter-
minar a biomassa dos microcrustáceos
aquáticos pelo conteúdo de cinza, peso
úmido, através do valor calórico do cor-
po, valor calórico através da composição
química, por calorimetria direta, combus-
tão úmida, pelo conteúdo de proteínas,
carboidratos, gorduras, e carbono (Win-
berg e Duncan, 1971). Os autores anteri-
ores realizam uma boa sinteses e des-
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cripção destas metodologías. Também é
possível estimar biomassa pelo conteúdo
de carbono, segundo as técnicas de Ganf
e Milburn (1971) e Latja e Salonen
(1978), e por o peso seco total dos orga-
nismos da amostra (Carpenter 1974, cit.
em McCauley 1984). Entretanto, o méto-
do, sem dúvida, mais difundido para ob-
ter a biomassa zooplanctônica é a partir
da obtenção de equações de regressão li-
near, considerando a relação peso seco-
comprimento dos indivíduos. O peso
seco é obtido mediante a pesagem de
grupos de indivíduos, previamente medi-
dos, em uma microbalança. Esta técnica
foi divulgada amplamente por Dumont
et al. (1975), onde são apresentadas as
equações peso seco-comprimento para
uma grande variedade de espécies. Pos-
teriormente, Bottrell et al. (1976)
sumarizaram as equações descritas pelo
Programa Biológico Internacional. A re-
visão feita por McCauley (1984) tam-
bém contribuiu muito na divulgação do
método para a estimativa da biomassa
por equações de regressão linear. Bird e
Praire (1985) apresentaram algumas ob-
servações e precauções a respeito da
construção das equações (erros nas me-
dições, nos limites de confiança e na
transformação logaritmica), até então
discutidas, e também contribuíram para
a sua correta utilização. Atualmente, a
metodologia é de uso generalizado por
pesquisadores no mundo todo. A partir
destas considerações, será dada especial
atenção a esta metodologia para a esti-
mativa da biomassa de microcrustáceos
zooplanctônicos de ambientes aquáticos
continentais.

Preservação das amostras

É muito importante em
estudos de biomassa zooplanctônica a es-
colha do método para a preservação dos
organismos. A técnica mais adequada
para a preservação dos indivíduos seria a
de congelamento rápido com gelo, segui-
do de liofilização. Em geral, o congela-
mento seguido de liofilização preserva
melhor a dimensão linear dos organismos
(Berberovic e Pinto-Coelho, 1989).

Entretanto, geralmente
as amostras destinadas para o cálculo de
biomassa são usadas previamente para a
determinação da densidade das popula-
ções e/ou comunidades, e são, portanto,
preservadas em formol. O formol, por
causa da sua ação ácida, com o tempo,
pode causar danos aos indivíduos. Tam-
bém causa normalmente morte demorada
dos indivíduos e muitos deles se contra-
em, expelem o conteúdo dos intestinos
ou abrem a carapaça, perdendo parte da
sua matéria durante o processo o que

pode influenciar significativamente a re-
lação peso-comprimento. A preservação
em formol também pode representar um
problema quando a seqüência de ácidos
nucleicos fora necessária. Dessa forma,
recomenda-se que o formol seja tampo-
nado, utilizando-se bórax ou carbonato
de cálcio a fim de se alcançar valores
neutros de pH, e recomenda-se, também,
a adição de anestésico antes da fixação
(Culver et al., 1985; Pinto-Coelho,
2004). Isso pode ser realizado pela adi-
ção de água mineral gasosa ou então,
simplesmente, pela adição de água gela-
da (4ºC) antes da fixação.

Em relação a esses mé-
todos de preservação dos indivíduos, há
autores que consideram diferenças signi-
ficativas de peso entre os indivíduos fi-
xados e não fixados, e autores que não.
Assim, no primeiro grupo cita-se autores
como Howmiller (1972), que mostrou
que o peso seco dos indivíduos pode re-
duzir em até 10% depois da preservação
em formol. Dumont et al. (1975) repor-
taram perdas do peso seco por fixação
em formol de 23-35%, Pilati e Martínez
(2003) acharam perdas de 30% em co-
pépodos do género Boeckella. Coinci-
dentemente com os autores anteriores,
estão autores como McCauley (1984) e
Pace e Orcutt (1981), que também ad-
verteram sobre perda do peso depois da
preservação dos indivíduos. Schram et
al. (1981) demonstraram, ainda, que in-
divíduos de Ceriodaphnia lacustris pre-
servados em formol, apresentaram a
maior perda de peso seco durante os pri-
meiros dois meses de fixação (47% de-
pois dois primeiros 45 dias), após esse
período, esta foi de quase zero. Para
evitar problemas de perda de peso,
Persson e Ekbohm (1980), e Geller e
Müller (1985) usaram material fresco,
sendo essa escolha recomendada por
Paggi e Paggi (1995) sempre que possí-
vel. No segundo grupo estão os autores,
como Bottrell et al. (1976), que defen-
dem a idéia que não existem diferenças
significativas para a estimativa do peso
seco entre amostras preservadas e fres-
cas. Deve-se destacar que os diferentes
autores acima mencionados usaram dife-
rentes especies para seus estudos, pelo
qual as diferentes perdas de peso podem
estar em relação às diferentes especies
selecionadas.

Embora existam ou não
diferenças significativas no peso do ma-
terial preservado e fresco, exemplares fi-
xados em formol têm sido usados com
freqüência na literatura para a estimativa
da biomassa (entre outros Baudouin e
Ravera, 1972; Dumont et al., 1975;
Culver et al., 1985; Hart, 1987; Masun-
dire, 1994; Melão e Rocha, 2001). Para

os estudos que requerem alta precisão na
determinação da biomassa zooplanctôni-
ca, Giguère et al. (1989) apresentaram
fatores de correção. Estos fatores são re-
gressões que quantificam a perda do
peso seco dos organismos preservados
em formol, tendo em consideração o
comprimento de corpo. Estas regressões
devem ser usadas para ajustar o peso
dos organismos da amostra preservada.
Estudos realizados por Amarasinghe et
al. (1997) são um dos poucos exemplos
que tem aplicado esses fatores.

Medidas de comprimento

Os indivíduos escolhi-
dos a serem medidos e pesados devem
ser representativos da variação total do
comprimento da espécie que terá a sua
biomassa estimada, e isolados por clas-
ses de comprimento previamente
estabelecidas. Ovos, embriões e bainhas
gelatinosas geralmente são removidos
dos indivíduos antes da pesagem (Du-
mont et al., 1975; Persson e Ekbohm,
1980; Geller e Müller, 1985). Caso seja
de interesse do estudo, os ovos podem
ser medidos e pesados independente-
mente (Dumont et al., 1975). As medi-
ções do comprimento são comumente
realizadas com ocular micrometrada em
microscópio óptico. Existem diferentes
critérios para tomar as medidas do
comprimento dos indivíduos de
cladóceros e variam segundo cada autor.
A maioria, medem desde a extremidade
inicial da cabeça até a porção final da
carapaça, excluindo apêndices ou espi-
nho, quando presente (Baudouin e Ra-
vera, 1972; Burgis, 1974; Duncan,
1975; Bottrell et al., 1976; Rosen,
1981; Bird e Praire, 1985; Culver et
al., 1985; Geller e Müller, 1985;
Hessen, 1989; Masundire, 1994; Ama-
rasinghe et al., 1997). Para os copépo-
dos (copepoditos e adultos), alguns au-
tores utilizam como medida de compri-
mento a distância entre a margem ante-
rior da cabeça até a margem posterior
do urossoma, excluindo o ramo caudal.
Este critério é usado por Bottrell et al.
(1976) e Rosem (1981). Embora, a me-
dida mais comumente usada é a distân-
cia entre a margem anterior da cabeça
até a margem posterior do urossoma,
excluindo só a seta terminal (McCauley,
1984), tendo presente que mais da
mitade dos dados incluidos por este au-
tor foram obtidos utilizando esta medi-
da. Outros autores definem como medi-
da usada ao total do corpo, esto pode-
se interpretar como a distância entre a
margem anterior da cabeça até a extre-
midade do ramo caudal (Dumon et al.,
1975; Persson e Ekbohm, 1980). Deve-
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se destacar também que alguns autores
preferem tomar como medida de com-
primento só o prossoma (desde a mar-
gem anterior do prossoma até a união
com o urossoma), esto deve-se ao fato
que ocasionalmente este encontra-se vi-
rado (Pilati e Martínez, 2003). Para
náuplios, a distância desde a margem
anterior até a margem posterior do cor-
po (comprimento total), excluindo os
apêndices (Bottrell et al., 1976; Rosen,
1981; Culver et al., 1985).

Estabelecimento das classes de
comprimento dos indivíduos

O número de indivíduos
presentes em cada classe de comprimen-
to deverá ser o mínimo que permita a
balança registrar com precisão. Além
disso, o número de classes de compri-
mento estimado também deverá ser re-
presentativo da estrutura de tamanho da
comunidade. O comprimento médio de
cada classe de tamanho é usado para es-
timar a biomassa de todos os indivíduos
contidos nessa classe.

Diferentes autores pos-
suem diferentes critérios para estabele-
cer o número de indivíduos por classe
de comprimento. Rosen (1981) propõe
que o número de indivíduos por espé-
cie, e por classe de comprimento, varie
dentro dos seguintes limites: 50-100
indivíduos de 0,1-0,4mm; 25-50 indiví-
duos de 0,4-1,0mm; e 10-25 indivíduos
de 1,0-5,0mm. Bird e Prairie (1985)
não especificam o número de indivídu-
os por classe de comprimento para a
obtenção das equações, mas recomen-
dam estabelecer intervalos de tamanho
de acordo com o grupo a ser analisa-
do. Para as espécies de Daphnia e
Diaphanosoma, os autores sugerem in-
tervalos no máximo de 0,05mm, e para
as espécies de Ceriodaphnia e
Bosmina, 0,03mm. Dentre os copépo-
dos, são sugeridos intervalos de 0,015-
0,02mm para copepoditos e náuplios, e
de 0,07-0,1mm para os adultos, depen-
dendo do tamanho da espécie. Ao con-
trário dos últimos autores, os restantes
autores considerados em esta revisão
não são tão claros quanto ao critério
utilizado na determinação das classes
de comprimento para os microcrustáce-
os, e só especificam o número de indi-
víduos medidos e pesados.

Preparação e pesagem dos indivíduos

Os indivíduos devem
ser lavados em água destilada, caso se-
jam provenientes de amostras preserva-
das em formol, procurando-se retirar
todo o material aderido à carapaça,

sem danificá-los. O tempo de lavagem
pode variar de 30min (Culver et al.,
1985), a 1-2h (Burgis, 1974). Depois
devem ser transferidos a cadinhos de
alumínio (Dumont et al., 1975; Maka-
rewicz e Likens, 1979; Hessen, 1989),
previamente pesados. Os cadinhos,
com os indivíduos a serem pesados,
devem ser transferidos para a estufa
em placas de Petri. Geralmente são
deixados secar por 24h a 60ºC (Burns,
1969; Edmonson e Winberg, 1971;
Persson e Ekbohm, 1980; Pace e Or-
cutt, 1981; Rosen, 1981; Schram et al.,
1981; Tessier et al., 1983; McCauley,
1984; Culver et al., 1985; Hessen,
1989; Masundire, 1994), embora a
temperatura e o tempo possam variar
muito, segundo os diferentes autores.
A temperatura usada para a secagem
pode ser de 110ºC (Baudouim e Rav-
era 1972; Dumont et al., 1975), 105ºC
(Baudouin e Ravera, 1972; Geller e
Müller, 1985), 50-60ºC (Irvine e Waya,
1999; Pilati e Martínez, 2003), e 55ºC
(Jacobsen e Comita, 1976). O tempo
de permanência na estufa é geralmente
de 24h (Baudouin e Ravera 1972;
Tessier et al., 1983; Geller e Müller,
1985; Pilati e Martínez, 2003), mas
pode ser de 48h (Rosen, 1981), 20h
(Edmonson e Winberg, 1971; Hessen,
1989), de 8h (Pinell-Alloul et al.,
1988), 3h (Irvine e Waya, 1999), e 2h
(Dumont et al., 1975; Culver et al.,
1985; Langeland et al., 1985).

Altas temperaturas asse-
guram completa evaporação da água,
mas também podem provocar a perda de
substâncias orgânicas voláteis, como as
gorduras que podem ser perdidas por
volatilização, e ainda por decomposição,
resultando em biomassa subestimada
(Edmondson e Winberg, 1971).

Depois da secagem, as
amostras são colocadas para esfriar em
um dessecador, por uma ou duas horas,
até que apresentem peso constante
(McCauley, 1984), e são transferidas à
balança para determinação do peso seco
final. É aconselhável, como em qualquer
outra medição de precisão, obter três
leituras do peso da amostra por cadinho
e calcular a média. Para obter estimati-
vas precisas, no mínimo três réplicas de
classes de tamanho devem ser pesadas
(Culver et al., 1985), dependendo claro
da variabilidade do sistema e precisão
desejada.

As equações da relação peso
seco-comprimento

A biomassa (B) é um
estimado que surge de combinar o núme-
ro de indivíduos (N) de uma classe de ta-

manho ou coorte e sua massa media ( )
(Winberg e Duncan, 1971):

B=N·

A análise de regressão li-
near para a determinação da biomassa
deve alcançar os pressupostos de
linearidade, normalidade, homocedasticida-
de, e independência das observações. As
equações da relação peso seco-compri-
mento são elaboradas a partir das trans-
formações dos valores do comprimento
(variável independente) e peso (variável
dependente), em logaritmo natural (Du-
mont et al., 1975; Bottrell et al., 1976;
McCauley, 1984; Bird e Prairie, 1985).
Esta transformação permite que a relação
entre as duas medidas seja analisada a
partir de uma reta (função linear) e não de
uma curva, e para tentar cumprir com o
pressuposto da homocedasticidade (Prepas,
1984 cit. em Bird e Prairie, 1985). Nesse
sentido, as regressões lineares são ferra-
mentas numéricas usadas para predizer
(Dillon e Rigler, 1974 cit. em Peters,
1986), a partir de uma variável relativa-
mente simples de mensurar (comprimen-
to), o peso dos organismos. Normalmente,
as equações são expressas a partir da se-
guinte equação (McCauley, 1984):

1nw=1na + b.

onde 1nw: logaritmo natural do peso seco
(µg), 1na: estimativa da intercepção, b:
estimativa da inclinação da reta, :
comprimento médio dos indivíduos da
amostra.  é calculado como a média
das medidas do comprimento, transforma-
do a logaritmo (L em mm).

Para estimar a precisão
do cálculo da biomassa de uma popula-
ção é necessário calcular o coeficiente
de variação. Como a biomassa (B) é es-
timada a partir das duas variáveis, nú-
mero de indivíduos (N) e a massa mé-
dia ( ), esta precisão pode ser estima-
da pelo coeficiente de variação (CVB=S/

), onde S: desvio padrão e : biomas-
sa média, a partir da seguinte equação:

CVB≈((CVN)2 + CVM)2)0,5

onde CVN e CVM: os respectivos coefici-
entes de variação (Colquhoun, 1971 cit.
em McCauley, 1984) de N (número de
indivíduos) e  (massa média). É im-
portante trabalhar com réplicas suficien-
tes a fim de obter um CVB de 0,15
quando possível (McCauley, 1984). Des-
sa maneira, é possível ainda usar esta
equação para discutir e decidir sobre os
relativos méritos das diferentes técnicas
de pesagem e contagem de organismos,
de acordo com o CVN e CVM de cada
técnica é possível decidir qual destas
técnicas usar para um CVB pretendido.
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Críticas à metodologia e cuidados
especiais na utilização das equações

As limitações na utilização das equações

As fórmulas de regres-
são não devem ser aplicadas universal-
mente sem reservas. As equações feitas,
ainda que para uma mesma espécie, po-
dem variar tanto nos valores da in-
tercepção como nos da inclinação da reta
(Bottrell et al., 1976). A biomassa esti-
mada para indivíduos de uma espécie
amostrada, numa determinada área, pode
apresentar diferenças se é determinada a
partir de uma equação calculada para a
mesma espécie amostrada em uma outra
região (Kudrinskaya e Yushko, 1973).
Esse erro pode ocorrer principalmente
com espécies cujos indivíduos apresentam
morfologia variável, como é o caso dos
cladóceros Simocephalus vetulus e Daph-
nia gessneri, os quais variam a sua mor-
fologia segundo a região do ambiente
aquático onde ocorrem, o que originaria
diferentes equações. Assim, copépodos e
cladóceros da região litorânea podem
apresentar peso mais elevado do que as
espécies limnéticas do mesmo tamanho
(Esteves e Sendacz, 1988). Pilati e Mar-
tínez (2003) acharam que os copépodos
Boeckella poppei precedentes de Men-
zona (Argentina) foram 1,4 veces mais
pesados que os procedentes da Antártida
Argentina. Kudrinskaya e Yushko (1973)
compararam resultados obtidos em muitos
lugares diferentes e chegaram à conclusão
que as relações entre o peso e o compri-
mento para as mesmas espécies podem
diferir significativamente entre os corpos
de água, especialmente se estiverem loca-
lizados em áreas geográficas diferentes.

Também muitas espécies
variam seus tamanhos segundo a estação
do ano (Green, 1956). No verão gastam
mais energia, consumindo parte da sua
biomassa, o que implica em um menor
peso para um mesmo comprimento. As-
sim, segundo o reportado por algums au-
tores, as equações de regressão podem
variar segundo as diferentes estações do
ano (Duncan, 1975; Bottrell et al., 1976;
Persson e Ekbohm, 1980; Geller e
Müller, 1985; Akbulut, 1998; Kawabata e
Urabe, 1998). Culver et al. (1985) com-
pararam suas equações (Norte do Améri-
ca) com as equações das mesmas espéci-
es feitas por Bottrell et al. (1976) na Eu-
ropa. Para a maioria das espécies, foram
encontradas diferenças significativas tanto
do coeficiente de a como de b. A tempe-
ratura e disponibilidade de nutrientes
também influem as regressões, podendo
variar para uma mesma espécie (Duncan,
1985; Kawabata e Urabe, 1998). Podem,
também, existir diferenças nas relações

peso-comprimento em espécies estreita-
mente relacionadas e de hábitos similares,
como o caso de Moina mongolica e Moi-
na micrura, no lago salino Aci Göl na
Turquia (Akbulut, 1998), sendo a primei-
ra de maior tamanho, mas de menor
peso. Dumont et al. (1975) concluem que
parece ser mais importante conhecer a
ecologia da espécie, quando se utilizam
regressões já estabelecidas para a estima-
tiva do peso seco das deferentes espécies,
ou em diferentes ambientes, ao invés de
considerar as relações taxonômicas. A
ecologia pode ser um fator determinante
de similaridades corporais, ainda mais in-
fluente do que as mesmas relações taxo-
nômicas. O mais aconselhável, segundo
Paggi e Paggi (1995), é fazer o cálculo
das regressões peso seco-comprimento
para cada espécie no seu respectivo ambi-
ente.

No entanto, alguns es-
tudos mostram que as regressões nem
sempre variam significativamente para
espécies morfologicamente similares ou
estreitamente aparentadas, nem para
uma mesma espécie em diferentes am-
bientes. Masundire (1994) comparou
seus resultados, para as mesmas espéci-
es, com aqueles prévios de Dumont et
al. (1975), Persson e Ekbohm (1980) e
McCauley (1984), mas não encontrou
diferenças significativas. Para os auto-
res do presente estudo, estes últimos re-
sultados são de difícil explicação, já
que o primeiro desses autores desenvol-
veu as equações em região tropical da
África, e os outros três autores apresen-
taram resultados obtidos em região tem-
perada da Europa. Mesmo assim, não se
deve desconsiderar as conseqüências de
usar uma equação já descrita para de-
terminar a biomassa de uma espécie
que ainda não tenha sido estabelecido a
relação peso-comprimento, ou aplicar
uma equação obtida para uma espécie
em ambientes diferentes.

Embora não seja o mais
adequado, conforme as considerações
descritas anteriormente, muitos autores
(Langeland et al., 1985; Hart, 1987; Es-
teves e Sendacz, 1988; De Manuel e Jau-
me, 1994; Ghadouani et al., 1998; Sar-
nelle et al., 1998; Baranyi et al., 2002;
Ziliukiené, 2003) determinaram a biomas-
sa zooplanctônica usando simplesmente
equações da literatura (Dumont et al.,
1975; Bottrell et al., 1976; Culver et al.,
1985; Lawrence et al., 1987).

No entanto, há autores
que, mesmo utilizando as equações da li-
teratura, levam em consideração se é a
mesma espécie e o mesmo ambiente a ser
estudado. Park et al. (2003) determinaram
a biomassa do macrozooplâncton do lago
Castle (Estados Unidos) usando as equa-

ções apresentadas por Redfield (1979)
para o mesmo lago.

O agrupamento das medições

Um outro problema que
deve ser analisado é o agrupamento das
medições do comprimento no uso das
equações, antes da estimativa de um peso
comum. Por exemplo, às vezes é reco-
mendado o cálculo da média do
logaritmo dos comprimentos, e a partir
disso predizer a média do logaritmo do
peso, e posteriormente a média do peso
real (Persson e Ekbohm, 1980; McCauley
1984). Porém, isso pode levar a sérios er-
ros, já que a média do logaritmo das ob-
servações não é equivalente ao logaritmo
da média. Bird e Prairie (1985) encontra-
ram sub-estimações de entre 14 e 20%
para o caso de não aplicar-se esta meto-
dologia. Para evitar este erro, é conveni-
ente que o logaritmo dos pesos seja esti-
mado individualmente a partir de cada
logaritmo de cada comprimento, seguida-
mente transformado novamente a unida-
des originais e, a partir disso, estimar
cada peso médio por organismo (Bird e
Prairie, 1985). Poucos estudos que deter-
minaram biomassa a partir de equações
da literatura aplicam esta metodologia;
Kawabata e Urabe (1998) constituem um
dos poucos exemplos de utilização desta
metodologia.

Para estimar um correto
valor da biomassa e corrigir o erro surgi-
do ao converter valores logarítmicos a
unidades aritméticas (Baskerville 1972
cit. em McCauley, 1984), a seguinte
equação deve ser usada (Brownlee 1967
cit. em McCauley, 1984; Persson e
Ekbohm, 1980):

W=e(1nw+S2
1nw / 2)

onde W: peso, e: base
do logaritmo natural, e S 2

1nw é a variância
do 1nw. 1nw+S2 é igual ao RMS (quadra-
do médio residual). Essa equação também
pode ser expressa como: W=eRMS/2 (Bird e
Prairie, 1985).

A comparação dos resul-
tados obtidos com a aplicação ou não
desta equação são difundidos por
McCauley (1984), podendo variar de 2-
11%, segundo alguns casos analisados.
Kawabata e Urabe (1998) aplicaram esta
correção e ressaltam a importância de
fazê-la.

A medição do comprimento
dos indivíduos

É assumido que na ela-
boração e uso das equações de regressão
a variável independente, o comprimento,
é medido sem erros, mas isso nem sem-

^
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pre acontece. Podem acontecer grandes
incrementos na biomassa originados por
pequenas distorções na medição do com-
primento dos indivíduos (McCauley,
1984). Estes erros na medição podem au-
mentar o intervalo de confiança ao redor
do valor do peso predito. É possível esti-
mar o efeito do erro na medida do com-
primento sobre o intervalo de confiança
ao redor de cada valor predito do peso a
través do uso de equaçães de correção
(ver Persson e Ekbohn, 1980; McCauley,
1984; Bird e Prairie, 1985). Estos últimos
autores encontraram incrementos de até
um 5% no intervalo de confiança ao re-
dor de cada valor predito do peso
atribuibles a erros na medição do compri-
mento dos indivíduos. Entretanto, caso
esse comprimento seja estimado com
muito cuidado não é necessário usar essa
equação de correção (Bird e Prairie,
1985).

O problema de abranger todos
os comprimentos dos indivíduos.

Um erro comum ao se
calcular as regressões peso-comprimento
é quando não é utilizado um número sufi-
ciente de indivíduos, e assim pode ser
elaborado um modelo limitado por não
abranger todos os comprimentos presen-
tes para cada espécie na amostra. Assim
mesmo, constitui outro erro quando se
utilizam equações elaboradas com valores
de comprimento não correspondente ao
comprimento do indivíduo cujo peso será
estimado (Culver et al., 1985).

Considerações finais

A biomassa zooplanctô-
nica é uma variável básica em muitos es-
tudos, portanto, é importante ter uma me-
todologia precisa para a estimativa desse
atributo e, ainda, de acordo com os dife-
rentes ambientes onde são desenvolvidos
os estudos.

Do total dos trabalhos
pesquisados, 73,8% calcularam a biomas-
sa determinando regressões de peso seco-
comprimento, 13,8% por conteúdo de
carbono, 10,0% por conteúdo de proteí-
nas, e apenas 2,5%, por peso úmido. Essa
comparação mostra claramente a prefe-
rência no uso das regressões peso seco-
comprimento, como o método mais difun-
dido. Não foram encontrados estudos que
tenham estimado a biomassa de micro-
crustáceos calculando o conteúdo de cin-
za, conteúdo de gorduras, conteúdo de
carboidratos, ou por valor calórico.

Em relação aos diferen-
tes ambientes estudados, 52% correspon-
dem a trabalhos feitos em regiões tempe-
radas, 28% em regiões tropicais, e apenas

20% em regiões subtropicais. Esses dados
ressaltam a importância da região tempe-
rada para o início e continuidade dos es-
tudos sobre a comunidade zooplanctônica
com esse enfoque. Nessa região também
foi elaborada a maioria das regressões
disponíveis na literatura para as diferen-
tes espécies. Embora a metodologia para
determinar as regressões peso seco-com-
primento seja desenvolvida em regiões
temperadas, não parece ser esse um fator
limitante para seu desenvolvimento em
regiões subtropicais e tropicais. É por
isso necessário desenvolver mais estudos
e construir equações para as diferentes
espécies presentes nessas duas últimas re-
giões.

Um dos problemas co-
mumente encontrados na literatura, e que
dificulta muito a comparação das regres-
sões entre os diferentes autores, é que a
maioria deles não especifica se usou ma-
terial biológico fresco ou preservado. No
caso de ter sido utilizado material preser-
vado, apenas Amarasinghe et al. (1997)
usaram equações de correção, tal como
proposto por Giguère et al. (1989), a fim
de compensar a perda da biomassa causa-
da pela fixação. Entretanto, é necessária a
realização de mais estudos comparando
os resultados das regressões obtidas com
indivíduos fixados e não fixados, tendo
em vista que na literatura esse fato é dis-
cutido, e alguns autores acreditam que
existem diferencias significativas. No
caso de se usar material fixado em
formol, é preciso conhecer o tempo, para
cada espécie, em que acontece a maior
perda de peso do material, exatamente
como estabeleceu Schram et al. (1981)
para Ceriodaphnia lacustris. Outro fato
que dificulta grandemente a comparação
entre as equações feitas pelos diferentes
autores são os diferentes sistemas de me-
dição adotados. A fim de padronizar, e
por ser o critério mais freqüentemente
utilizado, seria recomendável que para os
cladóceros fosse considerado como com-
primento dos indivíduos a medida que vai
desde o extremo inicial da cabeça até a
porção final da carapaça, excluindo o es-
pinho quando presente. Para os copépo-
dos, desde a margem anterior da cabeça
até a margem posterior do urossoma, ex-
cluindo a seta terminal. Na determinação
do número de indivíduos a ser pesado por
classe de comprimento, as propostas de
Bird e Prairie (1985) e Rosen (1981) são
recomendáveis, visto que deixam claro o
critério utilizado. Chama a atenção que a
maioria dos autores citados não especifica
quantos indivíduos foram utilizados em
cada classe de comprimento, nem para a
elaboração das equações nem para o uso
das equações já elaboradas. Por outro
lado, quando o número de indivíduos é

citado, geralmente os autores não especi-
ficam qual foi o critério utilizado para a
determinação desse número, sendo o cri-
tério assumido como arbitrário.

Ainda não é conhecido
exatamente quanto tempo e a quantos
graus devem ser deixados os cadinhos
com os indivíduos para a secagem. Isso
irá depender do tamanho e das caracterís-
ticas morfológicas das diferentes espéci-
es, embora seja recomendável, para unifi-
car os critérios, secar de acordo com o
tempo e a temperatura mais comumente
usados nos diferentes estudos citados
(24h a 60ºC). Mais, em qualquer caso,
esto deveriam ser avalido mais cuidadosa-
mente aos fines de obter claros criterios
para determinar o tempo e a temperatura
de secagem.

Kawabata e Urabe (1998)
são autores que aplicam a equação de cor-
reção para converter valores logarítmicos a
aritméticos. Não aplicar esta equação im-
plica subestimações da biomassa de 2-
11%, e isso acontece com a maioria dos
trabalhos da literatura analisados.

É uma prática comum
calcular a biomassa a partir de equações
feitas por outros autores. Portanto, deve-
se considerar os fatores que afetam a re-
lação peso-comprimento, o que nem sem-
pre possibilita aplicar a mesma equação
para a mesma espécie. Os principais des-
ses fatores são tempo de preservação dos
indivíduos, a estação do ano, regiões geo-
gráficos, temperatura, nutrientes e meto-
dologia usada para o cálculo da biomas-
sa. Se o objetivo é calcular a biomassa a
partir de equações realizadas por outros
autores, uma solução recomendável é
usar equações feitas para ambientes simi-
lares, tal como Park et al. (2003). Antes
que uma equação produzida em um de-
terminado estudo seja usada em outro es-
tudo, em outra época do ano, ou em um
outro ambiente, um maior número de
comparações de regressões peso seco-
comprimento deve ser feito, sobretudo em
regiões tropicais, onde ainda não é bem
conhecido como e quais variáveis ambi-
entais afetam as equações de regressão.

Nesse sentido, pode-se
concluir que, para o cálculo da biomassa
por equações peso seco-comprimento, é
necessário padronizar os critérios de me-
dição do comprimento, técnicas de pre-
servação, número de indivíduos por clas-
se de comprimento, tempo e temperatura
de secagem. Também, é imprescindível
que todos os autores publiquem as equa-
ções que determinam para uma dada es-
pécie, e especificar o quadrado médio re-
sidual e os valores da variância do com-
primento, para que possam ser compara-
das as equações de diferentes autores
aplicando um teste t.
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EVALUACIÓN DE LA BIOMASA DE MICROCRUSTÁCEOS EN AMBIENTES ACUÁTICOS CONTINENTALES
Martín C. M. Blettler y Cláudia Cósta Bonecker

RESUMEN

Las metodologías para estimación de biomasa son variadas.
El método más difundido para el cálculo de la biomasa de
microcrustáceos zooplanctónicos parte de la obtención de ecua-
ciones de regresión lineal, considerando la relación peso seco-
longitud de los individuos. Esta metodología es de uso generali-
zado, siendo usada en casi 75% de las publicaciones analizadas
en el presente estudio. En relación a los diferentes ambientes
analizados, 52% corresponden a regiones templadas, donde
también fueron realizadas la mayoría de las regresiones dispo-
nibles para diferentes especies. Es necesario, por ello, desarro-
llar más estudios y elaborar ecuaciones para las diferentes es-
pecies presentes en ambientes tropicales y subtropicales. La ma-
yoría de los autores citados no especifica el uso de individuos
fijados o no, ni especifican el criterio para la medición o cuán-
tos individuos fueron utilizados en cada clase de longitud. Esto

ocurre para la elaboración de las ecuaciones y para el uso de
ecuaciones elaboradas en otros estudios. Estos criterios son
asumidos como arbitrarios, dificultando e impidiendo el uso de
estas ecuaciones, por lo que las fórmulas no deben ser aplica-
das universalmente sin reservas. Las ecuaciones pueden variar,
aun para una misma especie, en los valores de intersección y
pendiente de la recta, dependiendo del ambiente donde fueron
realizadas. Los usuarios de estas regresiones deben considerar
las variaciones que las mismas pueden sufrir en función de fac-
tores que afectan la relación peso seco-longitud. Se concluye
que, para calcular biomasa por ecuaciones peso seco-longitud,
es necesario estandarizar los criterios de medición de la longi-
tud de los individuos, técnicas de preservación, número de indi-
viduos por clase de longitud, así como tiempo y temperatura de
secado.

MICROCRUSTACEAN BIOMASS ESTIMATION IN CONTINENTAL AQUATIC ENVIRONMENTS
Martín C. M. Blettler and Cláudia Cósta Bonecker

SUMMARY

There are several methodologies for biomass estimation. The
most common for microcrustacean zooplanktonic biomass deter-
mination are based on linear regression equations relating indi-
vidual dry weight and length. Almost 75% of the papers re-
viewed in the present stydy have used this methodology, and
52% of them refer to studies carried out in temperate regions,
were most of the available regressions were made. New studies
are needed in order to obtain equations for species of subtropi-
cal and tropical environments. Most of the reviewed authors do
not specify whether individuals were preserved, what were the
measurement criteria and how many individuals were used in

each length class in order to calculate new equations or apply
known ones. These criteria are often assumed as arbitrary and,
thus, regression equations should not be used in all situations
without caution. The equations change in intercept and slope
values, depending on the environment where they have been cal-
culated. However, biomass values estimated through equations
obtained by other authors is common. It is possible to conclude
that in the use of dry weight-length equations for biomass esti-
mation it is necessary to standardize individual length measure-
ment criteria, preservation techniques, number of individuals in
each length class, and finally, time and temperature of drying.

Winberg GG, Duncan A (1971) Methods for the
estimation of production of aquatic animals.
Academic Press. NY, EEUU. 175  pp.

Ziliukiené V (2003) Quantitative structure,
abundance and biomass of zooplankton in
the Lithuanian part of the Curonian Lagoon
in 1996-2002. Acta Zool. Lituan. 13: 97-
105.

^


