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RESUMO
Mesmo que a maioria dos organismos não resista às características de um novo
ambiente, a bioinvasão marinha pode trazer diversos impactos, como a sobreposição de
espécies. Este trabalho objetiva analisar a relação da ocorrência de Temora turbinata
com a Temora stylifera na Baía de Sepetiba e revelar como as populações se apresentam
atualmente. O material analisado compreende amostras coletadas entre outubro de 2014
e fevereiro de 2015 com três réplicas para cada mês. A densidade média dos espécimes
foi estimada de acordo com o volume de água filtrada e dados do fluxômetro. A
constância de ocorrência entre as duas espécies também foi verificada. Foram
identificadas 3808 temoras no período de estudo, entretanto, somente no mês de
novembro houve presença da nativa T. stylifera. O mês em questão também apresentou
a maior densidade média de T. turbinata (1007,327 org/m³) e T. stylifera (2,378 org/m³).
Temora turbinata foi considerada constante e T. stylifera foi considerada uma espécie
acidental. É possível perceber uma alteração de temoras nativas em relação a T.
turbinata.
Palavras-chave: Zooplâncton, Copepoda, Calanoida, estuário, bioinvasão, espécie
exótica.
ABSTRACT
Although the most part of organisms can’t handle a new environment, marine
bioinvasion can bring lots of impacts like the overlap of species. The aim of this study
was to analyze the occurrence relation between Temora turbinata (Dana, 1849) and
Temora stylifera (Dana, 1849) in Baía de Sepetiba and reveal how both populations
show themselves nowadays. The material was collected between October 2014 and
February 2015 with three samples for each month. Medium density was estimated
according to the water volume and flowmeter data and the frequency of occurrence
between both species was verified. Three thousand, eight hundred and eight (3808)
Temora sp. were identified. However, Temora stylifera was registered only in
November. This very month showed the highest medium densities of T. turbinata
(1007, 327 org/m³) and T. stylifera (2,378 org/m³). Temora turbinata was considered
constant occurrence while T. stylifera was considered an accidental species.
Keywords: Zooplankton, Copepoda, Calanoida, estuary, bioinvasion, exotic species.
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INTRODUÇÃO
Espécies aquáticas e terrestres têm sido transportadas acidental ou
deliberadamente para áreas fora de sua distribuição geográfica natural, decorrente do
crescente processo de globalização e aumento do comércio internacional (Lopes et al.
2009). Parte dos pesquisadores tem voltado sua atenção para conservação do meio
ambiente por conta das consequências ecológicas da bioinvasão (Valiela, 2006).
Uma espécie exótica pode ser introduzida de maneira direta e indireta.
Considerando uma bioinvasão em ambiente marinho, a primeira inclui vetores
antrópicos, tais como, o descarte de organismos utilizados na pesca (isca viva),
maricultura, recreação. Na segunda categoria, estão listados vetores antrópicos como a
liberação de água de lastro de navios, incrustação de organismos nos cascos dos navios,
dentre outras, e vetores não-antrópicos como transporte de organismos por aves
migratórias (Carlton, 2001). Mesmo que um grande número das espécies não resista ao
transporte e às características físicas e químicas do novo ambiente, quando a introdução
e o desenvolvimento de espécies exóticas ocorrem, são esperados impactos em vários
níveis, como: diminuição da população nativa levando talvez até mesmo à extinção
(Clavero e García-Berthou, 2005), mudança nos níveis de produção primária, alterações
de ciclagem de nutrientes dentre outros problemas ecológicos que podem alterar o
funcionamento geral dos ecossistemas (Grosholz et al. 2000; Grosholz, 2002).
Os copépodes são uns dos diversos organismos que são transportados e
introduzidos em vários ecossistemas mundiais diferentes. O número total de espécies de
Copepoda, livre e parasitária, aproxima-se de 11500 compreendidas em 1633 gêneros e
198 famílias (Humes, 1994; Cunha, 2008). Eles têm grande importância ecológica como
o elo trófico entre a produção primária, as larvas e juvenis de peixes (Razouls et al.
2015). Dentre os copépodes, uma espécie da família Temoridae, Temora turbinata
(Dana, 1849), que ocorre normalmente na região costeira do Atlântico Norte
(Fleminger, 1975), Nova Zelândia (Bradford, 1977), Oceano Índico, Pacífico Oeste
(Vervoort, 1965a) e Mar do Japão (Tanaka, 1963), foi registrada pela primeira vez para
o Brasil na década de 1980 no estuário do Rio Vasa-Barris, Sergipe (Araujo e Montú,
1993). Essa espécie tem se tornado uma das mais abundantes nos estuários e na
plataforma continental sul e sudeste do Brasil (Araújo e Montú, 1993; Muxagata e
Gloeden, 1995; Sartori e Lopes, 2000; Gonçalves et al. 2004), sobrepondo muitas vezes
a espécie nativa Temora stylifera (Dana, 1849) (Ara, 2002; Villac et al. 2009).
Villac et al. (2004) registraram a presença de Temora turbinata na Baía de
Sepetiba e posteriormente em 2009 caracterizaram a espécie como “estabelecida”, ou
seja, espécie encontrada de forma recorrente na costa brasileira, porém sem apresentar
impactos ecológicos aparentes.
Sabendo da importância de estudos envolvendo espécies exóticas no Brasil para
esclarecer as interações com espécies nativas, visto que grandes problemas ecológicos
como os citados anteriormente podem ser gerados a partir dessa interação, este trabalho
objetiva analisar comparativamente a relação da ocorrência de Temora turbinata com a
Temora stylifera na Baía de Sepetiba com o intuito de verificar como se encontra a
população de temoras nos tempos atuais.
Área de estudo
A Baía de Sepetiba está localizada no litoral sudoeste do Estado do Rio de
Janeiro, entre as coordenadas 043º 30’W/44º 10’W e 22º 50’S/23º 05’S, com uma área
de aproximadamente 305Km² de espelho d’água (Figura 1). As suas limitações se dão
ao norte e a leste pelo continente, ao sul, pela Restinga de Marambaia e a oeste, pela
Baía de Ilha Grande (Figura 2). A área urbana é estimada em 9,2% do total da região
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hidrográfica, com diversos empreendimentos como indústrias e portos (porto de Itaguaí,
Guaíba, Sepetiba, Porto do Rio de Janeiro), que contribuem com muitos dos problemas
de poluição e ecológicos da Baía de Sepetiba (Borges, 1990). Os pontos de coleta se
localizam em uma das regiões portuárias da Baía de Sepetiba (Figura 2).

Figura 1: Localização da Baía de Sepetiba em destaque no estado do Rio de Janeiro.

Figura 2: Área de coleta em destaque, próxima à região portuária na Baía de Sepetiba.
MATERIAIS E MÉTODOS
O material analisado neste estudo está inserido na coleção da Universidade Santa
Úrsula e foi cedido pelo Laboratório de Ecologia Marinha. Compreende 15 amostras de
zooplâncton fixadas em formol a 4% e armazenadas em frascos de 500 ml, que foram
coletadas no período entre outubro de 2014 a fevereiro de 2015 com três réplicas para
cada mês. As identificações foram realizadas em microscópio óptico invertido (Leitz
Wetzlar), seguindo as chaves e pranchas de identificação de Koga (1984), Lacuna et al.
(2013) e o site de identificação Marine Species Identification portal (2015).
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Foi realizado um cálculo da densidade, dividindo-se o número de temoras
encontradas na amostra pelo volume da água filtrada pela rede (V), onde (V) se calcula
pela fórmula V = a.c.r (a = área da boca da rede (m²); c = valor da calibração do
fluxômetro; r = numero de rotações do fluxômetro).
Além disso, também foi feito o cálculo de Constância de Ocorrência baseado em
Dajóz (2005) (C = p x 100/ P - onde C = constância de ocorrência, p = nº de coletas
contendo a espécie estudada, P = nº total de coletas), onde:
c ≥ 50% a espécie é considerada constante
25% ≤ c ≤ 49% a espécie é considerada acessória
c ≤ 24% a espécie é considerada acidental

Densidade média (org.m³)

RESULTADOS
Foram registradas 3808 temoras, sendo 968 no mês do outubro, 1819 no mês de
novembro, 19 em dezembro, 86 em janeiro e 916 em fevereiro. Houve presença de
temoras em todos os meses de coleta.
Novembro foi o mês que apresentou maior valor de densidade média e
posteriormente dezembro apresentou uma queda brusca nesse valor com um gradativo
aumento nos dois meses seguintes, janeiro e fevereiro (Figura 3). Em relação às
espécies, a densidade de T. stylifera foi inferior a de T. turbinata onde a primeira
apresentou o menor valor de densidade média no estudo com 2,378 ± 0,989 org/m³ e a
segunda o maior valor com 1007,327 ± 322,208 org/m³ (Tabela 1).
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Figura 3: Densidade média e desvio padrão das espécies de Temoras nos diferentes
meses de estudo.
Tabela 1: Densidade média e desvio padrão entre parênteses, de T. turbinata e T. stylifera no
período de estudo.
Espécies
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
1007,327
124,564
502,528
787,547
764,251
Temora turbinata
(289,424)
(322,208)
(32,215)
(148,454)
(267,450)
0
0
0
0
2,378
Temora stylifera
(0,989)
Temora turbinata foi considerada constante de acordo com Dajóz (2005). Esta
obteve uma frequência de ocorrência de 100%. Em contrapartida, Temora stylifera teve
uma frequência de ocorrência de 13%, estando presente somente em duas réplicas do
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mês de novembro R1 e R3. Essa foi considerada uma espécie acidental ou rara (Tabela
2).
Tabela 2: Ocorrência das espécies nas réplicas e seus respectivos meses, onde (X)
corresponde a T. stylifera e (O) a T. turbinata.
R1
R2
R3
Meses
O
O
O
Outubro
X-O
O
X-O
Novembro
O
O
O
Dezembro
O
O
O
Janeiro
O
O
O
Fevereiro
DISCUSSÃO
No presente estudo foi possível observar que a densidade da espécie invasora
Temora turbinata é maior que a da espécie nativa Temora stylifera em todo o período
de amostragem, onde a segunda praticamente não é encontrada nas amostragens sendo
classificada como acidental. Essa presença acidental ou nula da espécie nativa pode ser
observada também no trabalho de Villac et al. (2004), onde T. stylifera não foi
encontrada, sendo presente somente a espécie invasora T. turbinata com grande
representatividade no grupo dos copépodes. Alguns outros trabalhos realizados em
complexos estuarinos no Brasil também registraram uma predominância da espécie
invasora em relação à nativa em seus resultados (Ara, 2002; Santos, 2009), e no sistema
estuarino da Lagoa da Cananéia em São Paulo, T. stylifera que já foi apontada como
principal espécie de copépode, hoje foi substituída pela invasora (Ara, 2002;
Matsumura-Tundisi, 1972).
Em contra partida, Coelho-Botelho, (1999), em um estudo dos aspectos do
zooplâncton na Baía de Sepetiba, encontrou somente a ocorrência de T. stylifera. Antes
dele, no ano de 1997, em um estudo realizado pela Companhia Docas do Estado do Rio
de Janeiro (Multiservice, 1997), T. stylifera foi apontada como uma das espécies mais
representativas de copépodas na Baía de Sepetiba. Comparando os resultados
encontrados com esses autores, observa-se uma possível alteração na comunidade de
temoras nativas e uma crescente proliferação de T. turbinata na Baía de Sepetiba.
A população de T. turbinata introduzida no Brasil teve uma rápida dispersão
pelo motivo de viverem em águas subtropicais e tropicais com características
semelhantes às encontradas na plataforma continental brasileira (Gonzalez e Bowman,
1965; Vervoort, 1965b; Paffenhõfer, 1985). Essa espécie invasora é considerada uma
espécie preferencialmente de áreas costeiras, e que suporta uma ampla variação de
salinidade, ocorrendo bastante em estuários (Bowman, 1971; Jillett, 1971; Resgalla et
al. 2008). Existem registros em trabalhos que relatam um afastamento da espécie nativa
T. stylifera para fora da plataforma continental por conta da presença da temora invasora
(Ara, 2002; Cepan, 2009; Leão et al. 2011), e esse afastamento pode ser dado por
alguma vantagem adaptativa da temora invasora sobre a nativa, forçando-a buscar
nutrientes em regiões mais oceânicas (Cunha, 2008).
Todas as amostras desse estudo foram obtidas em pontos de região costeira
próxima a área portuária da Baía de Sepetiba, levando a se supor que a baixa ocorrência
da espécie nativa esteja relacionada com esse afastamento que é citado na literatura.
Outro fator que pode ser levado em consideração é a sazonalidade. Temora stylifera tem
sua maior densidade no período do final do verão e no outono, assim como T. turbinata
no outono e no inicio da primavera (Woomansee, 1958; Suárez-Morales, 1996; Ianora et
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al. 1989; Ara, 2002; Ribera D’Alcala et al. 2004). Como as amostras foram coletadas no
período que corresponde à primavera e ao início do verão, a elevada densidade de T.
turbinata e a baixa densidade de T. stylifera correspondem à sazonalidade anteriormente
citada. Entretanto, alguns autores encontram picos de densidade e grandes declínios em
períodos contrários aos citados anteriormente (Lopes et al. 1999; Cunha, 2008; AliKhan 2006).
Os valores de densidade para T. turbinata encontrados neste estudo estão dentro
do padrão em relação a outros trabalhos variando entre 8 org.m3 (Krumme e Liang,
2004) e 45.103 org.m3 (Lopes et al., 1998). Outros autores encontraram valores de
densidade maiores para T. stylifera, porém corroboram com fato de que a densidade da
temora nativa foi inferior à densidade da temora invasora (Villac et al. 2004; Santos,
2009; Ara, 2002).
As densidades de zooplâncton em um ambiente estuarino assim como picos de
ocorrência podem variar devido a diversos fatores como a variação sazonal de
salinidade, temperatura, disponibilidade de alimento, dentre outros (Teixeira et al. 1965;
Montú, 1987; Nogueira et al. 1988; Cunha, 2008). A concentração de salinidade, por
exemplo, é um fator muito mais limitante para T. turbinata que a temperatura (Ara,
2002), e a concentração de clorofila no ambiente tem relação positiva com a espécie
invasora (Cunha, 2008). Além disso, T. turbinata apresenta uma grande variação de sua
densidade no período de 24 horas (Ara, 2002). Já a espécie nativa T. stylifera, apresenta
uma correlação positiva com a temperatura do ambiente, sendo esse o seu fator mais
limitante (Lindley e Daykin, 2005; Di Capua e Mazzocchi, 2004) e não apresenta
correlação direta com a concentração de clorofila no meio (Cunha, 2008). Entretanto,
essas variáveis ambientais não foram analisadas neste estudo, portanto, não foi possível
avaliar a flutuação natural e a influência dos parâmetros ambientais na dinâmica da
população de temoras na Baía de Sepetiba.
CONCLUSÃO
Sugere-se a aplicação de um novo estudo na Baía de Sepetiba, com um esforço
amostral maior, onde se incluam mais pontos de coletas (costeiros e oceânicos), mais
horários de coleta (manhã, tarde) e maior número de campanhas (preferencialmente de
janeiro a dezembro), com obtenção de parâmetros ambientais para esclarecer o que está
ocorrendo com a população de temoras, cujo resultado pode ser desde uma inversão na
população à existência de alguma sazonalidade alternada entre as espécies diretamente
relacionada com as características ambientais da região.
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