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RESUMO: Ostracodes são artrópodes crustáceos, habitantes marinhos, de água doce e alguns 
semiterrestres. Diante do seu excelente registro fóssil, eles são bastante utilizados para 
reconstrução de ambientes do passado, correlação e datação de camadas fossilíferas. O 
presente projeto tem como objetivo analisar ostracodes recentes, coletados em diferentes 
profundidades do lago Paranoá, em Brasília. No Brasil, estudos sobre a diversidade de 
ostracodes ainda são escassos e possui foco principal no âmbito marinho. Ao explorar o grupo 
em estudos biológicos e geológicos, é necessário que se tenha conhecimento da importância 
da diversidade dos ostracodes presentes nos ambientes de água doce e, principalmente, no 
Cerrado. Inicialmente, as amostras foram triadas, fixadas em álcool e fotografadas todas em 
vista direita. As fotos foram tratadas com o software Adobe Photoshop e padronizadas suas 
escalas no programa computacional TpsDig2.  Posteriormente, os arquivos gerados no tpsDig2 
foram analisados através do programa Morphomatica, com o propósito de comparar a variação 
nos contornos das carapaças de diferentes espécies. Por fim, os dados foram transferidos para 
o programa Past, onde foi realizada análise NMDS (non-metric multidimensional scaling). Tais 
análises destacaram diferenças entre as espécies, com isso, foi possível contabilizar sete 
espécies diferentes, sendo uma delas registrada como mais abundante. As comparações foram 
realizadas com área normalizada e área não normalizada. Com área normalizada, as espécies 
mostraram-se bem separadas no gráfico. Já com área não normalizada, em que o tamanho 
dos animais é considerado na comparação, a separação entre as espécies não foi tão nítida. 
Também foram produzidos gráficos da área normalizada e não normalizada da espécie mais 
abundante no lago, para analisar diferenças entre indivíduos de um mesmo grupo. Os 
resultados obtidos de comparação morfométrica dos contornos das carapaças, mostrou-se 
bastante eficiente para diferenciar espécies e até mesmo variações intra-específicas. Essa 
capacidade de reconhecer diferenças e semelhanças no formato das carapaças, é uma 
importante ferramenta para se integrar o estudo de ostracodes viventes com os fósseis, em 
que apenas a carapaça se preserva. Espera-se, com os resultados do presente trabalho, 
contribuir para que esse tipo de análise morfométrica seja empregado em projetos futuros, 
visando estudar ostracodes fósseis como indicadores de mudanças climáticas na região. 
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