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RESUMO 

ELER, M. N. Influência do Pacu (Piaractus mesopotamicus, Holmherg, 1987) e do fluxo de água 
nas características limnológicas de viveiros de piscicultura. São Carlos, 1996. 158p. 
Dissertação (Mestrado)- Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

Realizou-se, no Centro de Pesquisa e Treinamento em Aquicultma - CEPT N 

IBAMA, em Pirassununga/SP, entre 28 de junho e 12 de agosto de 1991, mn experimento 

com o objetivo de avaliar a influência de juvenis de Pacu (Piaractus mesopotamicus, 

HOLMBERG, 1887) nas caractedsticas linmológicas da água. Avaliou-se também o impacto 

do fluxo contínuo de água nas commlidades planctônicas e na qualidade de água do 

vtveu·o. 

O experimento foi conduzido em dois viveiros retangulares escavados, com área útil 

de 350m2
, 1% de declividade, com abastecimento de água individual feito através de 

canaletas de concreto a céu abetto. A água de abastecimento foi proveniente da represa 

Velha (área de 5ha.), alimentada pelo cónego da Baninha. Os viveiros foram abastecidos 

com um volume de 277m3 de água, atingindo uma profundidade máxima de 1,2m. Esses 

viveiros foram tratados com 50g/m2 de calcário dolomítico e 200g/m2 de esterco fresco de 

bovino, sendo que um setviu como controle e o outro foi povoado com pacu. No viveit·o com 

Pacu foi feito rumçoamento diário com I 050g de ração comercial. As amostras de água dos 

viveiros foram coletadas no período de 28 de junho a 12 de agosto de 1991, em intervalos 

que variaram de 2 a 3 dias. 

F oram monitoradas as seguintes variáveis litnnológicas: temperatura, pH, 

transpru·ência da água, material em suspensão, alcalinidade, dureza, condutividade elétrica, 

oxigênio dissolvido, nitrito, nitrato, amônia, fosfato total, fosfato dissolvido, fósforo 

inorgânico, silicato reativo, fitoplâncton, produção primária do fitoplâncton, clorofila a, 

zooplâncton e conteúdo estomacal dos juvenis de Pacu. 

A presença do Pacu no viveit·o afetou a qualidade da água, elevando as concentrações 

de nutrientes e contribuindo para a diminuição das concentrações de oxigênio dissolvido. 



Com isto, a produção ptimária bmta foi, em média, mais elevada no viveiro com Pacu do que 

no controle. O fluxo contínuo de entrada e saída de água também afetou a qualidade da água 

dos viveiros, principalmente em relação à concentração de oxigênio dissolvido. O sinergismo 

entre o fluxo de água e a presença do Pacu contribuiu para que houvesse uma pernubação 

nas comunidades planctônicas em desenvolvimento nos viveiros. 

A comunidade do fitoplâncton esteve dominada pelas cloroficeas, principalmente 

pelas desmidiáceas. A densidade do fitoplâncton foi mais elevada no viveiro com Pacu. 

Durante todo o experimento, os cladóceros foram bem sucedidos em ambos os viveiros, o 

que não aconteceu com os rotiferos e nem com os copépodos. A alta densidade populacional 

dos cladóceros provavelmente deve ter influenciado na densidade de rotíferos no viveiro com 

Pacu, pois as duas populações mostraram relação inversa. Os copépodos contribuíram com 

uma espécie filtradora, sendo que as demais eram capturadoras. Os Cyclopoida foram mais 

abundantes no viveiro com Pacu. 

Na análise do conteúdo estomacal foram encontmdos os seguintes itens alimentares: 

ração, sementes, gramas, plâncton, animais bentônicos e detritos. Os ítens do plâncton mais 

freqüentes foram: zooplâncton (ovos de copépodos, ovos de rotíferos, larvas de 

chironomideo e restos de zooplâncton parcialmente digetidos) e fitoplâncton (Eunotia 

hexasghliphis e Scenedesmus quadricauda ) 

Palavras-chave: Ecologia de viveiros, fitoplâncton, zooplâncton, diversidade de 

espécies. 



ABSTRACT 

ELER, M.N. The influence ofPacu (Piaractus mesopotamicus Holmberg, 1887) and continuous 
water flow 011 linmological caracteristics o f fishponds. São Carlos, 1996. 158p. Dissertação 
(Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

An experiment to evaluate the influence ofyoung forms ofPacu (Piaractus mesopotamicus 

HOLMBERG, 1887) on linmological characteristics o f water was co11ducted at Centro de Pesquisa 

e Treinamento em Aquicultura- CEPTAIIBAMA, located in Pirassununga, SP, Southeastern Brazil, 

from 06/28 until 08/12/1991. The impact ofcontinuous water flow on the planktonic communities 

and water quality was also evaluated. 

The experiment was performed in two fishponds with 350m2
, 1.2m of depth and 1% of 

declivity. Water supply came from open channels from Represa Velha (50.000m2
) , that was supplied 

from Barrinha stream. The fishpo11ds received 277m3 ofwater, 50g/m2 of dolomitic calcareous and 

200g/m2 offi'esh manure. One fishpond was kept as a control and the other received young fonns of 

Pacu that were fed daily with 1 ,OSOg of commercial feed. Samplings were carrired out from June, 28 

to August, 12 at two or tlue days o f intervals. 

Temperature, pH, water transparency, suspended materiais, alkalinity, hardness, electrical 

conductivity, dissolved oxygen, nitrites, nitrates, amrnonia, total phosphate, dissolved phosphate, 

inorganic phosphorus, reactive silicate, phytopla11kton, primary production of phytoplankton, 

chlorophyll a, zooplankton a11d stomach contents analysis ofyoung forms ofPacu were obtained as 

limnological variables. 

The presence of Pacu in the fishponds affected water quality by increasing nutrients 

concentration and co11tributing to the decrease of dissolved oxygen. Thus the primary productio11 was 

higher in this system than in the control. The continuous incoming and outcoming water flow affected 

water quality 011 fishponds, mainly in relation to concentration of dissolved oxygen. Sy11ergistic effect 

between water flow and presence of Pacu contributed to changes in the developing planktonic 

communities in the fishponds. 

The planktonic communities were dominated by Chlorophyta, mainly desmids. The 

phytoplankton density differed between the two fishponds, being h.igher in the one with Pacu. 

During the experiment, the Cladocera was successful in both fishponds, but thís did not occur 

with Rotifera and Copepoda. The success ofCiadocera probably controlled the density ofRotifera 



in the water. One ofCopepoda was a filtering specie and the others were predators. The Cyclopoida 

was more abundant in the fishpond with Pacu than in the contrai. 

Stomachal content analysis showed: ration, seeds, grass, plankton, bentonic animais and 

detritus. The most frequent items ofplankton were zooplankton (eggs ofCopepoda, eggs ofRotifera, 

Clúronornideo larvae and zooplankton partially digested) and phytoplankton (Eunotia hexaghliphis 

and Scenedesmus quadricauda). 

Keywords: Ecology o f fishponds, fitoplankton, zooplankton, diversity o f species 



I. INTRODUÇÃO 

I- 1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A PISCICULTURA 

1.1.1- Histórico 

1 

A piscicultura é o ato de criar peixes de fmma racional utilizando um semi controle 

ou mn controle total do crescimento e reprodução dos mesmos. Por isso é considerada como 

uma atividade da agropecuária que exige um cetto grau de conhecimento de vários ramos da 

ciência, dentre os quais podem-se destacar a limnologia, ictiologia, parasitologia, genética, 

ecologia de sistemas, botânica e zoologia. 

As finalidades da piscicultura e suas modalidades são múltiplas. Podem-se criar 

peixes para fms ornamentais, higiênicos, testes de laboratório, recreacionais, povoamento 

e repovoamento de lagos e rios e fmalmente para ser consumido como alimento na dieta 

humana. 

A criação de peixes para fms de consumo é considerada uma prática vantajosa 

porque podem-se produzir alimentos de alto valor nutritivo econômicamente através do 

aproveitamento de esterco de origem animal e restos vegetais, utilizando-se áreas de dificil 

manejo para culturas tradicionais, mas que são apropriadas para se construir viveiros ou 

pequenas represas adequadas a criação de peixes. 

Aliada ao aproveitamento racional dos dejetos e áreas nmna granja está a escolha da 

forma de manejo e as técnicas de criação. As principais formas de manejo podem ser 

classificadas como: extensiva, onde não existe controle ambiental, fornecimento de alimentos 

ou adubação~ semi-intensiva, quando ocone o fornecimento apenas de adubos ao viveiro~ 

intensiva, quando ocone um controle ambiental e há fomecimento de alimentação artificial 

e adubação do viveiro~ e superintensiva, na qual oconem todos os procedimentos efetuados 
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no manejo intensivo, porém adiciona-se a aeração. As principais técnicas de criação podem 

ser classificadas como: policultma, que é a criação de duas ou mais espécies de acordo com 

o hábito alimentar de cada mna~ monocultura que utiliza somente uma espécie; monosexo, 

que não deixa de ser uma monocultma, porém consiste em eliminar todas as possibilidades 

de reprodução. Na verdade, para se obter mn bom êxito em tennos econômicos, o coneto é 

interagir as fonnas de manejo e as técnicas de criação ao conhecimento físico, químico e 

biológico da microbacia onde está situada a granja de piscicultma. 

A criação de peixes é mna atividade antiga. Existem desenhos datados do Egito 

antigo, ilustrando cenas de pesca e conservação de peixes em tanques. Os documentos mais 

antigos descrevendo técnicas de criação são da China, com aproximadamente 4. 000 anos 

(ROSA, 1988 ~ CASTAGNOLLI, 1992). Da Ásia, a piscicuhtra expandiu-se para a Emopa. 

Somente durante a idade média houve um maior desenvolvimento com a constmção de 

viveiros nos monastérios a ftm de se obter peixes na época de abstinência religiosa (DE 

SOUZA & TEIXEIRA FILHO, 1985). 

No Brasil, a pisciculhu·a iniciou-se de maneira mdimentar com a criação de peixes 

em águas salobras, nas zonas eshtarinas de nossos rios e nas regiões de manguezais, nos 

tempos mais recuados de nossa história. Esta prática foi observada por Maurício de Nassau, 

dmante a ocupação holandeza em Pemambuco. Nessa época Nassau ordenou a constmção 

de viveiros semelhantes aos existentes próximo a sua casa de recreio, possivelmente nas 

imediações do atual Parque Amorim em Recife (MENEZES, 1986). Em 1876 foi publicado 

o livro "Breves Noções Sobre a Pisciculhu·a", na Bahia. No ano de 1882 inn:oduziu-se a 

criação de Crupas (Cyprinus ca~pio) trazidas dos Estados Unidos da América para o Rio de 

Janeiro (GODOY,1965), e no Estado de São Paulo em 1893, por iniciativa de alguns 



3 

alemães (GODOY,l972). Os primeiros estudos na área iniciaram-se com Rodolpho von 

ll1ering, a partir de 1912, sendo este pesquisador considerado o pai da piscicultura no Brasil 

(NO MURA, 1977). A principal meta de Thering era estudar as espécies nativas do rio Mogi 

Guaçu e Piracicaba a fun de limitai· a inh·odução de espécies exóticas no país. Dentre as 

espécies estudadas podemos destacai· o dourado, Salminus maxillosus~ a piracanjuba, 

Triurob1ycon lundii~ a piava, Leporinus copelandii~ o pacu peva, Mylopheus asterias~ a 

tabarana, Salminus hilarii~ a traíra, Hop/ias malabaricus e o mandi amai·elo, Pime/odus 

darias (IHERING, 1929). 

Um impmtante passo na piscicultma brasileira foi a criação da primeira Estação 

Experimental de Biologia e Piscicultma em Pirassummga, SP, no ano de 1939. Os 

pesquisadores desta instihlÍção estabelecerain como prioridade a criação de peixes nativos 

e exóticos para a obtenção de alevinos e distribtúção posterior para os criadores particulai·es. 

Mesmo tendo a preocupação de produzir peixes para o abastecimento do mercado, 

faltava aos pesquisadores pioneiros mn conhecimento maior das características ecológicas 

dos corpos de água que eram empregados na criação de peixes. KLEEREKOPER (1941) já 

manifestava essa preocupação ao escrever em seu "Estudo Lirrmológico da Bacia do Rio 

Mogi Guaçu" que, sem wn profundo conhecimento ecológico regional das pequenas represas 

que deveriain ser exploradas pai·a a piscicultma, não conseguiríamos elevar a nossa 

piscicultura ao mesmo nível técnico alcailÇado pelos Estados Unidos e Europa. 

Os estudos relacionados aos peixes e seu ambiente não forain muito frequentes. O 

mais antigo foi desenvolvido por IHERING e sua equipe, cujo principal objetivo era a 

identificação e avaliação das fonnas de interação peixe-ainbiente. Os estudos mais recentes 

são ah·ibuídos a CASTAGNOLLI et a/ii (1986), COSTA NETO (1990), SAMPAIO (em 
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preparação), MATHEUS (1993) e STPAÚBA-TAVARES (1994,1995). No entanto, estes 

estudos ainda não são suficientes pam esclarecer as muitas questões que são levantadas nas 

reuniões técnicas dirigidas ao setor de piscicultura. V árias indagações ainda estão sem 

respostas. Este trabalho procura discutir alguns pontos, no que se refere à interação entre 

os peixes e as características limnológicas de viveiros. 

1.1.2 - Viveiros 

O viveiro é definido por GARCIA BADDELL (1985) como sendo uma massa d'água 

pouco profunda, contida numa cavidade natural ou em escavação ru1ificial, para fins de 

piscicultma e disposto de tal fmma, que se possa encher e esvaziru· de acordo com o manejo. 

De acordo com a hidrobiologia, os viveiros podem ser classsificados segundo BOYD 

(1985), em: 1) Viveiros do tipo tenaço que só represam águas pluviais; 2) Viveiros do tipo 

aprisionrunento de águas, que recebem fluxos de água no período das chuvas; 3) Viveiros 

escavados; e 4) Viveiros constmídos pelo aprisionamento de conentes pennanentes ou pelo 

aprisionamento dos grandes aguíferos. Os viveiros do tipo escavados são mantidos pela 

adição de água dos resetvatórios, poços ou de águas conentes. WOY ANAROVICH (1985) 

sugere que para regiões tropicais, como o Brasil, podem-se construir diques com pru·edes 

perpendiculares ou quase perpendiculares e sua classificação para viveiros é baseada na 

topografia da bacia. São eles: 

a) Viveiros do tipo banagem: construídos em vale chato ou entre colinas pequenas. Podem

se constmir vários diques atravessados, fmmando uma cadeia de viveiros; 

b) Viveiros parcialmente circundados com digne: são constmídos em áreas de declive 

acentuado; 

c) Viveiros totalmente circundados com diques: são constmídos em planícies, suas 
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dimensões são geralmente grandes, variando de 5 a 1 O hectares ou mais de modo a diminuir 

o custo de constTução~ 

d) Viveiros semi-escavados: o solo escavado é utilizado para constmir os diques, geralmente 

de pequenas dimensões~ 

e) Viveiros escavados: viveiros pequenos, com sistema de escoamento feito através de 

estruturas de drenagem denominadas monge. 

Além do aspecto relativo à constmção do viveiro, deve-se também considerar o balanço 

hídrico devido as entradas de água através das chuvas, escoamento superficial, influxos de 

aquíferos, conentes fluviais e outras fontes. 

Em viveiros, os mecanismos e processos limnológicos são consideravelmente 

complexos, por serem ecossistemas artificiais, constnúdos para supmtar altas concentrações 

de biomassa de peixes, fitoplâncton e zooplâncton, estabelecendo pmtanto, o "contamo" para 

a produção orgânica (COSTA NETO, 1990). 

Ecologicamente o viveiro é dividido em três comprutimentos que são distintos em 

termos ambientais, sendo consequentemente povoados por diferentes grupos e espécies 

aquáticas. Os compattimentos compreendem a faixa do talude, a coluna d'água e o ftmdo. 

O talude é ocupado por plantas emergentes e às vezes por plantas submersas. Nestas 

plantas são encontrados diferentes gmpos de insetos, algas perifiticas, moluscos e algas 

fiJamentosas. Os alevinos e as post-latvas também preferem este compmtimento. A coluna 

d'água é habitada pelo plâncton em geral e pelos peixes. O fundo age como depósito de 

plantas e animais mortos, enriquecendo o lodo com matéria orgânica. Os materiais 

depositados servem como fonte de alimentos pru·a os peixes iliófagos, lruvas de 

Chironomidae e Ephemeroptera. Na superfície do lodo são encontrados lruvas de Chaoborus 
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e moluscos (WOYNAROVICH, 1985). 

Do ponto de vista biotecnológico, o papel do piscicultor consiste em controlar a 

cadeia n·ófica do viveiro, procurando estabelecer um sistema de circulação de matéria 

orgânica de fonna mais propícia, a fim de conseguir uma maior rentabilidade. Para que isso 

aconteça precisa-se conhecer o histórico da bacia onde está localizada a piscigranja, a fim 

de melhorar as caractetisticas físicas e químicas da água. Manejar a cadeia trófica significa: 

i) acelerar o crescimento de plantas destinadas à alimentação dos peixes, atmvés de adubação 

adequada; 

ii) limitar o crecimento descontrolado do fitoplâncton e das macrofitas, que ao monerem 

poderão ocasionar uma eun·ofização exagerada e perniciosa; e iii) controlar o ecossistema 

de tal maneira que os organismos que se desenvolvem no viveiro sejam suficientes e 

adequados para o requerimento da espécie de peixe escolhida. Neste caso, tanto o fito como 

o zooplâncton, devem setvi.r exclusivamente de alimentos aos peixes. As competições e os 

possíveis predadores deverão se eliminados do sistema (GARCIA-BADELL, 1985 ). 

A fettilização é uma técnica que incrementa a produção em viveiros, podendo ser 

usada matéria orgânica ou matéria inorgânica. Esta técnica tende a aumentar a quantidade 

de alimentos naturais, desenvolvendo um papel vital no fomecimento de nun·ientes 

disponíveis na coluna d'água ao fitoplâncton, que consequentemente irá influenciar o 

crescimento do zooplâncton e dos peixes. 

A técnica que emprega o fettilizante orgânico é adequada tanto do ponto de vista 

ecológico como do ponto de vista econômico, porque funciona como um mecanismo de 

reciclagem dos resíduos da agricultura e industrial, que ao serem aplicados nos viveiros irão 

reduzir ou eliminar totalmente o emprego de fettilizantes industrializados, diminuindo com 
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isto os custos elevados dos fertilizantes inorgânicos. Atualmente esta técnica é largamente 

empregada em piscicultura, tendo sido amplamente estudada desde a década de 20, e teve 

como pioneiro o pesquisador norte americano Wiebe. HAPHER (1962) e recentemente 

CASTAGNOLLI et alii (1982), salientam o quanto é impmtante em piscicultma o uso de 

fertilizantes, quando se visa a wn awnento da produção primária em viveiros. 

A modelagem ecológica enquadra o viveiro como um ecossistema complexo, onde 

sobrevivem e crescem os organismos (bactérias, fitoplâncton, zooplâncton, organismos 

bentônicos e peixes), interagindo com a água. PIEDRAHITA (1988), salienta que um bom 

conhecimento desses fatores, nos leva a constmção de modelos que auxiliarão no controle 

da qualidade da água. O modelo adequado para detenninado corpo d'água deve ser 

delineado de acordo com os fluxos de entrada e saída de água, gases e materiais. 

Para BOYD & LICHTKOPPLER (1982) os fatores que influenciam a qualidade de 

água em viveiros são: temperatma~ salinidade, pH, oxigênio dissolvido, turbidez e coloração 

da água, dióxido de carbono, amônia, alcalinidade, dmeza, comunidades plactônicas e de 

macrófitas, peixes e poluentes. 

Segtmdo ALABASTER (1982), a precipitação também pode influenciar a qualidade de 

água do viveiro, porque traz material pruticulado para o interior do viveiro, proveniente das 

cabeceiras dos rios de abastecimento, poeiras, prutículas de sais e resíduos de áreas aglicolas. 

Os principais impactos causados pela lixiviação e materiais pruticulados nos viveiros são: 

a) ação direta sobre os peixes reduzindo-lhes o movimento, matando-os ou reduzindo a 

resistência a doenças~ 

b) impacto negativo no desenvolvimento das lruvas~ 

c) redução da eficiência dos peixes sobre a captura das presa, pela obstmção da visão. 
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As interações entre os peixes e seu ambiente têm sido amplamente estudadas, 

principalmente com relação ao impacto que os mesmos geram nas estrutw·as das 

comunidades e na dinâmica populacional dos ecossistemas de água doce (TURNER & 

MITTELBACH, 1990). 

A princípio pesquisadores consideravam que o fluxo energético no sistema era 

unidirecional. O caminho da energia iniciava com a assimilação dos nutrientes pelo 

fitoplâncton, em seguida passava pelo zooplâncton e tenninava nos peixes predadores, 

considerados como o último nível trófico da teia alimentar. Com o avanço das pesquisas 

outro ponto de vista smgiu indicando que os peixes predadores, que ocupam níveis 

superiores da cadeia alimentar, exercem mn impacto no sistema que regula os níveis 

inferiores da mesma. 

Estes dois pontos de vistas, a princípio, parecem ser bem contraditórios. Por isso 

MacQUEN et alii ( 1986) os testaram e chegaram às seguintes conclusões: 1) a biomassa de 

cada nível tiófico é controlada de baixo para cima ("down up"), de acordo com a 

disponibilidade de nutrientes no sistema; 2) o fator controlador atua intensamente no nível 

mais baixo da teia (primeiro nível trófico ), tomando-se duas vezes mais fraco à medida que 

a energia é tTansferida de um nível para outro superior; 3) à medida que a energia é 

transferida de um nível para outro, as predições das interações de baixo para cima 

decrescem; 4) as interações partindo do topo para o início da cadeia, são mais fortes na 

vizinhança do último nível, mas enfraquece quando se aproxima do primeiro túvel trófico; 
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5) a variabilidade que ocone na linha ascendente pode ser explicada pelas forças exercidas 

pela linha descendente na teia alimentar. 

Os peixes podem exercer conh·ole nas comunidades planctônicas de duas fmmas, a 

saber: diretamente através da interação predador-presa, ou indiretamente através da ingestão 

e excreção de nuhientes (V ANNI, 1986). 

Alguns peixes selecionam suas presas na comunidade zooplanctônica, interfel'indo 

na sua eshutura, na sua composição e na sua distribuição espacial e temporal (MAIA 

BARBOSA & MATSUMURA-TUNDISI, 1984). VANNI (1986, 1987), demonstrou que 

tanto a pressão de predação quanto a disponibilidade de alimentos são i.mpmtantes para 

determinar a abundância das espécies de zooplâncton, no lago por ele estudado. A remoção 

do predador que ocupa o topo da teia provocou a quase extinção de algmnas espécies de 

zooplâncton e oub:as chegaram mesmo a se extinguirem. Isto sugere que o o peixe predador 

é muito menos seletivo que os predadores de ouh·as comunidades. 

A mai01ia dos peixes planctófagos tem preferência pelo zooplancton de pmte maior, 

como os Cladoceros. A Perca amarela de tamanho pequeno do lago Oneida captura 

principalmente a Daphnia pu/ex e captura muito pouco os Copepoda. Os peixes maiores, de 

32-37 em, preferiram capturar os Copepoda (MILLS et alii, 1984). 

TURNER & MITTELBACH ( 1990) propuseram um delineamento experimental 

desenvolvido em pequenos tanques que já continham a presença de um planctófago 

facultativo (Lepomis macrochirus). Os autores manipularam a presença ou não de peixes 

piscívoros, o "Largemouth bass" (Micropterus sa/moides), no tanque e examinaram o efeito 

indireto desse peixe sobre o zooplâncton e na dinâmica da comunidade fitoplanctônica. 

Observou-se que, na ausência do peixe, cladoceros dos gêneros Daphnia e Ceriodaphnia 
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dominavam suas comunidades em cerca de 97%. Na presença do peixe, as Daphnia e 

Ceriodaphnia foram rapidamente eliminadas e substituídas por pequenos Cladoceros, tais 

como Bosmina longirostris e Chydorus sphaericus, e também por várias espécies de 

Rotifera. Neste caso, as concentrações de clorofila a também foram significativamente altas 

para os tratamentos com Daphnia ou Ceriodaphnia. No viveiro sem peixe, porém com 

grande desenvolvimento de Daphnia , oconeu a redução de Clorofila a devido ao fato de que 

as Daphnia pastam mais intensamente sobre o fitoplâncton do que os Cladocera de menor 

porte. Neste experimento, o maior efeito produzido pelos peixes foi a redução da intensidade 

da pastagem, devido à remoção da biomassa dos grandes Cladocera. 

As interações entre os peixes e os organismos que lhes servem de alimento são 

consideradas de grande impmtância em sistemas de viveiros. O melhor meio de maximizar 

a produção em viveiros é associação de peixes de diferentes hábitos alimentares, de fmma 

a aproveitar efetivamente o alimento natural disponível (HEPHER et a/ii, 1989). 

O conceito da interação entre peixes e ambiente tem sido também empregado com o 

intuito de diminuir o grau de eub:ofização de lagos. O enriquecimento da água contribui para 

o crescimento excessivo do fitoplâncton, o que reduz a penetração de luz na água, causando 

queda de oxigênio e mmtalidade de peixes além de provocar mau odor na água. 

Atualmente os pesquisadores têm concentrado seus esforços na possibilidade de 

controlar o processo de eutrofização através dos peixes filt:radores. KAJAK et alii (apud 

LAZARRO, 1987) povoaram um lago eutrofizado com uma determinada população de Carpa 

prateada (Hypopththalmichthys molitrix), que reduziu em 4,5 vezes a biomassa média do 

fitoplâncton do lago, reduzindo assim as densidades de Cyanophyceae e promovendo o 

desenvolvimento dos dinoflagelados e do nanofitoplâncton. 
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DRENNER et alii (1982) calcularam que a população de Gizzard shad (Dorosoma 

cepedianum) no lago Pattem-Texas, pode filtrar um volume de água equivalente ao volwne 

total do lago mun espaço de 130 horas. OPUSZINSKI & SHIREMAN (1993a), estimaram 

que a taxa de filtração da carpa cabeça grande (Aristichthys nobilis) é de 185 a 256ml/h/g 

de peixe, isto que dizer que l.OOOkg de peixe pode filtrar um volwne equivalente a 

10.000m3 em aproximadamente 54 horas. Observou-se também que houve um aumento da 

biomassa do fitoplâncton e da produtividade primária. O awnento do fitoplâncton na água 

oconeu porque houve uma supressão do zooplâncton, que por sua vez se alimentava das 

algas. Isto pode também estar Hgado à rápida reciclagem de nutrientes causada pelo alto 

conswno, combinada à baixa assimilação das algas pelos peixes. A maior patte das algas 

ingeridas foi eliminada parcialmente digerida pelos peixes, retomando ao meio em fonna de 

"pelets" de fezes, que aceleram a regeneração do fósforo e do nitrogênio (DRENNER et ali i, 

1984 a, b). 

OPUSZYNSKI & SHIREMAN (1993) desenvolveram a técnica da coleta de fezes, 

com o objetivo de sanar o problema do emiquecimento promovido pela defecação. Esta 

técnica pennite desenvolver pesquisas sobre o compmtamento global dos peixes filtradores 

e o funcionamento dos ecossistemas aquáticos, onde os mesmos vivem, embora este não 

tenha sido o objetivo principal almejado pelos autores. O coletor de fezes possibilita a 

diminuição da eutrofização, através da retirada total do bolo fecal produzido. Oferece 

também, como altemativa, o emprego das fezes de peixe como fertilizante nas tenas 

agricultáveis e nos viveiros de piscicultura. A técnica consiste em acoplar aos tanques-redes 

de piscicultura intensiva, fwús ligados a uma bomba de sucção, responsável por bombear as 

fezes para o exterior dos viveiros. 
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NASCIMENTO (1994) mostrou que um sistema de piscicultura realmente gera 

impacto que colabora para acelerar a eutrofização dos efluentes, devido às descargas de 

nutiientes eliminadas de denu·o dos viveiros para o meio. 

Uma maneira de reduzir o impacto ambiental com a manutenção do rúvel de produção 

estável, setia o planejamento adequado do manejo, utilizando ptincipalmente as interações 

ecológicas enti"e o peixe e seu ambiente. A policultura é apresentada por HEPHER et ali i 

(1989) como sendo wna fenamenta impmtante no balanceamento enu·e as espécies de 

peixes. O conceito de policultura está fundamentado nas relações enu·e os organismos de 

diferentes rúveis ti"óficos da cadeia alimentar. O fator chave no sistema é a densidade de 

peixes estocados, porque ao estocar uma densidade maior que o rúvel de supmte do viveiro, 

uma espécie tende a invadir o nicho trófico da outra, resultando em competição entre as 

espécies, no lugar do mutualismo sobre ítens alimentares (HEPHER, 1988~ MILSTEIN et 

a/ii, 1988). 

Na policultura podem-se observar dois tipos de interações: peixe-peixe e peixe

ambiente. A ptimeira é denominada de sinergismo e a segunda, de antagonismo (MILSTEIN, 

1992). É chamado de sinergismo o conjunto de interações positivas entre as espécies, isto 

é, o crescimento e o rendimento de algumas espécies poderá ser bem melhor em presença de 

oun·as, do que quando são criadas em monocultura. A Carpa comum, por exemplo, terá um 

rendimento bem melhor quando consorciada com a Carpa prateada, do que quando criada 

em monocultura (HEPPER, 1988). As interações sinérgicas enu·e os peixes estão baseadas 

em dois processos intenelacionados: a melhmia dos recursos alimentares disporúveis e a 

melhotia das condições ambientais. 

O exemplo de interação sinérgica descrito a seguir foi apresentado por MILSTEIN 
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(1992): os restos fecais depositados pela Carpa prateada, ricos em fitoplâncton parcialmente 

digerido, podem ser ingeridos pela Carpa comum, que não tem condições fisiológicas para 

ingerir o fitoplâncton diretamente. Por outro lado, ao revirar o lodo do fundo do viveiro, a 

Carpa comum promove a reciclagem dos nutrientes na coluna d'água, colocando-os em 

suspensão, awnentando com isso a produtividade primária do fitoplâncton, que por sua vez 

servirá de alimento para a Carpa prateada. 

De acordo com o habitat, as espécies criadas em regime de policultma podem ser 

divididas em espécies de superfícies, do nécton e bentônicas. Gerahnente as espécies da 

superfície se alimentam de organismos planctônicos (Carpa cabeça grande). As comunidades 

do nécton são compostas principalmente pelos herbívoros (Carpa capim). Os peixes 

bentônicos possuem um comportamento alimentar do tipo iliófago, alimentando-se no lodo 

do fundo do viveiro, em busca de pequenos gastrópodos, insetos, larvas, algas bentônicas e 

outros organismos que vivem entenados no lodo ou na camada superficial do sedimento. 

HAO-REN (1982) apresenta um elenco de espécies e suas possíveis interações 

sinérgicas para a China, embora a maioria das espécies, constituídas pelo grupo das Carpas 

sejam utilizadas mundialmente em piscicultma. Uma série de outras combinações são 

sugeddas por outros pesquisadores, como a combinação baseada no consórcio de Tilápias, 

Carpas, Bass e Tainha apresentada por MILSTEIN ( 1992). 

COSTA-NETO (1990) apresentou um modelo de poli cultura baseado nos 

consumidores primários, representados pelas Crupa prateada e Catpa capim; os consumidores 

secundários, representados pela Crupa cabeça-grande ; onívoros (que podem ser vistos como 

uma mistma dos níveis tráficos dos conswnidores primários e secundários), representados 

pela Cru]>a capim e a Tilapia nilotica . 
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2- IMPORTANCIA DA CRIAÇÃO DE PACU EM VIVEffiOS 

O Pacu (Piaractus mesopotamicus Hohnberg, 1887) é wn SetTasahnineo, pet1encente 

à familia Characidae e integrante da ordem Ostariophysi. Os Ostariophysi são essenciahnente 

de água doce, constituindo um grupo dominante, fato que parece estar relacionado ao 

desenvolvimento do aparelho de Weber, que aumentaria a capacidade auditiva destes 

anunats. 

A família Characidae possui ampla distribuição na América do Sul, oconendo desde 

a bacia do Orenoco na Venezuela, até a bacia Platina no Umguai. 

O gênero Piaractus é originário da bacia Paraná-Paraguai e seus tributários. A 

taxononúa deste gênero é contTovet1ida, com alguns autores considerando Piaractus como 

sinmúmia de Colossoma (GOSLINE, 1951 ), enquanto que NELSON ( 1961) prefere manter 

os dois gêneros em separado. Porém GERRY (1977), propõe dois subgêneros para o gênero 

Colossoma, a saber: o subgênero Colossoma e o subgênero Piaractus. Segundo este autor, 

devido à prioridade cronológica na descrição da espécie, deve-se adotar P. mesopotamicus 

Homberg, 1887 no lugar de C. milrei BERG, 1895. Esta conh·ovérsia foi pauta da reunião 

sobre o cultivo de Colossoma, no CEPTA em 1991, onde os pesquisadores decidiram adotar 

a classificação taxonômica segundo Holmberg (1887). 

O conhecimento da ecologia do Pacu é escassa. SILVA ( 1987) realizou um estudo 

bem elaborado sobre a alimentação do Pacu no Pantanal do Mato Grosso. Com base na 

análise do conteúdo estomacal e mmfologia do aparelho digestivo a autora concluiu que este 

peixe é predominantemente herbívoro, do tipo podador, com preferência fiugívora e/ou 

granívora, embora possa incluir ítens secundários na sua dieta, como peixes, crustáceos e às 

vezes moluscos. Detalhando mais o estudo, a autora concluiu ainda que o Pacu além de ter 
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hábito alimentar especializado, possui também mn comportamento oportunista, isto é, os 

resultados mostraram que no período das enchentes ele foi quase que exclusivamente 

frugívoro e/ou granívoro, nas calhas dos rios. Nos três primeiros meses das cheia, foi um 

podador não especializado, alimentando-se de frutos, sementes e folhas que estavam 

disponíveis e em abmtdâcia. Durante o período da seca, nas baias, o Pacu foi filófago, 

alimentando-se opmtunamente de peixes devido à pouca disponibilidade de outros alimentos. 

Um estudo semelhante foi feito por PAULA et alii (1989), cujo principal objetivo era 

estabelecer parâmetros tecnológicos pam a criação do Pacu em cativeiro, destinando-o à 

exploração comercial. Estes autores concordaram com SILVA ( 1987) mas destacaram que 

este grau de oportunismo e hábito de herbivoria pode estar relacionado à economia 

energética, devido à facilidade de captm·ar estes tipos de ítens alimentares dmante a 

pastagem. Caso haja escassez de vegetais, o Pacu passa então a se alimentar de outl'OS itens 

em disponibilidade no ambiente. 

IHERING (1947) ressalta as potencialidades dessa espécie, indicando-a como wna 

das mais promissoras para a piscicultm·a nacional. Recentemente, SAINT-PAUL (1986) 

apresenta novamente o Pacu como sendo uma espécie com grande potencial para a 

aquicultma na Amélica do Sul. Nesse sentido, trabalhos experimentais realizados por vários 

pesquisadores (vide anexo 1) confmnam a viabilidade da ctiação da espécie em viveiros de 

piscicultura.Três estudos relevantes sobre a alimentação natural de latvas de Pacu, 

contribuíram para uma melhor compreensão da relação ecológica predador/presa 

(TAVARES, 1988; Y AMANAKA, 1988; FREGADOLI, 1990). Estes estudos mostraram que 

se pode obter excelentes resultados na criação das lruvas quando estas são adequadan1ente 

alimentadas, obsetVando-se a quantidade e a qualidade do zooplâncton oferecido. Os estudos 
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mosb·aram ainda, que larvas de Pacu têm preferência alimentai pelos Cladocera. 

Y AMANAKA ( 1988) defendeu a hipótese da preferência alimentar das larvas por 

zooplâncton, através das características m01fológicas das mesmas, sendo que as principais 

são a falta dos dentes faringeanos, que geralmente têm função b·ituradora e dilaceradora dos 

tecidos vegetais e o fato de o Pacu, na fase larval, não produzir a enzima celulase, 

responsável pela digestão da celulose. Então neste estágio de desenvolvimento (20-25 mm 

de comprimento padrão) o Pacu não poderia ser herbívoro. Essa autora observou, neste 

experimento, que larvas de 50tmn de comptimento padrão ingeriam oub·as de tamanho menor 

(15 a 20mm), e que apesar de ter sido oferecida ração com boa aceitação por prute das larvas, 

elas deram preferência ao plâncton, quando ambos estavam disponíveis. 

Outro aspecto, obseiVado por FREGADOLI (1990), é o comp01tamento espacial 

durante a fase lruval do Pacu. O autor concluiu que possivelmente esta espécie tenha wn 

hábito alimentru· iliófago, com os indivíduos mantendo-se sempre no fundo do aquário e só 

se aproximando da superfície pru·a capturru· as presas oferecidas. Após a captura ou não das 

mesmas, retomavam ao fundo do aquátio. Foi observado também que, se houvesse uma cetta 

abundância de presas no fundo, a captura era efetuada neste local. 

O hábito de distribuição gregária tem sido obsetvado em várias espécies de peixes. 

ALLEE (apud ODUM, 1983), conduzindo experimentos com peixes de caráter gregátio, 

concluiu que, quando estes animais estavam em gmpo, conseguiam resistir muito melhor 

a uma determinada dose de veneno inb·oduzida na água do que os indivíduos isolados. Foi 

obsetvado que quando indivíduos isolados eram colocados na mesma água que havia sido 

ocupada antes pelo gmpo de peixes, estes resistiam melhor ao veneno do que quando 

colocados em água sem o condicionamento biológico. Neste caso, o muco e oub·as secreções 
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produzidos pelo conjtmto de peixes ajudavam a neutralizar o veneno, revelando assim o 

mecanismo da ação em conjtmto. O compmtamento gregário também pode estar relacionado 

aos processos reprodutivos, às mudanças meteorológicas sazonais ou diárias, e à resposta a 

diferentes locais e hábitat. 

A distribuição gregária tem sido estudada no Pacu, principalmente em relação ao seu 

crescimento heterogêneo. PEREIRA DA SILVA ( 1990), desenvolveu um estudo detalhado 

sobre o crescimento heterogêneo de Pacu, concluindo que este fenômeno existe na espécie 

e é intensificado pela condição de grupamento. Existem animais dominantes sobre o gtupo, 

sendo que estes ingerem, em média, mais alimentos que os submissos. Este tipo de 

compmtamento influencia a biomassa, causando uma redução no crescimento médio do 

grupo. Muitos peixes não atingem o tamanho comercial. 

Conhecendo-se o compmtamento ecológico do Pacu e sua interação com os 

fenômenos limnológicos do viveiro, pode-se minimizar muitos dos fatores que interferem no 

crescimento e desenvolvimento dessa espécie. 

3 - INFLUÊNCIA DO FLUXO CONTÍNUO DE ÁGUA NAS CARACTERÍSTICAS 

LIMNOLÓGICAS DOS VIVEmOS 

Nos viveiros, reservatórios attificiais, o funcionamento é regulado pelas variáveis 

físicas, químicas e biológicas. Além destes fatores, o fluxo de entTada e saída de água é 

também de fundamental importância na determinação das flutuações que oconem nas 

populações planctônicas e nas características abióticas do meio. 

As inegularidades no regime hidrológico poderão acanetar uma taxa de renovação 

elevada e possibilitar diferentes fonnas de adaptação e habilidade na manutenção das 
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populações. De acordo com MARGALEF (1983), como conseqüência dessas inegularidades, 

a biomassa do zooplâncton tende a ser menor e de composição mais pobre nas represas, 

quando comparadas com os sistemas lacustres naturais. 

Em represas, verificou-se que o sucesso de detenninadas ·espécies pode estar 

relacionado com o fatores hidrodinârnicos tais como movimento da água, velocidade de 

conente, vazão ve1tida ou turbinada. Na represa de Bana Bonita-SP, por exemplo, com o 

fechamento dos vertedouros oconeu diminuição da comunidade fitoplanctônica. Esta 

diminuição foi atribuída ao "stress., fisiológico resultante da submissão das células a 

diferentes fluxos de conentes e turbulências, assim como à deficiência do fósforo que foi 

perdido em razão dos fluxos (ARANHA, 1991 ). 

Dentre os fatores responsáveis pela adaptação das espécies nestes tipos de ambientes, 

o tempo de residência da água é segmamente um dos mais impmtantes por pennitir a fixação 

de populações planctônicas com diferentes potenciais de reprodução (FONSECA, 1990 ), 

pois o tempo de residência cmto propicia o desenvolvimento de espécies com rápida taxa de 

reprodução. No reservatório do Lobo em São Carlos, cujo tempo de retenção é de 

aproximadamente 20 dias, os rotíferos foram os gmpos predominantes (MA TSUMURA

TUNDISI & TUNDISI, 1976). No reservatório de Jacaré-Pepira., os rotíferos também 

predominaram, sendo que este aspecto foi relacionado com o tempo de retenção 

(CLAR0,1981). O tempo de residência longo possibilita a ocupação de espécies com 

caractrística de ambientes lênticos, como é o caso de Bana Bonita, cujo tempo de residência 

varia de 30 dias a 6 meses meses. Os principais componentes do plâncton nesta represa são 

os copépodos, principalmente os Cyclopoida (TUNDISI & MATSUMURA-TUNDISI, 

1988). 
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Segmtdo FONSECA ( op. cit) a variabilidade do tempo de residência e a vazão podem 

estar relacionados com as estratégias r-k dos organismos. O tempo de residência cm1o 

provavelmente possibilita bom desenvolvimento de grande número de organismos e células 

pequenas com alta taxa de reprodução (estrategistas r) enquanto que o tempo de residência 

longo possibilita o acíunulo de biomassa e o estabelecimento de populações mais estáveis 

e com células maiores, formando aglomerados (estrategistas k). 

O sucesso de certas espécies zooplanctônicas neste tipo de ambiente pode estar ainda 

associado à velocidade de natação, como foi observado por SANDER-DA VIS (1989, apud 

MA TSUMURA-TUNDISI et a/li, 1990) , possibilitando às espécies explorar ambientes que 

apresentam diferentes fluxos de água. Os rotíferos são os que melhor se adaptam às represas 

porque além da velocidade de natação, reproduzem-se em cwtos períodos de tempo e não 

possuem wna alimentação especiaHzada, desenvolvendo assim grandes populações 

transitórias, tipicas de ambientes instáveis. 

Segundo MATSUMURA-TUNDISI et a/li (1990), sob o ponto de vista descrito 

acima, os reservatórios favorecem o desenvolvimento de espécies opm1unistas, razão pela 

qual os rotiferos dominam sobre outros gmpos zooplanctônicos nesses ambientes. Em lagos 

fechados as condições estáveis permitem mn melhor desenvolvimento de outros organismos 

e desfavorece as espécies oportunistas. 

O fluxo horizontal é responsável pelo anasto dos organismos para fora do sistema, 

principalmente daqueles que vivem na superficie, tais como as algas cianoficeas. Além disso, 

de acordo com a intensidade da vazão, muitas células se soltam, provocando quebras nas 

colônias. Esta pode ser mna via de escoamento do sistema para fora, diminuindo a 

disponibilidade e colaborando desta fmma para a diminuição da produção primária 
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(GA VILÁN-Dias, 1991). 

Os fatores físicos-químicos também são alterados de acordo com o tempo de 

residência da água nos reservatórios. O maior valor de condutividade e a maior variação 

sazonal do pH em Bana Bonita coincidiu com o maior tempo de residência (TUNDISI & 

MA TSUMURA-TUNDISI, apud GA VILÁN-DÍAS, 1990 ), mostrando que as variações dos 

íons no meio também sofrem ação do fluxo de entrada e saída de água nestes ambientes. 

Segundo BOYD (1982), comportamento semelhante ocone em viveiros de 

piscicultura com relação aos nutrientes. O fluxo de entrada e saída de água quando intenso 

toma-se responsável pela remoção do excesso de nutrientes e outros materiais do viveiro. O 

maior beneficio de se manipular adequadamente o fluxo de água está relacionado com a 

qualidade de água (LAWSON et a/li, 1983), melhorando principalmente a concentração de 

oxigênio dissolvido, diluindo os produtos de excreção ou excessivas florações de algas e 

introduzindo novos organismos alimentares ao corpo d'água (ALLAN & MAGUIRE, 1993 

apud SIPAÚBA-TA V ARES & MORENO, 1993). 

Sendo os viveiros corpos d'água de pequena profundidade, o fluxo contínuo de água, 

a ação do vento e a preciptação promovem freqüentemente uma circulação da água, 

transformando os viveiros em ecossistemas dinâmicos. Deste modo, algumas variáveis 

limnológicas tendem a flutuar ciclicamente ao longo do dia, resultando em balaço contínuo 

entre os processos fotossíntéticos e respiratórios das comwlidades aquáticas (SIP AÚBA

TA V ARES et ali i , 1994). Pmtanto, a qualidade da água, por ser wn fator limitante desde a 

eclosão dos ovos até o processo de engorda dos peixes, necessita de um monitoramento 

critetioso. Assim, trabalhos focalizando o fluxo contínuo de água em viveiros de piscicultma 

poderá contribuir para aprimorar as técnicas de cultivo. 
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111 - OBJETIVOS DESTE EXPERIMENTO 

1. Avaliar a influência exercida pelo Pacu nas características limnológicas de um 

VIveuo: 

1.1 - Influência na qualidade da água~ 

1. 2 - Influência na estmtura das comunidades planctônicas em te1mos de composição e 

produção de biomassa. 

1. 3 - Influência na produtividade primária do fitoplâncton. 

2.- Avaliar a influência do fluxo contínuo de entrada e saída de água em viveiros: 

2.1 - Influência na qualidade da água~ 

2.2 - Influência na estmtura das comunidades planctônicas em te1mos de composição e 

produção de biomassa. 

2.3 - hrlluência na produtividade primária do fitoplâncton. 
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IV- MATERIAL E MÉTODOS 

1 - LOCAL DE ESTUDO 

O experimento foi conduzido no Centro de Pesquisa e Treinamento em Aquicultura

CEPTA, localizado em Pirassununga, SP, a 22° 02' de latitude Sul e 47° 30' de longitude 

Oeste, a margem do Rio Mogi-Guaçu, próximo à Cachoeira de Emas. O CEPT A ocupa wna 

área de 260 ha e possui instalações que compmtam a administração, laboratórios, fábrica 

de ração, biblioteca, alojamento para estudantes e um conjunto de 112 viveiros destinados 

ao desenvolvimento de pesquisas em aquicultura. Dispõe ainda de duas represas, uma com 

5 ha (represa Velha), fonte principal de suplimento de água para os viveiros, e outra com 3,5 

ha. 

2- PREPARAÇÃO DOS VIVEIROS 

Para o desenvolvimento deste tmbalho foram utilizados dois viveiros escavados com 1% 

de declividade, cada um contendo uma área de 350m2
, com profundidade máxima de 1,2 m, 

profundidade média de 95 em e com volume de 277 m3
. Os viveiros são de fmma 

retangulares ( 4: 1 ), com entrada e saída de água opostas longitudinalmente sendo que o 

abastecimento de água é feito de maneira individual, através de canaletas de concreto a céu 

abetto. Os taludes são recobettos por vegetação rasteira, com predominância de gramínea. 

A prute expelimental iniciou-se no dia cinco (05) de junho de 1991, após o esvaziamento 

dos viveiros. As coletas foram realizadas no peliodo de 28 de junho a 12 de agosto de 1991, 

com peliodicidade amostrai de 3 vezes por semana, petfazendo um total de 20 amostragens. 

As coletas foram efetuadas sempre das 8:30 às 9:30 hs. 

O experimento foi desenvolvido em duas fases distintas: 
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111 Fase: 

1) Esgotamento de água, do dia 05 ao dia 10 de junho; 

2) Secagem ao sol por 03 dias; 

3) Calagem ( 14 de junho) , utilizando-se o calcário dolomítico na ordem de 50 g/m2
; 

4) ltúcio do abastecimento de água (15 de junho); 

5) Adubação dos viveiros com 200g/m2 de esterco bovino fresco; 

6) Introdução dos alevinos de Pacu, numa densidade de 200g/m3
, no viveiro C16 após o 

atingimento da profundidade máxima de 120 em. 

7) Adição diária de 1050 g de ração balanceada por volta das 15:00 horas. 

8) Manutenção do fluxo contínuo de água nos dois viveiros atéo dia 12 de julho. 

211 Fase: 

1) lntenupção do fluxo contínuo de entrada e saída de água (12/07), o qual foi mantido de 

fmma descontínua, apenas para compensar as perdas por evaporação e infíln:ação, mantendo

se, assim, o volume inicial de 277 m3
. 

2) Adubação e calagem, no dia 12 de julho, com a mesma quantidade citada anterimmente. 

3) As amostragens foram feitas no monge. 

3. ANÁLISE DAS VARIÁVEIS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA 

As amostras de água para as análises de nutrientes, pH, dureza, alcalinidade, material 

em suspensão e clorofilaª foram coletadas com auxílio de ganafa de Van Dom, to tipo 

horizontal (capacidade para 2,5 litros) a 0,5 m de profundidade. 

Para análise quantitativa e qualitativa do plâncton as amostras foram coletadas em cinco 

níveis de profundidade, de 25 em 25 em, utilizando também a garrafa de Van Dom, sendo 



que as amostras destes estratos foram mistmadas e ftltTadas. 

3.1- Dureza 
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A dmeza foi analizada pela metodologia descrita em BOYD (1982), que utiliza um 

agente complexante (EDTA), para f01mar o complexo MgEDTA e CaEDTA. O ponto final 

é obtido com a utilização de uma segunda solução complexante, o ERIO-CROMO 

NEGROT. A titulação estará terminada quando o ponto de virada for azul intenso. 

3.2 - Condutividade 

Para medir a condutividade da água usou-se o condutivímetro YSI modelo 33-SC T 

meter. 

3.3 - pH e Alcalinidade 

O pH foi detetminado em laboratório, utilizando-se o medidor do tipo B278 da 

Micronal. A alcalinidade foi detenninada pelo método descrito por BOYD (1982), utilizando 

HCl 2N. O método é baseado na quantidade de ácido requerida para titular bases em água, 

ou seja, o número de bases incluindo carbonatos, bicarbonatos, hidróxidos, silicatos, 

fosfatos, amônia e vários compostos orgãnicos que oconem na água. 

3.4 - Oxigênio dissolvido 

Foi utilizado o método de WINKLER modificado por POMEROY & KIRSCHMAN 

(1978), utilizando azida sádica, como descrito por BOYD (1982). 

3.5 - Temperatura 

A temperatura da água foi medida com o auxílio de uma sonda, acoplada a um 

oxímetro da marca YSI modelo 57. 

3.6 - Transparência 

Esta variável foi detenninada utilizando-se Disco de Secchi de 20 em de diâmetro, 



25 

com quadrantes colmidos em preto e branco, de maneira altemada. O disco estava preso a 

wna corda de nylon graduada em centímetTos e mergulhado na água do lado do monge até 

o seu desaparecimento total. A leitura é expressa em centímetros. 

3.7 - Nutrientes 

A água foi coletada com utilização de uma ganafa de Van Dom, com capacidade de 

2,5 1 e transferida para frascos de vidro de cor âmbar. Em laboratório separou-se uma 

quantidade de 200ml da amostl'a sem filtrar, que foi acondicionada em saco plástico 

devidamente etiquetado, para análise posterior. Para a detenninação da amônia, filtTou-se 

1 OOml da amostra em filtro da marca klabi.n, com 15 em de diâmetro. Para a detenninação 

de fósforo inorgânico, fosfato total, nitrato, nitrito e silicato ftltraram-se 500ml da amostra 

em filtro de fibra de vidro do tipo MILLIPORE AP15. Posterionnente as amostras foram 

acondicionadas em sacos plásticos etiquetados, próprios para "freezer" e congeladas a uma 

temperatura de aproximadamnete -20°C, pennanecendo assim até a data da análise no 

Laboratório de Li.mnologia do CENTRO DE RECURSOS HíDRICOS E ECOLOGIA 

APLICADA-USP, São Carlos. 

As análises de nutrientes foram detenninadas segundo as seguintes metodologias: 

Ninito 

As detenninações seguiram o método proposto por MACKERETH et alii ( 1978). O 

método é baseado no fato de que, em meio fmtemente ácido o nitrito (HN02) reage com a 

sulfanilamida para fmmar wn composto diazonio. Este reage com bicloridrato-N-1-Naftil

etilenodiamina para fonnar um composto de coloração rósea, no qual foi medida a 

absorbância por leitma em espectrofotômen·o a 543nm. As concenn·ações foram calculadas 

através da equação obtida a partir da cwva padrão (absorbância x concentração de N02) pelo 
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método dos quadrados mínimos. 

Nitrato 

O nitrato é wna fmma oxidada de nitl'ogênio. É um nuh·iente essencial para os seres 

autóh·ofos e, em alguns casos, pode ser um nuh·iente limitante ao crescimento do 

fitoplânctom. O método está baseado na redução do nih·ato a nih·ito, através do cadrnio 

amalgamado (MACKERETH et alii, 1978). O nih·ito já reduzido é complexado pela 

sulfanilamida N-1 naftil etilenodiamida. A concentração foi determinada através da leitma 

em espectrofotômetro num comprimento de onda de 543 nm, sendo que os cálculos foram 

efetuados através da equação obtida a partir da cmva padrão (absorbâncias x concentrações 

de N03-) pelo método dos quadrados mírúmos. 

Amônia 

A amônia foi determinada segundo o método descrito por KOROLEFF(1976). O 

princípio do método está baseado na reação da amônia com o fenol e o hipoclorito de sódio, 

em solução alcalina, para fmmar uma solução de coloração azul. A reação é catalizada pelo 

nitropmssiato de sódio. A leitura foi feita em espectrofotômetro a comprimento de ondas de 

630 nm. A concentração de amônia na amostra foi detetminada através da equação obtida 

a partir da cmva padrão (absorbância x concentração de amônia), pelo método dos quadrados 

mínimos. 

Fósforo Total 

O princípio do método é o seguinte: para petmitir que os compostos nitrogenados 

sejam oxidados é necessário o emprego de um meio alcalino, para que o nitrogênio seja 

produzido num conteúdo quantificável. A oxidação dos compostos fosforados deve ser 

realizada em meio ácido. Numa oxidação simultânea, a reação inicia-se em pH 9,7 e tetmina 



27 

em pH 5,0 ou 6,0. Estas condições são obtidas através do sistema ácido bórico-hidróxido de 

sódio. À temperatma elevada (l20°C em autoclave) f01ma-se um precipitado que é 

dissolvido quando a oxidação se completa. Os produtos obtidos sob o processo de oxidação 

de vários compostos tútrogenados dependem da f01ma da ligação tútrogenada. O tempo de 

digestão é de 30 minutos. A análise para fósforo total segue a mesma téctúca descrita para 

fósforo inorgânico dissolvido (Valdenama, 1980). 

Fosfato total dissolvido 

O método empregado foi descrito por GOL TERMAN et ali i ( 1978) e baseia-se no 

seguinte princípio: em soluções exn:emamente ácidas o ottofosfato poderá fonnar wn 

complexo amarelo com íons de molibdato. Este pode então ser reduzido a um complexo de 

coloração azulada. O ácido ascórbico é usado como agente redutor. A coloração azul é 

estimulada pela adição de tattarato de antimôtúo e potássio. Pru·a que ocona a reação do 

molibdato com fósforo ligado às substâncias orgânicas e polifosfato, o complexo é levado 

à autoclave em temperatura de l30°C e 1 atmosfera de pressão, por 30 minutos. Nesta etapa 

o material contido na amostra é digerido em presença de perssulfato de potássio. A 

absorbância foi lida em espectrofotômetro a comprimento de onda de 882 nm. O resultado 

da leitura foi confiontado com a cwva padrão e a concentração obtida através do método dos 

quadrados mínimos. 

Fosfato Inorgânico Dissolvido 

O fosfato inorgâtúco (P04'
3

) , foi detetminado segundo a metodologia desclita em 

GOLTERMAN et alii (1978), cujo pricípio está baseado na acidificação da amostra. O 

fósforo reage com o molibdato para fonnar o ácido fosfórico, o qual é reduzido a um 

complexo de coloração azul. A leitura da amostra foi feita no espectTofotômetro a 882 nm. 
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As concentrações do fosfato inorgânico dissolvido foram obtidas pelo método dos quadrados 

mínimos. 

Silicato Reativo 

O silicato reativo foi detetminado segundo a metodologia descrita em GOLTERMAN 

et ali i ( 1978). O método baseia-se no princípio de que o silicato fmma um complexo 

amarelo, com íons molibdatos, os quais podem a seguir serem reduzidos para wn complexo 

azul, em pH baixo (em tomo de 3 e 4). A absorbância foi lida em espectrofotômet:ro a 815 

nm. Para o cálculo das concentrações foi aplicado o método dos quadrados mínimos. 

3.8 - Material em suspensão 

Em estudos limnológicos em viveiros de piscicultura, a medida do material em 

suspensão é muito importante, pois permite que se obtenham informações sobre a 

concentração de partículas orgânicas e inorgânicas, bem como sua distribuição no sistema 

aquático, além de contribuições alóctones que chegam ao viveiro através do fluxo de entrada 

da água de abastecimento. 

Segundo TIJNDISI (1977, apud BARBOSA, 1979), o material em suspensão além de 

sevir como alimento, altera a qualidade óptica, influenciando o coeficiente vertical de luz. 

Pode também fomecer indicações sobre a estmtura ténnica da massa de água. 

O matetial em suspensão ou seston é constituído por uma fração de natureza orgânica 

e outra de natureza inorgânica. A técnica empregada neste trabalho para determinar a 

concentração do material em suspensão foi a gravimétrica (TEIXEIRA &KUTNER, 1962). 

Utilizou-se filtro ~LIPORE AP15 (de microfibras de vidro borossilicato, unidas a resina 

acrílica), previamente lavado em água destilada, levado à mufla em temperatura de 450°C 
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por 30 minutos, esfriado no dessecador e pesados para detenninação do peso inicial (P 1). A 

amostra foi filtrada e levada à estufa em temperatura de 80°C por duas horas, sendo em 

seguida, levada ao dessecador para resfriamento e pesada, obtendo-se a quantidade total de 

material em suspensão (P 2). 

Após a pesagem, o filtro foi levado à mufla pam ser incinerado à temperatura de 

450°C por 30 minutos, sendo novamente pesada (P3). O material em suspenção (MS) foi 

determinado de acordo com a seguinte equação: 

sendo v = Volume filtrado. 

A fração orgânica foi obtida pela diferença de peso dos filtros secos em estufa (80°C) e 

incinerados na mufla a 450°C (P 2 - P 3) . 

4- FATORES BIÓTICOS 

4.1- Produção primária do fitoplâncton 

A análise da produção primária em viveiros de criação de peixes fornece uma variável 

impol1ante sobre a dinâmica do viveiro e qualidade da água, facilitando o tipo de manejo 

a ser empregado durante a estação de larvicultma, reprodução e engorda. 

Várias técnicas são descritas em literatura (WOLLENWEIDER, 1971 ~ HALL & 

MOLL, 1975; ARNOLD, 1976~ BOYD, 1981), que são eficazes na detenninação da 

produção primária, porém neste trabalho, a téctúca do oxigêtúo dissolvido ab·avés da 

incubação " in situ", usando os frascos claros e escmos foi a empregada durante todo o 

experimento. Este método permite, além da medida fotossintética, a medir a respiração da 
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comunidade incluindo o processo de decomposição. 

Para cada viveiro foi empregado uma série de quatro frascos, que foram incubados 

em duas profundidades. Foram usados frascos de volume conhecido, do tipo pu·ex. Os 

frascos escuros de coloração âmbar foram envolvidos totalmente em papel almnínio. 

A água foi coletada com o auxilio de uma ganafa de V an Dom, do tipo horizontal 

com capacidade de 2,5 litros. As amostragens foram feitas na superfície e no fundo. Os 

frascos foram completamente preenchidos com água, deixando esconer um pouco a água 

para evitar fmmação de bolhas e possível contaminação atmosférica. Os fracos foram 

incubados suspensos em supmtes de aço. O tempo de imcubação foi de 4 horas, tanto no 

período da manhã, como no da tarde. No período de cada incubação, um terceiro frasco foi 

coletado, fixado imediatamente e analisado segundo a técnica de WINKLER modificada, 

utilizando azida sádica. Esta amostra foi denominada de frasco de oxigênio uucial. Após o 

término do petiodo de incubação a quantidade de 0 2 dos frascos foi detetminada. 

Os cálculos da produção primária foram feitos usando-se as seguintes equações: 

PPL = (LB - IB) X 375,35 

R = (IB- DB) X 375,35 

PPB =PL+R 

Sendo~ 

PPL = produção primária líquida~ R = respu·ação~ PPB = produção primária bmta~ 

LB = frasco claro~ IB =frasco incial~ DB = frasco escuro. 

375,35 = fator de conversão do 0 2 em C expressando a produção em mg C/m3
. O resultado 

final foi dado em mg C/m3/h, dividindo-se o resultado obtido pelo tempo de incubação (4 

horas) 
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4.2 - Clorofila ª 
A clorofila é um pigmento básico no processo da fotossíntese. É considerada wna 

variável que pode ser usada para estimar a quantidade de biomassa fitoplanctônica dos 

ecossistemas aquáticos e também um indicativo da produtividade primária. 

Coletou-se o material com o auxilio de uma ganafa de Van Dom, do tipo harizontal, 

com capacidade para 2,5 litros. A amostra foi filtrada a vácuo em aparelho de filtragem do 

tipo Millipore, em filtros de fibra de vidro WATTMAN do tipo GF/C. No processo de 

filtragem adicionou-se O, I ml de MgC03 (RAI, 1980). Os filtros forrun dobrados, 

envelopados, estocados em câmara escura com sílica gel e congelados, até o momento do 

processo de extração da clorofila ª· 
A extração da clorofila ª foi feita utilizando etanol 90% a quente (80° C), no 

laboratório do Centro de Recursos Hídrico e Ecologia Aplicada-USP. 

A absorbância das runostras foi detenninada no espectrofotômetro nos comprimentos 

de onda 663 nm e 750 nm. A equação utilizada para a realização dos cálculos é a descrita por 

GOLTERMAN & CL YMO (1969): 

P 11 
- ulcm 1000 vol. extraído (ml) 

g l - E66J X -- X ' 
K vol. filtrado (I) 

onde: 

K = coeficiente de estinção da luz = 89; 

1000 = fator de coneção de alíquota para litros; 

Vol. extraído = 10 rol. 

U
lcm = UE663-UE750 
E66J , onde: 

caminho Óptico 

UE663 = Leitura da absorbância em 663 nm; 



UE?so = Leitura da absorbância em 750 nm; 

Caminho óptico = 1 em. 
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O objetivo da leitma a 750 nm é fomecer uma estimativa da turbidez da água, que pode 

falsear o resultado dos pigmentos totais. 

4.3 - Fitoplâncton 

As amostras foram coletadas junto ao monge, com o auxílio de uma ganafa de V an 

Dom, com capacidade para 2.5 lib·os. As amostragens foram feitas de acordo com as 

recomendações do STANDARD METHODS (1971). Foram coletadas segundo estratos de 

profundidade (25 em), 5 ganafas de água, que foram concentradas através da filtragem em 

rede com 20 J..lm de abertura de malha. As amostras foram preservadas em solução de 

fmmalina neutra a 4% de concentração. 

4.3a - Identificação 

A identificação foi feita com base nas seguintes literaturas: BICUDO & BICUDO 

(1971); BOURRELLY (1968), BOURRELLY (1970); BOURRELLY (1972); HINO & 

TUNDISI(1984); PARRA et alii (1982), HUSTEDT (1930); PATRICK & REIMER (1966); 

V AN HEURCK (1883); V ANLADINGHAN (1969); WHITFORD & SHUMACHER (1973); 

PRESCOT et alii (1977, 1981, 1982); CROASDALE et alii (1983); DA SILVA & TORGAN 

(1981); TORGAN (1981); DA COSTA & TORGAN (1991); UNGARETTI (1981); SANT' 

ANNA et alii (1989). 

4.4b - Análise Quantitativa 

A contagem do fitoplânctom foi feita em câmara de Sedgwick!Rafter. Foi utilizado 

o microscópio Optico comum Olimpus. Toda a análise quantitativa foi feita no Laboratótio 
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de limnologia, do Deprutamento de Floresta e vida Selvagem da Universidade do Nebraska-

USA. 

Pru·a efeito de contagem, tomou-se a amostra e retirou-se wna subrunostra de 1 rnl, que 

foi diluída com água destilada em balão volumétrico, com capacidade de 1 O ml. A amostra 

foi bem homogeinizada, retirando-se a seguir 1 ml, que foi colacada na câmru·a. A amostra 

permaneceu por 30 minutos em repouso antes da contagem, esperando-se desta fmma o 

processo de sedimentação. A contagem foi feita em objetiva de 20 x. Forrun contados de 28 

a 100 campos, de acordo com a concentração do plâncton na mesma. 

A contagem foi feita no sentido diagonal, contando-se sempre 2 crunpos horizontais 

e 2 verticais, até a obtenção do número pretendido de campos. A densidade de organismos 

por litro de água do viveiro, foi obtida de acordo com a seguinte equação: 

N o I I C x 1000 mm 3 

org. m = , 
AxDxF 

onde: 

C = Número de organismos contados na amostra; 

A = Área do campo; 

D = Profundidade do campo; 

F = Número de campos contados; 

1000mm2 = Área total da câmara de Sedgwick-Rafter; 

I mm = Profundidade da Câmara de Sedgwick-Rafter; 

1000mm3 = 1 m1 =Volume total da câmara. 

O volume de organismos por litro de água do viveiro, foi calculada de acordo com a 

seguinte equação: 
JVO/ml x 1000 

JVO de organismos /1 de água do viveiro = ----- ----
Fator de concentração 
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O fator de concentração foi calculado de acordo com a seguinte fótmula: 

v d C ... Volume de água filtrada (ml) rator e oncentraçao "' 
Volume da amostra concentrada (ml) 

4.4 - Zooplâncton 

As amostras de zooplâncton foram coletadas em diferentes estratos de profundidade 

(a cada 25 em) com o auxilio da ganafa de Van Dom (2.5 litros de capacidade). Foram 

coletadas 5 ganafas de água, concentradas em rede de 37 J.lffi de abertura de malha e fixadas 

com formalina neutra a 4%. 

4.4a - Análise qualitativa 

O zooplâncton foi identificado sob microscopia óptico da marca Wild e sob o 

estereomicroscópio Zeiss. Foram utilizadas as seguintes bibliografias: EDMONDSON 

(1959)~ PENNAK (1953)~ KOSTE (1978, a e b), MATSUMURA-TUNDISI (1983)~ REID 

(1985)~ ROCHA& MATSUMURA-TUNDISI (1986), SMIRNOV (1974)~ MATOX (1954)~ 

MIRINCEEK & PETROV (1991)~ SMITH & FERNANDO (1980)~ WRIGHT (1936)~ 

WRIGHT (1937); MONTÚ & GOEDEN (1986). 

4.4b - Análise quantitativa 

A contagem do número de organismos do zooplâncton foi feita com o auxílio de uma 

câmara de contagem de acrílico, com campos quadrados, sob o estereomicroscópio. O 

número de organismos por litro de água foi calculado da seguinte forma: 

N o Org./litro "' N x V , onde: 
vl 

N = número de organismos contados da amostra; 



V = volume de agua amostrada, ftlh·ada na rede~ 

v 1 = volume da subamosh·a. 

4.5 - Conteúdo estomacal 
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Esta análise foi feita, com o objetivo de se obterem infmmações adicionais sobre o 

comportamento alimentar dessa espécie em viveiros de criação intensiva. 

Com o auxilio de uma rede de anasto, foram coletados aleatoriamente, 33 exemplares 

de Pacu. Cada exemplar foi medido e pesado, anestesiados com éter sulfúrico e a seguir 

sacrificados. 

Para análise do conteúdo estomacal, efetuou-se primeiramente um corte longitudinal 

na palie ventral do abdomen do animal. As vísceras foram retiradas, lavadas com água 

destilada e colocadas em uma placa de Pehi O estômago foi separado das vísceras, através 

de uma incisão na porção inferior do esôfago e outra na região do duodeno. Ambas as 

extremidades foram amanadas com uma linha de nylon,evitando-se perdas do material 

ingerido. O órgão foi pesado e fixado em formalina a 4%. 

Postetimmente o estômago foi retirado do fiasco e tranferido para mna placa de Petri 

previamente fonada com um papel de filtro comum, da marca Klabim, drenando o excesso 

de água por 60 minutos. O estômago foi seccionado longitudinalmente, no sentido da grande 

curvatura do mesmo. Com o auxilio de duas pinças o tecido estomacal foi removido (apenas 

a pru1e que estava voltada pru·a cima) obtendo-se com esse procedimento o grau de repleição 

e a disposição dos alimentos no interior do estômago. 

Todo o conteúdo foi h·ansferido pru·a uma proveta com capacidade de 25ml e o 

volume foi anotado. As paredes do tecido estomacal foram lavadas com jatos de água 

destilada. A água de lavagem foi completada para um volume conhecido e transferida para 

a proveta. O conteúdo foi homogeneizado, através da agitação da proveta. O material 

pennaneceu 4 horas em repouso para que oconesse a sedimentação e quando a água acima 

do sedimento estava totalmente clara e h·ansparente, foi feita a leitura do volume da água 
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clara. O volume do conteúdo estomacal é igual ao volume de água deslocado na proveta. Foi 

colhida uma subamostra de 1ml do material bem homogeinizado, diluído com água 

destilada em balão volumétrico com capacidade para 10 ml. Foi feita uma contagem dos 

organismos com o auxílio da câmara de Sedwik-Rafter e de wn microcópio optico commn, 

da marca Olimpus. Os cálculos para a detenninação do número de organismos por mililitro, 

foi o mesmo descrito na análise quantitativa do fitoplânctom. Os macroorganismos foram 

contados em câmara quadrada de acrílico, com fundo quadriculado. Utilizou-se mn 

esteriomicroscópio da marca Zeiss. O cálculo do número de organismo por mililitro seguiu

se o mesmo método descrito para a análise quantitativa do zooplâncton. 

Foram usados três métodos de análise, para a interpretação dos dados: 

a) método subjetivo, o qual consiste em estimar o grau de repleção do estômago. etn que 

foram atribuídos os seguintes valores para classificação: 1- para estômago 114 cheio; 2 - para 

o estômago 112 cheio; 3 -para o estômago 3/4 cheio; 4 - para o estômago cheio e 5 - para o 

estômago cheio e dilatado. 

b) método voluméttico, que consiste em medir o volume total dos ítens alimentares ingetidos 

e o volwne dos ítens alimentares de grande volume, tais como pedras, pedaços de grama, de 

folhas e de pau, que se tomaram impróprios ao método numérico. 

c) método nwnérico, que consiste na contagem dos organismos encontrados, os quais foram 

agmpados segundo a categmia alimentar. 

A metologia descrita acima, foi baseada nos tt·abalhos de HYSLOP (1980); FROST 

(1977 apud FREGADOLLI, 1990); HELLAWELL & ABEL (1971); OPUSZYNSKI et alii 

(1991). 

5.- ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

Os dados foram submetidos a análises descritiva e gráfica. Os viveiros foram 

comparados entre si, pelo teste não paramétlico "U" de Mann-Whitney (SIEGEL, 1956), para 

cada variável. O nível de significância adotado foi de 5%. 
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V- RESULTADOS 

Os resultados foram rela'cionados de acordo com o fluxo contínuo de entrada e saída 

de água dos viveiros. Dmante a ptimeira etapa do experimento o fluxo de entrada e saída de 

água oconeu de forma contínua, com uma vazão de 601/m (28 de junho até o dia 12 de 

julho). Dmante a segunda fase o fluxo foi inteiTompido, com reposição apenas para manter 

o nível de água ( 12 de julho a 12 de agosto) 

1 - Variáveis Físicas e Químicas da Água 

1.1 - Dureza 

A dw·eza da água (Tabela 1) foi baixa na primeira etapa do experimento, variando de 

4 a 7 mg/1 no viveiro controle e de 4 a I O mg/1 no viveiro com Pacu. 

Como resposta ao fechamento do fluxo, à calagem e adubação, observou-se cinco dias 

após esse manejo um aumento da dureza da água em ambos os viveiros. 

O valor máximo atingido pela dmeza no viveiro controle foi de 24 mg/1 e no com 

Pacu 25 mg/1. 

1.2 - Material em Suspensão 

Analisando-se o material em suspensão (Tabela 1 ), na primeira fase do experimento, 

nota-se que seus valores são mais elevados no viveiro controle do que no com Pacu. O menor 

valor amostrado nesta fase foi obtido no viveiro com Pacu (2,5 mg/1) no dia 5 de julho. 

Na segunda fase do experimento, os valores do material em suspensão (Figura 1) 

oscilaram muito em ambos os viveiros. O maior valor obtido oconeu cinco dias após o 

manejo. Este aumento pode estar relacionado às pattículas de calcário e esterco bovino 

aspergido na coluna d'água. 
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Figura 1 - Concentração do Material em suspensão (mg/1) nos viveiros 
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Os viveiros controle e com Pacu apresentaram pH ácido (Tabela 1), com valores 

vruiando entre 5,3 e 6,3 dmante o peliodo experimental. Embora os viveiros tenham sofrido 

um processo de calagem (calcário dolomítico ), não se obsetvaram valores de pH próximo 

ao pH básico. Deve-se no entanto, considerar o fato de que havia um fluxo de entrada e 

saída de água no viveiro. 

No dia 12 de julho efetuou-se uma nova calagem, concomitante a uma readubação e 

intenupção do fluxo contínuo de entrada e saída de água. A pattir desta data até 7 de agosto 

os valores oscilru·am. Não foi obsetvado qualquer pico acentuado pru·a o pH. As oscilações 

forrun de pequena amplitude, sendo que no viveiro com Pacu, os valores situarrun-se entre 

5,1 e 6,5 (Figma 2) 

Da mesma forma que no viveiro controle o viveiro com Pacu, tanto na primeira quanto 

na segunda fase do experimento, não foi obtido nenhum valor de pH próximo ao básico. O 

valor máximo tendeu para o neutro (6,5) e a média foi igual a 5,9. 
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Figura 2- Distribuição do pH nos viveiros Cl6 (com Pacu) e Cl8 (controle) 

1.4 - Alcalinidade Total 

39 

No viveiro controle, a alcalin.idade total (Tabela 2) oscilou entre 5 e 10 meq/1 na 

primeira etapa do trabalho. O menor valor amostrado (5 meq/1) em todo o experimento, 

também foi nesta fase. 

Os procedimentos de readubação, calagem e manipulação da entrada e saída de água 

no viveiro controle, determinaram uma mudança relevante da alcalinidade total. Como pode 

ser obsetvado na figma 3, os valores amostrados no dia 19 de julho (18 meq/1) aumentaram. 

Contudo, foram observadas oscilações a partir de 26 de julho. 

No viveiro com Pacu, a alcalinidade total (figura 3) também variou entre 5 e lOmeq/1 

na primeira fase do experimento. Os valores pennaneceram baixos até o dia 12 de julho, 

quando voltaram a subir. A média da alcalinidade nesta primeira fase foi igual a 6,8meq/l, 

ou seja, 0,4meq/l a mais que a do viveiro controle nesta mesma fase. 

Na segunda fase, a alcalinidade foi mais elevada que na fase anterior. A média da 

alcal.inidade no viveiro com Pacu (22,07meq/l) foi ligeiramente superior a do viveiro controle 

(21,15meq/l). O pico máximo foi 29meq/1, tendo sido amostrado para ambos os viveiros no 

último dia do experimento. 
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FIG. 3 - Alcalinidade Total (meq/1) nos viveiros C16 
(com Pacu) e C18 (controle) 

1.5 - Temperatura da Água 
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A temperatura da água em ambos os viveiros (Tabela 3) variou de 16,2°C a 21°C. 

Como o expedmento foi desenvolvido durante o inverno, as menores temperaturas foram 

registradas durante o mes de julho. A média esteve em tomo de 18,6°C. O menor valor de 

temperatura foi medido no dia 3 de julho e o maior no dia 12 de agosto. 

1.6 - Transparência e Coeficiente de Extinção da Luz. 

As medidas de transparência (Tabela 3) variaram de SOem a 100cm no viveiro 

controle e de 50 a 1 OOcm no viveiro com Pacu. 

Na primeira fase do experimento a média de transparência foi de 91cm e 93cm 

respectivamente. No viveiro controle, a primeira medida tomada nesta fase foi a mínima. No 

segundo dia de amostragem verificou-se um aumento de 10cm na transparência. Nas terceira 

e quruta amostragens os valores petmaneceram constantes em 1 OOcm. Entre as quinta e a 

oitava amostragens, os valores foram oscilantes. 

O coeficiente vettical médio, nesta primeira fase, foi igual a 1,9 em ambos os 

viveiros, revelando wna água levemente túrbida. Apenas nos dias 28 de junho, 8 e 12 de 

julho a água foi considerada túrbida. 

Na segunda fase do experimento, em ambos os viveiros, os valores de transparência 



41 

foram, em média, igual a 1 OOcm, embora no viveiro com Pacu tenham sido detectadas 

transparências iguais a 50cm no dia 17 de julho e de SOem no dia 19 de julho. Nesta fase a 

média do coeficiente de extinção da luz foi igual a 1, 7 nos dois viveiros, o que também 

possibilita classificar a água nesta fase como levemente túrbida. 

No viveiro controle, a quantidade média de luz que chegou no ftmdo do viveiro, foi 

de 122 e 134lux respectivamente para as duas fases. No viveiro com Pacu, os valores foram 

semelhantes aos do viveiro controle, na primeira fase (média de 123 lux). Na segunda fase, 

a média foi um pouco mais alta (127 lux), tendo sido obtida mna medida de 67,5 lux no dia 

de 17 de julho. 

1. 7 - Condutividade Elétrica 

Os valores da condutividade elétrica (Tabela 3) da água foram, de modo geral, baixos 

na primeira etapa do trabalho nos dois viveiros (lOJ.!S/cm, do dia 28 de junho ao dia 12 de 

julho). Os valores aumentaram gradativamente na segunda fase, até atingir 55J.1S/cm no dia 

24 de julho. O maior valor medido foi 57J.1S/cm, obtido no dia 12 de agosto, última medição. 

1.8- Oxigênio Dissolvido (OD) 

Os dados relativos à concentração de oxigênio dissolvido são apresentados na Tabela 

4 e a Figma 4 mostra as oscilações oconidas ao longo do tempo em ambos os viveiros. 

Como pode ser observado nesta figma, as concentrações de oxigênio dissolvido tanto no 

viveiro controle quanto no com Pacu foram relativamente altas na primeira fase do 

experimento. As oscilações dos dados obtidos para as concentrações foram semelhantes em 

ambos os viveiros tanto na superfície como no ftmdo. A média geral obtida nesta primeira 

fase foi aproximadamente 7,3mg0/l. 

Como resposta imediata ao fechamento do fluxo os valores das concentrações 

decresceram até atingir os valores mínimos. No viveiro com Pacu a concentração mínima 

foi obtida no ftmdo do viveiro no período da manhã (1,24mg/l) enquanto que no viveiro 
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controle os mínimos foram obtidos na superfície e no fundo no período da tarde (3,56mgll). 

A queda das concentrações de oxigênio dissolvido estão provavelmente relacionadas 

ao fluxo contínuo de água no viveiro o qual pennite a renovação da mesma no sistema. Ao 

renovar a água, grande parte da materia orgânica morta em decomposição na coluna é 

removida diminuindo os processos metabólicos responsáveis pelo consumo de oxigênio 

dissolvido. 

Os processos metabólicos que poderiam estar contribuindo para este declínio nas 

concentrações foram: mmtalidade de peixes na semana anterior, decomposição de ração não 

consumida pelos peixes, mineralização do esterco bovino fresco que foi adicionado como 

fettili.zante e mmte dos organismos vivos que ocupam os diversos compartimentos do 

vtvetro. 

Após a oconência dos picos mínimos, os valores voltaram a subir de forma gradativa em 

ambos os viveiros. 

Comparando-se os dois viveiros, observa-se que as concentrações no viveiro com 

Pacu foram inferiores as obtidas no viveiro controle. 
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1.9 - Nutrientes 

Os valores obtidos para fósforo total, fosfato dissolvido e fosfato inorgânico são 

apresentados na Tabela 2, enquanto que os valores de nitrato, nitrito, amônia e silicato estão 
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na Tabela 5. 

Fósforo total ( P04 total) 

Confmme pode ser observado na figura 5, a amplitude das concentrações de fósforo 

total foram de 86 Jlg/l a 2,97J1g/l no viveiro controle e de 112,82J1g/l e 384,04J..tg/l no 

viveiro com Pacu. As variações não mostraram contudo, um padrão homogêneo. A primeira 

amostragem fomeceu um valor de 143Jlg/l no viveiro controle e de 153J1g/l no viveiro com 

peixe. Nas três amostragens seguintes, oconeu mna diminuição, voltando a subir a partir do 

sétimo dia de experimento. 

Coincidindo com a calagem, a adubação e a intenupção do fluxo contínuo de entrada 

e saída de água, no dia 12 de julho foi observado um aumento abmpto nas concentrações, 

atingindo o pico máximo de 297 Jlg/1 e 384,04Jlg/l, respectivamente para os viveiros Cl8 

e Cl6, no dia 17 de julho. 

Seguindo-se ao pico, observa-se uma nova tendência de queda. Neste período, os 
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Figura 5 - Concentração de fósforo total (J.!g/l) nos 
viveiros C16 (com Pacu) e C18 (controle) 

valores mínimos encontrados foram de 166J1g/l e 173J1g/l, ou seja, 23 Jlg/l acima da 

concentração do primeiro dia de experimento e superior à concentração mínima verificada 

na primeira fase (28 de junho a 12 de julho). O valor mínimo da segunda fase foi obtido no 

último dia do experimento ( 12 de agosto). 
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As concentrações de P04 total obtidas no viveiro com Pacu foram supenores, as 

obtidas para o viveiro controle. O valor de pico encontrado no viveiro controle foi inferior 

cerca de 87,04J.1g/l , uma quantidade considerável, principalmente porque ela ainda é 

superior em pelo menos 1,04Jlg/l à mínima encontrada para todo o período experimental no 

viveiro controle. Em geral as concentrações obtidas no viveiro com Pacu foram superiores, 

as encontradas no viveiro controle. 

O P04 total está conelacionado positivamente com a dureza (0,56), alcalinidade 

(0,60) e com o pH (0,44). Isto quer dizer que o aumento da disponibilidade de fósforo total 

na coluna d'água depende também da quantidade de íons carbonatos que estão dissovidos na 

água, bem como teor de bases dissolvidas. 

Fosfato Dissolvido 

As concentrações de fosfato dissolvido no viveiro controle (figura 6) petmanecerarn 
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Figura 6 - Concentração de fosfato dissolvido (Jlg/l) nos 
viveiros Cl6 (com Pacu) e Cl8 (controle) 

praticamente constante na primeira fase do experimento. As maiores concentrações obtidas 

foram de 15,45Jlg/l (C18) e 22,29J.1g/l (Cl6) as menores 6,97Jlg/l (Cl8) e 10,23J.1g/l (C16). 

Na segunda fase (a pattir de 12 de julho) ocorreu um aumento abmpto a partir do 

quinto dia do manejo, seguindo-se uma queda gradual com pequenas oscilações nas últimas 

amostragens. As concentrações de fosfato dissolvido no viveiro com Pacu são bem superiores 
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às do viveiro controle. 

Fosfato Inorgânico 

O fosfato inorgânico pode ser encontrado nos ambiente aquáticos, em sua maior 

quantidade sob a fmma de mtofosfato (P04"
3
), em menores quantidades sob as fmmas de 

HP04•
2 e H2P04•• É também um componente fracionário do P04 total. As concentrações 

obtidas nos viveiros com Pacu e contl'ole estão representadas na figura 7. 

A maior concentração no viveiro controle (122,63J.1g/l) oconeu no dia 19 de junho, 

aproximadamente uma semana após o início da segunda fase. O menor valor obse1vado, 

oconeu no dia 1 O de julho, quando ainda havia um fluxo contínuo de entrada e saída de água 

do viveiro. No viveiro com Pacu, a maior concentração (137,71Jlg/l) oconeu no dia 17 de 

julho, 7 dias após o manejo. O manejo influenciou visivelmente as concentrações do 

nutriente que foram ainda mais elevadas no viveiro com Pacu. A vazão contínua de água para 

fora do viveiro anasta consigo os nutrientes. 
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Figura 7 - Concentração de fosfato inorgânico (J..lg/l) nos viveiros 

C16 (com Pacu) e Cl8 (controle) 

Nitrato 

Os valores das concentrações de nitrato para os dois viveiros podem ser observados 

na figura 8. Na primeira etapa do experimento, os valores foram mais elevados no viveiro 
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controle que no com Pacu. Na segunda fase, as concentrações aumentaram após a adubação 

e a calagem. As concenn·ações mais elevadas para ambos os viveiros, foram 

2t Ot 0) OS OI tO t2 ti t1 U 22 24 2t 29 U 02 OS 07 Ct t2 
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Figura 8 - Concentração de nitrato (j.tg/1) nos viveiros 
C16 (com Pacu) e C18 (controle) 

atingidas somente no dia 2 de agosto no viveiro com Pacu e no dia 7 de agosto no viveiro 

conn·ole. Os valores altos dessa variável em agosto podem estar relacionados ao lento 

processo de mineralização dos organismos, fazendo com que o retomo do nin·ogênio ao 

ambiente seja mais demorado. Os valores máximos foram respectivamente 102,6 J.lg/1 no 

viveiro controle e 108,4 no viveiro com Pacu. 

Nitrito 

As oscilações de nin·ito estão representadas na figma 9. Houve uma oscilação dos 

dados muito maior no viveiro com Pacu do que no controle. Ambos os viveiros mostraram 

uma tendência de aumento ao longo do tempo. Os valores máximos das concenn·ações foram 

atingidos na segunda etapa do experimento. O viveiro com Pacu respondeu imediatamente 

ao manejo empregado e o valor máximo obtido foi de 6,81 J.lg/l enquanto que no conn·ole o 

máximo foi 6,33J.1g/l. 

Amônia 



47 

A figura 10 mostra as variações nas concentrações de amônia durante o período 

experimental. A maior concentração do viveiro controle (161,3!lg/l) oconeu no dia 22 de 

julho. A menor (8l,55!lg/l), no dia 2 de agosto. Dmante a primeira etapa do experiinento, 
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Figura 9 - Concentração de nitrito (~-tg/1) nos viveiros 
Cl6 (com Pacu) e Cl8 (controle) 

o menor valor amostrado foi 106,41lg/l. Embora tenham oconi.do oscilações na concentração 

deste íon nesta primeira fase, não se observou uma inclinação muito acentuada na curva. 

Houve um ligeii·o aumento na segunda amostragem, seguido de queda nas amostragens 

seguintes. O valor máxiino obtido nesta fase foi 158,04jlg/I, obtido no dia 8 de julho. 

Na segunda fase, as concentrações também oscilaram. O padrão de amônia difere no 

entanto, das frações fosforadas, uma vez que estas últimas apresentaram seus valores 

máximos no início da segunda fase do expeti.mento.O viveiro com Pacu apresentou 

concentrações elevadas (pico de 222, l!lg/l), com uma média de concentração 21, ljlg/1 maior 

que no viveiro controle, demonstrando a influência do Pacu na concentTação da amônia. 
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Figura 1 O - Concentração de amônia (~-tg/1) nos viveiros C 16 

(com Pacu) e C18 (controle) 

Sllicato reativo 
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Dmante toda a amosb:agem foi observado uma variação inegular na concenb:ação de 

silicato reativo, as quais, na ptimeira etapa, após o manejo, houve um aumento em ambos os 

viveiros. Os valores máximos foram 2,92 mg/1 no viveiro com Pacu e 2,8lno controle. Os 

mínimos foram 1,32 e 0,96 respectivamente, nos viveiros com Pacu e conh·ole. 
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Figura 11 -Concentração de silicato reativo (mg/1) nos viveiros 
C16 (com Pacu) e Cl8 (controle) 



2 - Variáveis Biológicas 

2.1- Clorofilaª 
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A figma 12 apresenta os valores de clorofila ª ao longo do experimento nos viveiros. 

Pode-se obsetvar que, na primeira etapa do experimento, os valores de clorofila ª oscilaram 

de 6,5 a 14,6mgll no viveiro controle. Estas oscilações apresentaram um compmtamento 

semelhante ao dos nutrientes, isto é, a primeira amostragem apresentou um número elevado 

(13,5mgll), que diminuiu na amostragem seguinte (11,23mgll), tendo sido observado um 

novo aumento na terceira amostragem (14,6mgll). Observou-se porém, uma tendência de 

queda, nas amostragens seguintes. No dia 5 de julho a concentração caiu para 6,5mgll, 

aumentando ligeiramente no dia 8 de julho (9,8mgll) e diminuiu novamente. 

Na segunda etapa do experimento, houve um aumento da clorofila ª· Após a 

readubação e recalagem do viveiro e fechamento da saída de água não houve perda do 

suprimento de nutiientes. Isto, talvez tenha influenciado diretamente o aumento da 

concentração de clorofilaª na primeira semana que se seguiu ao referido manejo. Contudo, 

as oscilações foram muito grandes. 

Comparando-se a clorofilaª com os nutrientes nitrogenados, observa-se que o padrão 

gráfico obtido pelos nitrogenados difere significativamente. O nitrito apresentou sua maior 

concentração na última amostragem~ nitrato, no antipenúltimo dia, mas ambos mostraram 

picos de concentração no final do experiemto. A amônia seguiu o mesmo padrão apresentado 

pelos outros nutrientes. O maior valor de clorofilaª foi observado no dia 15 de julho e os 

maiores valores dos nutrientes fosforados foram observados próximos a esta data. 

A clorofilaª e o oxigênio dissolvido mostraram conelação positiva (0,44), indicando 

que o aumento de clorofila ª no viveiro promove também um aumento do OD. Os 

nutrientes: fósforo total, fósforo inorgânico, fosfato dissolvido, nitrato, nitrito e silicato 

dissolvido estão coll'elacionados negativamente com a clorofilaª· Os valores da conelação 

foram: -0,25 (P04 total) ~ -0,42 (fósforo inorgânico)~ -0,47(fosfato dissolvido)~ -0,42 

(nitrato); -0,6l(nitrito); -0,02 (silicato reativo), ou seja, o awnento da clorofilaª no 
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Figura 12- Concentração de clorofilaª nos viveiros com Pacu (azul) e controle (vermelho) 

viveiro controle implica em diminuição da concentração de nutrientes. 
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Para o viveiro com pacu, oberva-se na primeira fase do experimento que as 

concentrações de clorofila~ iniciaram-se medindo 14,5lmgll no dia 26 de junho. No dia 02 

de julho este valor aumentou, atingindo um pico de 20,44mg/l. Nas amostragens seguintes, 

as concentrações diminuú·am gradativamente. O menor valor amostrado nesta fase foi 

9,5mgll no dia 8 de julho. A média das concentrações nesta fase foi 14,42mg/l. Houve um 

awnento a partir do dia 12 de julho sendo que a maior concentração (47,83mgll) foi obtida 

no dia 17. Após a oconência deste pico, houve tendência de queda até o dia 26, data em que 

se obteve a menor concentração da segunda fase (1,83mgll). Nas amostragens houve muita 

oscilação. Em média, as concentrações amost:radas na segunda fase foram menores que as 

amostradas na primeira fase (14,4mgll e 1 0,3mg/l, respectivamente para o viveiro com Pacu 

e controle). A média do viveiro controle (5,7mgll) foi bem menor que a do viveiro com Pacu 

( 10,4 mg/1), nesta segunda fase. 
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2.2 - Produção Primária Bruta do Fitoplâncton (PPB) 

A produção primária bmta do fitoplâncton oscilou muito ao longo do tempo em 

ambos os viveiros. Obse1vando a figura 13a nota-se que no viveiro com Pacu houve poucas 

diferenças das concentrações produzidas tanto na superfície quanto a 0,8m de profundidade; 

enquanto que no viveiro controle não oconeu nenhtuna diferença entre as duas 

profundidades. A intensidade lwninosa distribuída ao longo da coluna d'água, pode ter 

contribuído para que houvesse essa unifonnidade na produção do fitoplâncton em ambas as 

profundidades. A pouca profundidade dos viveiros pennitiu que os raios solares atingisse 

desde a superfície até o fundo, tendo oconido pouca atenuação da luminosidade em todo o 

corpo d'água 

O fluxo contínuo de entrada e saída de água dos viveiros provavelmente influenciou 

a produção fitoplanctônica. O fluxo de água inten·ompido pennitiu uma maior concentração 

de nutrientes na coluna dágua que foi prontamente utilizada pelas algas na fotossíntese. O 

pico máximo de produção foi obtido no viveiro com Pacu no período da tarde 

(385,15mgC/m3/h); após a oconencia deste pico as concentrações diminuíram. 

As médias das concentrações, no petiodo da manhã, na superfície e no fundo do 

viveiro com Pacu foram respectivamente 97,42mgC/m3/h e 72,22mgC/m3/h. No peliodo da 

tarde oconeu uma inversão 66,26mgC/m3/h na superfície e 80,72mgC/m3/h no fundo. A 

intensidade luminosa pode estar inibindo a fotossíntese na superfície, pois a quantidade de 

radiação que chega na superfície é muito alta e ftmciona como um fator limitante à produção 

fitoplanctônica. Já no fundo do viveiro, a radiação que chega é menor porque ocone a 

atenuação da mesma pelo material em suspensão na coluna d'água. 

No pedodo da tarde, os valores foram em média mais elevados do que de manhã, o 

que pode estar relacionado à taxa de consumo do próprio fitoplâncton à noite, pois durante 

o período notmno estes consomem prute da matéria orgânica produzida no período diwno 

pru·a a sua própria manutenção metabólica. No período da tarde sintetizam o excedente. 
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Figura 13a- Produção Primária Bruta (mgC/m3/h) nos viveiros de acordo com o período 
do dia e com a profundidade da coleta (S = Superfície, F = 0,80 m). 
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A taxa de consumo, atribuída principalmente à respiiação do fitoplâncton (figw·a 

13b ), também mostrou poucas diferenças entre a superfície e o fundo dos viveiros tanto no 

petiodo da manhã quanto no período da tarde. 

O viveiro com Pacu apresentou uma média de consumo wn pouco mais elevada no 

período da manhã do que no da tarde. As médias foram respectivamente 32,27mgC/m3/h e 

24,7C/m3/h de manhã e à tarde. 

As maiores taxas de consumo oconeram entre os dias 08 e 19 de julho, sendo que 

neste período também foram obtidas as maiores concentrações de cloroftla ª em ambos os 

viveiros, sendo este, o petiodo de maior produtividade do fitoplâncton. 
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3 - Comunidade do fltoplâncton 

3.1 - Análise qualitativa e quantitativa 
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A composição fitoplanctônica em ambos os viveiros foram semelhantes, diferindo wn 

viveiro do outro apenas em relação à quantidade de células encontradas. A tabela 7 apresenta 

todos os taxa que foram identificados nas amostras de ambos os viveiros enquanto que as 

tabelas 8 e 10 mostram a densidade em número de organismos por litro de água do viveiro. 

Dmante todo o experimento a divisão Chlorophyta predominou tanto em riqueza de 

espécies quanto em concentração de organismos na amostra. As espécies mais frequentes 

foram Stauraslrum gracile, SI. paradoxum, SI. smilhii, Spondilosium planum, Gloeocyslis 

vesicu/osa e Sphaerocyslis sp. A espécie SI. gracile apresentou uma frequência relativa de 
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95% nas amostras analisadas em ambos os viveiros e, confonne foi registrado na tabela 9, 

a espécie foi dominante na primeira fase do experimento. 

A figma 14 mostra a variação da densidade da St. gracile dmante o período 
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Figura 14 - Distribuição temporal das densidades da espécie Staurastrum 
graci/e nos viveiros com Pacu (Cl6) e controle (C18) 

experimental no viveiro controle e com Pacu. Obsetva-se a presença desta espécie somente 

na primeira fase do experimento, cujo máximo de densidade foi atingido no dia 5 de julho 

em ambos os viveiros. Após o manejo, a espécie foi obsetvada apenas em quantidade 

insignificante. 

As espécies Staurastrum paradoxum e St. smilhii (Figura 15), embora com densidades 

bem menores, apresentaram frequência de 74% nas amostras analisadas. Dentre estas, 

Staurastrum praradoxum foi muito abundante (Tabela 9) no início do experimento. Após o 

manejo sua presença foi rara. Staurastrum Smilhii apresentou wna baixa abundância relativa, 

sendo que ambas as espécies foram mais frequentes no viveiro controle. 

Spondylosium planum (Figura 16) apresentou frequência de oconência de 68% nas 

amostras analisadas, tendo sido rara a sua presença no início do experimento, a qual 

aumentau sua densidade consideravelmente após o manejo. No entanto, na última semana 

do experimento sua concentração foi insignificante. 
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As espécies Gloeocystis vesicu/osa e Sphaerocystis sp (Figma 17) estiveram presentes 

em 57% das amostras do viveiro controle. No viveiro com Pacu, as frequências foram 

maiores: 84% para G. vesiculosa e 73% para Sphaerocystis. A maior densidade populacional 

foi de G. vesicu/osa, observada cinco dias após o manejo, no viveiro controle. 
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Na divisão Chlorophyta, como pode ser visto na Figumra 18a, a espécie Characium 

rostratum, apesar de ter apresentado baixa oconência, (37%), apresentou, ao longo do 

tempo, wna distribuição diferente das espécies acima descritas. Seu crescimento 

populacional oconeu na última semana do experimento. As figuras 18b e 18c mostram a 

dish·ibuição das espécies mais abundantes no viveiro controle, focalizando a sucessão. 

Primeiramente oconeu uma predominância da familia Desmidiaceae, que foi sendo 

substituída pelos gêneros Gloeocystis e Spondilosium e estes, finalmente sucedidos pelo 

gênero Characium. 
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Figura 18a- Distribuição temporal das densidades da espécie Characium 
rostratum nos viveiros com Pacu (C 16) e controle (C 18) 
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Das Cyanophyta, o gênero Microcystis (Figura 19) apresentou frequência de 

oconência de 95% mas sua densidade populacional não foi elevada como a das Chlorophyta. 

Este gênero foi mais bem sucedido após o manejo, principahnente no viveiro com Pacu. A 

estabilidade do sistema após o fechamento do fluxo e o aumento nas concentraçôes de 

nutriente (P e N), pode ter favorecido o crescimento dessa alga. 

A espécie Peridinium pusilum, da divisão Xantophyta, esteve presente em 74% das 

amostras analisadas, mas sua densidade populacional não foi alta. Esta espécie foi abundante 

no início do experimento, com declínio gradativo na segunda fase. Ainda dentio da divisão 

Xantophyta, as espécies Ophyocytium capilatum e Dinobtyon cy/indricum apresentaram 

baixas frequência e abundância sendo que O. capilatum surgiu apenas no ftnal do 

experimento. 

Na divisão Bacyllariophyta, as espécies mais frequentes foram: Anomoeoneis seriam· 

(47%), Eunotia hexagliphis (37%), Surirella robusta (21%) e Pinnularia interrupta (21%), 

todas com baixa densidade. 

A espécie Euglena acus foi a mais bem sucedida dentre as Euglenophyta, tendo sido 

encontrada em 95% das amostras analisadas, apesar de sua baixa densidade. Seus picos de 
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concentração foram no início e na última semana do experimento. Em geral esta espécie 

ocone no início da sucessão nos viveiros. 

3.2 - Diversidade de espécie do fitoplâncton 

Estão representados na figura 20 os valores obtidos para os índices de diversidade de 

espécies (H), segundo o método de Shannon-Weaver. Os valores foram consideravelmente 

baixos e oconeram muitas oscilações ao longo do tempo. Vários fatores podem estar 

relacionados a estas oscilações: a cwta duração do ciclo de vida do fitoplâncton e as 

flutuações nas densidades dos organismos. Também o pH, os nuh·ientes, a calagem e 

adubação e a temperatura podem ter influenciado diretamente a comunidade do fitoplâncton 

no viveiro controle. Além disso, o impacto ambiental, resultante da quantidade de uso e dos 

diferentes tipos de manejo sofrido pelo viveiro, pode ter influenciado os índices de 

diversidade de espécies. No caso do viveiro controle, a unifonnidade foi baixa, devido às 

altas densidades de uma ou duas espécies e baixa densidade nas demais. O valor obtido no 

dia 5 de julho, por exemplo, está diretamente relacionado ao fenômeno da baixa 

unifonnidade. O valor de H foi igual a 0,82 bits/ind e, neste dia, foi detectada uma alta 
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densidade de St. graci/e (24,2x 104org/1) e também uma connibuição da G. vesiculosa (2,2x 

104org/1 ). As demais espécies analisadas apresentaram densidades inferiores a 0,8 x 1040I·g/l. 

No dia 17 obteve-se um valor bem menor para H (0,55 bits/ind). Neste dia, no entanto, 

quatro espécies foram dominantes: S. planum (1,1 x 104org/1 ), D. cylindricum e 

Sphaerocystis sp (0,4x 1040I·g/l) e St. graci/e (0,6x 104org/1). As demais espécies tiveram 

urna representatividade inferior a 0,09x 104org/l. No último dia de amosn·agem, o índice de 

diversidade foi baixo novamente. Neste dia oconeu urn alto florescimento de Microcystis sp 

(0,9x 1040I·g/l), Euglena acus (0,4x 1040I·g/l), Caraciun rostratum (0,4x 104org/1), Eunotia 

hexagliphis (0,1x 1040I·g/1) e Peridinium pusi/um (O,lx 104org/1). As demais espécies 

estiveram presentes com valores de densidade abaixo de 0,05x 104org/l . O maior índice foi 

obtido no dia 29 de julho (H = 2,24). Neste dia não houve espécie dominante na amosn·a. As 

espécies que apresentaram densidade mais elevada foram: E. acus (0,5x 104org/l ), A. serians 

(0,3x 104org/1 ), S. gracile (0,2x 104org/l ), Microcyslis sp (0,2x 104org/1 ), E. hexagliphis 

(0, 1x 1040I·g/1) e S. p/ a num (0, 1x 104org/l ). As demais apresentaram densidade inferior a 

0,05x 104org/l. 

A figura 21 apresenta as valiações na diversidade de espécie do fitoplâncton no 

viveiro com Pacu. Neste também os valores calculados para o índice de diversidade de 

espécies não foram altos. Contudo, a amplitude de variação no viveiro com Pacu foi mais 
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homogênea, não oconendo quedas acentuadas na primeira etapa. Durante toda a primeira 

fase, a diversidade variou de 1,1 a 1,62bits/ind. Nota-se também que oconeu uma ligeira 

queda nas segunda e terceira amostragens, porém após o dia 5 de julho a diversidade 

aumentou gradativamente até o dia 17 de julho, já na segunda etapa do experimento. Entre 

os dias 19 e 29 de julho alternam-se aumentos e diminuições na diversidade. O maior valor 

foi obtido no dia 5 de agosto (H= 2,51bits/ind) que foi seguido de queda no dia 9, atingindo

se o menor valor (0,68bits/ind) no dia 12 de agosto. 

O viveiro contmle apresentou três quedas bastante acentuadas, todas com os índices 

abaixo de 1bit/ind: uma no dia 5 de julho, outra no dia 19, quando foi observado o índice 

mais baixo de todo o experimento. A terceira foi no dia 12 de agosto. O viveiro com Pacu 

apresentou apenas uma queda com índice abaixo de 1 bit/ind. Ambos os viveiros 

apresentaram índices baixos no dia 12 de agosto, embora os valores tenham sido diferentes 

(0,68 e 0,85 para os viveiros com Pacu e controle, respectivamente). Observou-se neste dia, 

no viveiro com Pacu, um florescimento muito alto de Characium rostratum (29,8x104org/l) 

que domininou sobre as demais espécies. No viveiro controle, o alto florescimento foi de 

Microcystis sp. O viveiro com Pacu apresentou, em média, um índice de diversidade maior 
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que o viveiro controle. As médias foram respectivamente 1,7 e 1,4 para o viveiro com Pacu 

e controle. 

4 - Comunidade do Zooplâncton 

As espécies que foram identificadas nos vtveuos controle e com Pacu estão 

representadas na Tabela 12 e suas densidades nas Tabelas 13 e 14. Foram encontTados nas 

amostras: microcmstáceos da subclasse Copepoda (duas espécies da ordem Calanoida, seis 

da ordem Cyclopoida, 11 da ordem Cladocera, 31 do Phylum Rotifera e da ordem 

Conchostraca, apenas mn indivíduo classificado até o nível de família). Foram também 

encontrados macroinvettebrados, com predominância da ordem Chironomidae e, menos 

freqüentes, Culicidae, Coleoptera (os três insetos), Chaetogaster (Anelida) e alguns da ordem 

Acarina (Aracnida). Foi também observada a presença de protozoários, muito embora a 

técnica usada não tenha pennitido quantificá-los. 

De acordo com a figma 22, os índices de diversidade das espécies do zooplâncton 

foram relativamente baixos no viveiro controle. A diversidade de espécies variou de acordo 

com a densidade das mesmas na amostra. Em viveiros de piscicultma, ambientes 

enriquecidos, a densidade de algtunas espécies tende a ser alta, com uma ou duas dominando 
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a amostra, o que pode provocar runa queda nos valores dos índices, runa vez que estes levam 

em conta o número de diferentes espécies presentes. 

No caso do viveiro controle, os menores valores de índice de diversidade do 

zooplâncton oconeram entre os dias 22 e 26 de julho. No dia 22 de julho oconeu a 

predominância deMoina micrura, contribuindo com uma dominância de 85% sobre as outras 

espécies. No dia 24, Keratella cochlearis teve mna dominância de 94% e no dia 26 dominou 

ainda em cerca de 88% sobre as amostras quantificadas. Desta f01ma justifica-se o baixo 

índice de diversidade observado (0,9; 0,31 ; 0,60bits/ind). 

O maior índice observado oconeu no dia 5 de agosto e o mais imp01tante neste dia 

foi a ausência ·de mna espécie dominante sobre as demais na amostra. A fonna mais 

abundante foram os nauplios de Calanoida, que representaram apenas 20% da densidade total 

das demais espécies quantificadas. 

Observou-se também uma intensa oscilação ao longo do tempo nos valores dos 

índices. Analisando a figma 22, verifica-se que inicialmente os valores apresentaram 

tendência a amnentos que foram seguidos de diminuições. Os maiores valores oconera.m na 

primeira fase do experimento. Após o manejo administrado no dia 12 de julho, a tendência 

dos índices foi de diminuição gradativa. As quedas podem ter oconido devido ao 

emiquecimento do viveiro, gerando maior disponibilidade de nutrientes na água e 

acaneta.ndo também maior disponibilidade de alimentos, pelo florescimento do fitoplânctom 

e amnento da densidade de organismo tais como bactérias e prtozoários na coluna d'água. O 

controle do fluxo de entrada e saída de água pode também ter influenciado, mna vez que o 

fechamento do fluxo levou a mna redução da perda de nutrientes. 

A análise da freqüência de ocorrência das espécies no viveiro controle mostrou que 

os nauplios de Cala.noida e Moi na micrura foram mais freqüentes, tendo estado presentes em 

100% e 90% das amostras analisadas, respectivamente. Além destes tiveram presença 

constantes nas amostras, Argyrodiaptomus furcatus (74%), nauplios de Cyclopoida (68%), 

copepoditos de Cyclopoida (63%), Polyarthra vulgaris (53%) e Daphnia /aevis (53%). 
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Dos 72 taxa identificados, 28 foram classificados como de oconência comum porque 

tiveram frequência entre 10 e 50% nas amostras. Chironomidae (42%), Culicidae (21%) e 

Bosmina hagmani (42%) exemplificam o rol dos taxa considerados de oconência comum. 

Os taxa que tiveram freqüência abaixo de 1 O% foram consideradas de oconencia rara. A 

maioria dessas espécies pettencem ao Phyllum Rotifera e aos macroinvettebrados. 

Entre os Cladocera, M micrura foi a espécie mais bem sucedida nos viveiros, tendo 

apresentado freqüencia de 90%. Durante o crescimento populacional de D. laevis e A. 

furcatus a densidade de M micmra diminuiu, o que pode ter oconido em virtude da 

competição por alimento principalmente no viveiro controle (figura 23b ). As figmas 23a e 

23b mostram as oscilações destas espécies nos viveiros ao longo do tempo. 

Os rotíferos mais abundante em tetmos de densidade de organismos por litro de água 

do viveiro foram:K. coclearis (94% da densidade total no dia 24 de julho e 88% no dia 26), 

C. coenobasis (91% da densidade total no dia 17 de julho), P. vulgaris (36% no dia 05 de 

julho) e B. quadridentatus (34% e 45%, respectivamente nos dias 28 de junho e 1 de julh.o ). 

Contudo a contribuição das espécies em tetmos de abundância nas amostras não quer dizer 

que as mesmas estejam freqüentes nas amostras ao longo do período estudado. Destas, 
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apenas K. coch/earis foi considerada de oconência comum (50%), as demais espécies 

tiveram freqüência inferior a 33%. As figtuas 24a e 24b mostmm a distribuição temporal dos 

rotiferos mais abundantes e frequentes. 

A figura 25 mostra os índices de diversidade de espécies de zooplâncton no viveiro 

com Pacu.Os índices variaram de 0,84 a 2,8bits/ind. O maior valor foi obtido na primeira 

fase do experimento, no dia 1 o de julho e o menor, no dia 22 de julho, já na segunda fase. 

Dmante a primeira fase do experimento oconeram várias flutuações nas populações 

do zooplânton no viveiro com Pacu, o que refletiu diretamente nos índices de diversidade. 

Após a aplicação do manejo, os índices diminuíram, atingindo menor valor no dia 22 

de julho. Neste dia oconeu uma explosão populacional de Moina micrura (11472 org/1), 

Diaphanosoma brevirremi (1446orgll), Bosminopsis deitersi (336orgll) e Paracyc/ops 

jimbriatus (334orgll). Em seguida, os índices mostraram uma tendência de aumento. 

O viveiro com Pacu (1,8bits/ind.) apresentou, em média, maiores índices de 

diversidade que o controle (1,6bits/ind.). Os índices mínimos foram observados no mesmo 

pedodo para ambos os viveiros. Os índices foram baixos devido à alta densidade de algumas 

espécies dominantes~ no dia 22, Moi na micrura e nos dias 24 e 26, Keratella coch/earis. No 

dia 26 foi também observado alta densidade de náuplios de Calanoida. No dia em que 
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Figura 25- Índices de diversidade, segundo Shannon-Weaver, 
de espécies do zooplâncton no viveiro com Pacu. 
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oconeu o maior índice de diversidade não havia uma espécie dominante sobre as demais. 

Analisando-se as freqüências de oconência, vetificou-se que dos taxa analisados, 

Moina micmra foi a espécie mais freqüente em ambos os viveiros (90% e 95%, 

respectivamente, para os viveiros com Pacu e controle). Em ambos os viveirosM micrura 

foi uma espécie de presença constante (F~ 50%). Foram ainda consideradas como espécies 

de presença constante os seguintes taxa: Argyrodiaptomus furcatus (74%), náuplios de 

Calanoida (74%), copepodito de Calanoida (68%), Paracyclops fimbriatus (63%), Keratel/a 

cochlearis (63%) Bosmina hagmani (58%), Diaphanosoma brevirremi (58%), 

Chironomidae(58%), náuplios de Cyclopoida (63%), Bosminopsis deitersi (53%), 

Cephalodella sp (53%), Brachionus quadridentatus (53%) . 

Os taxa considerados de oconência comum (freqüência entre 10 e 50%) foram: 

Daphnia /aevis (47%), copepoditos de Cyclopoida (47%), Thermocyclops decipiens (32%), 

Thermocyclops minutus (32%), Philodina sp (32%), Acari.na (26%), Culicidae (26%), 

Filinia /ongisela (26%), Keratella americana (26%), Thermocyclops prasinus meridiona/is 

(21%), Mesocyclops brasi/ianus (21%), Espongiários (21%), Collotheca sp (21%), 

Brachionus mirz1s var. reductus (21%), Polyarthra vulgaris (21%), Simocephalus serrulatus 

(15%), M /ongisetus (15%), Conochillus unicornis (10%), Notodiaptomus iheringi (10%). 

As demais espécies, com menos de 10% de freqüência, foram consideradas de rara 

oconência. Ao todo foram encontrados, no viveiro com Pacu, 13 taxa de rara oconência , 

12 constante e 19 comum. No viveiro controle foram observados apenas 5 taxa classificados 

como de oconência constante. 

Dos cladóceros, Daphinia /aevis compmtou-se como espécie de oconência constante 

apenas no viveiro controle. Por outro lado, Diaphanosoma brevirreme, Bosmina hagmani 

e Bosminopsis deilersi obtiveram esta mesma classificação apenas no viveiro com Pacu. As 

figuras 26a e 26b apresentam a distribuição destas espécies nos viveiros. 

No viveiro com Pacu, a espécie Paracyclops fimbriatus foi constante na amostra, 
enquanto que no controle, oconeu raramente. Notodiaptomus iheringi oconeu apenas no 
viveiro com Pacu. 
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Dentre os rotíferos, Polyarthra vulgaris foi constante nas amostras do viveiro controle 

e de oconência comum no viveiro com Pacu. As espécies K. cochlearis e B. quadridentatus 

oconeram de fmma constante no viveiro com Pacu e comum no controle. 

Os viveiros com Pacu e controle agiram como ambientes independentes, apesar de 



68 

situarem-se próximos um do outro e de terem sido abastecidos pela mesma fonte de água. 

As comunidades existentes em cada viveiro tenderam a responder ao "stress" sofrido em seu 

ambiente, oconendo, por isso, diferenças nas freqüências de cada espécie. O viveiro com 

Pacu recebeu diariamente uma carga a mais de nutrientes através da ração fomecida e das 

fezes dos animais. Os peixes também aumentaram a circulação dos nutrientes na coluna 

d'água pelo ato de revolver o lodo, promovendo um maior florescimento do fitoplâncton e 

consequentemente maior disponibilidade de alimentos para o zooplâncto herbívoro. 

Embora o Pacu também se alimente de larvas de insetos, verificou-se que larvas e 

pulpas de Chironomidae foram taxa constantes no viveiro com Pacu. Provavelmente o 

suplemento de ração oferecido aos peixes tenha limitado a procma por alimentos naturais. 

5 - Análise do Conteúdo Estomacal dos Peixes 

5.1 - Itens alimentares 

Embora os peixes tenham recebido uma cota diária de ração, realizou-se uma análise 

do conteúdo estomacal de 31 exemplares a fim de se obterem infmmações sobre a qualidade 

da dieta natural do Pacu e também sobre a possível interferência desta espécie nas 

comunidades do plâncton. Os peixes foram coletados de fmma aleatória e em seus estômagos 

foram observados os seguintes ítens alimentares: ração, detritos, folhas, gramíneas, 

zooplâncton e fitoplâncton. A tabela 15 apresenta a composição desses ítens alimentares. 

Os resultados da análise pelo método volwnétrico são apresentados na Tabela 16. O 

ítem ração foi o mais consumido; em 12 exemplares analisados, mais de 50% do volume 

total analisado era constituído por ração; em apenas quatro exemplares a ração constituía 

menos de 50% do volume do conteúdo estomacal. O ítem plâncton foi o segundo mais 

consumido pelos peixes. Em wn único exemplar o ítem detrito constituiu cerca de 46% do 

vohune total do conteúdo. 

Pelo método númerico (Tabela 17), os ítens ovos de copépodos e partes de 

zooplâncton foram os mais freqüentes e os mais abundantes. Estes ítens foram encontrados 
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nos estômagos de 17 peixes. Os ítens ovos de rotíferos e Scenedesmus quadricauda foram 

encontrados em 13 estômagos (76%), o terceiro mais freqüente foi o Ephipio (ovos de 

resistência dos cladoceros), Eunotia hexaghliphis também foi um ítem bastante freqüente na 

dieta dos pacus. Os demais ítens foram menos freqüentes. 

Dos ítens alimentares analisados no estereomicroscópio, as larvas de Chironomidae, 

pedaços de grama e pedaços de pau foram os ítens menos consumidos. Contudo é 

impmtante salientar que dois exemplares apresentaram seus estômagos completamente 

cheios de Conchostraca. Foram contados wn total de 300 destes, intactos, e algumas 

carapaças soltas que não foram quantificadas. Também foram encontrados dois exemplares 

nos quais aproximadamente 100% do conteúdo estomacal era constituído de gramíneas (um 

tipo de capim que se desenvolveu nas margens do viveiro). As larvas de insetos fizeram prute 

da dieta, porém nehum exemplar se alimentou exclusivamente deste ítem. 

A análise mostrou que, embora a maioria dos estômagos estivesse quase repleta de 

ração, os peixes procurru·am também alimentos naturais dispotúveis no viveiro, mostrando 

que o hábito alimentar do Pacu é do tipo opmtunista. Como exemplo, a figma 27 quantifica 

os vários alimentos encontrados no intelior do estômago do exemplru· número 17, que 

Conteddo estomacal do exemplar o• 17 

pllncton S 1,1% 

Volume total do cxcmplat: 17,Sml 

folhu 2,6% 
dcttitos 0,4% 

ÍJISCtOS 0,7% 

Figura 27 - Conteúdo estomacal do exemplar de Pacu 11°17: 
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apresentava as seguintes medidas: peso = 380,0g~ comprimento total= 24,5cm, peso do 

estômago = 24,0g~ grau de compleição = 3/4 cheio 

5.2 - Grau de repleição 

O grau de repleição refere-se ao quanto o estômago está repleto ou não de alimentos 

no momento da captura dos peixes. A Tabela 18 mostra o grau de repleição dos 31 

exemplares de Pacu capturados no fim do expe1imento. Observou-se que cerca de 42% 

possuía seus estômagos cheios e 19% completamente cheios e dilatados. Dois exemplares 

apresentaram os estômagos três quartos cheios, outros 19% meio cheios e 12% com apenas 

um quru1o de seu volume total contendo alimentos. 

6 - Análise estatística 

O teste não para métrico de Mano-Wbitney revelou diferenças significativas 

(P<0,05) entre os dois viveiros nas seguintes variáveis analisadas: material em 

suspensão, fósforo total, fosfato inorgânico dissolvido, nitrito, nitrato, amônia, silicato 

reativo, oxigênio dissolvido, clorofila a, produção primária bruta, alcalinidade e pH. 

Estes resultados indicam que a presença do Pacu pode influenciar as condições 

limnológicas do viveiro. 
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Os resultados obtidos no presente trabalho mostram que a qualidade da água sofreu 

alterações de acordo com o manejo empregado, a saber: controle do fluxo de entrada e saída 

de água dos viveiros, fertilização, calagem e emprego de alimentação artificial. 

O fluxo contínuo de entrada e saída de água do viveiro age como um diluidor sobre 

as variáveis químicas da água (SIP AÚBA-TA V ARES, 1994 ). Assim, durante a primeira 

etapa do experimento, este manejo influenciou consideravelmente as variáveis químicas do 

viveiro. As concentTações de íons de caJbono, medidos através da dureza e alcalinade na 

água, o pH, a condutividade e os nutrientes apresentaram-se numa faixa bem inferior a que 

foi obtida na segunda etapa. Por outro lado, o oxigênio dissolvido apresentou concenn:ações 

bem superiores na primeira etapa do que na segunda. O que indica que a renovação de água 

que oconeu no viveiro devido ao fluxo contínuo alterou a quantidade de oxigênio dissolvido 

na água, mas anastam para fora a matéria orgânica e os nun·ientes disponíveis na coluna 

d'água. (BOYD,1982), influenciando por sua vez na cadeia trófica do viveiro. 

Nos corpos d'água a temperatura é um fator de extrema impmtância porque influencia 

diretamente a solubilidade dos gases na água, principalmente o oxigênio dissolvido e gás 

caJbônico. Também pode acelerar a velocidade das reações e consequentemente elevar a taxa 

de degradação da matéria orgânica na água, além de influenciar o metabolismo dos peixes 

principalmente em relação ao consumo de alimentos (BRANCO & ROCHA, 1977; 

ALABASTER & LLOYD, 1982), mas neste trabalho não foram observadas diferenças 

significativas na temperatura entre os dois viveiros nem mesmo o tratamento aplicado não 

intetferiu no perfil da mesma na coluna d' água dos dois viveiros. 

COSTA NETO (1990) no entanto, ao desenvolver seu estudo neste mesmo ambiente 

por um pedodo de tempo mais longo descreveu a presença de estratificação ténnica na 
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coluna d'água nos viveiros durante o inverno e o verão. Por outro lado, LUCAS et alii 

(1988), costataram que durante o dia as temperaturas na superficie dos viveiros são bem 

maiores que as temperaturas encontradas no fundo, enquanto que no período notumo o cone 

uma inversão ténnica. Nos presente estudo as medas de temperatura efetuadas no período 

da manhã, em três profundidades, não mostroram nehuma estratificação nos dois viveiros. 

A temperatura média de l8°C foi considerada baixa em comparação com outros viveiros que 

se encontram em latidudes mais baixas. 

Em relação à condutividade elétrica obteve-se na primeira fase do experimento foram 

baixos (lO~S/cm), para ambos os viveiros, o que coincidiu com os trabalhos de 

NASCllvlENTO (1994) e COSTA NETO (1990), os quais encontraram valores semelhantes 

para o Córrego da Baninha e para a Represa Velha, sistemas que são utilizados para 

abastecer a maioria dos viveiros do CEPT A. 

Durante a primeira fase, os viveiros apresentam características de ambientes 

oligob:óficos em relação a condutividade elétrica da água. A baixa condutividade observada 

no irucio do experimento está relacionada ao fluxo continuo de entrada e saída de água, que 

era alto (60Vmin). Com o fechamento do fluxo oconeu um aumento gradativo (10 a 

574~S/cm) da condutividade elétrica elétrica em ambos os viveiros, o que pode ser 

comparado com os resultados encontrados por SIPAÚBA-TAV ARES (1994), que trabalhou 

com viveiros de fluxo contínuo de água. Os valores obtidos na segunda fase caracteriza os 

viveiros como ambientes eutróficos em ralação a condutividade eléh·ica. SAMPAIO (em 

preparação) entretanto, obteve uma medida de condutividade bem elevada em viveiros 

expedmentais com policultivo (394~S/cm) ao utilizar resíduo indush'ial da Citrosuco como 

fettizante. 

Em ambientes naturais, a alta condutividade propicia o desenvolvimento de plâncton 

e de peixes, como oconeu na represa de Bana Bonita onde a condutividade registrada 

chegou a 400~S/cm (TUNDISI & MATSUMURA-TUNDISI, 1990). Em ambientes naturais 

de baixa condutividade, não se observa um bom crescimento de peixes e de plâncton 
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(ROCHA, 1994). 

Por outro lado, o aumento do pH num sistema de criação de peixes pode estar 

relacionado as condições de extrema alcalinidade e à dureza da água. Estas três variáveis, 

estão intimamente relacionadas num sistema aquático. Neste experimento, tanto a alcalindade 

quanto o pH não foram pronunciadamente elevados dmante a primeira etapa. A dmeza foi 

menor que a alcalinidade, indicando a presença de bicarbonatos na água. Sistemas de cultivo, 

com predominância de bicarbonatos são considerados ideais para o cultivo (BOYD, 1990; 

SIPAÚBA-TAV ARES et a/ii., 1993). 

No presente estudo não se verificou aumento do pH relacionando ao sistema tampão 

do co2 pela ação da fotossíntese, mas através do fluxo de entJada e saída de água do viveiro. 

O pH foi bem mais elevado na segunda patte do experimento, quando não havia entrada e 

saída contínua de água. A presença do Pacu, embora em densidade baixa, elevou o pH do 

VlVell'O. 

A impmtância do pH em viveiros de piscicultura está muito além do relacionamento 

entre a produção primária e o sistema tampão. Na verdade, a maior impmtância desta 

vru·iável é quando está associada à concentração de amônia. Quando ambos são elevados 

mun viveiro, a mmtalidade de peixes ocone em grande escala. Durante a terceira semana do 

experimento observou-se a oconência de mmtalidade no viveiro, provavelmente relacionada 

com o balanço nas concentrações de amônia/pH, além da temperatura. O povoamento do 

viveiro foi feito no inverno, com temperaturas baixas. Estes três fatores associados podem 

ter levado os peixes ao "stress" e, diminuindo a sua resistência e levando-os a mmte. 

As principais fontes de suplementação do oxigênio dissolvido na água são as 

atividades fotossintéticas do fitoplâncton e fontes de difusão atmosférica através da intetface 

ar-água. As perdas oconem atiavés da respiração dos organismos aquáticos, pela 

decomposição da matéria orgânica e pela oxidação de íons metálicos (BOYD, 1981; 

ESTEVES, 1988; STONE & WEISBURD, 1992). Nos ecossistemas natmais, tais como rios, 

lagos e cónegos, a decomposição da matéria orgânica autóctone ou alóctone resulta na 
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eliminação parcial ou total do oxigênio dissolvido na água, o qual é consumido nas reações 

bioquímicas da matéria biodegradável (HA WKES apud BRANCO & ROCHA, 1977; 

CHANG & OUY ANG, 1988). 

A matéria orgânica alóctone que entra no viveiro é oriunda principalmente do 

anaçoamento e da adubação orgânica. Esta entrada no sistema é responsável por wn grande 

consumo de oxigênio dissolvido, utilizado na decomposição da matéria orgânica depositada 

na colwta d'água. A matéria orgânica de natureza autóctone, responsável pelo consumo de 

oxigênio, é resultante do awnento nas populações do fitoplâncton, do zooplâncton, de 

animais que habitam o fundo do viveiro e também devido à mmtalidade de peixes durante 

o cultivo. 

Geralmente os sistemas rasos de cultivo apresentam-se bem oxigenados devido ao 

fluxo contínuo de água e cwto tempo de residência, o que dificulta a existência de anoxia 

no fundo destes viveiros (SIP AÚBA-TA V ARES , 1994 ). Em ambos os viveiros estudados 

este fato foi comprovado. Durante toda a primeira fase do experimento, a concentração de 

oxigênio dissolvido na água foi alta, tanto no fundo quanto na superfície da coluna d'água, 

mostiando que havendo um fluxo contínuo e abundante de água no viveiro, a presença do 

peixe não influencia a concentração de oxigênio dissolvido. No presente trabalho, houve um 

declínio em ambos os viveiros quando o fluxo foi intennompido. O declínio foi, no entanto, 

muito mais acentuado no viveiro com peixes do que no contTole. A queda bmsca da 

concentração do oxigênio no viveiro com Pacu poderia ser explicada, pelo menos em prute, 

pelo processo de respiração. 

As concentrações mínimas encontradas no viveiro com peixes estão abaixo do padrão 

recomendado por BOYD (1990), que é de 4mg/l de oxigênio dissolvido na água. De 

qualquer fmma, não oconeu mmtalidade de peixes neste período. Sabe-se que o Pacu tolera 

baixos níveis de oxigênio dissolvido na água mas, pru·a que haja crescimento e conversão 

alimentru· adequados, esses níveis necessitam estar dentro ou próximos dos limites descritos 

por CARLSON et alii (1980). Por exemplo, se existe uma baixa concentração de oxigênio 
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dissolvido, além dos peixes, muitos outios organismos que habitam o sedimento poderão 

moner, alterando a química da água. Além disto, as concentl'ações de nitrito, amônia e gás 

sulfúdrico poderiam contl'ibuir para o desenvolvimento de um quadro de anoxia na água 

(CHANG, 1986). 

Em viveiros de piscicultura, a transparência da água é também mna variável muito 

imp01tante. O plâncton é a principal fonte de turbidez, sendo que o material em suspensão 

é f01mado por organismos planctônicos vivos e matéria orgânica m01ta, que constitui o 

seston. Dessa f01ma a medida de transparência pode oferecer uma estimativa da produção 

do plâncton no viveiro (BOYD, 1981; MELO & NASCIMENTO, 1988). Os valores desta 

variável forrun considerados elevados em ambos os viveiros, segundo as recomendações de 

BOYD (1990). A vruiação foi porém maior no viveiro com Pacu ao longo do expelimento. 

Segundo DURIGAN et a/ii (1992), existe uma relação direta entre o aumento da 

biomassa de algas e a turbidez da água. O viveiro com Pacu apresentou turbidez mais 

elevada quando oconeu o pico da biomassa do fitoplânctom. Essa relação não foi vetificada 

no viveiro controle, indicando influência direta ou indireta da presença do Pacu. SIP AÚBA

TA V ARES & MORENO (1994), estudando viveiros povoados com tilápias, concluíram que 

a presença das mesmas reduziu os valores da transpru·ência, devido à sua movimentação na 

coluna d'água. Além disso, o ru1·açoamento e o hábito alimentar das tilápias, extremamente 

oportunista e alimentando-se de detritos do fundo, conuibuiu pru·a adicionar material em 

suspensão na água. O Pacu possui hábito alimentru· semelhante ao da tilápia e 

comp01tamento gregátio, o que pode ter conuibuído pru·a suspender o lodo no viveiro e desse 

modo reduzir a u·ansparência da água do viveiro. 

Deve-se considerar também a imp01tância da adubação nos dois sistemas, isto é, no 

viveiro conu·ole e no viveiro com Pacu. Alguns autores (CASTANGNOLLI et alii, 1982; 

NUNER & VERANI, 1994) concluú·am que a fettilização afeta diretamente as medidas de 

transpru·ência da água e a disponibilidade de nutrientes, que por sua vez, contribui com o 

aumento na biomassa do fitoplâncton. Esta disponibilidade de nuui.entes dissolvidos na água 
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é um fator essencial para a produtividade, capacitando o crescimento das populações e 

desenvolvendo toda a biomassa necessária a uma boa produção de peixes. As mais altas 

produções em viveiros não resultam diretamente de alcalindade alta, mas sim de altos níveis 

de fósforo e outros elementos essenciais que se tomam disponíveis em presença de 

alcalinidade elevada (WEI & LAWS, 1989; SIPAÚBA-TAVARES et alii., 1994). 

Os nutrientes nos ecossistemas podem oconer ou sofrer trocas entre três 

comprutimentos, ou seja: 1) os nutrientes podem estar disponíveis na própria coluna d'água 

ou estar no material em suspensão na superficie pelágica ou no sedimento; 2) podem também 

estar incorporados na matéria orgânica viva ou mmta do ecossistema, da zona pelágica ou 

do sedimento e 3) podem estru· incorporados nos minerais do sedimento ou da zona pelágica, 

compreendendo o compru.timento mineral. Os organismos aquáticos absorvem e assimilam 

os nutüentes disponíveis tanto na região pelágica como do sedimento. Os nutrientes 

disponíveis podem ser provinientes da excreção, transpiração, lixiviação, respiração e 

decomposição (LIKENS, 1972). Nos viveiros o ambiente pode ainda ser emiquecido com 

matéria orgânica ou inorgânica. 

F oram encontradas diferenças significativas entre os dois tratamentos pru.·a quase 

todas as frações de nutüentes amostrados, exceto para fosfato dissolvido. Foram também 

detectados picos de cmta duração nas concentraçães de fósforo total dissolvido, fosfato 

dissolvido e fosfato inorgânico, bem como nas concentrações das frações nitrogenadas, 

embora estes picos tenham oconido em períodos diferentes. Os compostos nitrogenados e 

fosforados tiveram concentrações relativamente altas em ambos os viveiros. 

Os peixes nos viveiros contribuem com uma fonte adicional de fósforo e nitrogênio 

no sedimento e na coluna d'água, devido ao acúmulo de excretas, fezes e restos de ração 

(RIJN et alii, 1986; KROM et alii, 1989 ). O aumento nas concentrações de nutrientes nos 

viveiros são assimilados imediatamente pelas algas, acelerando a ciclagem e regeneração dos 

nuttientes pelos peixes (BOYD, 1981). Contudo, a ciclagem rápida de nuhientes, na maimia 

das vezes é seguida por uma baixa assimilação das algas pelos peixes, sendo que a maior 
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prute delas não é digedda. A pru·cela não digerida volta à coluna d'água através das fezes dos 

peixes, acelerando novamente a regeneração do fósforo e do rútrogêrúo (OPUZINSK & 

SIDREMAN, 1993). Em viveiros experimentais, SIPAÚBA-TAVARES & MORENO (1994) 

observaram que, após a introdução de peixes, houve uma vru·iação da concentração de 

nutrientes nos períodos de seca. 

Nos viveiros, além da presença de peixes, fatores físicos tais como fluxo contínuo e 

tempo de retenção, podem influênciru· as vrui.áveis químicas da água, favorecendo o aumento 

da biomassa. ALLAN & MAGUIRE (1993), detectru·am que o fluxo de água em viveiros 

apresentou um efeito direto sobre a concentração de fósforo, o mesmo não oconendo com 

os compostos rútrogenados. No presente trabalho, verificou-se que em ambos os viveiros os 

compostos nitrogenados e fosforados estiveram mais diluídos dmante a pti.meira etapa e mais 

concentrados dmante a segunda. Porém deve-se destacar que a intensidade das 

concenh·ações de nutrientes no viveiro com Pacu foi superior às enconh·adas no viveiro 

conh·ole. 

Após o fechamento do fluxo, no vtvetro com Pacu, os nuh·ientes fosforados 

apresentaram resposta imediata, enquanto que os compostos rútrogenados só apresentru·am 

aumentos de concenh·ação a prutir do quinto dia após a readubação. 

Os compostos nitrogenados são fmtemente conelacionados com o pH . Se o pH for 

alto, haverá uma perda bem mais elevada dos mesmos enquanto que se o pH for baixo 

oconerá um aumento na taxa de NH4+ e NH3. A mineralização do nitrogênio ocone pela 

ação dos microorganismos que decompõem a materia orgânica. Este processo conh·ibui para 

que haja um decréscimo na concenh·ação do nih·ogênio inorgânico no ambiente. Ah·avés 

do processo denominado amonificação tem-se a produção, no meio aquático, da amônia 

(NH3) e do íon amônio (NH4+). Destes dois compostos, a amôrúa é muito tóxica pru·a os 

organismos aquáticos, podendo provocru· uma alta mmialidade dos peixes estocados nos 

viveiros. Segundo SIP AÚBA-TA V ARES ( 1995), os pti.ncipais efeitos da runônia nos peixes 

são: 1) elevação do pH do sangue; 2) efeito na pe1meabilidade do peixe, reduzindo a 
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concenb:ação intema de íons; 3) amnento no consumo de oxigênio nos tecidos; 4) mudanças 

histológicas, principalmente nos rins e baço; e 5) aumento da suscetibilidade do peixe a 

doenças. 

Dos compostos nitrogenados, os que mais responderam ao manejo empregado foram 

NH4+e NH3 Este incremento pode estar relacionado à excreção dos peixes, embora também 

possa resultar da decomposição da materia orgânica (KNUD-HANSEN, 1991). 

Concentrações de amônia iguais ou supetiores a 0,025mgll, afetam o crescimento dos peixes, 

embora a concentração letal (LC50) seja igual a O,Smg/1. Segundo BOYD (1979) 0,5mg/l 

significam grande produtividade nos viveiros. SAMP AlO (em preparação) encontrou valores 

em tomo de 600flg/l. Além disso, as baixas concentrações encontradas para os compostos 

nitrogenados nos viveiros estão inteiramente relacionadas ao pH e à alcalinidade os quais 

também foram baixos dmante o período de estudo. 

COSTA NETO ( 1990), estudando vários viveiros do CEPT A, obteve concentrações 

do íon amônio bem infetiores aos encontrados no presente trabalho, sendo que o maior pico 

foi 60,64flg/l, valor inferior ao mínimo obtido, no viveiro controle, neste trabalho que foi 

de 81,55flgll. Igualmente infeliores foram os valores encontrados para os demais compostos 

nitrogenados. 

De acordo com BOYD (1979), após um florescimento elevado de fitoplâncton, segue

se nmmalmente, um aumento nas concenn·ações de amônio e de gás carbônico nos viveiros. 

O aumento de amônio logo após o florescimento pode estar relacionado à decomposição 

rápida das algas que vão monendo. Em ambos os viveiros, observou-se um compmtamento 

semelhante, verificando-se que as maiores concenh·ações de clorofila ª precediam ao 

aumento das concentrações de nitrogênio amoniacal. SAMPAIO (em preparação) observou 

um compmtamento conh·ário em algas nos tanques da Cih·osuco, isto é, as maiores 

concentrações de clorofila ª o c oneram após o aumento nos túveis de nih·ogênio amoniacal. 

Neste caso o aumento da biomassa foi ahibuído à fixação do nih·ogênio atmosférico pelas 

cianoficeas. 
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O fósforo pode ser considerado a chave metabólica e o seu suprimento regula a 

produtividade das águas natmais (SIPAÚBA-TA V ARES, 1995), sendo um fator limitante 

nos viveiros de cultivo por ser um nutriente essencial na fonnação da estrutura celular do 

fitoplâncton, além de annazenar energia na fonna de A TP. A entrada de fósforo nos 

ecossistemas aquáticos pode ser efetuada via atmosfera, escoamento, fragmentos de plantas 

e restos animais. Em viveiros, a maior contii.buição para a enn·ada de fósforo é via 

fertilização orgânica ou inorgânica, além de uma carga suplementar proveniente dos restos 

de alimentos oferecidos aos peixes. As principais fontes de remoção do fósforo em viveiros 

fertilizados com resíduos orgânicos é a precipitação dos íons fosfato para o sedimento. O pH 

é elevado e concomitantemente a mna alta concenn·ação de cálcio, que reage com o fosfato, 

precipitando sob a fonna de fosfato de cálcio. Outro fator responsável pela remoção do 

fósforo do sistema é a absorção do mesmo pelo fitoplâncton. A anaerobiose no hipolúnnio 

também impede a reciclagem do fósforo na coluna d'água (MATHEUS, 1993; SIPAÚBA

TAVARES, 1995). 

Em viveiros de piscicultma bem como em ecossistemas natmais, a concenn·ação dos 

compostos fosforados pode ftmcionar como bom indicador de qualidade de água. Este é um 

fator de extrema impm1ância para o piscicultor porque, ao contrário dos ambientes naturais, 

espera-se que um viveiro seja ti.co em fosfatos. E em ambiente de cultivo, o fósforo 

apresenta-se geralmente em concentrações baixas quando está sendo utilizado pelas algas e 

macrófitas. O fitoplânton cresce até extinguir todo o fósforo do sistema contudo, com a 

morte do mesmo, o fósforo é liberado rapidamente ao sistema. 

As concenn·ações de fósforo em ambos os viverios foram altas, principalmente 
durante a segunda fase do experimento. Conclui-se assim, que o mesmo não foi um fator 
limitante ao crescimento do fitoplânctom durante toda a fase experimental. O mesmo 
comportamento em relação a este nu ui. ente foi obtido por SAMPAIO (em preparação) nos 
viveiros da Citrosuco. De maneira contrária, as concenn·ações de fósforo foram bem 
inferiores, variando de 0,1 a 87!lg/l, em viveiros do Cenn·o de Aqüicultura da UNESP
Jaboticabal (SIPAÚBA-TAVARES, 1995). 
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2 - INFLUÊNCIA DO PACU E DO FLUXO DE ÁGUA NAS 

COMUNIDADES PLANCTÔNICAS 

2.1- Comunidade Fitoplanctônica 

As comunidades fitoplanctônicas dos viveiros apresentam mudanças periódicas em 

sua composição, compmtamento semelhante ao das comunidades de água doce de ambientes 

naturais. Geralmente as flutuações que oconem na densidade da comunidade do fitoplâncton 
.. - - --

.estão intimamente associadas com a comunidade do zooplâncton. Isto acontece porque - - ' 
grande patte dos organismos da comunidade zooplanctônica é herbí~dora. 

BACHION & SIPAÚBA-TAV ARES (1992) confnmaram esta hipótese em estudo 

experimental desenvolvido em viveiros de piscicultura. Nesse estudo observou-se estreita 

relação entre as duas comunidades, princ.!Qalmente no que se refere ao domínio do gmpo das 

Chlorophyta, princi~al alimento para a maioria das espécies zooplanctônicas herbívo_!as, 

sobre o fitoplâncton. Resultados semelhantes foram obtidos no presente trabalho. A divisão 

Chlorophyta predominou dmante todo o período experimental, promovendo uma 

disponibilidade qualitativa de alimentos pru·a o zooplâncton herbívoro, que esteve 

representado principalmente pelos cladóceros, rotíferos e algumas espécies de copépodos. 

Segmtdo MOSS (1988), as águas oligotróficas são dominadas principalmente pelas 

Desmidiaceae, como por exemplo Staurodesmus, Sphaerocystis e pequenas Diatomaceae. 

Na composição do ambiente mesotrófico ocone a dominância de dinoflagelados (Peridinium 

e Ceratium) e Desmidiaceae (com predomínio dos gêneros Staurastrum, Closterium e 

Cosmarium). Outras pequenas algas verdes tais como Scenedesmus e Pedias/rum também 

podem ser encontradas, assim como algumas algas azuis filamentosas (Anabaena e 

Oscillatoria). Por outro lado, em wn ambiente mais eutófico ou hiper-eutrófico, a 

comunidade é dominada por Osci/latoria e Diatomaceae, além de pequenas algas verdes do 

grupo das Chlorococcales. Nos ambientes enrique_c_idos coll!..fertilizantes ou matélia 

orgânica, as Euglenophyta constituem o grupo dominante. 
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No presente trabalho os gêneros Staurodesmus, Staurastrum, Cosmarium, 

Scenedesmus, C/osterium e Spondilosium, assim como o gêneros Oscillatoria, Anabaena, 

Gloeocystis, Peridinium, Pedias/rum e Coelastum foram os mais representativos, sendo que 

o gmpo das Desmidiaceae dominou o fitoplâncton durante todo o experimento. Os gêneros 

ou espécies encontrado seguindo a Classificação de MOSS ( op. cit) são comuns em 

ambientes oligotrófico, mesotrófico e hipereutrófico, ficando difícil indicar algwna espécie 

como típica de um detenninado sistema. 

No entanto, as espécies gmpo das Desmiaceae têm preferência por ambientes 

oligotróficos e com baixos teores de cálcio com crescimento fmiemente relacionado ao pH, 

à alcalinidade e à baixa concentração de cálcio do corpo d'água (CHAPMAN & CHAPMAN, 

1973). Em experimento de laboratório, MOSS (1988) obsetvou que a maioria das 

Desmidiaceae pode crescer em presença de cálcio, desde que o teor de bicarbonato não seja 

alto. A habilidade deste gmpo de sobreviver em ambientes desfavoráveis está ligado ao 

mecanismo fisiológico, principalmente relacionado com a obtenção de C02 para a 

fotossíntese, mesmo quando a concentração deste gás é muito baixa na água. 

Além da alcalinidade associada ao pH, as taxas de fósforo e nitrogênio são muito 

importantes para o crescimento das Desmidiaceae. Se as taxas destes dois nutrientes são 

baixas, há tendência das espécies deste gmpo competirem com outros tipos de algas. Não se 

trata, pmtanto, de vantagens ou desvantagens da riqueza em feriilizantes dos corpos d'água, 

mas sim de estratégias do fitoplâncton em desenvolver mecanismos para garantir sua 

sobrevivência nestes corpos d'água. 

As elevadas densidades de Staurastrum gracile e das outras espécies do mesmo grupo, 

encontradas nos viveiros, podem estar ligadas aos baixos valores de pH, que tenderam para 

ácido durante todo o período. A alcalinidade também não foi tão alta e a fonte de carbono 

dominante foi o bicarbonato. Sabe-se que as espécies do gmpo da Staurastrum graci/e 

conseguem usar HC03- como fonte de carbono para a fotossíntese (MOSS, 1988), por isso 

o pH dos viveiros tendendo para ácido não foi desvantajoso para o seu crescimento. Neste 
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caso, a St. gracile foi mna espécie bem sucedida. Não se pode, no entanto, desprezar o fluxo 

contínuo de água no viveiro. As maiores concentrações desta espécie oconeram na primeira 

fase do experimento. O declínio da população de St. graci/e coincidiu com o aumento da 

alcalinidade e dmeza da água. Nesta segunda etapa houve aun1ento da concentração de 

nutrientes dispotúveis na coluna d'água. Pm1anto, os nutrientes não estariam funcionando 

como fatores limitantes ao crescimento de St. graci/e nos viveiros, não se podendo dizer o 

mesmo em relação a alcalinidade e a dmeza da água. 

No mesmo período em que a St. graci/e foi bem sucedida, observou-se que outras 

espécies do fitoplâncton também tiveram um crescimento expressivo nos viveiros, sendo a 

maioria pet1encentes à divisão Chlorophyta. Após o fechamento do fluxo de água, estas 

espécies foram sendo substituídas por outras, algumas delas atingindo o pico máximo de 

crecimento nesta etapa. Foi o que oconeu, por exemplo, com Dinobtyon cilindricum, que 

apresentou o maior florescimento no dia 19 de julho e ainda com Chararium rostratum, com 

densidade máxima no dia 12 de julho. 

Como discutido anterimmente, existe mna relação causa-efeito entre o pH e a 

abundância do fitoplâncton, envolvendo os nutrientes essenciais à fotossíntese das algas e 

o carbono inorgânico. De uma maneira geral, nos lagos produtivos com baixa alcalinidade 

mas com altas concentrações dos principais nutrientes, o carbono pode tomar-se um nutriente 

limitante ao crescimento do fitoplâncton (MOSS, op. cit). A taxa de produção do fitoplâncton 

pode ser potencialmente limitada pela depleção do carbono inorgânico e pela mudança na 

fmma do carbono disponível na água (REINOLDS, 1986). Mas com o aumento nas 

concentrações de nutrientes na água, espera-se que algumas espécies sejam substituídas por 

outras mais tolerantes à nova condição do ambiente. Observou-se nos viveiros um aumento 

nas densidades de Microcystis sp e Euglenophyta. Algumas espécies das divisões 
- ----- - -

Bacillariophyta e Xantophyta, mostraram-se mais freqüentes e mais abundantes em função --
do aumento da carga de nutrientes na água, o que oconeu em vit1ude do controle do fluxo 

da água. 
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Embora tenha oco1Tido wn aumento na densidade de Microcystis no viveiro, a 

densidade de Cyanophyta não foi potencialmente elevada. Em ambientes eutróficos, mas 

com baixa alcalinidade como o Lago Paranoá, este grupo domina o fitoplâncton . Segundo 

ST ARLING ( 1989), esta dominância é devida principalmente às implicações competitivas 

na sucessão das comunidades fitoplanctônicas relacionadas ao pH e a fmmas de carbono. 

Alguns tl:abalhos experimentais têm demonstrado a existência de conelação entre o 

awnento do pH e o florescimento de cianofíceas. A redução rutificial do pH pela adição de 

ácido ou de C02 leva à substituição da predominância das algas cianoficias pelas cloroficias 

na composição original do fitoplâncton (SHAPIRO, 1973, 1984). No presente estudo, não se 

verificou em momento algum o predomínio absoluto das algas cianoficias nos viveiros. Foi 

todavia constatado, em ambos os viveiros, um crescimento na população do gênero 

Microcystis, em função do awnento da alcalinidade e das taxas de nutrientes. 

Além da influência do fluxo contínuo de água no viveiro, o fitoplâncton mostrou-se 
~ -

mais abundante na presença dos peixes. Isto se deve muito provavelmente ao aumento da .........._ 

disponibilidade de nutrientes através da eliminação das fezes na água. Os peixes são também 

responsáveis pelo aumento do microzooplâncton, uma vez que, ao se alimentarem das 

espécies maiores, provocam o aumento dos pequenos organismos. Restos de cru·caças de 

peixes constituem outra fonte de nutrientes (SJ:IINDLER, 1992; KRAFT, 1991. Finalmente, 

o awnento da taxa de nutrientes contribui pru·a o aumento da produção primária na água. 

O Pacu é responsável pelo aumento da carga de nutrientes no viveiro através das 

fezes, dos movimentos que fazem na água no ato de revolver o lodo e, indiretrunente, através 

do suprimento alimentar oferecido diariamente. De acordo com V ANNI & FINDLA Y 

( 1990), a presença de peixes provoca realmente um aumento da taxa de crescimento do 

fitoplâncton. Primeirrunente ocone um aumento na abundância de Cyanophyta e das algas 

verdes do grupo das Chlorococcales. Segundo REINOLDS (1984), as espécies destes gmpos 

necessitam de altas concenh·ações de fósforo na água para crescer. No presente h·abalho, 

observou-se que o crescimento de Microcystis sp foi muito maior no viveiro com peixes, 
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confumando estas hipóteses. Observou-se que o Dinob1yon cilindricum também foi 

abundante no viveiro com peixes. VANNI & FINDLAY (1990), encontraram maior 

abundancia do gênero Dinob1yon no tanque, cuja concentração de fósforo era bem inferior. 

Mesmo com o declínio nas concentmções de fósforo nos viveiros, observou-se após o dia 26 

de julho o desaparecimento desta espécie em ambos os viveiros, sugerindo que outros fatores 

podedam ter influenciado sua petmanência nos viveiros estudados. 

Os peixes não influenciaram a composição e a densidade fitoplanctônica apenas 

quando intetferiram na ciclagem dos nutrientes na água, mas também através de um efeito 

direto, ao se alimentarem dessas algas. Na análise do conteúdo estomacal verificou-se que 

os peixes ingeriram algas, mesmo tendo o estômago repleto de outros ítens alimentares. A 

espécie mais frequente nos estômagos analisados, Scenedesmus quadricauda, foi também 

mais freqüente no viveiro com peixes do que no controle. As outras espécies mais fieqüentes 

foram Coe/astrum scabrum, Eunotia hexaghliphis, Surirel/a robusta, Netrium digitus e 

Anabaena sp. 

Além dos fatores físicos e da presença de peixes no viveiro, o zooplâncton também 

pode causar um grande impacto na comunidade do fitoplâncton (V ANNI & FINDLA Y, 

1990; MOSS, 1988; DRENNER et a/ii, 19897). A maioria das espécies presentes nos 

viveiros era do tipo filtrador que se alimenta essencialmente do fitoplâncton. Reforçando esta 

hipótese, foi obsetvado que a comunidade zooplanctônica era dominada por grandes 

zooplânctons filtradores (Daphnia /aevis, Moina micrura, Diaphanosoma brevirreme e 

Argyrodiaptomus jilrcatus), filtradores de menor pmte (Bosminopsis deitersi e Bosmina 

hagmani ) e pelos pequenos filtradores pettencente ao gmpo Rotifera. 

A produção primária é geralmente definida como a taxa de carbono fixada ou o 

potencial de energia estocada pela fotossíntese ou pela quimiossíntese dos organismos. É 

estendida a todos os organismos do ecossistema e não somente ao fitoplânton uma vez que 

o funcionamento do ecossistema depende de todas as fontes de matéria orgânica que o 

compõem (LIKENS, 1972). O fitoplâncton na verdade é wna das fontes de entrada de 
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natureza autóctone no sistema. Porém o perifiton, as macrófitas e os orgamsmos 

quimiossintetizantes contribuem em alta escala com a produção global. 

São vários os fatores que podem alterar a produção primária no ecossistema. O fluxo 

contínuo de água é um deles. Se o fluxo for intenso a biomassa fitoplanctônica pode ser 

reduzida pela remoção dos organismos através da água que sai do viveiro. Além disso o fluxo 

também pode alterar a densidade e a composição das espécies (DICKMAN, 1969). Outro 

fator capaz de alterar a produção primária é a supressão do fitoplâncton pelos organismos 

filh·adores. Os peixes filtradores, por exemplo, podem suprimir o fitoplâncton direta ou 

indiretamente através da supresão do zooplâncton herbívoro (DRENNER et ali i, 1986). De 

acordo com DRENNER (1987), a espécie Tilapia galilaea, de menor p011e, apresenta uma 

taxa de alimentação muito maior sobre o zooplâncton do que sobre o fitoplâncton. A 

supressão foi todavia, das algas de grande pm1e e não do nanofitoplâncton. 

A produção primátia do fitoplâncton tem, no entanto, servido como indicador do grau 

de trofia nos corpos d'água. Valores aproximadamente semelhantes da produção primária em 

lagos oligotróficos e eutróficos foram sugetidas por RODHE 1969, (apudLIKENS,1972). 

Segundo este autor a taxa anual para um lago oligoh·ófico varia de 7 a 25gC/m2/dia. Para os 

lagos eutróficos, os valores seriam de 75 a 250gC/m2/dia, enquanto que para os lagos 

poluídos ~s valores seriam por volta de 350 a 700gC/m2/dia. Os resultados obtidos em 

ambos os viveiros, neste experimento, desmonsh·aram uma alta taxa de produtividade 

primát·ia. Com valores bem superiores aos sugeridos por LIKENS ( op. cit) para lagos 

euh·óficos. As recomendações para ambientes temperados e para ambientes tropicais 

podetiam no entanto ser muito diferentes. 

Deve-se considerar ainda a mm1e natural do fitoplâncton durante o experimento, 

devido às mudanças diátias nos fatores físicos e químicos da água.BARBOSA et alii (1989), 

por exemplo, trabalhando na lagoa Cruioca durante o período de iluminação verificaram que 

o pico de produçãao ptimátia, no período da manhã é menor que o pico do período da tarde 

no invemo. Porém no verão (fevereiro) os mesmos autores observaram que o pico no 
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período da manhã, era mawr que o da tarde. Essas diferenças foram atribuídas à 

periodicidade e à oconência de ritmos endógenos na atividade fotossintética do fitoplâncton. 

No presente trabalho, os picos de produção primátia bruta oconeram no meio da tarde. 

A periodicidade na fotossíntese é um fenômeno típico de regiões temperadas e 

tropicais, podendo estar ligada ao deslocamento do fitoplâncton na coltma d'água, à 

flutuações na quantidade de clorofila (como resultado da altemação altas e baixas 

intensidades de luz no ambiente) e também devido à inibição fotossintética e por último, à 

alimentação por pru.te do zooplâncton (BARBOSA et ali i, op. cit ). Nos viveiros entretanto, 

houve dificuldade para mensurru.· a radiação incidente e, consequentemente, a radiação 

debaixo da água. Mas, apenas o fator radiação não é suficiente para explicru· as oscilações 

que oconeram na produção primátia do fitoplancton. Os fatores de natureza endógena, como 

por exemplo, a vru·iação na concentração de clorofila, podem ter intetfetido. Infelizmente, 

as medidas de clorofila forrun feitas apenas no período da manhã e em apenas uma 

profundidade, dificultando as conclusões em relação a esta variável. 

Além dos dtimos endógenos, é preciso levru· em conta os exógenos. Como discutido 

anterimmente, o fluxo de água intetferiu na concentração de oxigênio dissolvido, de 

nutrientes disponíveis na água, no pH, na alcalinidade e na dmeza da água. Isto intetferiu 

também na concentração de clorofila e na biomassa de zooplâncton nos viveiros e, como 

consequência, deve ter influenciado a produção primát·ia nos dois sistemas. Conoborando 

com esta hipótese, nota-se que os picos de produção ptimát'ia oconeram na segunda prute 

do experimento, período em que havia mais disponibilidade de nutiientes. Houve, enu·etanto, 

uma diminuíção significativa na produção a pru.tir do dia 24 de julho, quando houve também 

queda nas concenu·ações de nuttientes e no aumento dos organismos zooplanctônicos, na 

sua maioria filu·adores. Não pru.·ece pot1anto aproptiado relacionar as oscilações nos valores 

da produção ptimátia a cada fator isoladamente mas sim, obervru· o conjunto de mudanças 

endógenas e exógenas que poderiam estru· intederindo no ftmcionrunento global dos dois 

sistemas. 
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2.2 - Comunidade zooplanctônica 

A composição de wna comunidade zooplanctônica é influenciada pelos fatores físicos, 

quúnicos, biológicos e geográficos (HUTCHINSON,1967). Os impactos impostos ao meio 

ambiente podem atuar em conjunto com estes fatores, alterando a composição das espécies 

(MARGALEF, 1959~ REINOLDS, 1993). 

A exploração de viveiros de piscicultura implica em manejos temporários que atuam 

de fonna agressiva na comunidade biótica. Estes impactos estão relacionados com o tempo 

de residência da água, tempo de cultivo, cuidados sanitários e fertilização com adubos 

orgânicos ou inorgânicos, além da escolha da espécie de peixes empregada no manejo 

(COSTA NET0,1990). 

Neste experimento, em ambos os viveiros, as espécies dominantes, ainda que em 

épocas diferentes, foram: Moi na micrura e Daphnia /aevis, além de náuplios de Calanoida. 

No viveiro contmle além destas, também foram consideradas como dominantes as espécies 

Conochilus coenobasis e Keratella coch/earis. 

A maioria do zooplâncton observado neste experimento é composto por espécies 

ftlh·adoras de cladóceros, rotíferos e copépodes, o que pode estar relacionado com o 

compmtamento alimentar da ictiofauna de Pacu com idade acima de cinco meses estocados 

no viveiro. Resultado semelhante foi obsetvado por OLIVEIRA et a/ii (1992), embora estes 

autores tenham enfatizado que o Pacu com idade acima de mn ano não interfere diretamente 

na população zooplanctônica. Segundo ZARET (1975) e LAZARRO (1987), quando a 

espécie povoada em viveiros for do tipo planctófaga, a tendência é selecionar visualmente 

as espécies maiores, favorecendo o amnento populacional das espécies menores, fato que não 

oconeu no viveiro referente a este experimento. Aqui foram enconh·adas espécies maiores 

tais como: Daphnia /aevis, Moina micrura, Argyrodiaptomus fitrcatus, Mesocyc/ops 

/ongisetus, Diaphanosoma brevirremi, Notodiaptomus iheringi, Paracyc/ops fimbriatus, 

Thermocyclops decipiens e Tropocyc/ops prasinus meridionalis. Enh-etanto a frequência de 
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ocorrência das espécies não foi a mesma, observarando-se flutuações distintas para cada 

uma. 

Um segundo ponto, que vale a pena salientar neste tiabalho, ainda em relação à 

influência do Pacu sobre os organismos do zooplâncton, foi a ingestão elevada de ovos de 

copépodes. Dos 17 estômagos analizados ao microscópio, encontrou-se densidade superior 

a 1000 ovos por ml do conteúdo estomacal em 6, aproximadamente 100 ovos/ml em 7 e nos 

últimos 4 uma densidade em tomo de 17 ovos/ml. Segundo SIPAÚBA-TA V ARES 

(comunicação pessoal), os ovos poderiam passar intactos pelo tmto digestivo do animal e ao 

serem eliminados estarem em condições de eclodir. Se de fato isto ocone, o Pacu estaria 

influenciando apenas indiretamente na comunidade zooplanctônica. Mas, se ao contrário, os 

ovos forem digeridos, o Pacu estania controlando a quantidade de copépode no viveiro 

ah·avés da grande ingestão de ovos, principalmente considerando-se que o potencial 

reprodutivo desses organismos é um pouco mais baixo que o dos cladóceros e dos rotíferos. 

Obse1vou-se também, neste estudo, embora em menor quantidade, a ingestão de ovos 

de rotíferos e ovos de resistência de cladóceros (epWpio) pelos peixes. Inclusive as 

densidades de náuplios no viveiro controle foram bem superiores as obse1vadas no viveiro 

com Pacu. Houve, pmtanto, maior eclosão de ovos no viveiro controle. É impmtante 

salientar também que inúmeras pa1tes do corpo de copépodes foram observados no interior 

dos estômagos dos peixes, não sendo contudo possível identificar claramente a que gmpos 

pe1tenciam. 

Os ovos no interior dos estômagos poderiam ter sido captmados conjuntamente com 

as fêmeas, ou terem sido capturados sozinhos na coluna d'água. O mais impmtante, é 

obse1var que os mesmos podem ser considerados de bom paladar, caso conh·ário os peixes 

os teriam regurgitado. FREGADOLLI (1994), observou que quando um alimento ingerido 

não possui boa palatabilidade, o peixe o regurgita imediatamente para fora da boca. 

Um outro fato importante refere-se ao intervalo de adminish·ações de ração, que foi 

muito longo. Durante este tempo os peixes procuraram complementar a dieta com plâncton, 
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macrófitas, sementes e insetos bentônicos disponíveis no interior do viveiro. 

A espécie Argyrodiaptomus furcatus foi muito freqüente, embora pouco abundante, 

na maioria das amostras do viveiro com Pacu. Entretanto, obsetvaram-se densidades bem 

elevadas da mesma espécie no viveiro controle. Esta baixa densidade populacional no viveiro 

com Pacu pode estar relacionada com a ingestão dos ovos de Copepoda, como também a 

predação sobre os indivíduos adultos e copepoditos, além da m011e natmal da espécie, 

principalmente quando a temperatura cai abaixo de 20°C, para os Calanoida a taxa de 

mm1alidade em tempettma de de 23°C não é superior a 20%, mas numa faixa de temperatura 

que varia de ±18° pode, dependendo da espécie, atingir 90%, a taxa de sobrevivência 

também dnninui n a transição de náuplios para copepoditos, refletindo por sua vez na 

população adulta (ROCHA & SIPAÚBA-TAV ARES, 1994). No presente trabalho obsetvou

se que a densidade de náuplios era bem mais elevada, com um declínio acentuado na 

densidade de copepoditos, o que, por sua vez, refletiu numa densidade inferior de adultos. 

As espécies Moina micrura e Daphnia laevis, também estiveram presentes em ambos 

os viveirios. Porém as duas espécies provavelmente competem entre si, pois quando quando 

as densidades de M micrura aumentaram no viveiro a tendência foi oconer uma queda na 

população de D. laevis e vice e versa, o que pode estar relacionado à competição uma vez 

que as duas espécies são filtradoras especializadas e se alimentam do fitoplâncton. 

Dessas duas espécies, M micrura foi a mais bem sucedida no viven·o com Pacu. As 

espéciesD. laevis eA.jilrcatus, coexistiram comaM micrura, porém sua densidades foram 

muito baixas. O alimento pode ter sido um fator limitante ao crescimento das outras duas 

espécies neste dia. A biomassa do fitoplâncton, medida através da clorofila -ª... foi das mais 

baixas, levando as espécies a competirem entre si por alimento. Deve-se ainda levar em conta 

que outros ·organismos filtradores e microfiltradores também apresentaram densidade 

elevada, tais como Diaphanosoma brevirreme, Bosmina hagmani, Bosminopsis deitersi e 

Keratella Cochlearis. 

Os rotiferos estiveram presentes em ambos os viven·os, aumentando o número de 
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espécies identificadas, porém pode-se verificar que, no viveiro com pacu, apenas K. 

cochlearis e Brachionus quadridentatus foram bem sucedidas. Já no viveiro controle, além 

destas duas, foram bem sucedida as espécies Conochilus coenobasis, Brachionus mil'lts var. 

reductus, Philodina t,p. e Polyarthra vulgaris, as quais foram frequentes na maioria das 

amostras. 

Ao conh·ário de SAMPAIO (em preparação), neste trabalho não foi obsetvado mn 

predomínio na abundância de rotíferos sobre as populações de cladóceros e copépodos. Os 

viveiros estudados pelo referido autor detinham mn grau de eutrofização bem mais elevado. 

Tais ambientes facilitaram a colonização pelos gmpos de rotiferos os quais, segundo 

SLÁDECEK (1983), conseguem sobreviver em ambientes eutróficos e até mesmo poluídos. 

A predmninância dos cladóceros e copépodes no viveiro estudado pode não estar relacionado 

aos nuh'ientes mas a outras variáveis tais como o pH, a dmeza, a alcalinidade e a 

condutividade que eram relativamente baixas. 

Muitos fatores intetferiram nos pulsos de densidade do zooplâncton dos viveiros, tais 

como concentração de nutrientes, alcalinidade, pH, fluxo de entrada e saída de água, a 

presença de peixes no viveiro e a competição do próprio zooplâncton por alimento. 

Segundo SIERZEN (1990), a qualidade do alimento é fundamental , porque pode 

afetar a taxa de ingestão, a respiração, o estoque de lipídios, a sobrevivência e reprodução. 

Os rotíferos e os copépodos apresentam um notável senso de seletividade alimentar. O 

gênero Brachionus mostrou que pode distinguir a qualidade de diferentes espécies de algas, 

boas para o seu consumo, embora estas apresentem o mesmo tamanho corporal das outras 

algas presentes no mesmo local (STARKWEATHER, 1980~ apud SIERZEN op. cit). As 

espécies Keratella cochlearis e Polyarthra vulgaris possuem a capacidade de diferenciar as 

algas de melhor palatabilidade, mesmo que sejam do mesmo tamanho (De MOTT, 1986). 

Embora as espécies ftlh·adoras sejam aptas a selecionar o próprio alimento, a competição 

entre elas, no viveiro, pode ter influenciado a captma de alimentos pelos rotíferos, levando 

este gmpo a se alimentar de outras fontes disponíveis. 
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De acordo com os experimentos desenvolvidos por SIERSZEM (op. cit), as interações 

entre a qualidade e a abundância relativa dos alimentos podem ser a chave para determinru· 

a seletividade alimentar. Estas interações provavelmente contribuem para a coexistência 

destas espécies com as outras. ROCHA & SIPAÚBA-TAVARES (1993) mostraram que os 

rotíferos são opot1unistas quanto à seletividade alimentar e além disso, apresentam a 

capacidade de se reproduzirem em quase todas as temperaturas. Os cladóceros também são 

considerados oportunistas, porém seu potencial reprodutivo é infeiior ao dos rotiferos, sendo 

mais sensíveis às variações de temperatura, além de apresentarem intetvalo de geração um 

pouco mais longo. Com relação aos copépodos, sabe-se que possuem um potencial 

reprodutivo mais baixo apesar de sua maior habilidade de escape aos predadores, 

apresentando ainda, maior capacidade de selecionar as partículas alimentares maiores. 

Outras causas prováveis da redução da população de rotíferos do viveiro são a alta 

densidade populacional de Daphnia laevis, de Moi na micrura e Argyrodiaptomus furcatus 

a partir da metade do experimento. Deve-se salientar que os rotiferos, apesar de serem 

oportunistas em tetmos alimentares e com alta taxa reprodutiva, não conseguiu resistir à 

competição com os cladóceros e copépodes. 

A densidade dos cladóceros no viveiro com Pacu também suplantou a dos demais 

gmpos. Ao contrário do que oconeu no viveiro controle, M micrura foi dominate tanto em 

relação à abtmdância relativa quanto em relação a freqüência nas amostras. Na maioiia das 

vêzes a espécie A. jilrcatus também apresentou uma densidade elevada (> 60 org/1). A maior 

abundância de espécies filtradoras colaborou para que a densidade de rotiferos fosse bem 

menor no viveiro com Pacu que no viveiro controle. 

Além da competição entre as espécies filtradoras, algumas espécies onívoras, como 

Thermocyclops decipiens e camívoras, como Mesocyclops, podem ter connibuído para que 

houvesse um controle populacional de rotiferos. Além da predação inn·azooplanctônica, 

deve-se ainda considerar a pressão exercida por peixes, neste caso a população de Pacu. Os 

resultados obtidos quanto a análise de conteúdo estomacal mostram o consumo dos gêneros 
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Collotheca, Asplanchna, Hexarthra, Keratella e Thricocerca, juntamente com as espécies 

Conochilus coenobasis, Filínia /ongiseta e Polyarthra vulgaris. O ítem mais freqüente foi 

Conochi/us coenobasis, colocando em evidência o caráter oporttmista do Pacu em relação 

à seletividade alimentar, uma vez que C. coenobasis foi a espécie com maior densidade no 

viveiro, dentre os rotíferos. Pmtanto os resultados demonstram que a predação por peixes 

também é um impmtante fator controlador da densidade populacional dos organismos 

aquáticos, principalmente em relação ao plâncton. 
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3 - INTERAÇÕES ECOLÓGICAS ENTRE AS COMUNIDADES NOS 

VIVEIROS DE PISCICULTURA 

As interações ecológicas em viveiros de piscicultura, assim como em outros ambientes 

lacustres, são determinadas pelas perturbações de natureza in tema ( endógenas) ou ex tema 

(exógenas) ao sistema. São consideradas petturbações em um ambiente, os estímulos ou 

variações que oconem numa dada escala de tempo, e que os tomam capazes de romper o 

equilíbrio entre as comunidades presentes no ecossistema (SOMMER et a/, 1993). 

O equilíbrio de uma comunidade ou ecossistema é o estado estável das populações 

em que as interações e a utilização dos recursos levam a uma variação mínima dos 

parâmetros fundamentais. Ou seja, estado estável é aquele em que ocone apenas pequena 

variação dos parâmetros de que depende o equilíbrio. Caso contrário, o estado é instável 

(WATANABE et a/, 1988). 

Os estímulos ou variações que podem romper o equilíbrio de um dado sistema podem 

ser de caráter intemo ou extemo. São considerados de caráter extemo: temperatura, 

intensidade luminosa, fluxo de entrada de água no viveiro, ventos, chuvas e, principalmente, 

a fonna de manejo empregada no ambiente. Os estúnulos intemos são detenninados pelas 

flutuações dos recursos disponíveis, mmtes, competição e predação. SOMMER ( op cit), 

salienta que nem sempre é possível distingüir se a origem da petturbação é intema ou 

extema. Assim, a determinação da origem da petturbação é menos impmtante do que a 

detenninação do impacto por ela causada nas comunidades. Deve-se ter em mente que nunca 

haverá espaço de tempo suficiente para que os ambientes naturais estejam em equilíbrio, de 

fmma a pennit:ir, por exemplo, que a exclusão competitiva realmente se estabeleça. Alguma 

fmma de pe1turbação sempre oconerá, de fonna rápida, com fmte intensidade ou mesmo de 

forma gradual, eliminando a comunidade já existente e pennitindo assim, que se inicie o 

processo da sucessão nas fases iniciais (PADISÁK, 1993). 

Em limnologia, o estudo das comunidades ou do sistema como um todo, sob o ponto 

de vista das petturbações sofridas, foi adaptado da hipótese de CONNEL ( 1978, apud 
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REINOLDS, 1993) por REINOLDS (1993). O objetivo é discutir a estmtura, organização 

e dinâmica da comunidade fitoplanctônica face aos distúrbios. As vantagens de se estudar 

uma comunidade pela hipótese da intervenção por meio de perturbações, é que se toma 

possível reconciliar as dispruidades propostas por outras hipóteses como, por exemplo, a de 

HARDIN (1960, apudREINOLDS, 1993) sobre as predições de interações inter-específicas 

que caminhem para a dominância através da exclusão ou a proposta por HUTCHINSON 

(1961, apud REINOLDS, 1993), sobre a coexistência de várias espécies no mesmo 

ecossistema , competindo por recursos num ambiente heterogêneo. 

No presente tmbalho aplicru·am-se algwns estímulos extemos que refletiram nas 

estmturas física, química e biológica dos viveiros. Foram aplicados os seguintes estímulos: 

adubação, calagem, manejo do fluxo contínuo de entrada e saída de água e, no viveiro com 

Pacu, alimentação artificial. O emprego da adubação e da calagem aumentru·am os sólidos 

suspensos na coluna d'água e, consequentemente, diminuú·am a penetração de luz. Além 

disso, oconeu também um amnento nas concentrações dos nutrientes, aumento do pH, da 

alcalinidade e da dureza da água. O emprego da alimentação at1ificial reforçou a 

disponibilidade de nutrientes no viveiro com Pacu. O manejo do fluxo, por sua vez, evitou 

a perda de nutrientes pru·a fora dos viveiros e a perda de biomassa mas, em compensação, 

provocou um impacto muito intenso nas comunidades do plâncton e teve influência na queda 

das concentrações de oxigênio dissolvido na água. 

Um padrão semelhante de composição e sucessão de espécies fitoplanctônicas foi 

observado no viveiro controle e no com Pacu, sendo que a única diferença esteve relacionada 

à espécie Spondilosium planum que foi mais abundante no viveiro com Pacu. 

Como se pode obsetvru·, a espécie St. graci/e teve sua maior concentração na primeira 

fase do experimento. Também já foi discutido no capítulo anterior que esta espécie tem 

preferência por ambientes mais ácidos, de baixa alcalinidade e com menor grau de t:rofia e 

que a queda na sua densidade populacional está relacionada à intensidade do estímulo 

aplicado (fluxo contínuo de água). Até o dia 12 de julho as águas do viveiro possuíam 
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concentrações de nutrientes relativamente baixas, baixa alcalinidade e pH tendendo para 

ácido. Estas condições pennitem o bom desenvolvimento de espécies da fanúlia 

Desmidiaceae. Obsetva-se também que após o pico máximo de densidade populacional, que 

oconeu no dia 8 de julho, oconeram reduções graduais. A manipulação do fluxo de água 

levou à diminuição das perdas de nutrientes para fora dos viveiros. Como estes foram 

readubados na mesma data do manejo do fluxo, obse1vou-se uma elevação nas concentrações 

de nutrientes, além de um aumento da alcalinidade e do pH. Estes fatores, em conjunto, 

contribuiram para a queda da biomassa de St. gracile no viveiro. Aparentemente, a 

abundância de St. gracile não limitou o crescimento de outras espécies em nenhum dos dois 

viveiros. Esta espécie pôde conviver pelfeitamente com outras num mesmo ambiente sem 

desaparecer por competição (MOSS, 1988). 

Quanto à espécie Gloeocystys vesiculosa, seu crecimento oconeu concomitantemente 

com o aumento da concentração de fósforo, embora a queda gradual na concentração deste 

nutriente não tenha, provavelmente, limitado a sua pennanência nos viveiros. 

Outra espécie a apresentar wna densidade elevada em ambos os viveiros, num dado 

período, foi a Characium rostratum, cuja maior densidade oconeu no dia 7 de agosto no 

viveiro controle e no dia 12 de agosto no viveiro com Pacu. Neste período, as concentrações 

de nutrientes foram bem mais elevadas, indicando que a maior disponibilidade dos nutrientes 

na água estaria contribuindo para o seu aumento populacional. 

No viveiro com Pacu, a espécie Spondilosium planum aparece com uma densidade 

bem elevada, assmnindo o lugar conespondente à G. vesiculosa no viveiro contiole, isto é, 

apresenta uma alta densidade entre os dias 15 e 19 de julho decrescendo a seguir. Este 

compmtamento evidencia uma competição em que uma espécie regula a densidade da outra, 

sendo que as pettmbações sofridas pelas comunidades podem fazer populações inteiras 

desaparecerem. Com o desaparecimento de uma espécie, a tendência é o desenvolvimento 

de outras. Eventualmente a competição pode selecionar algmnas espécies e excluir outras 

(HARDIN, 1960 apud SOMMER et alii, 1993) e somente algumas espécies poderiam 
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coexistir nas situações em que hajam fatores limitantes. 

Na hipótese da petturbação, o ponto relevante é o aumento da diversidade de espécies 

no ecossistema devido à instalação de um processo de sucessão ecológica da comunidade. 

Após a oconência de perturbações, não imp01tando a sua origem, surgem as espécies 

colonizadoras que serão substituídas gradualmente pelas espécies mais especializadas 

(REYNOLDS, 1993; SOMMER et alii, 1993). No presente trabalho, observou-se que os 

índices de diversidade de espécies oscilaram muito durante o petiodo experimental em 

ambos os viveiros. Estas oscilações constantes demostram que o sistema estava imaturo. O 

processo de sucessão com relação ao fitoplâncton ainda estava acontecendo nos viveiros, não 

se podendo aqui, afümar com segurança que o processo de sucessão tenha iniciado com as 

espécies pertencentes à divisão Chlorophyta, uma vez que não foram efetuadas amostragens 

nos viveiros dmante o período de enchimento. 

As pertmbações podem também influenciar a estmtura e o funcionamento da 

comunidade zooplanctônica nos viveiros. Como já foi discutido anteri01mente, o zooplâncton 

de ambos os viveiros foi composto quase que exclusivamente de organismos filtradores. Os 

microfiltradores estiveram representados pelos rotíferos, náuplios de copépodas e pequenos 

cladóceros (Bosmina e Bosminopsis). Numa comunidade de zooplâncton predominantemente 

filtradora, as únicas excessões foram a presença de Mesocyc/ops longisetus, e Paracyclops 

jimbriatus consideradas espécies predadoras 

(FERNANDO et alii, 1990) e Thermocyclops decipiens, uma espécie de hábito onívoro. 

Um fator importante a se considerar na dinâmica das populações é a hidrodinâmica 

dos sistemas, pois alterações no fluxo de água (vazão) e o tempo de residência, estão 

diretamente relacionados aos valores de "standing-stock" do plâncton, promovendo 

mudanças na composição do mesmo (SOTO & VILLALOBOS, 1984 apud OLIVEIRA 

NETO, 1993). A alta densidade populacional de rotíferos se encontra estritamente associada 

às altas taxas de fluxo de água. No Reservatório do Lobo, os rotíferos são organismos 

predominates, sugerindo que as baixas taxas de "tmn-over" (1,85/dia) destes organismos 
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minimizam sua perda por fluxo e podem apresentar atunento populacional mesmo sob regime 

intenso de fluxo de água (OLIVEIRA NETO op. cit). NOGUEIRA (1990), ao estudar a 

Represa do Monjolinho em São Carlos (SP), obse1vou que os valores elevados da taxa de 

renovação de água (2 dias) não mostrou nenhuma influência sôbre as populações de 

rotíferos e sim sobre a de copépodes e cladóceros. 

Os viveiros de piscicultura, deste expelimento, apresentaram uma alta taxa de 

renovação nos primeiros 15 dias (aproximadamente 60 litros de água por minuto; tempo de 

residência de 3 dias), conoborando com as afmnações acima citadas. As densidades 

populacionais de cladóceros e rotíferos apresentaram variações de densidades populacionais 

de grande amplitude, particulannente das espécies Moina micrura e Daphnia laevis, que 

altemaram na dominância. Dentre os rotíferos, a altemância ocoiTeu entre as espécies 

Brachionus quadridentatus, Keratella cochlearis, Conochilus coenobasis e Polyarthra 

vulgaris, no viveiro controle. No viveiro com Pacu, as comunidades apresentaram poucas 

exceções aos padrões oconidos no viveiro controle. A mais marcante foi a presença de 

copépodos Cyclopoida de hábito predador. A espécie mais freqüente e mais abundante foi 

Paracyclops jimbriatus, seguida pelo Thermocyclops decipiens e Mesosyclops longisetus. 

As flutuações destas espécies mosh·am que P. jimbriatus dominou a comunidade, embora 

as outras espécies tenham conseguido coexistir com ela, provavelmente pela disponibilidade 

de alimentos no viveiro ou mesmo pela diferença de hábito alimentar. 

A presença das espécies de Cyclopoida, no viveiro com Pacu, pode estar relacionada 

a presença dos peixes. O viveiro com Pacu apresentou concentração mais elevada de 

nutrientes e maior concenh·ação de clorofila, implicando em maior disponibilidade de 

alimentos e conh·ibuindo para o aumento da população zooplanctônica. 

Além da hidrodinâmica, a presença do Pacu funcionou como um estímulo autogênico 

no viveiro. As interações entre peixes e comunidades planctônicas foram amplamente 

discutidas por LAZZARO ( 1987), mostrando que as respostas da comunidade fitoplanctônica 

se compmtam de maneira diferenciada de acordo com a presença de peixes planctófagos, 
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predadores visuais e filtradores. Conoborando a afmnação acima, CARPENTER et al 

(1987) sugeriram a hipótese das interações t:róficas pelo efeito "cascata". Esta hipótese sugere 

o seguinte mecanismo de interações: o peixe predador, que pettence ao último túvel trófico, 

ao se alimentar dos peixes que se alimentam exclusivamente do plâncton, pode determinar 

a abundância destes últimos peixes, os quais, por sua vez, irão determinar a abundância, 

estmtura e produtividade do zooplâncton e do fitoplâncton. 

Já foi salientado que o Pacu é um peixe de comp01tamento alimentar op01tunista. 

Embora sejam preferencialmente herbívoros, esta espécie geralmente se alimenta do ítem 

mais abundante e de fácil captura no corpo d'água. No presente trabalho, este comp01tamento 

foi observado, tendo sido enconh·ado ração, grama, Conchosh·aca, restos de zooplâncton, 

ovos de zooplâncton, latvas de insetos aquáticos, sementes e fitoplâncton no interior dos 

estômagos analisados e embora não tenha se alimentado exclusivamente de plâncton, o Pacu 

estimulou o desenvolvimento das comunidades planctônicas aumentou a disponibilidade de 

nutrientes na água através da excreção,o que contribuiu para o aumento da densidade do 

fitoplâncton. Este aumento, por sua vez, proporcionou o crecimento da comunidade do 

zooplâncton herbívoro e como resposta ao aumento da densidade dos dois primeiros níveis 

h·óficos, observou-se densidade bem mais elevada de copépodos com hábito raptorial, que 

se alimentam de cladóceros e rotíferos. Neste caso o controle na cadeia oconeu de baixo para 

cima ("bottom up") (VANNI, 1987~ VANNI & FINDLAY, 1990~ CARPENTER op cit.). 

Por outro lado, o Pacu pode estar exercendo, de maneira menos agressiva, o conh·ole da 

cadeia alimentar de cima para baixo("top down"). Ao se alimentar dos ovos de zooplâncton, 

o Pacu controlaria a cadeia alimentar pela diminuição da densidade de rotíferos e copépodos, 

ítens alimentares de origem zooplanctônica mais encontrados em seus estômagos. 

Com relação aos cladóceros, a espécie M micrura foi extremamente freqüente e 

abundante no viveiro com Pacu, tendo sido a espécie mais bem sucedida entre os Cladocera. 

Por ouh·o lado, sua densidade foi muito baixa no viveiro conh·ole, sugerindo a presença de 

um mecanismo causador de controle populacional. A densidade de M micrura diminuiu 
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ainda mais a partir do dia 29 de julho, quando oconeu a explosão populacional de D. laevis. 

Esta relação sugere que a D. /aevis controla a presença de M micrura no viveiro e vice

versa, por competirem pelo mesmo tipo de alimento. Caso haja abundância de alimentos no 

viveiro, elas podem coexistir prolongadamente (MATSUMURA-TUNDISI et a/, 1990). 

Oconendo uma alteração ambiental a mais apta frente a nova situação tende a aumentar sua 

densidade, utilizando com maior eficiência os recursos disponíveis, enquanto que a outTa 

tende a diminuir sua densidade ou mesmo a desaparecer. 

Segundo V ANNI (1986), as grandes populaçõe de D. pu/ex no pequeno lago Larimore 

suprimiram o fitoplâncton inteiramente, afetondo a densidade dos rotíferos e copépodos. Em 

ambos os vivieiros as populações de cladóceros foram bem elevadas afetando as populações 

de rotíferos, que apresentaram explosões populacionais em fonna de pulsos como o que 

oconeu com as populações de K cochlearis, B. quadridentatus, C. coenobasis e P. vulgaris. 

As hipótese de supressão do fitoplâncton pelo zooplâncton herbívoro (V ANNI op cit~ 

McQUEEN et ai, 1986), pode ser observada em ambos os viveiros onde a densidade 

populacional do fitoplâncton tanto em tetmos de número de organismos como de biomassa 

(clorofila~ apresentou uma relação inversa com os picos populacionais de zooplâncton .. 
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VII - CONCLUSÕES 

1. A presença do Pacu no viveiro influenciou as características limnológicas do 

viveiro, alterando a alcalinidade, dureza, material em suspensão e as concentrações dos 

compostos fosforados e nitrogenados, principahnente as concentrações de amônia. 

2. Como conseqüência do aumento das concentJações de nutl'ientes houve um 

aumento da densidade do fitoplâncton e do zooplâncton, da clorofila-ª e da produção 

primária bmta. 

3. O fluxo contínuo de entrada e saída de água dos viveiros teve também o seu papel 

na mudança das variáveis litmtológicas, pois na primeira fase do experitnento as variáveis 

limnológicas tais como condutividade elétrica, pH, alcalinidade, dureza, material em 

suspensão, nutrientes fosforados e nitrogenados, silicato reativo e produção primária b1uta 

foram relativamente mais baixas, enquanto que o oxigênio dissolvido foi relativamente mais 

alto. 

4. O fluxo contínuo de entrada e saída de água influenciou principalmente a 

população de Staurastrum gracile que apresentou uma densidade populacional bem elevada 

na primeira fase. O fechamento do fluxo provavelmente detetminou o colapso desta 

população devido principahnente ao aumento da alcalinidade, dureza da água e do aumento 

do zooplâncton filtrador. 

5. Após o fechamento do fluxo houve um desenvolvimento das espécies G/oeocystis 

vesiculosa, Characium rostratum, Dinob1yon cylindricum, Peridinium pusilum, Microcyslis 

sp e Spondylosium planum nos viveiros. 

6. As espécies Gloeocystis vesicu/osa, Characium rostratum, Dinob1yon cylindricum, 

Peridinium pusilum, Staurastrum gracile, Eunolia hexaghyphis e Spondylosium planum 

foram mais abundantes no viveit·o com Pacu. As espécies Microcystis sp. , Staurastn1m 

paradoxum e Staurodesmus validus foram mais abundantes no viveiro controle. 
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7. A composição do zooplâncton foi semelhante em ambos os viveiros, porém a 

densidade da mesma foi relativamente alta no viveiro com Pacu. 

8. Os copépodos Cyclopoida foram mais abundantes e freqüentes no viveiro com Pacu 

do que no viveiro controle. 

9. Quanto a composição das espécies mais freqüentes e abundantes foram em ordem: 

Cladocera> Copepoda>Rotifera. 

10. Dentre os Cladocera: Moina micmra, Bosmina hagmani, Bosminopsis deitersi 

e Daphnia /aevis foram as espécies mais freqüentes. Oconeram raramente Alona 

monocantha, Diaphanosoma brevirreme, Simocephalus serru/atus, Graptoleberis sp e 

llyocriptus spinifer. 

Dentre os Copepoda, Argyrodiaptomus jilrcatus e Paracyc/ops jimbriatus. ocoiTeram 

raramente Thermocyc/ops decipiens, Tropcyc/ops prasinus meridiona/is, Mesocyc/ops 

/ongisetus, Mesocyc/ops brasi/ianus e Thermocyc/ops minutus. 

Dentre os Rotifera, Brachionus quadridentatus, Keratel/a coch/earis, Polyarthra 

vulgaris e Philodina sp foram os mais frequentes, ocoiTendo raramente Conochilus 

coenobasis, Brachionus min1s, Cephalodel/a, Collotheca e Lecane sp. 

11. A cadeia alimentar do viveiro com Pacu apresenta dois tipos de sistemas de 

contTole: 

a- A cadeia é controlada de baixo para cima ("Bottom up") através das excreções 

produzidas pelo Pacu e ressuspensão do fundo do viveiro que conduz ao emiquecimento em 

termos nutricionais. 

b- A cadeia é controlada por mna pressão de cima pra baixo ("top down"), quando as 

larvas de insetos, ovos, organismos zooplanctônicos e fitoplanctônicos são ingeridos pelo 

Pacu 

12. Em média os índices de diversidade do fitoplâncton e do zooplânton foram 

maiores no viveiro com Pacu do que no controle; o viveiro com Pacu, neste caso 

provavelmente possibilitou um maior número de nicho. 
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VIII - RECOMENDAÇÕES 

1- De acordo com os resultados deste trabalho a adoção de algumas medidas poderão 

otimizar o manejo de viveiros de cultivo de peixes. Dentre as quais podem ser citados: 

a) O monocultivo em viveiros leva ao desperdício de vários nichos disponíveis. O 

cultivo combinado de várias espécies com diferentes hábitos alimentares, possibilitaria um 

melhor aproveitamento dos diferentes tipos de alimentos naturais reduzindo o custo de 

produção ao diminuir o emprego de ração artificial. 

b) O monitoramento das principais variáveis físicas e químicas e biológicas, tais como 

pH, alcalinidade, oxigênio dissolvido, transparência da água e temperatura devem ser 

medidos diariamente. Os nutrientes, condutividade elétrica, abundância do plâncton e dw·eza 

devem ser medidos pelo menos mensalmente ou antecedendo a readubação e calagem. 

c) O fluxo contínuo e o tempo de residência da água devem ser manipulados a fim 

de causar um efeito positivo na qualidade da água, principalmente removendo o excesso de 

nutrientes, promovendo níveis adequados de oxigênio, diluindo os produtos de excreção e 

evitando a fonnação de "blooms"de algas, principalmente as cianoficeas. 

d) A calagem e a fertilização devem ser feitas para que haja maior crescimento 

populacional das comunidades fitoplanctônicas e zooplanctônicas. Este procedimento deve 

ser repetido numa periodicidade de 1 O em 10 dias, se o manejo empregado for o 

monocultivo. 

e) O enchimento deve ser precedido de estudos do sedimento para as determinações 

do pH do solo e nutrientes disponíveis afim de quantificar as dosagens de calcário e 

fertilizantes a serem empregados. 

f) A utilização de pesquisa básica e aplicações dos resultados implicam na melhoria 

da qualidade de água dos viveiros, possibilitando um maior desempenho na produção de 

petxes. 

2 - Ao ténnino desta pesquisa constatou-se que a adoção de algumas medidas poderão 

apetfeiçoar novos estudos em viveiros de piscicultura. A saber: 
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a) Para a quantificação da produção primária, o método de incubação "in situ" dos 

frascos claros e escuros são eficientes. Contudo, em viveiros a incubação não deve exceder 

o tempo de uma hora (Boyd, 1982). 

b) Uma pesquisa que vise o estudo das flutuações e sucessão do plâncton em viveiros 

deve ser feita por um período maior que 40 dias. Após a abettura do fluxo de água para o 

enchimento do viveiro as coletas devem ser feitas diariamente e após o enchimento, as de 

dois em dois dias. A partir do segundo mês o espaçamento pode ser maior. 

c) A instalação de um anemômetro, mesmo que simples, é fundamental nos estudos 

ecológicos de viveiros, uma vez que a literatura destaca que a ação do vento promove 

frequentes circulações da água influenciando a estrutura espacial e temporal das 

comunidades planctônicas. 

IX - PERSPECTIVAS FUTURAS 

Estudar a diversidade de espécies do fitoplâncton em ambientes com alto grau de 

perturbação, como os viveiros de piscicultura, analizando a variação da mesma de acordo 

com a intensidade de estímulos aplicados ao ambiente. 

Acompanhar, por meio de perfis vetticais, o compmtamento dos principais gmpos 

fitoplanctônicos e a sua substituição após a oconência dos estímulos no viveiro. 
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X - TABELAS 
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Tt\bdt\ 1 • Dw'ea (DUl'À Mt\~it\1 em Su$penslo (MS1 Mt\têlitt Ol'Qlnict\ Ptu'tieulttda 
(MOP) e Potencial Hidrogeniônioo (pH) dtl igutl nos viwiros com P1eu e 
contt'Ole 

Viveiro com peixe Viveiro controle 
Data Dur MS MOP Dureza MS MOP 

mg/1 mgll mg/1 
pH mg/1 mgll mg/1 pH 

28/06 5 12,5 7,5 5 ,8 4 10,0 3,0 5,8 

01/07 lO 7,5 1,0 5,9 7 10,0 4,0 5,3 

03/07 5 5,0 2,5 5,9 5 10,0 5,0 5,6 

05/07 5 2,5 5,9 5 12,5 5,0 5,9 

08/07 4 12,5 10,0 5,8 4 17,5 6,0 5,8 

10/07 4 14,2 11 ,4 5,6 4 17,5 5,0 5,5 

12/07 6 17,5 14,3 6 ,1 6 17,5 5,0 6,1 

15/07 7 15,0 10,8 6,2 7 15,0 4,3 6,0 

17/07 16 22,5 20,0 6,3 15 22,5 8,0 6,2 

19/07 18 15,0 6,4 16 15,0 6,0 6,3 

22/07 20 ll,3 1,3 6,2 20 11 ,2 0,5 6,2 

24/07 22 15,0 12,5 5,1 22 15,0 5,0 6,1 

26/07 20 12,5 7,5 6,2 20 5,0 0,0 6,2 

29/07 20 12,5 10,0 6,1 20 12,5 4,0 6,3 

31 /07 20 5,0 1,3 6 20 5,0 3,8 6,1 

02/08 20 10,8 8,3 6,1 21 10,5 3,3 6 ,2 

05/08 21 7,5 5,0 6,5 21 7,5 2,0 6,2 

07/08 16 12,5 7 ,5 5,8 17 12,5 3,0 6,0 

09/08 24 2,5 5,7 23 2,5 1,0 5,6 

12/08 23 5,0 2,5 6,1 25 5,0 1,0 6,1 
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Tabd.a 2· Fosfato Total (P04 Tot À Fostlto Dissolvido (P04 Dis À Fostàto 
lnorglnico(P04 lnot') e Alcalinidade (Aloal) da t\gua nos viwb-os 
com Pacu e conb:ole 

Viveiro com peixe Viveiro controle 
Data P04 Tot P04 Dis P04 Inor A leal P04 Tot P04 Dis P04 Inor A leal 

J.lg/l J.lg/1 J.lg/l meq/1 J.lg/1 J.lg/l f.!g/l meq/1 

28/06 153 22,29 8,91 10 143 11 ,86 6,5 7 

01/07 139,61 21,32 11,62 5 140 15,45 8,91 5 

03/07 132,92 17,73 7,4 8 86 8,93 6,2 7 

05/07 122,87 10,88 6,19 5 123 6,97 6,5 5 

08/07 163,05 14,14 7,4 5 116 9,25 8,31 5 

10/07 112,82 10,23 7,1 5 126 7,95 5,29 6 

12/07 10 10 

15/07 163,05 19,69 10,42 lO 183 32,73 18,56 lO 

17/07 384,04 177,17 137,71 20 297 139,67 107,55 16 

19101 340,51 179,12 103,32 20 264 160,54 122,63 18 

22101 296,98 170,65 102,42 25 270 146,85 102,12 23 

24/07 223,32 132,17 108,45 27 223 117,5 71 ,35 27 

26/07 253,46 155,32 77,08 25 230 93,05 47,82 22 

29101 219,97 74,79 35,15 27 183 74,14 38,77 25 

31/07 206,58 88,48 51,74 22 190 76,74 38,77 22 

02/08 199,88 69,46 45,11 20 170 80 37,26 25 

05/08 196,53 66,64 31,53 21 166 86,53 34,85 21 

07/08 189,84 64,03 25,8 19 190 60,12 27,01 19 

09/08 209,93 64,68 26,1 22 190 89,13 32,14 18 

12/08 173,1 95,33 49,63 29 176 88,48 33,95 29 
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Taoota 3 .. Tempet't\tul't\ (Tmp~ 1\uspatincia (1\'tiDsp) o Condutividad~ (Cond) da 
t\gua nos viwh'OS com Pacu e contt-ole 

Viveiro com peixe Viveiro controle 

Data Temp Transp cond Temp Transp cond 
o c em f.! S/ em o c em f.lS/em 

28/06 20,0 90 10 20,1 80 lO 

01/07 18,0 90 10 I7,8 90 IO 

03/07 18,5 100 10 18,5 IOO IO 

05/07 I6,2 100 lO I6,2 100 10 

08/07 17,1 80 10 17, I 80 IO 

I0/07 I7,0 100 lO I6,9 IOO lO 

I2/07 I8,0 90 15 I8,0 90 lO 

I5/07 18,5 90 20 18,5 90 20 

I7/07 19,0 50 40 I9,0 90 37 

I9/07 I9,4 80 46 I9,4 IOO 40 

22/07 19,8 IOO 51 I9,8 IOO 51 

24/07 17,8 IOO 55 I7,8 100 55 

26/07 I8,0 100 50 I8,0 100 43 

29/07 18, I 100 50 18, I IOO 47 

31/07 19,2 IOO 50 19, I IOO 47 

02/08 20,0 IOO 50 20,0 IOO 50 

05/08 18,0 100 50 I8,0 IOO 50 

07/08 I9,2 100 SI I9,2 IOO SI 

09/08 20,1 100 52 20,0 IOO 51 

I2/08 21,0 98 57 2I ,O 93 57 
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Tabeta4 • Conc~tt't\Qio de ~o di~lvido (ma/1) nos viwit'OS com Pacu (Cl6) 
e controle (Cl8h de acordo com o p»iodo do dia e com a profundidade 

Superficie Fundo 

Data Manhã Tarde Manhã Tarde 

Cl6 Cl 8 Cl 6 C18 C16 C18 C16 C 18 

28/06 8,00 7,47 7,29 7,47 

0 1/07 7,11 7,29 7, 11 7,29 

03/07 7,11 7,12 7,12 7,12 

05/07 7,82 7,11 7,65 7,12 7,12 7,12 7,12 7,12 

08/07 7,11 7,12 8,01 7,29 7, 12 7,12 7,86 7,47 

10/07 7,11 7,12 7,11 7,29 7,11 7,64 6,94 7,48 

12/07 6,94 6,76 6,93 6,94 7,12 6,24 6,93 6,23 

15/07 6,40 6,23 7,12 7,12 6,05 6,9 7,12 7,12 

17/07 4,27 4,98 6,22 6,40 4,09 4,98 6,93 6,0 

19/07 4,62 4,62 6,94 5,34 4,62 4,63 6,4 4,98 

22/07 2,67 3,91 2,85 3,56 2,67 3,56 3,04 3,91 

24/07 1,42 3,94 2,49 4,98 1,24 3,92 1,96 4,45 

26/07 2,13 4,27 2,49 4,98 1,96 4,45 2,13 4,98 

29/07 2,67 4,80 3,74 5,51 2,85 4,80 3,20 5,5 1 

31/07 3,20 4,62 4,63 5,34 3,20 4,63 4,45 5,16 

02/08 2,85 4,09 4,27 5,16 3,02 3,91 3,74 4,80 

05/08 3,74 4,45 4,80 5,51 3,56 4,27 4,26 5,34 

07/08 4,27 4,62 6,05 6,22 4,45 4,62 4,45 5,34 

09/08 3,56 4,98 5,87 6,40 3,91 5,16 3,91 6,05 

12/08 3,02 4,62 4,98 5,34 3,02 4,80 3,74 5,50 
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TaOOJ.a S .. Nitrito (Nol·).Nitdto (N02·)~ ion Amônio(NH4+) ~ Silioato R~ativo (Si03") da 
t\gua nos viwiros oom Paou ~ oontrol~ 

Viveiro com peixe Viveiro controle 
Data No3· No2• NH + Si02 No3• No2• NH + Si02 4 4 

~lg/1 ~gll ~g/1 mgll ~g/1 ~g/1 ~lgll rug/1 

28/06 38,64 2,01 102,47 1,32 44,46 2,35 1,32 

01/07 32,83 2,41 12 1,42 1,36 44,66 2,12 106,4 1,3 

03/07 32,83 1,65 123,39 2,76 44,46 2,06 141,7 1,33 

05/07 32,83 1,42 144,97 2,79 61,91 2,12 118,82 0,96 

08/07 44,46 2,18 122,09 1,41 38,64 3,11 158,04 1,13 

10/07 38,64 1,07 110,97 2,92 21,2 1,3 120,12 2,37 

12/07 

15/07 32,88 1,07 207,73 2,53 21,2 1,59 107,05 2,44 

17/07 32,88 2,48 2,53 61,91 2,7 102,47 2,81 

19/07 27,01 2,76 207,73 2,51 67,72 3,29 145,62 1,85 

22/07 50,28 5,75 139,74 2,65 61 ,91 3,7 161,3 1 2,33 

24/07 50,28 2,76 220,15 2,32 61,91 2,94 115,55 2,33 

26/07 38,64 2,76 222, 11 2,48 32,83 2,53 141,04 2,5 

29/07 38,64 2,24 139,08 2,53 50,28 3,11 102,47 2,27 

31/07 44,46 4,58 113,59 2,27 38,64 3,99 97,9 1,46 

02/08 102,62 6,16 94,63 1,36 44,46 4,16 81,55 1,87 

05/08 56,09 2,12 106,39 2,05 6 1,91 5,92 86,78 1,32 

07/08 44,46 3,29 206,42 2,15 108,43 4,87 87,44 1,52 

09/08 56,09 3,7 82,21 1,53 61,91 5,34 99,2 2,25 

12/08 102,52 6,8 1 101,82 2,54 73,54 6,33 139,74 1,98 
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Ttbelt 6 • Produ9lo Primitit Brutl (mgC/m31h) nos viwtt'Os com Paou (Cl6) e 
controle (C 18~ de tcordo cont o petiodo do dite com 1 profundidtde 

Superfície Fundo 

Data Manhã Tarde Manhã Tarde 

C16 C18 C16 C18 C16 C18 C16 C18 

28/06 86,46 83,46 50,09 166,91 

01/07 97,43 31,31 11 6,58 81,36 

03/07 30,90 33,43 32,88 0,10 

05/07 50,52 11 7,25 100,52 33,43 100,42 32,67 50,42 66,02 

08/07 11 0,77 83,71 16,97 67,20 83,71 82,73 17,27 132,68 

10/07 80,76 50,Q7 34,75 50,08 34,60 101,15 50,42 116,05 

12/07 83,53 100,18 33,97 16,76 134,63 102,29 100,46 116,03 

15/07 100,21 100,18 67,34 100,65 201,40 84,40 385,14 266,33 

17/07 283,82 150,22 133,9 1 67,49 134,37 100,25 66,85 46,9 

19/07 217,04 50,10 167,54 66,80 84,26 33,48 150,54 32,87 

22/07 50,10 33,41 100,30 83,54 67,19 66,80 50,10 32,84 

24/07 50,09 33,41 16,90 50,36 33,61 16,78 50,11 33,44 

26/07 50,44 83,48 33,59 66,83 33,70 33,47 33,41 217,04 

29/07 33,42 33,39 33,70 33,44 33,84 33,48 33,43 33,50 

3 1/07 50,11 33,39 50,23 50,14 50,09 11 6,92 133,58 33,44 

02/08 11 6,87 83,47 33,6 1 33,44 66,77 66,85 83,51 33,37 

05/08 11 6,89 83,49 50,48 50,12 66,77 11 6,92 33,44 16,74 

07/08 83,47 150,26 33,89 133,61 50,10 150,13 16,75 11 7,10 

09/08 50,10 116,87 100,66 100,23 83,46 83,57 83,51 100,01 

12/08 66,80 33,4 1 83,89 33,64 33,38 100,25 33,43 37,50 



Tabela 7 .. Compositt«o (gênet'O ou ~pOOie) do tltoplin.cton idw.tiflet\do nos vivclt'OS 
com Pacu e contt'Ole 

Espécies 

CHLOROPHYTA 

Actinolaeniwn sp 

Arthrodes111us octomis 

Cosmari11111 pseudodecoratum 

C/osteriu111 bacilu111 

C/osterium ca/ospomm 

C/osteriu111 lineatum 

C/osteriu111 pmvu/11111 

C/osteri1m1 sp 

Des111idi11111 aequa/e 

Euash'lt/11 sp 

Micrasterias /aticeps f 111ayor 

111icrasterias radiataf dejlexa 

Netri11111 digilus 

Staurastru111 acicu/ifemlll 

Stauras/111111 acu/eatu111 

Staurastn1111 asterioideum 

Stauras/111111 dickiei 

Stauras/111111 gracile 

Stauraslrum /eptoc/adwn 

Staurastnml paradoxum 

Stauras/111111 punctulatu111 

Staurastrum quadrangulari 

Staurastrum rotula 

Staurastrum smithii 

Stauras/171111 tetracemm 

112 
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Ttbelt '7 (ooutinua91o) ... Composiçlo (g~'O ou üpOOie) do tltoplluoton identitloado 
nos viwiros com Paou e oontt'Ole 

Espécies 

CHLOROPHYTA 
Spondilosium p/amm1 

G!oeocystis ampla 

Gloeocystis veicu/osa 

Sphaerocyslis sp 

Crucigênia quadra/a 

Cmcígênia /etrapedia 

Coelaslmm scabrum 

Selenastmm bibraianus 

Pediast111111 birradiatwn 

Scenedesmus acu/us 

Scenedesmus quadricauda 

Scenedesmus quadricauda va. longispina 

Scenedesmus ecomis 

Actinashltm sp 

Ankistrodesmus falcatus 

Characium rostratrm1 

Chlorella vulgaris 

Closteriopsis sp 

C/osteriopsis sp 

Golenkinia sp 

Kirc/meriella sp 

Volvo.\· aureus 

Hematococcus sp 

Elakotrix gelatina/um 

Staurodesmus validus 
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TttOOlt\ 7 (tonttnutl91o) • Composiçlo (gênero ou esJ*ie) do titopllntton identiftttdo 
nos vh-~ tom Plou e oontrole 

XANTOPHYTA 

Dinobrillm cylindricum 

Ophyocy/ium capitatum 

Peridinium pusilum 

BACYLLARIOPHYTA 

Actinella brasiliensis 

Anomoeoneis serians 

Eu no/ia diadom 

Ermolia gibbosa 

Ermo/ia hexag/iphis 

Navicu/a sp 

Pinmtlaria gibba 

Pimrularia inlelmpta 

Pimmlaria maior 

Pinnularia nobilis 

Surirella robusta 

EUGLENOPHYTA 

Euglena acus 

Euglena spirogyra 

Phacus cwvicauda 

Phacus /ongicauda 

Trachelomonas cylindrica 

Traclrelomonas bacilifera 

CYANOPHYTA 

Anabaena sp 
Merismopédia temtissima 
lvlicrocystis sp 

Oscil/atoria sp 



Tabela 8 - Composição (gênero ou espécie) e número de organismos/I x 104 do fitoplâncton identificado no viveiro 
controle 

Espécie junho julho 1 agosto 

28 3 1 s 1 8 1 1o l 12 1 15 1 11 1 19 1 22 1 24 1 26 1 29 1 31 1 2 1 5 1 1 1 9 1 12 

CHLOROPHYTA 

Actinastrum sp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Arthrodesmus octomis 0,0 0,03 0,03 0.0 0,01 0,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03 0,0 

Characium rostratum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03 0,03 0,01 0,05 0,0 0,09 12,2 2,2 3,9 

Chlorella vulgaris 0,1 0,1 0,1 0,01 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,04 0,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Closterium calosporum 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02 0,0 0,04 0,0 0,0 0,05 0,03 0,0 0,0 

Coelastrum scabrum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02 0,0 0,0 0,1 0,01 0,0 0,02 0,0 0,0 0,0 

Cosmarium pseudodecorarum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03 0,03 

Crucigenia quadrata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,0 0,01 0,0 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

C. tetrapedia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,05 0,0 0,0 0,0 

Dictyosphaerium sp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,03 0,2 0,03 0,02 0,0 0,02 0,0 0,01 0,0 

Gloeocystis ampla 1,2 0,0 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

G. vesiculosa 0,0 0,23 2,2 1,7 1,3 0,2 3,9 0,08 13,5 0,2 0,04 0,03 0,05 0,0 0,0 0,0 0,04 0,03 0,0 

Golenkinia radiata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Hematococcus sp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02 0,0 

Kirchneriella sp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mesotenium sp. 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,02 0,0 0,0 0,0 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pediastrum biradiatum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03 0,0 

Pleurotaenium sp 0,0 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04 0,06 0,0 0,0 0,07 0,4 0,04 0,0 
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28 3 12 

Seenedesmus acutus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,05 0,0 0,0 0,0 

Se. amzatus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,0 0.0 0.01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Se. quadn"eauda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02 0,0 0,03 0,01 0,0 0,0 0,05 0,05 0,01 0,0 

Selenastrum bibraianus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0.0 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spondylosium planum 0,04 0,02 0,3 0,3 0,5 0,3 0,2 1,1 0,5 0,0 0,01 0,05 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sphaerocystis sp 0,0 0,35 0,03 0,01 0,5 0,01 0,6 0,4 0,01 0,0 0,0 0,03 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 

Staurastrum graeile 8,5 12,7 24,2 11,2 8,8 11,0 8,2 0,6 0,2 0,3 0,08 0,2 0,2 0,2 0,1 0,02 0,0 0,4 0,05 

St. paradoxum 0,5 1,0 1,4 0,5 1,1 1,9 0,5 0,04 0,05 0,02 0,0 0,06 0,0 0,0 0,0 0,03 0,04 0,0 0,03 

St. smithii 0,1 0,2 0,4 0,4 0,1 0,3 0,06 0,09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,02 0,0 0,0 0,0 0,03 

St. triangularis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04 0,0 0,04 0,03 

Staurodesmus validus 0,02 0,0 0,0 0,1 0,5 0,7 0,4 0,03 0,0 0,01 0,0 0,0 0,0 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tetraspora sp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02 0,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CYANOPHYTA 

Anabaena sp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Merismopedia tenuissima 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,02 0.0 0,07 0.0 

Mierocystis sp 1,3 0,1 0,2 0,4 0,2 0,7 0,6 0,9 0,03 0,0 0,9 1,7 0,2 0,2 0,04 0,01 0,6 0,4 0,1 

BACILLARlOPHYTA 

Anomoeoneis serians 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,08 0,03 0,0 0,0 0,05 0,0 0,0 0,3 0.0 0,05 0,2 0,07 0,02 0,01 

Eunotia hexagliphis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 0,1 0,01 0,0 0,3 1,1 0,0 0,0 

Navicula sp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02 0,02 0,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Tabela 8 - Contjnuacão 
Espécie junho julho agosto 

--~~-------.~--r---~--T----.~-r~-.---.---,---,--~r---T---.---.-~--~--r---

28 3 s 8 lO 12 15 17 19 22 24 26 29 31 2 s 7 9 12 

Pinnularia gibba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

P. interropta 0,0 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,0 0,0 0,01 0,0 0,0 0,06 0,0 0,0 0,0 

P. maior 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,04 0,0 

P nobilis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,0 0,0 0,01 0,0 0,0 0,0 ,.01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Surirella robusta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,0 0,0 0,0 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02 0,06 0,01 0,0 

EUGLENOPHYfA 

Euglena acus 1,9 0,6 0,8 0,2 0,3 0,3 1,0 0,1 0,4 0,0 0,03 0,0 0,5 0,3 1,3 0,1 0,2 0,8 0,4 

E. spirogyra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,08 0,06 0,02 

Phacus curvicauda 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,0 0,0 0,01 0,0 0,0 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,07 

P. longicauda 0,0 0,0 0,02 0,0 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Trachelomonas cylindrica 0,0 0,0 0,02 0,01 0,0 0,0 0,0 0,09 0,0 0,01 0,01 0,01 0,0 0,0 0,01 0,03 0,1 0,03 0,03 

T. bacilifera 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,09 0,0 0,0 0,0 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Trachelomonas sp 0,0 0,0 0,0 0,01 0,0 0,08 0,2 0,0 0,0 0,07 0,02 0,0 0,0 0,03 0,0 0,0 0,03 0,0 0,0 

XANTOPHYfA 

Dinobryon cylindricum 0,2 0,0 0,0 0,02 0,05 0,02 0,09 0,4 0,01 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ophiocytium captatum 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,01 0,01 0,04 0,0 0,03 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 

Peridinium pusilum 1,0. 0,8 0,3 0,1 0,1 0,04 0,3 0,05 0,0 0,1 0,0 0,04 0,0 0,01 0,0 0,01 0,02 0,1 0,0 
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Tabela 10 - Com e número de oroanismos/1 x 104 do fito lâncton identificado no viveiro com Pacu 
Espécie 

12 

CHLOROPHYTA 

Actinastn1m sp 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,01 0.0 0.1 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Arthrodesmus octomis 0,2 0,0 0,2 0,1 0,08 0,1. 0,.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 

Characium rostratum 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,01 0,02 0.0 0,2 0,0 0,0 0.03 0.01 0.05 0.0 0.09 12.2 2.2 3.9 

Closterium calosporum 0,0 0,01 0,0 0,0 0,0 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

C. parvulum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Coelastrum scabrum 0,01 0,0 0,0 0,0 0,01 0,0 0,0 0,03 0,05 0,13 0,4 0,03 0,0 0,05 0,05 0,04 0,2 0,0 0,0 

Cosmarium pseudodecorarum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,09 0,0 0,0 0,01 0,0 0,0 0,07 0,02 0,0 0,01 0,01 

Crucigenia quadrata 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,0 0,04 

C. tetrapedia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,03 0,03 0,01 0,01 0,0 0,0 0,03 0,5 0,6 0,1 0,04 

Dictyosphaerium sp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,0 6,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Elakotrix gelatina rum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gloeocystis ampla 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,08 0,04 0,2 0,01 

G. vesiculosa 4,4 4,0 1,3 3,3 0,7 4,1 1,9 0,9 0,5 0,5 0,2 0,1 0,1 0,02 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 

Golenkinia radiata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

liematococcus sp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kirchneriella sp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,05 0,0 0,05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mesotenium sp. 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Micrasterias laticeps 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pleurotaenium sp 0,01 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Scenedesmus acutus 0,01 0,0 0,0 0,0 0,01 0,01 0,0 0,01 0,06 0,1 0,04 0,0 0,0 0,04 0,01 0,1 0,2 0,03 0,06 
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Seenedesmus. amzatus 

Se. bieaudatus 

Se. eeornis 

Se. quadrieauda 

Se. quadrieauda var.longispina 

Spondylosium planum 

Sphaerocystis sp 

Staurastrum aculeatum 

St. gracile 

St. paradoxum 

St.punetulatum 

St..rotula 

St. smithii 

Staurodesmus validus 

T etraplektron laevis 

Volvox aureus 

CYANOPHYTA 

Anabaena sp 

Merismopedia tenuissima 

Mierocystis sp 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1,4 

0,2 

0,0 

25,2 

2,3 

0,0 

0,0 

0.1 

1,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,25 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,3 

0,2 

0,0 

27,3 

2,4 

0,0 

0,0 

0,0 

1,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,6 

0,01 

0,0 

33,5 

2,0 

0,0 

0,03 

0.2 

3,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,2 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,8 

0,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,6 

0,0 

0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,0 0,0 0,05 

0,0 0,01 0,01 0,02 0,04 0,03 0,1 0,1 

0,0 0,01 0,01 0,05 0,2 0,06 0,0 0,0 

0,4 0,5 5,0 9,7 0,4 0,05 0,0 0,0 

0,2 

0,0 

0,0 

0,0 

39,5 13,6 16,5 10,1 

2,5 1,1 1,1 0,9 

0,09 0,02 0,01 0,0 

0,0 0,0 0,02 0,01 

0.4 0.4 0.1 0.3 

2,4 1,1 0,5 1,0 

0,0 0,0 0,02 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 

0,0 

0,6 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

0,3 0,05 0,4 

0,0 

0,0 

0,2 0,02 0,0 

0,0 0,0 0,0 

0,1 0,02 

0,0 0,0 

0,5 0,3 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0.09 0.0 

0,03 0,01 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,2 0,2 0,19 0,18 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,05 

0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0,01 0,0 

0,0 0,0 0,03 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,01 

0,0 0,06 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 

0,0 1,7 0,3 2,0 0,6 0,6 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

0,2 0,07 0,2 

0,0 0,0 0,0 

0,02 0,0 0,01 

0,06 0,03 0,1 

0,01 0,0 0,0 

0,1 0,1 0,4 

0,0 0,0 0,03 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

0.01 0.02 0.0 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,08 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,01 

0,0 0,1 0,01 

1,2 1,0 1,2 

12 

0,0 0,08 0,01 

0,0 0,0 0,0 

0,0 

0,7 

0,03 

0,6 

0,4 

0,0 

0,2 

0,01 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1,0 

0,0 0,0 

0,0 0,03 

0,0 0,0 

0,0 0,01 

0,0 0,3 

0,0 0,0 

0,0 0,1 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0.0 0.03 

0,0 0,01 

0,01 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,6 0,9 
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BACILLARIOPHYfA 

Actinella brasiliensis 

Anomoeoneis serians 

Eunotia hexagliphis 

Navicula sp 

Pinnularia inrerrupta 

P. maior 

P. nobilis 

Surirella robusta 

EUGLENOPHYfA 

Euglena acus 

E. spirogyra 

Phacus curvicauda 

P. longicauda 

Trachelomonas cylindrica 

XANTOPHYfA 

Dinobryom cylindn"cum 

Ophiocytium captatum 

Peridinium pusilum 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,01 

0,01 

0,03 

0,0 

0,0 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,03 

0,14 0,3 0,2 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

0,01 0,01 0,05 

0,4 0,6 

0,01 0,01 

0,12 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,3 

0,0 

0,0 

0,5 

0,5 

2,45 0,82 1,3 11,1 

0,0 0,0 0,0 0,0 

0,3 0,3 0,2 0,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,1 

0,0 

0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,05 0,0 0,1 0,0 

0,0 0,0 0,02 0,0 

0,0 0,0 0,01 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,04 0,0 

0,0 0,05 0,01 0,05 0,0 0,0 

0,0 0,01 0,02 0,04 

0,03 0,0 0,1 0,0 

0,0 

0,0 

12 

0,0 

0,0 

0,0 0,0 0,0 0,08 0,02 0,0 

0,06 0,0 0,07 

0,01 0,03 0,1 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

0,4 

0,2 

0,0 

0,03 

0,1 0,03 

0,05 0,05 

0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,03 0,05 

0,03 0,1 0,02 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,01 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,03 0,0 0,02 0,0 0,0 0,05 0,02 0,0 0,0 0,0 

0,04 0,02 

0,0 0,0 

0,5 0,3 0,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,1 

o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,02 0,01 0,01 0,0 

0,0 0,03 0,01 0,02 0,0 0,0 0,01 0,0 

0,0 0,01 0,0 0,04 0,01 0,01 0,0 0,0 

6,7 4,1 

0,0 0,0 

0,0 0,3 

0,4 12,5 23,4 4,9 0,8 0,0 

0,0 0,0 0,03 0,01 0,0 0,0 

0,2 0,6 0,01 0,3 0,1 0,6 

0,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,6 

0,1 0,4 1,6 

0,0 0,04 0,0 

3,0 2,7 1,1 

1,0 0,05 0,02 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02 

0,0 0,0 0,01 0,01 0,0 0,0 

0,01 0,0 0,04 0,07 0,02 0,0 

0,0 

0,0 

1,2 

0,0 

0,0 

1,0 

0,0 

0,0 

1,2 

0,0 

0,0 

1,0 

0,0 

0,0 

0,6 

0,0 

0,0 

0,9 
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Tt\OOlt 11 • Abund&n~t\ t'elatiw de 4 grupos runostrais• (S ooletts oada) de 
fltopllnoton no viwiro oom Paou 
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Tttbeltt ll- Composi9lo (gênero ou espêci.e) do zooplloton dos viveit'OS Cl6 tom 
pei~es e C 18 oontt-ole 

ROTIFERA 

Anuraeopsis jissa 

Ascom01pha sa/tai/S 

Brachiomts angularis 

Brachionus calyciflorus 

Brachionus caudatus 

Brachionus dolobratus 

Brachionus mims var. reductus 

Brachionus quadridentatus 

Cephalodel/a sp 

Collotheca sp 

Conochilus coenobasis 

Conochilus unicomis 

Dipleuchlanis propatula 

Euchlanis dilatata 

Hexarthra sp 

Keratel/a americana 

Keratella cochlearis 

Keratel/a lenzí 

Keratel/a tropica 

Lecane bulia 

Lecane closterocerca 

Lecane leontina 

Lecane levistila 

Lecane lrmaris 

Lepadel/a obtusa 

,\lacrochaetus sericus 

123 



Tabcl.a 12 (Continuaçlo) • COtnpOSiçlo (g~nm ou espêci.e) do zoopllcron dos 
viwit-os com Pacu e contt-ole 

Notommntn nlantois 
Philodina sp 

Polyarthra vulgaris 

Ptygura sp 

Tricocerca pusila 

COPEPODA 

Argyrodiaptomus furcatus 

Notodiaptomus iheringi 

Mesocyclops brasilianus 

Mesocyclops longisetus 

Paracyclops fimbriatus 

Thennocyclops decipiens 

Thennocyclops minutus 

Trop ocyclops prasinus meridionalis 

CLADOCERA 

Alona monocantha 

Bosmina hagmani 

Bosminopsis deitersi 

Chydorus sphaericus 

Daplmia laevis 

Diaphanosoma brevirremi 

Graptoleberis sp 

1/yocriptus spinifer 

lv/oina micmra 

Scapholeberis sp 

Simocephalus sen1tlatus 

CONCHOSTRACA 
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C'yzicidae 

Tabda 12 (oontinua9lo) .. Cotnposi91o (gillet'O ou es~e) do ~ooplinoton 
dos viveiros oom Paou e oonb'Ole 

INSECTA 

Culicidae 

Chirouomid a e 

ANEL IDA 

Chaetogaster 

ARACNIDA 

Acarina 

125 



Tabela 13 - Com 
Espécie 

CLADOCERA 

Alona monocantha 

Bosmina hagmani 

Bosminopsis deitersi 

Chydoros sphaericus 

Daphnia laevis 

Diaphanosoma brevirremi 

Graptoleberis sp 

Moina microra 

Scapholeberis sp 

Simocephalus serrolatus 

CONCHOSTRACA 

Czyciddae 

COPEPODA 

Argyrodiaptomus forcatus 

M. longisetus 

Paracyclops fimbriatus 

Themzocyclops decipiens 

T. minutus 

Tropocyclops prasinus meridionalis 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

152 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

82 

o 

o 

82 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

écie) e número de or anismosll da comunidade zoo lâncton identificado no viveiro controle 
julho 

o 

o 

o 

82 

o 

o 

90 

90 

o 

o 
o 

o 

70 

o 

o 

o 

264 

o 

o o 

o 33 

o 66 

o o 

o 166 

o 

o o o o 

499 

o 

246 441 30 24 o 
o o o o 166 

o o o o o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o o 155 o 

270 311 ISO 166 

o o o o 

o o o 666 

o o o o 
o o o o 

o 70 155 o 

o 15 o 

o 15 21 

o 30 63 

o o o 

o 30 o 

o 15 o 

13 o o 

26 810 987 

o o o 

o o 21 

o 

13 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

21 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

12 

36 

o 

o 

o 

o 

84 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

36 o 

54 o 

o o 

o o 

o 

o 

o 

o 

o 

18 

18 

o 

o 

7 

7 

o 

6 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

12 

o 

o 

o 

o 
o 10 995 3.92 3.72 

4 2 
222 790 1.15 

2 
90 o o 36 o o o 18 

o o 

454 4 

o 40 

o o 

o o 

o o o 

66 224 21 

66 o o 

o o o 

o o o 

o 

30 

o 

o 

o 

126 70 462 160 33 12 

o o o 240 42 o 

108 o o 270 162 o 

72 o o 112 o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

o 

30 

o 

o 

o 

20 

o 

o 

o 

o 
o 

126 

o 

o 
o 

o 

o 

36 

o 

o 

o 

o 
o 



Tabela 13 - Continuação 
Espécie 

Nauplio de Cyc1opoida 

Nauplio de Calanoida 

Copepodito de Cyc1opoida 

Copepodito de Calanoida 

~CROllfVERTEBRJU)OS 

Co1eoptera 

Culicidae 

Chironomidae 

Acarina 

ROTITERA 

Anuraeopsis fissa 

Ascomorpha sultans 

Brachionus angularis 

B. caliciflorus var. docas 

B. caudatus 

B. dolabratus 

B. mirus var. reductus 

B. quadridentatus 

Cephalodella sp 

Collotheca sp 

Conochilus coenobasis 

junho 

28 

170 

340 

85 

o 

o 

o 

680 

256 

o 

o 

o 

o 

o 

85 

o 

o 

82 

270 

o 

o 

82 

82 

82 

o 

o 

o 
82 

o 
o 

o 
3.230 2.863 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

450 82 70 279 166 o 30 

902 636 283 186 186 104 15 

82 o 70 279 o o 75 

82 

o 

360 

630 

o 

o 

180 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

82 

82 

o 

o 

o 

90 

o 

o 

90 

o 

84 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

283 o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o 

o o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

13 

20 

40 

o 

o 

o 

20 

o 

o 

o 

o 

15 

o 

o 

o 

o 

30 

o 

o 

683 750 165 

281 2.545 o 311 996 o o 

270 180 o o 

o 472 o 186 

o o 

o 500 

o 

o 

o 

63 

21 

o 

o 

o 

21 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

190 109 o 310 1.666 140 2.205 o 

o 

120 

36 

24 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

66 

o 

o 

12 

4 8 o 10 12 6 6 o 

770 92 4.550 1.32 3.72 240 309 378 
8 2 

o .o 132 o o 6 25 54 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
18 

o 

o 

o 

36 

70 594 

o 

10 

lO 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

66 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

28 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

84 230 378 

o 

o 

6 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

6 

o 

24 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

127 

o 

o 

36 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



Tabela 13 - Continuação 
Espécie junho 

28 

C. unicomis o o o 180 o o o o o 

Dipleuchlanis propatula o o 363 o o o o o o 

Euchlanis dilata ta o o o 90 o o o o o 

Hexarthra sp o o o o o o 166 o o 

Keratella americana o 82 o 154 150 155 o o o 

K. cochlearis o o 454 636 630 630 4.416 190 o 

K. lenzi 85 o o o o o o o o 

K. tropica 340 o o o o o o o o 

Lecane bulia 85 82 82 o o o o o o 

L. comuta o o o o o o o o o 
L. leontina o o 82 o o 467 666 o 15 

Macrochaetus sericus o o o o o o 166 o o 
Philodina sp 680 820 100 o o 310 183 60 o 

Polyarthra vulgaris 3.400 1.640 45 o o 283 o 60 45 

Trichocerca pusila o o o o o o 333 o o 

Ptygura sp o o 72 o o 63 o 465 o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o 198 o 

o o 18 o 

o 6.275 1.584 o 

o o o o 

o o o 44 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o 18 4 

o o o 4 

o o o o 

o o o o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

66 

66 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

18 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

24 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

128 

12 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

36 

18 

o 



Tabela 14 - Com 

CLADOCERA 

Alona monocantha 

Bosmina hagmani 

Bosminopsis deitersi 

Chydorus sphaericus 

Daphnia laevis 

Diaphanosoma brevirremi 

Graptoleberis sp 

1/yocriptus spinifer 

Moi na micrura 

Sapholeberis sp 

Simocephalus serrulatus 

CONCHOSTRACA 

Czyciddae 

COPEPODA 

Argyrodiaptomus furcatus 

Notodiaptomus iheringi 

Mesocyclops brasilianus 

M longisetus 

Paracyclops .ftmbriatus 

Thermocyclops decipiens 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
12 

o 

24 

o 
o 

o 
o 
o 

e número de or anismos/1 do zoo lâncton identificado no viveiro com Pacu 

45 o 
45 45 

o o 
o o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

6 

o 
18 

o 
18 

120 

o 
o 

o 17 o o 
o 17 o o 

135 o 22 33 

o o o o 

o 
56 

o 
o 

o o 
12 256 

192 336 

o o 
o 

o 
o 
o 

o 22 o 1.112 78 48 

17 66 33 

o o o 
o o o 

o 
o 
o 

240 1446 

6 o 
o o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o o 
24 16 

88 1.64 
() 

o o 
o 
o 
o 
o 

o 
12 

6 

6 

o 
18 

60 

o 
36 

12 

o 
o 

15 o 1.146 90 68 286 o 112 396 11.472 5.940 1.280 588 358 

o 

45 

o 
o 

o 
15 

o 

o 

12 

o 
6 

o 
3 

o 

o 

o 
o 

o 
o 

48 

18 

o 

68 

o 

o 
17 

45 

o 

o o o o 6 

o 44 o 144 6 

33 o o o 18 

o o o o o 
o o o 84 o 
17 11 55 192 54 

o o o o o 

o 

64 

o 
o 
o 

334 

144 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 16 o 

80 112 156 

o o o 
o o 24 

16 o 12 

16 240 o 
o o 24 

o o o 
15 30 21 

o o 21 

o o o 

9 

o 
o 

o 
o 

15 216 o 2.905 

6 

3 

o 

30 o 
o o 
o o 

o 

o 
o 

51 96 14 172 

3 o o 

69 78 o 
o o o 
12 6 o 

o o o 
o o o 
12 54 o 

129 

o 

77 

o 
o 
o 
o 
7 



Tabela 14 - Continuação 
Espécie 

T. minutus 

Tropocyclops prasinus meridionalis 

Nauplio de Cyclopoida 

Nauplio de Calanoida 

Copepodito de Cyclopoida 

Copepodito de Calanoida 

1{ACRO~RTEBRADOS 

Acarina 

Coleoptera 

Culicidae 

Chironomidae 

Nematoide 

Espongiario 

Plecoptera 

Oligochaeta 

ROTIFERA 

Anuraeopsi s fi ssa 

Ascomorpha sultans 

Brachionus angularis 

B. caliciflorus var. docas 

junho 

28 

o 

o 
61 

122 

o 
61 

o 

o 
12 

48 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

30 21 222 

o 
o 
15 

15 

o 
27 

o 

o 

15 o 
105 21 

o o 

24 

o 
12 

o 

136 600 345 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

135 34 198 583 2.352 312 

o 
o 
40 

o 
o 
o 

o o o o 126 288 

o 11 77 248 36 

o 34 o o o 

405 348 o o o 
o 255 11 143 16 

o o o o o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 209 o 
o o o 

o o o 
o 104 o 

52 

o 
22 

o 
o 
o 
o 

o 

18 

48 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

15 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 

120 

o 

o 
16 

o 
o 

o 
36 

o 30 o 
84 66 o 

9 

o 
o 

332 4.068 148 375 822 21 523 

72 792 52 132 63 o 
104 138 105 234 o 22 

40 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

48 

6 

30 

64 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

30 

6 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

3 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

36 

o o 

o o 
6 14 

o o 
o o 
6 o 
o o 

o o 
o 14 

o o 
o o 

130 

182 

o 
7 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 



Tabela 14 - continuação 
Espécie junho 

28 9 

B. caudatus 

B. dolabratus o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
B. mirus var. reductus o o 85 o o o 80 88 4 o o o o o o o o o o 
B. quadridentatus o 90 o o 90 204 o 187 1.604 o o 2.19 16 6 6 o o 7 o 

() 

Cephalodelfa sp 

Collotheca sp o o o o o o o 11 o o o o 8 18 o o o 21 o 
Conochilus coenobasis o 90 o 738 o 34 72 330 8 o o o o o o o o o o 
C. unicornis o o o 246 o o o o o o o 344 o o o o o o o 
Dipleuchlanis propatula 

Euchlanis dilatara 

Filinia longiseta o 15 o 18 o o o 11 o o o 15 o o 6 o o o o 
Hexarthra sp o o o o o o 16 o o o o o o o o o o o o 
Keratella americana o o o 12 o o 8 11 o o o o o 30 o o 35 o o 
K. cochlearis o o 42 108 o 17 24 99 o 336 o 1.98 256 126 6 o 147 o o 

() 

K. lenzi 

K. tropica 

Lecane bulia 12 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
L. cornuta 

L. leontina o 30 o 6 o 34 8 o o o o o o o o o o o o 
L. closterocerca 

131 



9 

L. lunaris obtusa 

Macrochaetus sericus o o o o o 17 o o o o o o o o o o o o o 

Notommata alantois 

Philodina sp o 15 o 6 o o 8 11 o o o o o 6 o o 14 o o 
Polyarthra vulgaris o 30 o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Trichocerca pusila o o 21 o o o o o o o o o o o o o o o o 
Ptygura sp o o 30 o o o o o o o o o o o o o o o o 

132 
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TaOOI.a 15 • Composi.Q!o dos itws tlim.enttu-es enoontt'tldos nos estômqos de 31 Pacus 
miados no vivtb-o C 16 

INSECTA 

Larvas de Chirouomidae 

Pnpa de Chironomidae 

Larvas de Diptera 

Larva de Odonata 

Adulto de Hemiptera 

Adulto de Brachooidea 

Partes do corpo de insetos em geral (patas, asas, torax , abdomen, cabeça) 

ARACHINIDA 

Acarina 

COPEPODA 

Argyrodiaptomus furcatus 

Ovos 

Saco ovigero de Cyclopoida 

Náuplios 

CONCHOSTRACA 

Cyzicidae 

CLADOCERA 

Daplmialaevis 

Bosminopsis deitersi 

,\tfoina mic/1/ra 

ROTIFERA 

Asplanclma sp 

Brachionus quadridentatus 

Collotheca sp 



Conochilus coenobasis 

Hexarthra sp 

TaOOlt\ lS (oontinuaQ~o) • ComposiQio dos i~s ruhntmttu.~s enoontt'tldos nos 
estfunqos de 31 Pttous orlados no viwiro C 16 

Keratel/a sp 

Polyarthra vulgaris 

Ptygura sp 

Trichocerca sp 

BRIOZOA 

OLIGOCHAET A 

NEMATODA 

1-llRUDfNIA 

Larva de peixes 

Detritos (pedaço de pau, pedra, barro ) 

ESPONJAS (Esponjas e espículns) 

VEGETAIS 

Folhas 

Sementes 

Gramineas 

Talos de macrófitas aquáticas 

ALGAS 

CHLOROPHYTA 

Coe/as/rum scab111m 

Cosmariwn pseudodecorat11m 

Mo11geotia sp 

Netrium digi111s 

Pedias/rum dup/ex 

Pie 11 totaen i 11m 

Scenedesmus acutus 

134 



Scenedesmus quadricauda 

Spirogyra sp 

Spondilosium plamm1 

Taoota 15 (continua9lo) • Composi9lo dos itens allmenttu~s encontt-ados nos 
estamqos de 31 Pttous Oti.ados no viveiro C 16 

Staurastntm gracile 

Staurastmm sp 

CYANOPHYTA 

Anabaena sp 

1\t/erismopedia temtissima 

Microcystis sp 

Oscilatoria omata 

EUGLENOPHYTA 

Leponcync/is sp 

Phacus cw vicauda 

Phacus /ongicauda 

Trachelomonas sp 

BACILLAlUOPHYT A 

Anemoeoneis seriai/S 

Eunotia gibbosa 

Eunotia hexagliphis 

Pimmlaria maior 

Pinnularia nobilis 

Surirel/a robusta 

135 
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Tabcla 16 • Volume pe~-oentuol dos prin~prus oomponenres olimenttu.~ enoontt'ldos 
nos estômagos de prl.xes do viveit-o Cl6~ ootillsados pelo método 
whunêtrioo 

Volume do Componentes (%) 
Peixe 

Estômago (ml) Ração Plâncton Grama Pau Insetos Detritos Folhas 

3,5 57,0 3,1 28,6 1,4 

2 5,1 84,3 9,7 2,0 4,0 

3 5,0 90,0 5,0 3,0 1,0 

4 5,1 79,0 22,0 1,0 

5 4,0 63,0 30,7 5,0 

6 2,5 5,0 2,0 92 

7 5,9 49,0 20,0 6,0 6,0 

8 30,0 83,0 13,0 2,0 1,7 0,3 

9 31 ,0 33,0 57,4 1,6 3,0 3,0 

10 12,0 17,0 6,3 75,0 1,7 

11 17,0 50,0 40,0 6,0 0,5 0,5 

12 7,0 53,0 37,0 6,0 1,0 3,0 

13 24,0 90,0 2,0 8,0 

14 13,0 17,0 24,0 46,0 

15 24,0 90,0 24,0 41 ,0 

16 11 ,0 90,0 3,0 6,6 

17 17,5 30,0 53,0 17,0 0,4 0,7 2,7 

18 34,0 77,0 4,0 19,0 



Tabela 17 - Itens a~entares mais frequentes e mais abundantes nos estômagos dos juvenis de Pacu 

Número da Amostra 
Taxa 1 2 3 4 5 6 36 37 38 39 40 41 71 72 73 74 75 

Ovos de rotiferos 5 2 4 4 3 12 157 27 13 6 6 1 13 
Ovos de copépodos 283 25 259 139 90 134 317 43 187 3527 17 1967 1082 1349 3890 1109 63( 
Pedaços de zooplâncton 31 38 55 172 184 130 116 167 74 98 79 140 138 83 79 4 72 

Náuplios 13 28 1 6 55 35 107 43 
Bosminopsis deitersi 2 1 3 
Daphnia laevis 7 2 8 1 4 1 3 
Ephipio (Cladóceros) 1 1 17 25 17 8 4 6 4 8 
Argyrodiaptomus forcatus 1 138 
Asplancna sp. 126 
Collotheca sp. 3 2 
Conochilus coenobasis 4 10 11 12 72 3 58 73 30 
Hexarthra sp. 10 1 
Keratella sp. 3 6 2 1 12 2 1 
Filinia longiseta 23 11 12 6 6 2 
Polyarthra vulgaris 1 
Tricocerca sp. 44 58 26 20 8 4 12 13 13 
Scenedesmus quadricauda 8 34 52 26 28 257 16 306 277 7 78 8 17 
Coelastrum scabrum 1 18 10 10 2 
Eunotia hexaghliphis 6 17 28 24 7 7 40 6 6 2 
Surirella robusta 17 13 1 4 4 4 4 2 1 * 
Netrium digitus 25 4 1 1 1 
Anabaena sp. 2 4 2 5 1 4 11 3 

Abundância dos ítens > 100 indivíduos por mililitro 
Pouco abundante < 1 00 indivíduos por mililitro 
Ovos de copépodos = 0,78~ de diâmetro 
Ovos de rotiferos = 1,07~ (transversal) e= 1,38J.UI1 Oongitudinal). 
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Tabela 18 • Ot't\u de tomplei91o• dos est&nqos de peixes do viveit'O Cl6~ 
tmalisados pelo mêtodo subjetivo 

Caractetisticas Grau de compleição 
Peixe 

CT pp PE 1 2 3 4 5 

13.5 75 + 

2 16,0 68 + 

3 16,7 79 + 

4 17,0 122 6,24 + 

5 17,3 75 + 

6 17,5 117 4,72 + 

7 18,0 145 6,25 + 

8 18,0 95 + 

9 18,2 90 + 

lO 18,5 110 + 

li 18,5 130 6,01 + 

12 18,5 132 6,39 + 

13 20,5 127 + 

14 22,2 170 + 

15 22,6 240 + 

16 23,7 285 + 

17 24,5 380 24,02 + 

18 25,0 419 18,83 + 

19 25,0 390 12,31 + 

20 25,2 310 + 

21 25,5 380 12,09 + 

22 27,0 481 10,81 + 

23 27,0 435 12,68 + 



24 

25 

29,5 

30,0 

570 

714 

12,52 

22,91 

+ 

+ 

Ta~a 18 • Gt't\u de compleiçio• de 31 estônu\gos de peixes do vivcit'O C16~ 
tuulliMdos pcl.o mêtodo subjetivo (oontinuaçlo) 

Características+!- Grau de compleição 
Peixe 

CT pp PE 1 2 3 4 

26 31,5 666 20,50 + 

27 31,5 390 

28 31,6 560 + 

29 32,0 879 19.29 + 

30 34,0 920 24,50 + 

31 34,0 1050 26,06 + 
• I = 1/4 cheio; 2 = 112 cheio; 3 = 3/4 cheio; 4 =cheio; 5 =cheio dilatado, 
++ CT =comprimento total do peixe (em); PP =peso do pei.xe (g); PE = peso do estômago (g) 
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Tabell\ 30 • Concentra9lo de clorotlla a (mglll) nos viwiros com 
Pacu (Cl<S) e controle (Cl8~ de acordo com o petiodo. 

Data Viveiro Controle 

28/06 13,5 

01/07 11 ,2 

03/07 14,6 

05/07 6,5 

08/07 9,8 

10/07 7,5 

12/07 9,1 

15/07 14,5 

17/07 13,9 

19/07 4,5 

22/07 3,5 

24/07 4,6 

26/07 4,8 

29/07 3,6 

31/07 3,3 

02/08 3,6 

05/08 5,0 

07/08 4,8 

09/08 5,3 

12/08 2,5 

Viveiro com Pacu 

145, 

20,4 

16,5 

14,5 

9,5 

10,0 

15,5 

19,0 

47,8 

35,5 

6,0 

2,6 

1,8 

3,5 

4,0 

8,3 

5,6 

8,1 

2,7 

5,3 
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