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RESUMO 

GUSMÃO, L. F. M. de, 2004. Efeitos do Cobre e Cromo na Comunidade 
Zooplanctônica: Um Estudo Experimental em Mesocosmos. São Carlos, Dissertação 
(Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 
 
O crescente desenvolvimento industrial e urbano tem acarretado a introdução de 
grandes quantidades de metais nos ecossistemas aquáticos, expondo, 
potencialmente, sua biota e toda a cadeia alimentar que dela se origina à 
contaminação por esses elementos. Muitos estudos sobre o comportamento dos 
metais no meio aquático vêm sendo desenvolvidos, pois os metais representam um 
problema ambiental por sua persistência no ambiente e não biodegradabilidade. No 
entanto, pouco se conhece sobre seus efeitos ecológicos na estrutura e função das 
comunidades aquáticas. O presente trabalho, neste sentido, visa contribuir para um 
melhor conhecimento desses efeitos sobre a comunidade zooplanctônica em 
experimentos de campo que reproduzem, com maior fidelidade, o ecossistema. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos dos metais cromo e cobre sobre a 
estrutura da comunidade zooplanctônica de espécies holo-zooplanctônicas em 
experimentos de mesocosmos realizados na Represa do Lobo-Broa (CHREA/USP). 
Os mesocosmos constituíram-se de três cercados de filme de PVC transparente, com 
volume aproximado de 5000 litros, em contato com o sedimento de fundo. Um 
mesocosmos foi mantido como controle, não sendo contaminado, e os outros dois 
foram contaminados inicialmente com as concentrações máximas permitidas pelo 
CONAMA/86 para o cobre (20µg.L-1) e cromo (40µg.L-1). O experimento foi realizado 
de 28 de Março a 30 de Abril de 2002, quando amostras de água (para análises 
limnológicas) e plâncton foram coletadas duas vezes antes da contaminação e em 
intervalos de dois e três dias após a introdução dos metais. Na análise das amostras 
de zooplâncton foram contadas e identificadas as espécies dos três principais grupos 
zooplanctônicos (Copepoda, Cladocera e Rotifera), quantificados os ovos e classes 
populacionais de Cladocera e Copepoda, e posteriormente feitos os cálculos de 
diversos índices ecológicos. Os resultados obtidos indicam que as concentrações dos 
metais aplicadas causaram efeitos sobre a comunidade zooplanctônica. No entanto, 
estes efeitos foram diferenciados entre os diversos grupos e espécies observadas, 
sendo que para avaliar os efeitos sub-letais, uma análise populacional demonstrou ser 
mais eficiente do que índices ecológicos gerais. Apesar dos índices ecológicos terem 
demonstrado que os efeitos da contaminação por cromo foram mais severos sobre a 
comunidade zooplanctônica em relação ao cobre, os microcrustáceos apresentaram 
um melhor desenvolvimento no tanque contaminado cromo, sendo estes efeitos 
diferentes para as diversas espécies. Foram observadas alterações na abundância, 
produção e estoque de ovos de Calanoida, com efeito mais pronunciado no tanque 
contaminado com cobre. Os Cyclopoida foram mais resistentes à contaminação pelos 
metais, porém apresentaram sensibilidade diferenciada entre as espécies e entre os 
estágios de desenvolvimento. Em geral, os cladóceros foram mais sensíveis à 
contaminação, com efeito tóxico agudo em várias espécies, e efeitos crônicos para 
ambos os metais, avaliados pela redução no desenvolvimento e produção de ovos. 
Foram observadas ainda diferenças na sensibilidade entre as espécies de Cladocera, 
e a competição por recursos demonstrou ser um fator importante na sucessão de 
espécies nos mesocosmos. O cromo causou efeitos tóxicos mais acentuados sobre a 
maioria das espécies de Rotifera. A competição por recursos e a predação sobre 
Rotifera foram fatores importantes na estruturação de suas populações, sendo 
bastante influenciadas por efeitos indiretos causados pela contaminação do meio. 
 
Palavras-chave: Mesocosmos, Zooplâncton, Cromo, Cobre, Represa do Broa, 
Toxicidade. 
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ABSTRACT 

GUSMÃO, L. F. M. de, 2004. Effects of Copper and Chromium on the Zooplankton 
Community: A Mesocosms Experimental Study. São Carlos, Master's Degree 
Dissertation - São Carlos School of Engineering, University of São Paulo.   
   
The urban and industrial development has been contributing to the introduction of great 
amounts of heavy metals in the aquatic ecosystems, exposing Its biota and the whole 
food chain to the contamination with these elements. A lot of studies about the 
behavior of heavy metals in the aquatic environment have been developed, since 
heavy metals represent an environmental problem due to Its persistence and no 
biodegradability in the environment. However, little is known about the ecological 
effects of heavy metals on the structure and function of the aquatic communities. This 
work contributes for a better knowledge of these effects on the zooplankton community 
in field experiments. The purpose of this work was to evaluate the effects of chromium 
and copper on the zooplankton community structure in mesocosms experiments at the 
Lobo-Broa Reservoir (CHREA/USP). The mesocosms were constituted of three 5000 
liters transparent PVC littoral enclosures in contact with the bottom sediment. One 
mesocosms was maintained as control (not contaminated), and two were contaminated 
with the CONAMA/86 maximum concentrations allowed for copper (20µg.L-1) and 
chromium (40µg.L-1). The experiment was conducted from March 28 to April 30, 2002, 
when samples of water (for limnological analyses) and plankton were collected before 
and after the contamination in intervals of two to seven days. The zooplankton samples 
were counted and the species of the three main groups (Copepoda, Cladocera and 
Rotifera) were identified, eggs and population classes of Cladocera and Copepoda 
were quantified, and ecological indexes were calculated. According to the results, the 
concentrations of metals applied caused several effects on the zooplankton 
community. The ecological indexes showed that the effects of the chromium 
contamination were more severe over the zooplankton community than copper. 
However, the effects of the contamination were different for each metal, zooplankton 
group and species, and for the evaluation of these effects, the analysis based on 
population data was more efficient than the analyses based on ecological indexes. 
Copper caused more deleterious effects over the Crustaceans than chromium, but 
these effects were different for each species. It was observed a different sensibility 
among the species and the development stages of Copepoda. A more severe 
reduction in the population abundance and production of eggs of Calanoida occurred in 
the copper contaminated mesocosms than in the chromium one. Cyclopoida were 
more resistant to the metal contamination than Calanoida. Cladocera were the most 
sensitive group, reducing Its abundance and egg production in the contaminated 
mesocosms, and presenting acute and chronic effects for both metals. It was observed 
differences in the sensibility among the species of Cladocera, and the competition for 
resources demonstrated to be an important factor in the succession of species. Several 
species of Rotifera were more sensitive to chromium than copper, and indirect effects 
of contamination, like changes in the competition for resources and predation, were 
important factors in the determination of the Rotifera population structure.   
   
Key words: Mesocosms, Zooplankton, Chromium, Copper, Broa Reservoir, Toxicity.   
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 1

1. INTRODUÇÃO 

 Os sistemas continentais de água doce superficiais, apesar da sua reconhecida 

limitação quantitativa (menos de 1% em relação ao total de água prontamente 

disponível no planeta) e expressiva importância para atender os diversos processos 

vitais que mantém a espécie humana, tem sido alvo, a partir das importantes 

revoluções (da agricultura e industrial) e do estabelecimento e expansão das 

aglomerados urbanos, do lançamento de substâncias tóxicas geradas por atividades 

industriais, agrícolas e domésticas.   

 Essas substâncias são geralmente de controle difícil dado o tipo de 

contaminante, quantidade e diversidade de suas fontes, as quais podem ser pontuais 

(como o lançamento de efluentes industriais ou domésticos) ou difusas (derivadas das 

atividades agro-pastoris, entre outras). Deve-se considerar ainda que os ecossistemas 

aquáticos, apesar de estarem adaptados a tolerar alguns tipos de estresse sem causar 

sérias implicações para a biota (através de diversos mecanismos físicos, químicos e 

biológicos), existem situações nas quais o aporte de contaminantes ocorrem em níveis 

muito superiores à sua capacidade assimilativa, afetando a sobrevivência, o 

desenvolvimento, o crescimento, e a reprodução ou comportamento dos organismos 

(Anderson & D´Apollonia, 1978), o que promove a perda de espécies e, 

conseqüentemente, reduz a diversidade. 

 Segundo Matsui (1991) um cuidado especial deve existir ao se considerar a 

liberação de substâncias em lagos e reservatórios devido às características físicas e 

químicas únicas da água confinada. Nestes, as substâncias químicas são retidas por 

um período maior de tempo na água e no sedimento do que na água corrente 

superficial, o que aumenta o risco de exposição em termos de concentração e duração 

tanto para os organismos aquáticos quanto para os humanos, que dependem da água 

para consumo e de alimento proveniente de lagos e reservatórios. O autor ainda 

salienta que felizmente substâncias tóxicas são raramente encontradas em 

concentrações ambientais que possam produzir respostas agudas, mas 

freqüentemente, as concentrações ambientais de substâncias tóxicas produzem uma 

sutil alteração na estrutura e/ou função dos ecossistemas de lagos e reservatórios. 

Estas alterações são freqüentemente observadas como alterações em variáveis 

ambientais que afetam as características gerais do ecossistema. 

 Os efeitos de substâncias tóxicas em lagos e reservatórios podem ser muito 

diversificados. Segundo Herricks (1991), a adição de substâncias tóxicas em lagos ou 

reservatórios pode produzir qualquer um dos efeitos representados na Tabela 1. 

Efeitos agudos, produzidos por altas concentrações de sustâncias tóxicas, são 
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facilmente observados e têm ligação direta entre a concentração do material e a 

resposta, o que apóia uma avaliação rápida de impacto. Efeitos crônicos produzidos 

por baixas concentrações de substâncias tóxicas, não são facilmente observadas pois 

as respostas são freqüentemente indiretas, fazendo com que a confirmação de causa 

e efeito e a avaliação de impacto sejam difíceis. 
 

Tabela 1 - Respostas da adição de substâncias tóxicas em lagos e reservatórios (Modificado de 
Herricks, 1991) 

Respostas comumente medidas em organismos individuais 
I 1. Mortalidade/Letalidade – Morte, cessação de todas as funções de um 

organismo vivo 
I 2. Aptidão – a contribuição relativa individual da progênie para a população 
I 3. Doença – um processo destrutivo em um organismo com uma causa específica 
I 4. Mutação – uma mudança na composição genética do organismo 
I 5. Reprodução – a capacidade de um organismo em produzir a progênie 
I 6. Fisiologia – os fenômenos e processos orgânicos de um organismo 
I 7. Aclimatação – a capacidade de um indivíduo de modificar as funções de vida 

dentro de uma variação da capacidade genética fixa 
I 8. Comportamento individual – o sistema de resposta de um organismo 
Respostas comumente medidas para organismos individuais e populações 
 
 
I,P 
P 
 
I,P 

9. Comportamento intraespecífico – sistemas de resposta social entre organismos 
da mesma espécie: 
9.1 – Territorialidade – padrão social de utilização espacial 
9.2 – Dominância – sistema ordenado que determina o acesso individual e 
prioridade aos recursos naturais 
9.3 – Reprodutivo – conjuntos de comportamentos associados à reprodução 

P 10. Epidemiologia – o padrão de doenças na população 
P 11. Variação genotípica – as características de variação da composição genética da 

população 
P 12. Variação fenotípica – as características de variação das características físicas 

de uma população 
 
 
P 
P 
P 

13 Reprodução – capacidade de uma população sustentar-se por ela mesma 
através da reprodução da progênie por membros individuais da população 
13.1 – Mortalidade especifica por idade/tamanho 
13.2 – Sobrevivência especifica por idade/tamanho 
13.3 – Fecundidade especifica por idade/tamanho 

 
I,P 
I,P 
I,P 

14. Fisiologia – os processos, atividades e fenômenos de sistemas vivos 
14.1 – Metabolismo 
14.2 – Bioacumulação 
14.3 – Translocação 

P 15. Adaptação – Modificações na extensão genética da população através de 
mudanças na composição genética dos indivíduos 

Respostas comumente mensuradas para comunidades de organismos e ecossistemas 
 
 
I,P 
I,P 

16. Comportamento interespecífico – o sistema de respostas entre espécies 
(limitada nesta análise a interações competitivas) 
16.1 – Predação – captura de animais vivos para alimentação 
16.2 – Competição – utilização mútua de um recurso limitado 

 
P,C 
P,C 
P,C 

17. Decomposição – a mineralização de compostos de carbono fixados 
17.1 – Perda de biomassa 
17.2 – Produção total de gás 
17.3 – Resíduos minerais e nutrientes 

 
P,C 
P,C 
C 

18. Produção – a fixação do carbono 
18.1 – Produtividade total – produção total/área/tempo 
18.2 – Acumulação de biomassa 
18.3 – Liberação total de O2

P,C,E 19. Recuperação – o processo pelo qual um sistema ecológico ou características do 
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sistema retornam à um estado normal ou comum após uma perturbação ou 
deslocamento 

C,E 20. Resiliência – o grau, maneira, e fase de restauração da estrutura inicial e função 
de um sistema ecológico após uma perturbação 

C,E 21. Resistência – a capacidade de um sistema ecológico ou características do 
sistema de resistir à perturbações ou deslocamentos de estrutura e função 

P,C 22. Conectividade – descrição de todas as ligações entre elementos de um sistema 
ecológico, quantificação de relações permanentes ou contínuas entre espécies 

P 23. Espécies indicadoras/destacadas – espécies indicadoras da condição da 
comunidade ou sistema ecológico, espécies julgadas importantes baseadas em 
critérios políticos ou econômicos. 

P 24. Espécies fundamentais – espécies consideradas por tendo um papel importante 
na manutenção da função e/ou estrutura do sistema ecológico maior do que 
poderia ser esperado de sua abundância numérica. 

P 25. Padrões de sucessão – o estabelecimento sucessional de espécies em 
sistemas ecológicos 

 
 
P,C 
C 
C 

26. Teoria das guildas – a organização de espécies em grupos de similar função, 
habitats ou processos. 
26.1 – Composição 
26.2 – Relacionamentos 
26.3 – Interações 

C 27. Diversidade de espécies – a  distribuição de indivíduos entre uma série de 
unidades discretas identificáveis 

P,C 28. Estrutura vegetativa – as dimensões físicas de espécies de plantas avaliadas 
por área e altura 

Medidas de elementos abióticos usados para interpretação de respostas biológicas 
 29. Mediação dos efeitos químicos do solo 

29.1 – Retenção de minerais e Nutrientes 
29.2 – Processos de Lixiviação 

 30. Definição da cobertura/habitat 
30.1 – Fisiografia 
30.2 – Diversidade estrutural 
30.3 – Composição química 

Unidades de medida: I – Individual; P – Populacional; C – Comunidade; E – Sistema Ecológico 

1.1. Metais no ambiente aquático 

 Dentre os diversos contaminantes que geralmente ocorrem em ambientes 

aquáticos, os metais têm recebido atenção especial por se tratarem de contaminantes 

conservativos, não sendo biodegradados ou biotransformados, permanecendo como 

contaminantes persistentes dentro de ecossistemas e cadeias alimentares específicas 

(Smith, 1993) e atravessando um ciclo hidrológico global, no qual a água é o principal 

caminho (Tam & Wong, 1995). Frente à expansão do aporte de metais, sua presença 

nos ecossistemas aquáticos tem despertado interesse sob vários aspectos, incluindo a 

avaliação do destino e os efeitos desses contaminantes, sua distribuição nas cadeias 

alimentares e sua ciclagem biogeoquímica (Reinfelder et al., 1998).  

1.1.1. Distribuição dos Metais no Ambiente Aquático 

Os metais são encontrados normalmente em rochas, solos e sedimentos, 

principalmente em alguma forma estável, que pode ser removida e distribuída por 

água e ar em pequenas quantias por processos erosivos naturais (geralmente em 
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pequenas concentrações em maior intervalo de tempo), o que é essencial para manter 

processos bioquímicos que requerem uma determinada quantidade de diversos 

metais, como magnésio, ferro, zinco, manganês, cobre, cobalto, molibdênio e boro. 

Assim, até mesmo um metal traço que é tóxico em elevadas concentrações, pode ser 

necessário em menores concentrações para a manutenção da vida, atuando em 

diversos processos fisiológicos (Esteves, 1988; Kruus et al, 1991), sendo o aumento 

das concentrações geralmente relacionado às atividades antrópicas (elevadas 

concentrações em menor intervalo de tempo). 

Nos sistemas aquáticos os metais estão presentes em vários compartimentos ou 

reservatórios. Uma descrição simplificada da posição dos metais nos ecossistemas 

aquáticos, feita por Salomons et al (1988), baseia-se em quatro reservatórios abióticos 

e três bióticos (Figura 1). Os sedimentos depositados, a água intersticial, o material em 

suspensão e a água superficial podem ser distinguidos como reservatórios abióticos. 

Sob condições redutoras os sedimentos depositados podem fornecer à água 

intersticial altas concentrações de nutrientes e metais pesados, o que pode influenciar 

na composição da água superficial através de processos de difusão, consolidação, 

erosão e bioturbação. Outra fonte importante de entrada é através da deposição por 

via seca (poeira) ou úmida (chuva, névoa, etc.) na superfície dos lagos. Além disso, a 

morfometria da bacia dos lagos é importante na determinação das interações 

sedimento-água e na produtividade resultante destes elementos. Formações 

geológicas e solos superficiais da bacia de drenagem são de grande importância para 

a entrada destes elementos no sistema, e conseqüentemente na determinação da 

composição química do mesmo (Borg, 1995). 

 Separadamente dos processos físicos, reações mediadas biologicamente 

ocorrem no sedimento, pelas quais alguns metais são transformados em espécies 

metiladas. A contribuição dos quatro reservatórios abióticos à carga de metais 

pesados para os organismos aquáticos depende de sua biodisponibilidade em seu 

habitat. Filtradores e organismos planctônicos são expostos à metais pesados 

dissolvidos e particulados. Os detritívoros e a meiofauna, por sua vez, ingerem 

partículas sedimentares e a água intersticial associada, assim como os metais 

presentes nela e em bactérias habitantes dos sedimentos. Dentro de cada 

compartimento apresentado na Figura 1 os metais estão presentes em várias formas 

(especiação) com diferenças no comportamento geoquímico e biodisponibilidade 

(Salomons et al, 1988). 

 Este ciclo complexo está claramente inter-relacionado com outros ciclos, como 

o da água, acarretando alterações significativas em diversos destes compartimentos 

ao longo do tempo, o que acaba por caracterizar a concentração de metais em 
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ambientes aquáticos como sendo um fator altamente variável. A concentração destes 

elementos traço em lagos e reservatórios vai variar não só pelas características dos 

ciclos naturais, mas por peculiaridades de cada ambiente, como suas diversas 

características geológicas, físicas, químicas e biológicas. Diferenças das 

concentrações naturais de metais de um ambiente para outro são, portanto, facilmente 

observáveis, não sendo lógica uma definição de concentração média de elementos 

traço em ambientes aquáticos de modo geral. 

 

 
Figura 1 - Descrição simplificada do ciclo dos metais no meio ambiente (modificado de 

Salomons et al 1988) 

 

Existem quatro processos importantes de remoção de elementos traço de 

lagos: Adsorção à óxidos de Fe, Mn e possivelmente Al; Adsorção e complexação com 

material orgânico particulado; Adsorção ou utilização pelo fitoplâncton; e Exportação 

pelas saídas principais do sistema em formas particulada ou dissolvida. Sendo assim, 

a concentração de elementos traço nas águas vai depender muito da tendência destes 

elementos de adsorver a partículas sedimentares, subseqüentemente tornando-se 

presos ao sedimento de fundo (Borg, 1995). 
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 Segundo as características de mobilidade dos diferentes elementos, assim 

como sua habilidade de formar complexos e de se adsorver à partículas, Borg (1995) 

propôs uma classificação simplificada da performance dos metais mais estudados em 

águas de lagos naturais. Esta classificação ajuda muito na compreensão das 

condições de biodisponibilidade e da toxicidade dos metais. 

1) Elementos presentes principalmente na forma dissolvida: Zn,Cd,Ni,Mn e As 

2) Elementos presentes principalmente adsorvidos à partículas: Al, Fe, Pb e 

Cromo. 

3) Elementos presentes principalmente na forma de complexos orgânicos 

coloidais ou  dissolvidos: Cobre, Pb, Hg, Al e Fe. 

4) Elementos muito susceptíveis ao decréscimo de pH, relativo à mobilidade, 

sedimentação, concentração e especiação: Al, Mn, Zn, Cd, Ni e Be. 

5) Elementos presentes principalmente na forma de compostos organometálicos 

formados por biometilação: Hg, As, Sn, Se, Pb,Tl e Cd. 

 

1.1.2. A Contaminação Ambiental por Metais Traço 

 Com o aumento no padrão de vida e com os avanços tecnológicos no século 

XX, foram exigidas quantidades maiores de vários metais para suprir as demandas 

impostas pelo desenvolvimento. Inevitavelmente, o uso intensificado de metais 

aumentou a poluição associada aos mesmos, o que tem causado efeitos prejudiciais 

ao padrão natural dos ciclos biogeoquímicos, interferindo em diversas atividades 

biológicas. Segundo Cooney (1995), além da ação direta sobre a biota, os 

contaminantes derivados das atividades antrópicas afetam o uso dos ecossistemas 

aquáticos em outros níveis (econômico, recreacional e agrícola, por exemplo), além 

dos riscos de contaminação de águas servidas às populações, tanto para consumo 

direto, quanto pelo consumo de alimentos contaminados.  

 Em relação às causas de origem artificial (atividades antrópicas), as principais 

fontes de contaminantes metálicos são a combustão de combustíveis fósseis (carvão, 

óleo e gás natural), manufaturas de metais e fundições, mineração e processamento 

de minérios, lixiviação de aterros sanitários e incineração de lixo, escoamento urbano 

ou agrícola e efluentes de esgoto. Estes contaminantes metálicos se distribuem 

principalmente na atmosfera, água, solo e sedimentos (Smith, 1993) verificando-se, 

portanto, uma relação direta entre os compartimentos e, conseqüentemente, a 

distribuição dos metais em diversos níveis. 

A descarga de metais pesados em ambientes aquáticos pode levar a inúmeras 

respostas físicas, químicas e biológicas, que segundo Moore & Rammamorthy (1984) 
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podem ser classificadas em duas categorias principais: (1) os efeitos do ambiente no 

metal e (2) os efeitos dos metais no ambiente. A primeira categoria enfatiza que as 

condições nas águas receptoras podem conduzir a uma mudança na especiação e na 

toxicidade dos metais. Tais condições incluem diferentes contribuições de materiais de 

origem geoquímica e antropogênica, qualidade de efluentes industriais e concentração 

de queladores e sólidos em suspensão. 

 As respostas biológicas na segunda categoria são também freqüentemente 

diversas, sendo de grande interesse principalmente na Ecotoxicologia. Dependendo 

das condições ambientais, podem haver mudanças na densidade, diversidade, 

estrutura da comunidade e composição das espécies da população. A natureza e 

extensão destas respostas biológicas dependem amplamente da concentração das 

espécies de metais pesados e de processos físicos e químicos na água e sedimentos. 

Os fatores que influenciam na toxicidade de metais aos organismos aquáticos constam 

na Figura 2. 

Segundo Katz (1975) muitas agências reguladoras exigem que os níveis de 

quase todas as substâncias em qualquer suprimento de água do planeta devem ser 

zero. Muitas substâncias não essenciais são realmente tóxicas, principalmente as de 

origem artificial (produzidas pelo homem), e não deveriam estar presentes no 

ambiente. No entanto, diversas substâncias que são tóxicas em baixas concentrações, 

em concentrações ainda menores são essenciais para a manutenção da vida e das 

populações. O problema real é, portanto, saber quais concentrações destas 

substâncias químicas são permissíveis na água sem causar efeitos adversos nos usos 

e usuários dessa água. 

A questão sobre toxicidade dos metais levantada por Katz (1975) é muito 

importante, pois diversos metais estão presentes em processos bioquímicos 

essenciais de diversos organismos aquáticos, como por exemplo o Cobre e o Zinco. 

Estes metais, chamados de metais essenciais, necessitam de uma concentração 

ótima para que certos processos bioquímicos dependentes deles não sejam afetados. 

Se esta concentração não é alcançada, o organismo encontra-se deficiente neste 

elemento, e seu funcionamento geral é prejudicado. Geralmente, as concentrações 

ótimas destes elementos são muito baixas e facilmente atingidas na natureza. Porém, 

quando tais concentrações elevam-se, efeitos tóxicos podem começar a ocorrer, até 

certo ponto que é letal ao organismo. 
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Figura 2 - Fatores que podem influenciar na toxicidade de metais aos organismos aquáticos 

(Modificado de Wittmann, 1983) 

  

 No caso de metais não essenciais, como é o caso do Urânio por exemplo, que 

não são necessários em processos bioquímicos, o organismo geralmente apresenta 

uma tolerância a estes elementos até uma determinada concentração através de 

diversas estratégias bioquímicas e fisiológicas, como a produção de metalotioneínas. 

No entanto, esta tolerância tem um limite, que depois de atingido começam a ocorrer 

efeitos tóxicos. Caso a concentração continue a aumentar, logo o organismo não 

tolera mais a presença daquele metal, levando-o à morte. Estes fatos podem ser 

observados na Figura 3, que ilustra a essencialidade de metais traço como uma curva 

de dose-resposta variando da deficiência até o suprimento excessivo em relação a 

uma resposta dos organismos (como crescimento ou reprodução). 
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Figura 3 - Comportamento da curva dose-resposta com relação ao rendimento ou crescimento 

dos organismos em relação à concentração de metais essenciais e não essenciais 
(Modificado de Wittmann, 1983) 

 

  No entanto a complexidade da exposição dos organismos à contaminação por 

metais traço não se restringe apenas à espécie metálica e à concentração da 

exposição, mas também a forma que esta exposição ocorre e o tempo que ela leva. 

Dois tipos de efeitos podem ser observados com a exposição de organismos aquáticos 

a metais: efeitos agudos, gerados por uma exposição curta com concentrações altas 

(letais) de uma determinada substância tóxica; e efeitos crônicos, causados por uma 

exposição de longa duração geralmente a concentrações baixas (sub-letais) desta 

substância (Rand et al, 1995). As respostas agudas à contaminação são relativamente 

fáceis de se observar, geralmente acarretando a morte dos organismos. 

Porém os efeitos crônicos são muito mais sutis e difíceis de se avaliar. 

Segundo Timmermans (1993), exposições a longo prazo a concentrações sub-letais 

de metais traço podem causar um significante mudança ou retardamento do ciclo de 

vida, crescimento, desenvolvimento larval e reprodução em invertebrados de água 

doce. O autor salienta ainda que os efeitos de metais em invertebrados de água doce 

dependem de um número intrínseco de fatores como idade, tamanho, sexo, estado 

reprodutivo e nutricional, e que mesmo mudanças pequenas podem ter influência 

profunda na estrutura destas comunidades, podendo causar, por exemplo, alterações 

das relações predador-presa. 

1.2. Ecotoxicologia 

 Com o aumento da contaminação por metais e outros contaminantes e seus 

efeitos sobre o homem e o ambiente, a Ecotoxicologia se tornou cada vez mais 

necessária para que se pudesse avaliar, quantificar e definir limites para a emissão 

destes e outros contaminantes. Dessa forma, para identificar e controlar os 

lançamentos no ambiente aquático é importante a realização de testes de toxicidade, 

cuja interpretação e extrapolação das informações obtidas em laboratório possibilitam 

avaliar os níveis de contaminantes que estejam dentro de limites seguros e aceitáveis 
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para a manutenção da saúde dos ecossistemas. Os estudos ecotoxicológicos 

representam, portanto, um instrumento inicial para obtenção de dados quali e 

quantitativos sobre os efeitos adversos de químicos e outros tóxicos aos organismos, 

permitindo avaliar o potencial ou o nível de impacto a que um dado ambiente está 

submetido (Cooney, 1995).  

 Segundo Guckert (1996), avaliações de toxicidade são, na maioria das vezes, 

conduzidas com bioensaios de apenas uma espécie. Estas espécies são geralmente 

escolhidas por características como: fácil cultivo e teste em laboratório, por serem de 

uma população bem definida de espécies indicadoras que podem representar todas as 

espécies no ambiente, e por serem indicadores sensíveis dos efeitos das substâncias 

tóxicas. Assim, a lógica presente nos testes de toxicidade uniespecíficos é a de que 

focalizando os efeitos dos contaminantes estudados na espécie mais sensível do 

ambiente, ou nas espécies afetadas à menor concentração desta substância química, 

assume-se que (se for encontrada a espécie mais sensível), as concentrações de 

efeitos não observados poderão proteger todos os organismos no ambiente.  

 Esta teoria é muito lógica, pois se estamos trabalhando com a espécie mais 

sensível do meio, todas as outras espécies são mais resistentes que ela, e se esta não 

sofrer efeito algum, nenhuma outra sofrerá. No entanto, Guckert (1996) salienta que 

essa filosofia têm sido criticada devido à nossa inabilidade de saber se a espécie mais 

sensível já foi testada, ou então se ela realmente existe.  

 Cairns (1995) aponta três principais pontos de fraqueza nesta teoria clássica: 

1- Como ter certeza que o limitado número de espécies teste (geralmente bem 

menor que 100) realmente incluem as espécies mais sensíveis de milhões 

de espécies presentes nos sistemas naturais? 

2- Mesmo se a espécie de laboratório fosse de fato a espécie mais sensível 

no meio para uma determinada substância química, há uma ampla, 

evidência na literatura que demonstra que esta mesma espécie pode não 

ser a mais sensível para todas as substâncias químicas. 

3- A espécie pode responder de modo diferente quando isolada de outras 

espécies, e substâncias químicas podem agir diferentemente quando em 

misturas. 

 Diversas limitações decorrem da extrapolação das informações obtidas em 

laboratório, uma vez que os testes são conduzidos em situações controladas (luz, 

temperatura, alimento, etc), sendo variável apenas a dose do contaminante ou a 

amostra ambiental. Assim, têm sido freqüente a análise e preocupação de alguns 

problemas nos estudos de avaliações de risco de substâncias químicas no ambiente, 

incluindo a dificuldade de avaliar de forma conjunta a ação tóxica de diferentes 
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compostos e a extrapolação de estudos de laboratório com poucas espécies para 

comunidades naturais. Como mencionado anteriormente, experimentos de laboratório 

simplificam as situações reais, pois a exposição a substâncias tóxicas, condições 

ambientais e interações ecológicas são muito diferentes (Jak et al, 1996).  

 Então, por que até hoje a maior parte das agências reguladoras internacionais 

não dá o devido valor aos testes ecossistêmicos tanto quanto aos testes em 

laboratório no campo da ecotoxicologia? Uma das principais razões é a de que os 

testes de laboratório são mais fáceis e baratos de se executar. No entanto, Cairns 

(1995) salienta que esta justificativa não se sustenta, pois os custos gerados pela 

recuperação do ambiente por um gerenciamento inadequado do mesmo são 

extremamente maiores. Este gerenciamento errôneo pode ser gerado do "grande 

salto" que é dado ao se considerar que um rato numa gaiola ou um peixe num aquário 

podem prever com precisão a resposta de ecossistemas complexos, possuindo 

atributos e variáveis não considerados em testes de laboratório. 

 No entanto, testes uniespecíficos não podem ser dispensados, principalmente 

pelo fato de que testes ecossistêmicos sofrem influência de inúmeros fatores, 

impossíveis de serem monitorados em sua totalidade. Segundo Parkhurst (1994), o 

uso de testes de toxicidade uniespecíficos para prever efeitos de contaminantes em 

comunidades aquáticas gera um grau de incerteza causado por uma variedade de 

fatores. No entanto, a presença desta incerteza não exclui a necessidade do uso 

destes testes para monitoramento e regulação da toxicidade. Pelo contrário, isso 

apenas demonstra que este grau de incerteza deve ser considerado na aplicação e 

interpretação de testes de toxicidade uniespecíficos.  

 Porém, não é isto que é observado. A persistência em aplicações de testes 

padronizados e simples são atribuídas por Cairns (1995) a três principais fatores:  

1) O alto grau de especialização na ciência tende a focalizar em métodos 

reducionistas (um componente particular do sistema) e a ciência integrativa 

(interações dos componentes) não têm, até recentemente, recebido muita 

atenção ou apreciação.  

2) Diferenças de design que ocorrem entre testes que são facilmente 

repetíveis e testes mais representativos das respostas ambientais 

impedindo combinações de resultados. A padronização de testes 

toxicológicos conduz à eliminação de diversas variáveis que contribuem 

com o realismo ecológico.  

3) Até que um teste se torne de uso geral, um considerável investimento de 

capital e inércia esteve envolvido. Mostrar as discrepâncias entre a 

capacidade destes métodos de testes e os níveis desejados de 
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performance poderia conduzir a uma perda de confiança, de trabalho de 

empresas de consultoria e de autoridade da agência reguladora. 

 Os testes de toxicidade ecológica aparecem justamente para tentar ocupar o 

espaço entre a ecotoxicologia e a ecologia. Segundo Guanguo (1990), estes 

experimentos ecológicos têm sido desenvolvidos principalmente para três campos de 

estudo em ambientes marinhos, mas que podem ser generalizados para quaisquer 

ambientes aquáticos: Exploração e manejo de recursos; Poluição e proteção ambiental 

e Oceanografia (ou limnologia) biológica geral, principalmente na necessidade de 

compreensão de processos e medidas de fluxos. Dentro destes campos, os 

ecossistemas experimentais são muito úteis na para se testar hipóteses, desenvolver 

investigações exploratórias cuidadosamente planejadas e criar experimentos 

especialmente desenhados envolvendo o uso de substâncias perigosas. 

 Uma definição geral de ecossistema experimental foi feita por Lalli (1990): “São 

sistemas fisicamente confinados, auto-sustentáveis, multitróficos, com sua duração 

excedendo o tempo de geração do penúltimo nível trófico presente, e com tamanho 

suficiente para se possibilitar que amostragens e medidas pertinentes sejam feitas 

sem afetar seriamente a estrutura e dinâmica do sistema”. 

 O desenvolvimento de ecossistemas experimentais tem sofrido grande 

influência pelo rápido desenvolvimento de instrumentação e tecnologia e por novas 

teorias em ciências correlatas próximas, especialmente a teoria de sistemas e análise 

de sistemas, incluindo modelagem e simulação (Guanguo, 1990). Além disso, com a 

contaminação ambiental crescente por diversas substâncias, a necessidade da 

compreensão de seus reais efeitos nos ecossistemas torna-se essencial para o 

desenvolvimento de ferramentas de gerenciamento mais eficientes e realísticas, e os 

ecossistemas experimentais ajudam a fornecer informações preciosas para tal. Este 

fato se comprova ao se observar que agências reguladoras internacionais procuram 

cada vez mais tornar estes tipos de testes mais comuns, como é o esforço da EPA 

(Environmental Protection Agency) Norte-Americana com relação aos pesticidas no 

meio ambiente. 

1.2.1. A avaliação dos efeitos de contaminantes em Mesocosmos 

 Existem diversos tipos de ecossistemas experimentais, e cada um deles 

procura atender às necessidades específicas de cada tipo de teste. Em relação aos 

testes aquáticos, Graney et al. (1995) caracteriza quatro tipos de estruturas que são 

mais comumente utilizadas: 
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• Microcosmos – Tanques fabricados com tamanho suficiente para serem 

representativos de ecossistemas lênticos e pouco influenciados pelas 

condições ambientais. Variam em volume de 2000 a 15000 litros. 

• Mesocosmos – Tanques de terra construídos artificialmente variando de 

tamanho de 0,01 a 0,1 hectare e em volume de 100 a 1000m3. 

• Limnocurrais – Cercos artificiais colocados na região pelágica de tanques, 

lagos ou ambientes marinhos. Variam em volume de 2,5 a mais de 2,5 milhões 

de litros. 

• Cercos litorâneos – Divisores plásticos utilizados para isolar a região litorânea 

de tanques. Tem de 1000 a 50000 litros e profundidade máxima de 2 metros. 

 Verifica-se, a partir das informações acima, que a classificação para estruturas 

experimentais é controversa. Estas estruturas também podem ser classificadas como 

estudos de campo simulados, por serem sistemas artificiais cercados, representando 

simplificações de ecossistemas específicos. Neste estudo, os sistemas experimentais 

utilizados foram classificados como mesocosmos (discussão mais detalhada no ítem 

Justificativas a seguir). 

 No entanto, não há um consenso em relação ao que é um mesocosmos. 

Algumas definições são bastante aceitas, como a de Odum (1984), que explica que "o 

termo mesocosmos parece mais apropriado para sistemas de tamanho médio entre os 

microcosmos de laboratório e os grandes macrocosmos complexos do mundo real", e 

a definição de Banse (1982), na qual "Mesocosmos expressa a variação em tamanho 

de veículos experimentais maiores que recipientes de bancada porém menores que, e 

isolados de, qualquer subunidade do ambiente natural". 

 Segundo Graney et al (1995), os estudos de mesocosmos foram desenvolvidos 

como uma alternativa para os problemas encontrados nos testes de laboratório, como 

resultados falso-positivos ou falso-negativos. Dentro desta avaliação diferenciada, os 

mesocosmos representam uma parte isolada do ambiente natural ou um modelo físico 

de um ecossistema lótico ou lêntico nos quais os sistemas de teste são manualmente 

tratados com as substâncias tóxicas nas concentrações teste pré-determinadas.   

 Sendo assim, os experimentos em mesocosmos apresentam vantagens em 

relação aos estudos de laboratório, pois possibilitam que outros fatores sejam 

avaliados de forma conjunta, os quais, nos experimentos laboratoriais, não poderiam 

ocorrer dada as situações controladas.  Segundo Jak et al (1996), experimentações 

desenvolvidas em mesocosmos permitem o estudo de efeitos de contaminantes em 

organismos e comunidades sob condições semi-naturais simuladas, porém idênticas e 

controladas, sendo que não apenas os efeitos toxicológicos diretos podem ser 

observados e quantificados, mas implicações ecológicas indiretas também se tornam 
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aparentes. Assim, estes estudos podem eventualmente permitir que dados de 

toxicidade derivados de laboratório sejam extrapolados para o meio ambiente. Na 

Tabela 2, Graney et al (1995) sumarizam as vantagens e limitações no uso de estudos 

de campo simulados. 

Os mesocosmos devem ser considerados como ferramentas essenciais no 

estudo de poluição marinha e de água doce, preenchendo a lacuna que existe entre 

testes de toxicidade uniespecíficos e o ambiente natural, ou melhor dizendo, entre a 

toxicologia experimental e a tóxicologia ecológica (Chapman, 2002). Dentre os 

diversos tipos de aplicações que os mesocosmos apresentam com referência à 

contaminação ambiental, Pilson (1990) salienta os mais comuns: 

a) Eutrofização, particularmente com respeito aos blooms de algas e as 

sucessões intensificadas ou terminadas bruscamente. 

b) O destino e efeitos de contaminantes complexos como esgotos de 

portos, efluentes industriais, descargas em rios e derivados de óleo; 

c) A transformação temporal dos contaminantes; 

d) O seqüestramento dos contaminantes em diferentes fases incluindo 

biodisponibilidade, transferência ao longo da cadeia trófica e 

biomagnificação. 

e) O desenvolvimento de cenários simulados realísticamente para 

propósitos específicos; e a avaliação de efeitos crônicos de 

contaminantes nos ecossistemas por longos períodos. 
Tabela 2 - Vantagens e limitações dos estudos de campo de Mesocosmos simulados (Graney 

et al, 1995). 

VANTAGENS DESVANTAGENS 
1. O sistema de teste contém um ecossistema 
completo em funcionamento e em proporções 
apropriadas. 

1. Dificuldades de estabelecimento de comunidades 
de peixes realísticas e relações predador-presa 
associadas. 

2. O sistema pode ser caracterizado e mantido 
constante por um período de tempo definido. 2. Muito caro para se construir e manter. 

3. As condições dentro do sistema podem ser 
monitoradas antes e depois da adição da 
substância química de interesse. 

3. Divergência dos sistemas replicados ocorre com 
o tempo 

4. O sistema pode ser replicado em um design 
estatístico apropriado 

4. Fatores de escala devem ser considerados 
cuidadosamente. 

5. Certos componentes do ecossistema poder ser 
isolados, removidos ou aumentados para 
determinar os efeitos de contaminantes nestes 
componentes 

 

6. Condições ambientais, e assim a exposição, são 
mais realísticas que aquelas de estudos de 
laboratório 

 

7. Os efeitos das substâncias químicas em um 
grande número de espécies com diferentes 
sensibilidades podem ser investigados 
simultaneamente. 

 

8. Efeitos de nível ecossistêmico e interações entre 
espécies podem ser investigados  
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1.3. Justificativas 

1.3.1. Sobre a escolha dos contaminantes 

 Atualmente, diversos trabalhos têm reportado a contaminação dos 

ecossistemas aquáticos por metais pesados em diversos países. No Brasil, os 

resultados obtidos têm demonstrado os problemas de contaminação com metais 

pesados tanto na região costeira (Silva et al., 1996; Perin et al., 1997; Lacerda, 1998) 

como nas águas continentais (Avelar et al., 1997; Carvalho et al., 1999; Jordão et al., 

1999), principalmente por Cd, Cromo, Cobre, Hg, Ni e Pb. Alguns dos resultados 

obtidos nos estudos ecotoxicológicos podem ser encontrados em Espíndola et al. 

(2000), e alguns exemplos de contaminação ambiental por metais traço no Brasil em 

águas de zonas costeiras e interiores podem ser observados na Tabela 3. 
Tabela 3 - Poluição por metais em alguns locais da costa brasileira. Adaptado de Pfeiffer et al 

(1988)1, Azevedo et al. (1993)2, Teixeira et al. (1997)3, Hatje et al. (1998)4, Avelar et 
al. (1997)5, Jordão et al. (1999)6. 

Local Tipo de Indústria Metais 

Baía de Todos os Santos (BA)1 Indústria de óleo, Metalúrgicas e 
Esgoto urbano Hg, Pb, Cd, Zn 

Baixo Rio Jacuí (RS)3 Processamento de carvão e 
produção de aço 

Cromo, Cobre, Fe, Co e 
Ni 

Baía de Guanabara (RJ)1 Indústrias Químicas e de Óleo e 
Esgoto Urbano Cromo, Cobre 

Rio dos Sinos (RS)4 Efluentes Industriais Cromo, Cobre, Zn, Pb e 
Cd 

Baía de Sepetiba (RJ)1 Metalúrgicas Cromo, Cd, Zn 
Rio Sapucaí Mirim (SP) 5 Efluentes Industriais Cromo, Zn 

Baía de Santos (SP)1 Indústrias Químicas e de Óleo e 
Metalúrgica Hg 

Lagoa dos Patos (RS)1 Fertilizantes e Esgoto Urbano Cromo, Pb e Cd 
Rios tributários da lagoa de 
Jacarepaguá (RJ)2 Esgoto Urbano e Industrial Cromo, Cobre, Cd, Ni e 

Zn 

Conselheiro Lafaiete (MG)6 Mineração Cromo, Cobre, Mn, Fe, 
Cd e Ni 

  

 Segundo Rashed (2001), existem diversas fontes de contaminação ambiental 

por metais traço, sendo que as mais comuns são os efluentes industriais, pesticidas, 

resíduos de mineração e processamento de produtos minerais e resíduos de curtume, 

precipitação periódica com contaminantes atmosféricos, gasolina e óleo de 

embarcações, além dos esgotos domésticos e resíduos sólidos. Dentre os metais 

traço encontram-se o Cromo e Cobre, os quais possuem várias origens, têm ocorrido 

em ecossistemas brasileiros de diferentes regiões, como nos estados de São Paulo 

(Bevilacqua et al.; 1996), Rio de Janeiro (Carvalho et al., 1999) e Minas Gerais (Jordão 

et al., 1999). Estes dois metais estão presentes em diversos compostos amplamente 

utilizados em diversos tipos de indústrias, como demonstrado na Tabela 4. 
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Com base nesses trabalhos foi feita a escolha dos metais a serem estudados 

(Cromo e Cobre), pois além de tratarem-se de dois dos contaminantes inorgânicos 

mais comuns nos trabalhos citados, apresentam comportamento diferente nos 

organismos e, conseqüentemente, nos ecossistemas, uma vez que Cromo trata-se de 

um elemento tóxico e Cobre um micronutriente essencial, porém tóxico em altas 

concentrações (Sunda & Huntsmann, 1998).  As características mais importantes e 

que evidenciam a necessidade de estudos sobre o Cobre e o Cromo em ambientes 

aquáticos constam nas descrições a seguir.   
Tabela 4 - Sumário dos compostos de Cobre e Cromo, suas respectivas fórmulas e principais 

usos. (Adaptado de Moore & Ramamoorthy, 1984). 

Componente Fórmula Usos 
Cromita FeOCr2O3 Refratário e Ligas Metálicas 

Dicromato de Sódio Na2Cr2O7

Pigmentos, Agentes de 
Curtimento, Oxidantes e 
Cromagem 

Arsenito de Cobre Cromado 
Produto da reação de H3AsO4 

+ Na2HAsO4 + Na2Cr2O7 + 
CuSO4

Preservativo de madeira 

Cobre Metálico Cobre 
Ligas metálicas e 
Equipamentos elétricos e 
eletrônicos 

Sulfato de Cobre CuSO4

Algicida, Herbicida, Tinturaria e 
uma grande variedade de usos 
industriais 

Arsenito de Cobre CuHAsO3

Inseticida, Fungicida, 
Preservativo de madeira e 
como Pigmento 

Cromato de Cobre CuCrO4
Fungicida, Inseticida e em 
Tingimento 

Cloreto de Cobre CuCl2
Catalizador Industrial, no 
Refino de Petróleo e Aditivo 
alimentar 

Acetoarsenito de Cobre Cobre(C2H3O2)2 , 3Cu(AsO2)2
Inseticida, Preservativo de 
Madeira e Pigmento 

Acetato de Cobre Cobre(CH3COO)2

Fungicida, como Catalizador 
em envelhecimento de 
Borracha e Pigmento 

Carbonato de Cobre Básico CuCO3, Cobre(OH)2

Tratamento de sementes, tinta 
e vernizes, aditivo em 
alimentação animal e avícola 

Seleneto de Cobre CuSe Semi-Condutores 

Estearato de Cobre (C18H35O2)2Cu 
Agente antiencrustante, 
envelhecimento de Borracha e 
Catalizador 

1.3.2. O Cromo 

 O Cromo é um metal branco, duro e lustroso com ponto de fusão de 1860°C. 

Pode apresentar diversas formas em ambiente aquático, sendo as duas principais o 

Cromo(+6) e o Cromo(+3), ocorrendo interconversões entre estas duas formas. O 

Cromo(+6) ocorre apenas em formas oxidadas como CrO3, CrO4
2- e Cr2O7

2-. O estado 
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de oxidação mais importante do Cromo é 3+, que forma um grande número de 

complexos cinéticamente inértes (Moore & Ramammorthy, 1984) Há uma virtual 

ausência de Cromo em organismos vivos (com exceção das moléculas de RNA e 

Niacina), provavelmente devido à baixa estabilidade de seus complexos protéicos 

(Moore & Ramammorthy, 1984). 

 Em ambientes de água doce o Cromo(+6) solúvel introduzido é removido pela 

redução a Cromo(+3) por Fe(+2), sulfitos dissolvidos, e certos componentes orgânicos, 

e subseqüente sorção a partículas e sedimento. Em contraste, o Cromo(+3) é oxidado 

rapidamente com um excesso de MnO2, e vagarosamente pelo oxigênio em condições 

similares às águas naturais. 

 O Cromo é transportado em rios primariamente em fase sólida (Moore & 

Ramammorthy, 1984), conferindo aos seus compostos uma alta persistência no 

ambiente (Lu, 1996). Parte do Cromo pode se manter como material em suspensão e 

acabar sendo depositado, permanecendo na forma particulada no sedimento em 

águas superficiais, podendo, sob certas condições ambientais, ser solubilizado e 

retornar ao meio. 

1.3.2.1. Contaminação 

 O Cromo é obtido principalmente do mineral Cromita (FeOCr2O3), que 

apresenta por volta de 68% de Cr2O3. Os usos do Cromo são dos mais diversos. 

Historicamente, seu uso foi documentado desde 1800, quando na França, Alemanha e 

Inglaterra era utilizado para aquisição de pigmento de pintura. Durante os próximos 25 

anos, o Cromo foi muito empregado em processos de coloração na indústria têxtil e 

em processos de curtimento de couro, que até hoje são utilizados. No final do século 

XIX iniciou-se o uso do Cromo como elemento refratário em forramento de fornos. A 

grande importância do Cromo na metalurgia iniciou-se por volta de 1910-1915, e 

desde esta época o consumo deste metal têm sofrido um crescimento contínuo. Os 

três maiores usos industriais do Cromo são para a metalurgia, refratário e em 

compostos químicos (Moore & Ramammorthy, 1984). 

 Na metalurgia seu uso é principalmente na confecção de ligas com ferro, pois a 

presença do Cromo aumenta a resistência à corrosão, à oxidação e a habilidade de 

resistir ao estresse a altas temperaturas. Estas ligas de ferro são amplamente 

utilizadas na fabricação de aço inoxidável e aços resistentes a altas temperaturas, que 

são empregados em ambientes corrosivos, em processos petroquímicos, partes de 

turbinas e fornos, ferramentas mecânicas, etc. A Cromita é usada geralmente junto 

com Magnesita na confecção de tijolos refratários, morteiros, armas e como material 
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de reparo em fornos de alta temperatura em indústrias de vidro e metalúrgicas que 

trabalham com ferro e outros metais. 

 O uso na fabricação de químicos é geralmente feita utilizando-se o Dicromato 

de Sódio. Os compostos de Cromo usados como mordentes (substâncias que ligam 

certos corantes às fibras têxteis, p.ex., sais trivalentes de Cromo e óxidos metálicos) e 

pigmentos nas indústrias têxteis; agentes de curtimento em indústrias de couro; como 

oxidantes e catalisadores na manufatura de produtos como a sacarina; na purificação 

de óleos, gorduras e outros produtos químicos; e como agentes para aumentar a 

capacidade desumidificante em colas, tintas e géis. 

 As principais emissões de Cromo em águas superficiais são provindas de 

processos de finalização metálica, como por exemplo, a cromagem e galvanoplastia. 

Emissões descontroladas têm grande potencial para contaminação de ambientes de 

água doce com o Cromo(+6), a forma mais tóxica do Cromo. Outras descargas 

menores de Cromo(+6) são provindas de recirculação de águas de resfriamento e 

produtos químicos de lavanderia. Fontes de Cromo(+3) incluem descargas líquidas de 

curtimento de couro e tingimento têxtil. 

 Outras fontes de compostos derivados de Cromo são: fitas magnéticas, 

cimento, papel, em sínteses químicas orgânicas, processamento fotoquímico, 

tratamento de água industrial e em águas de resfriamento. É também utilizado contra a 

presença de lodos formados por bactérias e fungos em águas de processamento e de 

aquecimento em cervejarias. Em medicina, seus compostos são utilizados em 

adstringentes e anti-sépticos (Moore & Ramammorthy, 1984). 

1.3.2.2. Efeitos Tóxicos 

 O Cromo apresenta-se na maioria das vezes na forma trivalente, que é cerca 

de 100 vezes menos tóxica que a forma hexavalente. No entanto, tais compostos são 

muito mais reativos biológicamente, ligando-se à ácidos nucléicos e iniciando 

processos carcinogênicos.  A forma hexavalente é corrosiva e causa úlceras na 

passagem nasal e na pele, além de induzir reações de hipersensibilidade cutânea 

(Lu,1996).  

 Segundo Moore & Ramamoorthy (1984) a toxicidade do Cromo (Cromo(+3) e 

Cromo(+6)) para organismos aquáticos é geralmente baixa. Na maioria das condições 

o Mercúrio, Cádmio, Cobre, Chumbo, Níquel e Zinco são mais tóxicos que o Cromo. 

Porém, efeitos tóxicos agudos do Cromo para invertebrados de água doce são 

altamente variados. A toxicidade deste metal sofre grande alteração quando certas 

características como a dureza da água são alteradas. O Cromo é menos tóxico em 

água salgada, devido à inibição competitiva por cátions, podendo também alterar seu 
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efeito tóxico final pela variação de salinidade. Efeitos subletais (crônicos) por 

exposição ao Cromo incluem decréscimo no crescimento e tamanho do corpo. Pode 

ser significante também na redução das taxas de reprodução e sobrevivência da prole 

(Moore & Ramamoorthy, 1984). 

 Este metal apresenta um alto potencial de bioacumulação ao longo da cadeia 

trófica e aqui o zooplâncton se torna muito importante, já que é uma ligação entre os 

produtores primários (fitoplâncton) e os consumidores de topo, como os peixes e os 

humanos. Alguns estudos, como o de Barreto (1994), demonstraram a bioacumulação 

do Cromo (+3) na biomassa planctônica e a importância deste elo na transferência do 

Cromo. 

1.3.3. O Cobre 

 Segundo Moore e Ramamoorthy (1984) o Cobre é um metal macio e flexível 

com uma condutividade elétrica e termal alta. O elemento Cobre pertence à terceira 

série de metais de transição, o que confere a ele uma ampla variação de suas 

propriedades espectral, magnética, de capacidade oxidativa e de estados de oxidação. 

Alguns complexos de estados de oxidação do Cobre são conhecidos, como o (+1), 

(+2) e (+3), sendo o Cobre(+2) o mais comum, e o Cobre(+1) típico de ácidos fracos.  

 O Cobre é amplamente distribuído na natureza em seu estado livre e em 

sulfitos, arsenitos, cloretos e carbonatos. Em ambientes aquáticos o Cobre ocorre 

tanto na forma solúvel como particulada e coloidal, sendo estas duas últimas as mais 

freqüentes. A fração solúvel pode conter tanto o íon livre, como o Cobre complexado a 

ligantes orgânicos e inorgânicos. Sua especiação em águas naturais é determinada 

por características físicas, químicas, hidrodinâmicas e biológicas do ambiente.  

 Seu transporte também se dá principalmente por forma adsorvida. O Cobre é 

adsorvido rapidamente aos sedimentos, resultando em níveis de resíduos muito altos. 

As taxas desta adsorção vão variar de acordo com o tipo de sedimento, pH, cátions 

competidores e a presença de ligantes e óxidos de Fe e Mn. A desorção por sua vez 

também depende do pH, salinidade e da presença de compostos quelantes naturais 

ou artificiais. 

 Diversas proteínas contentoras de Cobre têm sido identificadas em sistemas 

biológicos, como por exemplo a hemocianina. Cobre e Ferro estiveram envolvidos na 

seleção natural de células aeróbicas e na evolução de Metaloproteínas e 

Metaloenzimas. Esta evolução resultou no desenvolvimento de enzimas de Cobre e 

Zinco, Hemenzimas, enzimas de Cobre e Ferro e proteínas transportadoras de 

oxigênio (Moore & Ramamoorthy, 1984). Sendo assim, é um metal considerado 

essencial em concentrações baixas, por estar presente em praticamente todos os 
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organismos vivos. Alguns grupos, como por exemplo os moluscos, são 

essencialmente dependentes deste metal, porém também em baixas concentrações 

(Wittmann, 1983). 

1.3.3.1. Contaminação 

 Nriagu (1979, apud Moore & Ramammorthy, 1984) compilou diversas 

informações sobre a situação global do Cobre até os anos 80. Por mais que esta 

estimativa já tenha 20 anos, dificilmente ela se tornou menos preocupante, já que as 

atividades produtoras de Cobre não têm se reduzido. Segundo o autor, o fluxo total de 

Cobre para a atmosfera é de aproximadamente 75000 m³ de toneladas ao ano, dos 

quais 5000 a 13000 toneladas são depositadas nos oceanos por via úmida ou seca.  

 Depósitos hidrotermais são detentores de dois terços de todas as reservas 

mundiais de Cobre localizados principalmente às margens do Pacífico e nos cinturões 

de montanhas no sudeste europeu e Ásia central. Certas áreas na Austrália e Sibéria 

possuem também grandes depósitos de Cobre. A produção natural de Cobre na 

Natureza têm como principais fontes os sprays marinhos, vegetação, partículas 

vulcânicas, queimadas de florestas e poeira levada pelo vento. O tempo de residência 

de Cobre nos Oceanos varia de 1500 a 78000 anos, dependendo dos níveis de Cobre 

(Moore & Ramammorthy, 1984).   

 A descarga mundial por rejeitos de mineração e poeira são a maior fonte sólida 

de Cobre, seguidas pela produção de fertilizantes, esgoto municipal e industrial. Esta 

fonte é importante por contaminar diretamente as águas superficiais. O Cobre é 

utilizado amplamente como fungicida na agricultura ou como pigmento para a 

fabricação de tintas, estando sempre presente em efluentes industriais e domésticos 

(Moore & Ramammorthy, 1984).   

 Propriedades como maleabilidade, ductilidade, condutividade e resistência à 

corrosão fazem do Cobre um metal utilizado universalmente em indústrias elétricas, de 

construção, encanamentos e automotivas, sendo que a indústria elétrica é a maior 

utilizadora deste metal para transmissão energética e equipamentos elétricos e 

eletrônicos, consumindo mais de 50% de toda a produção deste metal, sendo portanto 

uma das maiores fontes poluidoras de origem industrial do mesmo (Moore & 

Ramammorthy, 1984). 

1.3.3.2. Efeitos Tóxicos 

 Segundo Moore & Ramamoorthy (1984), as taxas de absorção de Cobre por 

invertebrados planctônicos geralmente depende das concentrações de Cobre na água. 

Em adição, a captação de Cobre por invertebrados bentônicos está diretamente 
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relacionada com os níveis do metal no sedimento. Dependendo das espécies, a baixa 

temperatura pode abaixar as taxas de absorção do metal; similarmente, estas taxas 

variam com a salinidade e a presença de outros metais na solução. 

 O Cobre é altamente tóxico a invertebrados marinhos e de água doce. No 

entanto a toxicidade é geralmente maior para organismos de água doce do que para 

organismos marinhos, refletindo a relativa proporção de íons de Cobre tóxico livres na 

solução. A Concentração de Cobre em invertebrados marinhos é freqüentemente 

maior que em organismos de água doce. Isto reflete a presença de Cobre 

biodisponível que é seqüestrado nos tecidos. Ainda segundo Moore & Ramamoorthy 

(1984), o Cobre pode ser acumulado em níveis tróficos mais elevados, no entanto os 

autores salientam ainda que poucos estudos relativos à transferência de Cobre pela 

cadeia trófica foram feitos. 

 A presença de quelantes orgânicos e matéria orgânica e EDTA na solução 

aumentam consideravelmente a sobrevivência dos organismos. Além disso, partículas 

em suspensão como silte e argila podem adsorver o Cobre da solução, diminuindo 

assim sua biodisponibilidade para os organismos. Algumas espécies podem se 

adaptar a altos valores de Cobre, como o demonstrado para três espécies de 

protozoários por Sudo & Aiba (1973). 

 Apesar de ser essencial a todos os organismos, o cobre é considerado 

altamente tóxico às algas, fungos, sementes de plantas e invertebrados e 

moderadamente tóxico aos mamíferos (Bowen, 1966). Em testes toxicológicos, 

observou-se que o cobre tem efeito significativo sobre rotíferos e cladóceros típicos de 

ambientes de água doce (Pascoe et al, 2000). Em geral a sensibilidade é 

inversamente proporcional à idade ou tamanho do animal. Sosnowski et al (1979) 

encontraram que a LC50 no copépodo Calanoida marinho Acartia tonsa é diretamente 

correlacionada com a densidade populacional e a dieta alimentar. 

 A toxicidade do Sulfato de Cobre (CuSO4.5H2O) para a comunidade 

zooplanctônica (cladóceros, rotíferos e copépodos) foi estudada por McIntosh & 

Kevern (1974) em experimentos em tanques no Hemisfério Norte. Os autores 

observaram que em concentrações com 3 ppm de CuSO4, houve uma depleção das 

populações de cladóceros e rotíferos. Quando a contaminação ocorreu novamente nos 

tanques com as populações já afetadas, houve uma combinação da depleção de 

oxigênio, produção de H2S e liberação de Cobre de grandes massas em 

decomposição, o que acabou por suprimir as populações de rotíferos, copépodos e 

cladóceros. Em concentrações menores, como 1 ppm de CuSO4, foram observados 

efeitos perceptíveis nos cladóceros. 
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 Em experimentos de mesocosmos contaminados com Cobre no Lago Ohio 

(EUA), Havens (1994) observou resultados similares, onde os Cladocera foram 

drásticamente reduzidos e os Copepoda tornaram-se dominantes, o que afetou 

secundáriamente a cadeia trófica do sistema. Segundo o autor, a composição 

taxonômica do zooplâncton exerce um papel determinante na resposta à 

contaminação ao nível de comunidade.  

1.3.4. Sobre a escolha dos Mesocosmos 

 Apesar de diversos trabalhos apresentarem considerações sobre a dinâmica 

química destes metais em ecossistemas aquáticos, pouco se sabe sobre as interações 

entre estes metais e a estrutura das comunidades aquáticas. Nesse sentido, o 

presente trabalho visa contribuir para um melhor conhecimento dos efeitos dos metais 

nos ecossistemas e populações aquáticas, e das implicações ecológicas da 

contaminação do meio ambiente.  

 Os mesocosmos foram escolhidos como estruturas experimentais por serem 

mais adequadas à avaliação de impactos de contaminantes sobre a comunidade 

zooplanctônica. Além disso, os estudos de mesocosmos vêm sendo bastante 

empregados em outros países devido à necessidade de "validações de campo" dos 

resultados de testes de toxicidade efetuados em laboratório, o que geralmente gera 

diferenças significativas (Pascoe et al, 2000). No entanto, o desenvolvimento de 

experimentos em mesocosmos ainda é raro em ambientes tropicais sul americanos, 

possivelmente devido à complexidade e infra-estrutura necessária para o 

desenvolvimento dos mesmos.  

 Nos diversos projetos já desenvolvidos pelo Núcleo de Estudos de 

Ecossistemas Aquáticos, pertencente ao Centro de Recursos Hídricos e Ecologia 

Aplicada da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 

somente foram conduzidos experimentos em mesocosmos para avaliar o efeito do 

enriquecimento artificial de nutrientes (nitrogênio e fósforo) em ecossistemas lacustres 

(nos lagos do Vale do rio Doce, Minas Gerais) no final da década de 80 ou ainda 

aqueles desenvolvidos no final da década de 90 para avaliar a relação predador X 

presa, utilizando-se tanques experimentais com peixes e avaliando-se as respostas 

quanto à qualidade da água, produção primária e composição/densidade do 

zooplâncton. 

1.3.4.1. Escalas do Experimento 

 Uma das questões primordiais em termos de testes experimentais em campo é 

a escolha das escalas da unidade experimental (Perez, 1995). Visto que estes são 
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fatores influenciáveis nos resultados, principalmente em testes de avaliações em 

estrutura de comunidades aquáticas, houve uma atenção especial para este assunto 

no momento da definição do desenho experimental dos mesocosmos. 

 Até hoje não houve um consenso geral da definição do que é um Mesocosmos 

e um Microcosmos, principalmente em termos de volumes mínimos e máximos de 

cada um. Valores bem diferenciados podem ser observados em diversos trabalhos 

(Grice & Reeve, 1982; Parsons, 1982; Banse, 1982; Graney et al, 1995; Caquet et al. 

1996). O Diagrama de Parsons (1982) (Figura 4) sumariza as discussões a seguir com 

relação aos ciclos de vida e o tamanho e custo relativo para sua construção. 

1.3.4.1.1. Escala Espacial 

 Segundo Perez (1995), a dependência da riqueza de espécies e abundâncias 

no tamanho espacial é um dos maiores elementos de escala que têm influenciado o 

caminho pelo qual ecotoxicologistas têm desenhado e interpretado seus modelos 

físicos (i. e., modelos estruturalmente físicos, ou seja, não teóricos ou matemáticos). 

Os dois principais efeitos da escala espacial em modelos físicos são (1) inclusão ou 

exclusão de espécies e (2) artefatos potenciais associados ao processo de 

enclausuramento da água.  

 Dentro desta questão, valores de volumes mínimos têm sido propostos para se 

caracterizar o mesocosmos: entre 1 a 10 m³ (Lalli, 1990), 15 m³ (Caquet et al. 1996), 

0,1 a 1000 m³ (Graney et al, 1995), 1 a 300 m³ (La Point et al, 1989), entre outros. 

Exemplos de variações em termos espaciais de estruturas experimentais podem ser 

observadas no trabalho de Gearing (1989), no qual muitos trabalhos com 

experimentações de campo são discutidos. Discussões sobre estas padronizações em 

termos espaciais são feitas e certos autores discordam da mesma (Caquet et al. 

1996), sugerindo que "o termo mesocosmos poderia melhor caracterizar ecossistemas 

artificiais situados em condições ambientais (climáticas) naturais, que apresentam 

suficiente complexidade e estabilidade para serem auto-sustentáveis".  

 Apesar dos volumes de experimentos com zooplâncton em mesocosmos 

("sacos" de plástico) variarem muito de um desenho experimental para outro, Kuiper 

(1982) afirma que os tipos de efeitos encontrados em vários experimentos de 1,4 a 

1300m³ são comparáveis. Em experimentos citados pelo autor na costa da Noruega foi 

observado que o desenvolvimento do plâncton dentro de sacos de 1,4 e 30 m³ não 

demonstraram diferenças significativas. 
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Figura 4 - Relação aproximada entre os ciclos de vida dos organismos aquáticos e o tamanho e 

custos relativos para o desenvolvimento de experimentos em mesocosmos (CEE 
significa Controlled Experimental Ecosystem). (Modificado de Parsons, 1982) 

  

 Partindo deste ponto de vista, e não havendo um consenso nem uma 

padronização internacional amplamente utilizada para tal, o volume dos mesocosmos 

utilizados neste experimento foi estipulado em uma média de 5m³. A complexidade do 

sistema foi garantida possibilitando que os tanques tivessem aberturas para o 

substrato e para o ar, integrando assim todos os compartimentos abióticos que 

possam ter influência sobre os contaminantes e sobre a comunidade zooplanctônica.  

1.3.4.1.2. Escala Temporal  

 A escala temporal é outro fator de grande importância. Esta escala têm relação 

com diversos fatores, entre eles o tamanho e tempo de desenvolvimento dos 

organismos da comunidade estudada e o tamanho da estrutura experimental. Assim, 

quanto maiores os organismos pertencentes ao mesocosmos e maior o tempo de 

desenvolvimento destes até completar seu ciclo reprodutivo, maior deverá ser o tempo 

de experimentação (caso não esteja apenas avaliando-se a mortalidade aguda). Um 

exemplo disso são os experimentos com peixes, que geralmente demoram muito 

tempo para crescer e atingir a idade reprodutiva.  
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 Quando a comunidade é composta por organismos menores e de ciclo de vida 

curto, menor é a necessidade de duração do experimento, pois efeitos na estrutura 

populacional conseguem ser observados mais rapidamente. A comunidade 

zooplanctônica é um exemplo disso, com muitos de seus organismos atingindo idade 

reprodutiva em pouco tempo, como por exemplo uma semana para copépodos 

(Espíndola & Niselli, 1996) e cladóceros (Melão, 1997) e um período ainda menor para 

rotíferos e outros organismos microzooplanctônicos. 

 Sendo assim, o desenho experimental em termos espaciais e temporais 

escolhido para execução deste experimento é equivalente ao de outros experimentos 

com objetivos similares e executados com sucesso (Hanazato & Yasuno, 1987; 

Hanazato et al, 1989; Jak et al., 1996; Peither et al, 1996; Sterza et al., 2002). 

1.3.5. Sobre a escolha da comunidade zooplanctônica 

 A comunidade zooplanctônica possui expressiva importância em ambientes 

aquáticos, pois os diversos grupos de organismos que a compõe estão intimamente 

ligados com a cadeia trófica destes ambientes, sendo a principal ligação entre a 

produção primária do fitoplâncton e os consumidores de níveis mais altos na cadeia 

trófica aquática, como macroinvertebrados bentônicos, peixes, aves e até mesmo a 

espécie humana. Em ambientes de água doce os organismos holoplanctônicos (que 

tem todos seus estágios de vida no plâncton) do zooplâncton são representados 

principalmente pelos Cladocera, Copepoda (Calanoida e Cyclopoida) e Rotifera, 

embora outros organismos, como larvas de insetos, turbelários e anelídeos possam 

ser encontrados freqüentemente em amostras do plâncton, principalmente associados 

a eventos ambientais que possam promover o arraste de várias espécies de zonas 

litorâneas ou da fauna associada as macrófitas para a região limnética de lagos e 

reservatórios (Esteves, 1988; Rietzler, 1991; Espíndola & Niselli, 1996; Fryer, 1997).  

 Pelo fato do zooplâncton ser um elo de ligação entre os produtores primários e 

os consumidores na cadeia trófica de ambientes límnicos, estes organismos tornam-se 

importantes na avaliação do processo de bioacumulação de metais traço. Alguns 

metais traço, por exemplo, tem a capacidade de serem bioacumulados por 

determinadas espécies de algas (absorção direta) e zooplâncton (indiretamente pelo 

alimento), transferindo estes contaminantes aos consumidores de topo e assim em 

seqüência na cadeia trófica, em um processo ecológico chamado de biomagnificação.  

 Outra importância do zooplâncton reside no fato de que diversas espécies 

apresentam maior sensibilidade às variações das condições ambientais (como 

temperatura, salinidade, nutrientes, pH, etc) e a presença de diversas substâncias 

químicas. Desta forma, muitas espécies zooplanctônicas são excelentes indicadoras 
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das alterações ambientais e, conseqüentemente, da saúde do ecossistema. Além 

disso, segundo Hanazato (2001), o zooplâncton é freqüentemente utilizado em testes 

ecotoxicológicos (como os gêneros Daphnia e Ceriodaphnia), por serem mais 

sensíveis à presença de substâncias tóxicas e por ocuparem uma posição central na 

cadeia trófica lêntica.  
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2. OBJETIVOS 

 O objetivo principal deste trabalho foi avaliar o efeito dos metais Cromo (Cr) e 

Cobre (Cu) sobre a estrutura (composição e densidade) da comunidade 

zooplanctônica (Cladocera, Copepoda e Rotifera) de água doce em experimentos de 

mesocosmos. 

 Os objetivos específicos foram: 

• Avaliar os efeitos da adição de Cromo e Cobre na composição e densidade de 

espécies zooplanctônicas por meio da utilização de índices ecológicos, como 

riqueza e diversidade de espécies. 

• Avaliar os efeitos da adição de Cromo e Cobre na fertilidade (denota a 

'capacidade de gerar crias' ou o 'grau dessa capacidade') através da avaliação 

do estoque de ovos instantâneo da população de cada espécie de 

microcrustáceo planctônico. 

• Avaliar se as concentrações máximas permissíveis de Cobre (0,02 mg/l) e 

Cromo (0,05 mg/l) para corpos de água classe 2 (de águas de abastecimento) 

no Brasil de acordo com a Resolução n°20/ 1986 do CONAMA causam efeitos 

na estrutura da comunidade. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 Este trabalho consta de duas partes, cada uma sendo experimentos 

independentes porém com objetivos similares. A primeira parte foi a execução de um 

experimento preliminar em microcosmos em curta duração. A segunda parte (a 

principal deste trabalho) foi a execução do experimento de mesocosmos instalados na 

Represa do Broa. O experimento preliminar, de menor complexidade, foi feito de forma 

a avaliar a possibilidade de execução do experimento principal em campo, além de 

testar e aprimorar as análises que foram feitas nesta segunda parte. 

3.1. Testes Preliminares: Experimentos em Microcosmos Expostos 

Apesar dos experimentos de Mesocosmos serem ferramentas muito boas na 

avaliação dos efeitos ecológicos da contaminação no ambiente, estes apresentam 

uma complexidade elevada e certas peculiaridades que, como demonstra a literatura, 

acabam gerando alguns tipos de problemas. Provavelmente, o problema mais 

“clássico” dos mesocosmos é o da baixa replicabilidade do experimento. Isto acaba 

por gerar uma dificuldade em aplicar inferências estatísticas convencionais a 

resultados de experimentos em mesocosmos, o que acabou se tornando uma das 

maiores críticas das técnicas que envolvem enclausuramento (Gamble, 1990). A 

realização de experimentos de menor escala e complexidade pode ajudar na 

compreensão dos resultados dos experimentos em mesocosmos. Os resultados deste 

experimento são muito úteis na compreensão da influência do Cobre e Cromo e do 

processo de enclausuramento sobre a comunidade zooplanctônica de água doce. 

3.1.1. Instalação do experimento 

 Este experimento foi executado no período de 11 a 18 de Dezembro de 2001, 

no Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada (CRHEA), do Departamento de 

Hidráulica e Saneamento (SHS), da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), 

Universidade de São Paulo (USP). Como microcosmos, foram utilizados 9 tanques 

cilíndricos de fibra de vidro (triplicata para cada metal e o controle), com 

aproximadamente 72 litros de capacidade (45 cm de diâmetro e 0,16 m2 de área 

superficial), previamente lavados com HNO3 5% e água destilada. Os microcosmos 

foram acondicionados dentro de um tanque maior de concreto localizado próximo à 

margem da represa do Broa, contendo água corrente da mesma, de modo a procurar 

manter suas condições de temperatura semelhantes às da represa e evitar alterações 

muito intensas de temperatura. Cada tanque foi mantido com uma altura segura de 

sua borda em relação ao nível de água do interior do tanque de concreto, procurando-
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se evitar a mistura de água e conseqüente alteração do ambiente de cada 

microcosmos. 

Para a execução do experimento foram coletados com uma bomba d’água, à 

baixa rotação, 600 litros de água da Represa. Esta água foi filtrada em rede de 

plâncton de 48 µm, e toda água filtrada foi reservada em galões de 200 litros, 

enquanto todo o plâncton coletado foi reservado em um galão separado. Após a 

filtragem, a água e o plâncton foram imediatamente transportados até o local de 

instalação do experimento, onde cada microcosmos foi preenchido aleatoriamente 

com 72 litros de água da represa. 

A inserção do plâncton no sistema foi feita de modo a tentar mantê-la similar 

em todos os microcosmos. Para tal, o galão com o plâncton coletado foi 

homogeneizado e deste foram retiradas alíquotas com um béquer. Cada alíquota foi 

sendo colocada aleatoriamente em cada um dos microcosmos, de modo a todos terem 

a mesma quantidade de alíquota. Durante este processo também foram retiradas as 

mesmas quantidades de alíquotas colocadas nos microcosmos para serem 

imediatamente preservadas, de modo a se conhecer a condição inicial do sistema. 

Após este processo de montagem e preenchimento dos microcosmos com água 

e plâncton, os mesmos foram deixados “em repouso” por aproximadamente 2 horas, 

quando então foi feita a contaminação. Para tal, primeiramente foi selecionada a 

ordem de contaminação: controle, contaminados com cromo e contaminados com 

cobre (Figura 5). Após isto, adicionaram-se as seguintes soluções de metais: 1,44 L de 

CuSO4.5H2O 1 mg.L-1 nos tanques contaminados com Cobre e 3,6 L de K2Cr2O7 1 

mg.L-1 nos tanques contaminados com Cromo, de modo a atingirem as concentrações 

máximas permitidas pela Resolução n°20 do CONAMA 86, de 0,02 e 0,05 mg.L-1, 

respectivamente. 

3.1.2. Coleta de amostras 

 O experimento teve duração total de uma semana, sendo que as coletas foram 

realizadas de acordo com a Tabela 5: 
 

Tabela 5 - Cronograma de coleta de amostras nos microcosmos. 

horas 0 3 24 48 72 96 120 144 168 
Água para análise de metais 
(Cobre e Cromo) 

X X X X X X X X X 

Zooplâncton X        X 
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Figura 5 - Esquema da disposição dos microcosmos no experimento, sendo C = controle; Cu = 

cobre e Cr = cromo. 

 

 
Figura 6 - Distribuição dos microcosmos nos tanques experimentais (Foto: Mariana Beraldo 

Masutti) 

 

3.1.2.1. Água 

 No momento da coleta para a montagem do experimento, algumas variáveis 

físicas e químicas da água da represa foram determinadas utilizando-se multi-sensor 

Modelo Horiba U-10. Foram também coletadas três amostras de água, com o auxílio 

de garrafa de Van’Dorn, para a determinação das concentrações iniciais de Cobre e 

Cromo. 
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Durante o experimento, amostras de água foram coletadas dos microcosmos 

por sifonamento a meia altura do tanque. Para as análises de metais foram coletadas 

amostras de 200 ml a cada 24 hs. Todos os materiais utilizados, assim como os 

recipientes de polietileno utilizados para armazenamento das amostras, foram 

previamente limpos lavados com HNO3 10%, para as amostras para análise de metais, 

sendo mantidas sob refrigeração até seu processamento. 

3.1.2.2. Zooplâncton 

Todas as amostras de zooplâncton foram preservadas com formol tamponado 

com bórax e com 6% de açúcar dissolvido (Haney & Hall, 1973). No momento da 

inserção do plâncton nos microcosmos, uma quantidade de alíquotas igual à colocada 

nos microcosmos foi separada e fixada para análise do zooplâncton, sendo este 

considerado o valor do inicial do experimento. Não foram coletadas amostras ao longo 

da semana de exposição, para se evitar uma interferência muito grande no processo, 

por se tratarem de estruturas experimentais relativamente pequenas e um período de 

exposição curto. Após uma semana de exposição cada microcosmos foi 

cuidadosamente retirado e todo seu conteúdo foi filtrado por uma rede de plâncton de 

48 µm de abertura de malha, e cada amostra fixada para posterior análise. 

3.1.3. Preparação e análise das amostras 

3.1.3.1. Água 

3.1.3.1.1- Clorofila 

 As amostras coletadas para análise de clorofila foram imediatamente filtradas 

em filtro de fibra de vidro (GF/C, Millipore) de 1,2 µm de porosidade. As concentrações 

de clorofila foram determinadas segundo a metodologia descrita em Nusch (1980), 

com extração em etanol 80% a quente. 

3.1.3.1.2. Metais 

 Para a determinação dos metais Cobre e Cromo dissolvidos, as amostras 

foram primeiramente filtradas em membrana de acetato de celulose de 0,45 µm de 

porosidade e então acidificadas para preservação com NHO3 até pH 1 (Van Loon, 

1985) e analisadas através de espectrometria de absorção atômica em forno de 

grafite.  
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3.1.3.1.3. Zooplâncton 

 A contagem dos microcrustáceos planctônicos foi feita utilizando-se câmara de 

Bogorov adaptada sob microscópios estereoscópicos e a identificação feita em 

microscópio binocular, com consulta de bibliografia adequada (Rocha & Matsumura-

Tundisi, 1976; Reid, 1985; Matsumura-Tundisi, 1986; Pennak, 1989). Os Cladocera 

foram contados em termos de espécie, enquanto que para Copepoda foram contados 

os nauplii e cada estágio de copepodito, e somente os adultos foram classificados em 

machos e fêmeas e identificados em termos de espécie. Para a contagem dos rotiferos 

foi utilizada Câmara de Sedgewick-Rafter em microscópio binocular. A identificação foi 

feita em termos de espécies sempre que possível, e sua identificação foi feita com 

bibliografia específica (Koste, 1978; Segers, 1995, Segers & Dumont, 1995; Koste & 

Terlutter, 2001). Uma descrição mais detalhada do processo de análise pode ser 

observada no item 2.2.5.2. Dos resultados obtidos da composição e densidades 

específicas, foram calculados índices ecológicos de acordo com a Tabela 7. 

 



 33

3.2. Experimentos em Mesocosmos 

3.2.1. Área de estudo e época das coletas 

 Os experimentos foram efetuados na represa do Ribeirão do Lobo (Broa), 

localizada entre os municípios de Itirapina e Brotas, no Estado de São Paulo, na área 

pertencente ao Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada, da Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo (Figura 7).  O reservatório foi 

escolhido pela facilidade de infra-estrutura para a realização de coletas diárias e 

controle mais efetivo do experimento-teste. 

 

 
Figura 7 – Localização da Represa e do ponto de execução do experimento (Adaptado de 

Rietzler et al, 2002) 

 

 Além disso, diversos estudos vem sendo conduzidos neste reservatório desde 

1971, avaliando-se as características físicas, químicas e biológicas deste sistema. 
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Com isto, o Reservatório do Lobo-Broa é um dos ambientes de água doce mais 

estudados do país, e o conhecimento gerado de suas condições limnológicas dá 

suporte para o desenvolvimento de experimentos complexos como o proposto neste 

trabalho. Uma ótima síntese dos trabalhos desenvolvidos e do conhecimento adquirido 

neste sistema pode ser observado em Tundisi & Matsumura-Tundisi (1995). 

 A bacia hidrográfica na qual a represa pertence possui 227,7 km2, e a represa 

está situada na latitude 22°10’S e longitude 47°54’W, na porção central do Estado de 

São Paulo. O reservatório existe desde 1936 e é relativamente preservado, sendo um 

sistema considerado oligo-mesotrófico, com baixa concentração de nutrientes (Calijuri 

& Tundisi, 1990), embora estudos mais recentes tenham demonstrado um aumento na 

concentração de nutrientes (Argenton, 2003). 

3.2.2. Montagem dos Tanques 

 Este experimento foi feito utilizando-se tanques hexagonais com volume médio 

de 5000 litros (5m³), construídos com filmes de PVC transparente e canos de PVC 

sustentados por estacas de madeira enterradas ao fundo (Figuras 8 e 9). Os tanques 

não apresentam sistema de flutuação em sua borda superior, e sim um cabo espesso 

que é amarrado às estacas de madeira, de modo a manter os tanques esticados à sua 

maior altura. Isto garante que haja uma borda de tanque emersa, prevenindo a entrada 

ou saída de água pelo movimento das ondas, ou causada em períodos de ventania ou 

tempestades. 

A escolha da construção destes tanques sem este sistema de borda de 

flutuação foi feita por se tratarem de tanques relativamente pequenos, e desta 

maneira, conseguindo-se evitar quaisquer danos causados aos tanques pela variação 

de volume do meio. Estes sistemas de flutuação são mais utilizados em tanques 

pelágicos que não estão em contato com o fundo (Graney et al, 1995). 

 Os tanques podem ser caracterizados, em geral, como cercados, abertos na 

superfície e no fundo, possibilitando o contato da água enclausurada com o ar e o 

sedimento de fundo. Apresentam uma borda superior que é a parte emersa do tanque, 

e uma borda inferior, que fica em contato com o fundo. Além de parte dos canos de 

PVC ficar enterrada no sedimento de fundo, a borda de fundo fica enterrada no 

sedimento com a presença de pesos de concreto (“corpos de prova” de 

aproximadamente 12 quilos cada um) sobre eles, vedando a passagem de água, 

sedimento e quaisquer organismos (Figura 9). 
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Figura 8 - Mesocosmos durante o processo de instalação (Foto: Mariana Beraldo Masutti) 

 

  

 
Figura 9 - Esquema tri-dimensional dos mesocosmos, evidenciando suas dimensões e 

estruturas. 
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 Durante o processo de montagem dos tanques houve a preocupação em não 

enclausurar organismos de outras comunidades que não a holoplanctônica presente 

naquele momento, excluindo-se peixes e macrófitas. Deste modo, os mesocosmos 

apresentariam apenas o compartimento biótico do plâncton, evitando-se ao máximo 

efeitos como a predação e competição por recursos dentro dos tanques causados pela 

presença de peixes e macrófitas, que poderiam causar efeitos nas comunidades que 

não aqueles causados apenas pela contaminação dos mesmos.   

 Foram construídos um total de nove mesocosmos, sendo três utilizados para a 

adição de Cobre (Sulfato de Cobre - CuSO4), três para Cromo (Dicromato de Potássio 

- K2Cr2O7) e três não foram contaminados, sendo mantidos como controle. Todos 

estes tanques foram construídos com a finalidade de se evitar o risco de perda das 

unidades experimentais, fato que é comum em experimentos de campo. Como 

esperado, ao longo do experimento ocorreram danos em alguns dos tanques, 

causando sua eliminação do experimento (como por exemplo a ruptura das emendas 

do tanque). Sendo assim, apenas três destes tanques construídos foram escolhidos 

para a análise da comunidade zooplanctônica. 

A área escolhida para montagem dos tanques localizou-se próxima à 

barragem, onde a represa é mais profunda. Os tanques foram montados na porção 

mais protegida e próxima à margem (Figura 7), na qual o fundo é mais plano e com 

menor exposição à ação intensa das ondas, o que é necessário para manter a 

integridade dos tanques experimentais. 

Os tanques foram montados no mesmo dia (01 de Março de 2002) e próximos 

um do outro (Figura 10). Após a instalação, estes foram mantidos sem contaminação 

por um período de um mês, para a estabilização das condições internas do sistema 

experimental, como a deposição do sedimento suspenso no processo de instalação, 

adequação do material constituinte dos tanques à condição subaquática, entre outros. 

O aspecto final dos tanques após a instalação pode ser observado na Figura 11. 

3.2.3. Contaminação dos Tanques 

 Depois deste período de estabilização os tanques foram contaminados 

através de uma única aplicação de soluções de Cromo e Cobre, de modo que as 

concentrações iniciais na água dentro de cada tanque fossem as máximas permitidas 

para corpos d’água de Classe 2, segundo a Resolução n°20/1986 do CONAMA. Estas 

concentrações são 0,02 mg.L-1 para Cobre, e 0,05 mg.L-1 para Cromo. Antes da 

contaminação, o volume médio de cada um dos tanques foi determinado (Controle: 

4,8m3; Cobre:4,9m3 e Cromo:4,5m3), calculando-se o volume de solução contaminante 

necessária para cada um. 
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Figura 10 - Esquema da distribuição dos nove mesocosmos ao longo da margem do 

reservatório, evidenciando os três mesocosmos escolhidos para as análises. 

 

 
Figura 11 – Mesocosmos já instalado na represa do Lobo (Broa). (Foto: Mariana Beraldo 

Masutti) 

 

Inicialmente foram feitas soluções concentradas em laboratório, dissolvendo-se 

os sais CuSO4.5H2O e K2Cr2O7 em água destilada. Estas soluções concentradas 

foram levadas ao campo e diluídas com água dos próprios tanques em galões de 

água, de modo que uma solução mais diluída e em maior volume fosse obtida. A 

mistura final com a água do tanque foi feita espalhando-se esta segunda solução 

contaminada por toda a superfície do tanque. Este procedimento garantiria uma maior 

homogeneidade na contaminação no tanque, evitando que efeitos tóxicos agudos 

localizados ocorressem sob os organismos devido à formação de possíveis "plumas" 
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de solução contaminada que podem se formar antes de sua completa diluição no 

sistema. Estas plumas de soluções contaminadas geralmente se formam devido à 

diferenças de densidade entre a solução contaminante e o meio, podendo causar 

efeitos tóxicos agudos antes de sua completa diluição. Um exemplo de pluma 

contaminante e seus efeitos foi estudado por Montú & Gloeden (1998), com o caso do 

derramamento de ácido sulfúrico pelo navio Bahamas, no Porto de Rio Grande, Rio 

Grande do Sul.  

3.2.4. Metodologia de Coleta 

 Em todas as coletas executadas nos tanques todas as características físicas, 

químicas e biológicas foram analisadas, permitindo uma melhor caracterização do 

sistema em cada momento do experimento. As coletas nos tanques iniciaram-se logo 

no fim do período de estabilização, antes da contaminação do meio, nos dias 28-03 

(considerado o tempo 0 hora) e 01-04 pela manhã (96 h). No dia 01-04, logo após a 

primeira coleta, foi feita a contaminação dos tanques, e quatro horas depois se 

iniciaram as coletas das amostras contaminadas da seguinte maneira: 01-04 (100 h), 

02-04 (120h), 05-04 (192h), 09-04 (288h), 12-04 (360h), 16-04 (456h), 19-04 (528h), 

23-04 (624h) e 30-04 (792h), quando se finalizaram as coletas. O procedimento de 

coleta pode ser observado na Figura 12. As coletas de água e zooplâncton foram 

feitas de acordo com a metodologia a seguir. 

  

 
Figura 12 - Linha temporal demonstrando os momentos das coletas (círculos) de amostras não 

contaminadas (linha inferior) e contaminadas (linha superior), e o momento da 
contaminação do sistema (seta). 

 

3.2.4.1. Registro das condições Físicas e Químicas instantâneas 

 As condições físicas e químicas da água no momento das coletas foram 

determinadas mediante utilização de um multisensor de qualidade de água, Modelo 

Horiba U-10, registrando-se diretamente as medidas de temperatura da água, oxigênio 

dissolvido, pH e condutividade. Essas medidas foram sempre efetuadas antes de 

qualquer coleta ser iniciada nos tanques, sendo estas antes da contaminação, em 
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intervalos de 1 e 4 horas após a contaminação e a cada dois ou três dias, por um 

período de 30 dias.  

3.2.4.2. Coleta das amostras de água  

 As amostras de água para determinação de metais, nutrientes e clorofila foram 

coletadas com garrafa de Van Dorn (Baumgartner et al, 1996), na profundidade média 

do tanque, com a seguinte freqüência: uma coleta antes da contaminação, em 

intervalos de 1 e 4 horas após a contaminação e a cada dois ou três dias por um 

período de 30 dias. Para se evitar o risco de contaminação das amostras de água, as 

coletas foram feitas tomando-se o cuidado de evitar o contato com qualquer superfície 

que não a da garrafa de Van Dorn e da garrafa de acondicionamento, sendo estas 

garrafas de acondicionamento constituídas de material inerte e devidamente lavadas. 

Após cada coleta a garrafa foi devidamente lavada para que as próximas coletas 

pudessem ser feitas. Logo que as amostras coletadas em campo chegaram em terra, 

estas foram subdivididas para as diversas análises posteriores.  

3.2.4.3. Coleta de Zooplâncton 

 As amostras de zooplâncton foram coletadas com auxílio de bomba de sucção 

provida de hidrômetro sob baixa rotação. As coletas foram realizadas integrando toda 

a coluna d'água nos sentidos vertical e horizontal, e filtrando um volume total de 100 

litros de água em rede de plâncton de 40µm. A água filtrada pelas redes de plâncton 

era retornada aos tanques, tornando o processo de coleta o menos interferente 

possível ao experimento. 

 Logo após coletadas, as amostras foram acondicionadas em frascos com 

tampa "flap" e imediatamente fixadas com solução de formol com açúcar (ideal para 

manter os ovos intactos em Cladocera), finalizando-se em uma solução de formol a 

4% com açúcar 6 % (Haney & Hall, 1973), diluída com a própria água do campo. Os 

frascos foram devidamente identificados e armazenados em local fresco, seco e longe 

da incidência direta de luz solar.  

 As freqüências das coletas de zooplâncton constam na Figura 12, sendo 

coletadas uma amostra de cada tanque antes da contaminação, em intervalos de 1 e 4 

horas logo após a contaminação e cada dois ou três dias por um período de 30 dias. 
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3.2.5. Metodologias de Laboratório 

3.2.5.1. Água 

3.2.5.1.1. Nutrientes 

 Das amostras de água coletadas em campo foram separadas duas frações de 

250ml: uma foi diretamente colocada em um frasco opaco devidamente limpo e 

identificado, e logo após congelada para posterior análise dos nutrientes totais; outra 

fração foi utilizada para determinação dos nutrientes dissolvidos, e para tal foi filtrada 

em filtro de fibra de vidro com abertura de 0,45 µm, e o filtrado foi transferido para 

outro frasco limpo e identificado, que foi logo após congelado. Os nutrientes e 

metodologias utilizadas para suas análises constam na Tabela 6. O filtro com o 

material filtrado da segunda amostra foi utilizado para quantificação de clorofila através 

de espectrofotometria uv/vis, pelo método descrito por Nusch (1980). 

 
Tabela 6 - Metodologias utilizadas para análise dos nutrientes totais e dissolvidos 

Análise Metodologia Instrumentação 
Nitrito Golterman et al., 1978 Espectrofotometria uv/vis
Nitrato Mackereth et al., 1978 Espectrofotometria uv/vis
Amônio Koroleff, 1976 Espectrofotometria uv/vis
Nitrogênio Total Golterman et al., 1978 Titulação 
Fosfato Total Dissolvido Strickland & Parsons, 1960 Espectrofotometria uv/vis
Fosfato Inorgânico Strickland & Parsons, 1960 Espectrofotometria uv/vis
Fósforo Total Valderrama, 1981 Espectrofotometria uv/vis
Silicato Golterman et al., 1978 Espectrofotometria uv/vis

2.2.5.1.2- Carbono 

 A determinação das concentrações de carbono total, carbono orgânico total e 

carbono inorgânico foi feita através de analisador de carbono (TOC-5000, Shimadzu). 

3.2.5.1.3- Metais 

 As amostras coletadas para análise de metais (Cobre ou Cromo) foram filtradas 

em filtro de fibra de vidro de 1,2 µm de porosidade (GF/C Millipore), imediatamente 

após a coleta. O filtrado foi então acidificado até pH 1 com HNO3 concentrado (1 ml de 

HNO3 em 250 ml de amostra). As concentrações de Cobre e Cromo foram 

determinadas através de espectrofotometria de absorção atômica com forno de grafite, 

utilizando-se equipamento Varian AA 220. O aparelho foi calibrado com padrões 

externos, solução Titrisol (MERC). 
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3.2.5.1.4- Clorofila 

 As amostras coletadas para análise de clorofila foram imediatamente filtradas 

em filtro de fibra de vidro (GF/C, Millipore) de 0,45 µm de porosidade. As 

concentrações de clorofila foram determinadas segundo a metodologia descrita em 

Nusch (1980), com extração em etanol 80% a quente. 

3.2.5.1.5- Material em Suspensão 

As amostras coletadas para a análise do material em suspensão foram 

imediatamente filtradas em filtro de fibra de vidro (GF/C, Millipore) de 0,45 µm de 

porosidade. As concentrações de material em suspensão foram determinadas por 

gravimetria, em balança analítica, segundo Wetzel & Likens (1991). 

3.2.5.2. Zooplâncton 

 A comunidade zooplanctônica considerada neste experimento é a composta 

pelos três principais grupos de organismos holo-zooplanctônicos que ocorrem em 

água doce: Copepoda, Cladocera e Rotifera. Todas as densidades populacionais finais 

foram expressas em relação a metros cúbicos, como indivíduos por metro cúbico 

(ind.m-3) e estoque de ovos em número de ovos por metro cúbico (n°ovos.m-3). A 

especificação do que foi analisado em cada grupo consta a seguir: 

3.2.5.2.1. Copepoda 

 Os Copepoda foram contados sob microscópio estereoscópico utilizando-se 

câmara de acrílico quadriculada do tipo Dollfus adaptada, e sua identificação foi feita 

sob microscópio binocular. A bibliografia utilizada para a identificação deste grupo foi 

Rocha & Matsumura-Tundisi (1976), Reid (1985), Matsumura-Tundisi (1986), Montú & 

Gloeden (1986), Pennak (1989) e Morales et al. (1996). 

 Para este grupo foram feitas as avaliações das densidades específicas, 

estrutura dos estágios de desenvolvimento (nauplii e copepoditos) e classes 

populacionais (machos, fêmeas e fêmeas ovadas). A identificação dos estágios de 

copepoditos foi feita de acordo com Morales (1996), e a identificação das espécies 

restringiu-se às classes populacionais passíveis de tal identificação. Para os 

Calanoida, a identificação das espécies e sexo restringiu-se aos adultos e ao último 

estágio de copepodito (IV), porém os outros estágios de copepodito não puderam ser 

identificados. Já nos Cyclopoida a identificação das espécies foi feita nos estágios de 

copepoditos e adultos, e a identificação de sexo nos adultos e último estágio de 

copepodito (V). Os nauplii foram identificados apenas como pertencentes aos 

Calanoida ou Cyclopoida, não sendo identificados nem separados em estágio de 
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desenvolvimento. Para os Calanoida foram avaliados também o número de fêmeas 

ovadas e o número de ovos por sacos ovígeros das fêmeas, de forma a se conhecer 

qual o estoque de ovos instantâneo e o número de ovos produzidos por fêmea ovada 

daquela espécie. 

 Os Cyclopoida adultos e copepoditos foram contados em sua totalidade nas 

amostras. Para os Calanoida, os adultos, copepoditos IV e sacos ovígeros foram 

também contados em sua totalidade para todas as amostras. Para cada um dos outros 

estágios de copepoditos de Calanoida e para os nauplii de Calanoida e Cyclopoida as 

contagens foram feitas de acordo com a densidade de cada uma destas categorias. 

Quando presentes em baixas densidades, foram contados também em sua totalidade. 

Quando em alta densidade, foram feitas alíquotas consecutivas através de sub-

amostrador do tipo Colher Sueca das amostras devidamente homogeneizadas, onde 

todas estas categorias foram contadas. Pelo menos 100 indivíduos de cada categoria 

foram contados em cada alíquota, sendo que o número de alíquotas que foram 

contadas foi determinado através do cálculo do Coeficiente de Variação, que de 

acordo com Prepas (1984) e McCauley (1984) não deve ultrapassar o valor de 0,2. No 

entanto, foram contadas pelo menos 3 alíquotas por amostra.  

3.2.5.2.2. Cladocera  

 Da mesma maneira que os Copepoda, os Cladocera foram contados sob 

microscópio estereoscópico utilizando-se câmara de acrílico quadriculada do tipo 

Dollfus adaptada, e sua identificação foi feita sob microscópio binocular. A bibliografia 

utilizada para a identificação deste grupo foi Montú & Gloeden (1986), George Michael 

& Sharma (1988), Pennak (1989) e Elmoor-Loureiro (1997). 

 Todos os indivíduos foram identificados em termos de espécie, e a população 

foi caracterizada em termos de fêmeas sem ovos, fêmeas com ovos e machos 

(quando presentes). A comunidade também foi caracterizada em termos de número de 

fêmeas ovadas, de ovos por fêmea ovada e estoque de ovos instantâneo. Para as 

espécies com alta densidade foi efetuado o mesmo procedimento de sub-amostragem 

das classes freqüentes dos Copepoda. Todas as amostras foram analisadas por 

completo em busca de espécies raras e machos. 

3.2.5.2.3. Rotifera  

 Os Rotifera foram contados em câmara de Sedgewick-Rafter quadriculada com 

volume de 1 ml sob microscópio binocular de acordo com Rodríguez & Matsumura-

Tundisi (2000). As contagens dos indivíduos foram feitas de alíquotas retiradas das 

amostras através de sub-amostragem obtida por pipeta de boca larga (Downing & 
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Rigler, 1984). A pipeta aqui utilizada apresenta abertura de boca de mais de 7mm, o 

que evita seletividade por tamanho e é eficiente para a sub-amostragem deste grupo 

(McCauley, 1984). A identificação foi feita em termos de espécie sempre que possível, 

ou então no máximo em termos de gênero. A bibliografia utilizada para a identificação 

deste grupo foi Koste (1978), Pennak (1989), Segers (1995), Segers & Dumont (1995) 

e Koste & Terlutter (2001). 

3.2.5.2.4. Índices calculados 

Índices ecológicos são de ampla utilização em Ecologia pois possibilitam 

evidenciar características da estrutura das comunidades estudadas, facilitando sua 

compreensão. No caso da ecologia de comunidades aquáticas tais índices se tornam 

ainda mais importantes devido à complexidade e ao grande número de espécies das 

comunidades destes sistemas. Três tipos clássicos de índices são calculados para a 

caracterização da comunidade zooplanctônica: Diversidade, Riqueza e Equitabilidade. 

Dentre estes, existem diversas propostas de muitos autores para tais índices. Neste 

trabalho foram calculados índices tradicionalmente utilizados na caracterização da 

comunidade zooplanctônica, de modo a possibilitar a comparação dos dados aqui 

obtidos com outros trabalhos. Os Índices encolhidos são explicados a seguir e podem 

ser observados na Tabela 7. 

É importante salientar que todos os índices aqui calculados e que possuem 

logaritmos estão apresentados na mesma base, possibilitando comparações entre 

estes índices. Segundo Zar (1996), três bases logarítmicas são geralmente utilizadas 

para os cálculos destes índices em ordem decrescente de freqüência de uso: 2, e 

(neperiano) e 10. Sendo assim, os logaritmos aqui calculados estão todos na base 2. 

3.2.5.2.4.1. Índices de Riqueza 

 É virtualmente impossível de se conhecer o número total de espécies em um 

determinado ambiente (Krebs, 1999). Apesar disso, a riqueza S, que é simplesmente o 

número de espécies encontrado, é amplamente utilizada em estudos ecológicos. No 

entanto, somente o índice S pouco pode dizer sobre a organização da comunidade. 

Como a riqueza é altamente dependente do tamanho da amostra ou área amostrada, 

Margalef desenvolveu um índice (d) que é especialmente sensível e variável quando o 

tamanho da amostra é pequeno (ver Tabela 7). De acordo com este índice, quando a 

comunidade é composta por apenas uma espécie, seu valor é zero (Omori & Ikeda, 

1984). O índice de Margalef é amplamente utilizado em ecologia aquática, em especial 

em estudos de ecologia zooplanctônica. 

 



 44

3.2.5.2.4.2. Índices de Diversidade 

 Os índices de diversidade são obtidos de forma a descrever a qualidade da 

comunidade, indicando o grau de complexidade da estrutura desta, assim como 

“complexa”, “rica” ou “simples”. As medidas de diversidade podem ser obtidas de 

amostras únicas ou diversas amostras. A diversidade decresce quando uma 

comunidade começa a ser dominada por uma ou mais espécies, quando indivíduos de 

espécies raras são substituídos por indivíduos de espécies mais comuns, ou quando 

uma ou algumas espécies reproduzem-se com rapidez. A avaliação da variação 

temporal da diversidade provê uma informação útil sobre a sucessão da estrutura da 

comunidade, e pode ser utilizado como um índice de avaliação do grau de poluição 

ambiental (Omori & Ikeda, 1984). 

 O primeiro índice aqui calculado não é especificamente um índice de 

diversidade, porém funciona como um índice de “dominância”. O Índice de Simpson 

(D) é um índice não paramétrico (Krebs, 1999) que não requer a suposição de uma 

distribuição regular de indivíduos entre as espécies. Ele expressa a probabilidade de 

dois indivíduos retirados aleatoriamente não pertencerem à mesma espécie, sendo 

assim, tem valor baixo para altas diversidades, e seu valor máximo é 1 para uma 

comunidade composta por uma espécie (Omori & Ikeda, 1984). Deste índice derivam-

se dois outros índices acessórios de diversidade aqui também calculados: 

• 1-D, que significa a probabilidade de dois indivíduos retirados aleatoriamente 

da amostra pertencerem à mesma espécie. Este índice varia de zero (a menor 

diversidade) a quase 1 (1-1-s), e 

• 1.D-1, que significa o número de espécies igualmente comuns requeridas para 

produzir a heterogeneidade observada da amostra (ou o valor observado de D) 

(Krebs, 1999). Seu número varia de 1 a S. 

 Além destes índices, outros índices comuns utilizados em ecologia como 

descritores de diversidade da comunidade tem origem de índices de conteúdo de 

informação vindos da teoria da informação. O índice mais conhecido e amplamente 

utilizado é o Índice de Shannon-Wiener (Ver Tabela 7), e tem como objetivo medir a 

quantidade de “ordem” (ou desordem) contida em um sistema (Krebs, 1999). Este 

índice indica a incerteza envolvida em predizer se um indivíduo escolhido 

aleatoriamente pertence a uma determinada espécie (média do conteúdo de 

informação), e assim a predição se torna menos certa com o crescimento de H’ (Omori 

& Ikeda, 1984). Este índice aumenta com o aumento de espécies na comunidade, e é 

expresso em conteúdo de informação por indivíduo, e utilizando-se logaritmo na base 

2, a unidade é bits por indivíduo.  
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 A diversidade máxima (H’max) foi definida por Pielou (1975) como o índice de 

diversidade de uma coleção hipotética, utilizada como padrão, tendo tanto o mesmo 

número de espécies e o mesmo número de indivíduos da coleção observada. É 

através deste índice que se pode chegar à Equitatividade da comunidade. 

 Os dois índices de diversidade calculados neste trabalho se diferenciam 

basicamente pelo fato de que o índice de Shannon é mais sensível às espécies raras, 

enquanto o Índice de Simpson apresenta maior peso nas espécies comuns (Krebs, 

1999). 

 
Tabela 7 - Índices Utilizados no presente trabalho com suas respectivas fórmulas (pi = efetivo 

relativo da espécie i) 

Tipo de Índice Nome Notação Unidade Fórmula 

Riqueza Índice de Margalef 
(log base 2) d2 - N

S

2log
1−

 

Riqueza Índice de Margalef 
(log base 10) d10 - N

S

10log
1−

 

Diversidade Índice de Shannon 
(log base 2) H' bits/ind. ∑

=

=
s

i
ii ppH

1
2 ))(log('

Diversidade H' máxima de Shannon 
(log base 2) H’max bits/ind. SH 2max log' =  

Equitabilidade Equitabilidade de Pielou 
(log base 2) J' - S

HJ
2log
''=  

Diversidade Índice de Simpson 
(Dominância de Simpson) D - ∑= 2)( ipD  

Diversidade Diversidade de Simpson 1/D Espécies 
D
1

 

Diversidade Diversidade de Simpson 1-D - D−1  
Abundância Densidade de Organismos N org/m3  

Riqueza Número de Espécies S -  

3.2.5.2.4.3. Índice de Equitabilidade 

 De modo a se avaliar as diferenças de diversidade entre duas amostras com 

diferentes números de espécies, a relação entre a diversidade medida e a diversidade 

máxima possível é importante ser conhecida (Postel et al, 2000). Esta relação recebe 

o nome de equitabilidade (Omori & Ikeda, 1984), e é amplamente utilizada em 

Ecologia. A equitabilidade é a medida da similaridade das abundâncias de diferentes 

espécies em um grupo ou comunidade, indicando se há ou não a dominância de uma 

espécie ou grupo de espécies (Odum, 1972). 

 Além destes índices calculados, foi feita uma avaliação da produção de ovos 

pela comunidade avaliando-se a variação temporal do estoque de ovos da 
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comunidade, do número de ovos por fêmea ovada e do número de fêmeas ovadas na 

comunidade. Estes dados possibilitam uma boa avaliação dos efeitos crônicos da 

exposição da comunidade aos contaminantes, pois a fecundidade é uma boa 

indicadora de estado das comunidades (Odum, 1972; Xu et al, 2001). 
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4. RESULTADOS 

4.1. Testes preliminares: experimentos em microcosmos  

 O experimento em microcosmos foi executado em conjunto com outros 

pesquisadores. Sendo assim, os resultados aqui apresentados constituem apenas 

parte das informações gerais obtidas neste experimento, com ênfase à comunidade 

zooplanctônica, a qual é objeto central desta pesquisa. Outros resultados relacionados 

à dinâmica química das unidades experimentais podem ser avaliados em Massuti 

(2004). 

4.1.1. Análise preliminar da água 

 Os resultados das análises físicas e químicas, incluindo-se as concentrações 

de Cobre e Cromo, determinadas na água da represa do Lobo em fase anterior a 

montagem do experimento estão apresentados na Tabela 8. As concentrações de 

Cromo estiveram abaixo do limite de detecção (0,1 µg.L-1 Cromo), enquanto as de 

Cobre estiveram compreendidas entre 1,43 e 6,99 µg.L-1. Os valores de pH foram 

ácidos, com condutividade entre 8 e 9 µS.cm-1, oxigênio dissolvido entre 7,75 e 8,63 

mg.L-1 e temperatura da água entre 26,4 e 26,6oC. 
 

Tabela 8 - Variáveis físicas e químicas da  água da represa do Lobo, previamente ao início do 
experimento com os microcosmos, em 11 de Dezembro de 2001. 

 pH Cond 
(µS/cm) 

OD 
(mg/l) 

T (oC) Cobre (µg/l) Cromo (µg/l)

Amostra 1 6,02 9 7,75 26,4 6,99 Nd 
Amostra 2 5,43 9 8,67 26,6 1,43 Nd 
Amostra 3 5,46 8 8,63 26,6 1,64 Nd 

 

4.1.2. Variáveis limnológicas e climatológicas 

4.1.2.1. Precipitação, temperatura da água e do ar 

 Os valores de precipitação, temperatura da água e do ar no decorrer da 

semana do experimento estão apresentados na Tabela 9. Os valores de  temperatura 

da água e do ar foram elevados durante o período (23,3 ±2,3 °C e 23,15 ±1,4 °C, 

respectivamente), além de alguns picos de precipitação, comuns no verão da região. 
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Tabela 9 - Valores obtidos para temperatura da água e do ar (°C) e precipitação (mm) na 
região da represa do Lobo durante o período do experimento, de 11 a 18 de 
Dezembro de 2001. 

Horas Temperatura da água (°C) Temperatura do ar (°C) Precipitação (mm)

3 24,6 24,1 26,0 
24 25,0 23,9 3,7 
48 23,9 21,8 1,3 
72 21,6 20,8 10,5 
96 25,3 23,1 26,6 

120 24,4 22,3 12,9 
144 27,0 24,6 19,4 
168 29,0 24,6 0,0 

 

4.1.2.1. pH 

 Os valores de pH determinados na água, em cada unidade experimental, 

podem ser observados na Tabela 10. 
 

Tabela 10 - Valores de pH determinados nos microcosmos controle (C) e nos contaminados 
com cromo (Cr) e cobre (Cu) de 11 a 18 de Dezembro de 2001 

Horas C1 C2 C3 Cr1 Cr2 Cr3 Cu1 Cu2 Cu3 
0 6,0 5,4 5,5 5,6 5,3 5,4 5,3 5,5 5,6 
2 6,4 7,3 7,5 6,0 6,8 7,0 7,2 7,2 7,5 
3 7,7 7,4 7,5 7,3 6,8 7,3 7,3 7,5 7,3 

24 5,3 6,9 7,1 5,2 7,0 7,2 5,5 7,0 7,2 
48 7,5 7,1 7,3 7,1 7,1 7,0 7,3 7,0 7,2 
72 7,0 7,0 6,3 6,9 6,7 6,9 6,6 6,9 6,9 
96 6,5 6,3 6,4 6,4 6,3 6,3 6,5 6,5 6,5 

120 6,8 6,9 6,6 6,6 6,6 6,6 6,9 6,5 6,8 
144 6,7 6,6 6,8 6,7 6,7 6,5 6,8 6,6 6,7 
168 7,2 6,9 6,8 6,6 6,5 6,4 6,6 6,5 6,6 

 

 As maiores alterações dos valores de pH ocorreram antes e logo após a 

contaminação em todos os microcosmos. Como nos microcosmos controle também 

ocorreram variações similares, provavelmente as alterações não foram somente 

derivadas da contaminação, mas sim foram resultantes das alterações biológicas 

(processos fotossintéticos) ocorridas após retenção da água nas unidades 

experimentais. Em todos os tanques foram verificados um aumento semelhante em 

seus valores de pH, com alterações bem similares no decorrer do experimento. 
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4.1.2.2. Clorofila 

Os valores de clorofila em cada unidade experimental podem ser observados na 

Tabela 11. 

 
Tabela 11 - Valores de clorofila, em µg.Litro-1, determinados nos tanques controle (C) e nos 

experimentos com cromo (Cr) e cobre (Cu) de 11 a 18 de Dezembro de 2001. 

Horas C1 C2 C3 Cr1 Cr2 Cr3 Cu1 Cu2 Cu3 
48 21,6 14,0 15,3 7,7 9,1 5,6 6,3 11,9 12,6 
96 10,5 7,7 10,5 2,8 3,5 3,5 7,0 8,4 7,0 

144 13,3 14,6 20,9 4,2 2,8 2,8 4,2 9,8 6,3 
 

Nos microcosmos controle foram obtidos os maiores valores de clorofila no 

decorrer do experimento (14,3 ± 1,9 µg.L-1). Nos microcosmos contaminados com 

Cromo e Cobre verificou-se redução das concentrações de clorofila, com valores 

sempre menores àqueles obtidos no controle. Os microcosmos contaminados com 

Cromo apresentaram valores menores (4,7 ± 0.6 mg.L-1) em relação aos de Cobre (8,2 

± 2,1mg.L-1), indicando um possível efeito na comunidade de fitoplâncton. 

4.1.3. Metais 

4.1.3.1. Cobre 

As concentrações de Cobre nos microcosmos controle e contaminados com 

Cobre ao longo do experimento constam na Tabela 12. 
 

Tabela 12 - Valores das concentrações (µg.litro-1) de Cobre determinadas nos tanques controle 
(C) e nos experimentos com cobre (Cu) de 11 a 18 de Dezembro de 2001. 

Horas C1 C2 C3 Cu1 Cu2 Cu3 
3 16,3 4,2 4,2 10,6 13,2 20,3 

24 12,6 6,0 4,7 32,5 23,9 8,8 
48 4,5 3,4 5,3 11,5 9,7 10,2 
72 4,3 3,4 7,5 12,3 22,0 8,8 
96 6,5 7,0 3,9 14,7 12,8 8,9 

120 3,2 4,4 5,1 10,1 6,3 13,8 
144 16,6 8,1 11,2 10,5 14,4 15,5 
168 5,5 13,1 14,8 10,7 8,8 12,1 

 

 As concentrações de Cobre em todas as unidades experimentais oscilaram 

bastante no decorrer do experimento, sendo que ao final do mesmo as concentrações 

deste metal nos microcosmos controle e nos contaminados com Cobre foram bem 

próximas. Nos microcosmos controle também se verificou uma variação intensa nas 

concentrações de Cobre ao longo do tempo, aumentando a mesma do início ao final 
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do experimento. As réplicas do controle apresentaram maiores valores de desvio 

padrão para as concentrações de Cobre (média de 7,35 ± 1,26 µg.L-1) do que as 

réplicas dos microcosmos contaminados com Cobre (média de 13,43 ± 0,9 µg.L-1). 

 

4.1.3.2. Cromo 

As concentrações de Cromo nos microcosmos contaminados com este metal 

estão representadas na Tabela 13. Tanto nos microcosmos controle quanto naqueles 

contaminados com Cobre não foi detectada a presença de Cromo. 

 As concentrações de Cromo adicionadas no início (0,05 mg.L-1) não foram 

recuperadas até o final do experimento em nenhum dos microcosmos. As 

concentrações de Cromo apresentaram uma certa oscilação, sofrendo um leve 

decréscimo até o final do experimento, e um baixo desvio padrão entre os 

microcosmos (17,89 ± 0,5 µg.L-1). 

 
Tabela 13 - Valores das concentrações (µg.litro-1) de Cromo determinados nos experimentos 

contaminados com Cromo (Cr) de 11 a 18 de Dezembro de 2001. 

Horas Cr1 Cr2 Cr3 
3 21,4 18,9 22,7 
24 18,7 17,1 17,7 
48 18,1 18,3 18,4 
72 16,6 18,5 16,2 
96 16,9 19,1 19,5 

120 15,5 18,2 18,7 
144 16,9 17,4 17,5 
168 15,0 15,6 16,4 

 

4.1.4. Zooplâncton 

4.1.4.1. Composição e densidade numérica 

 A composição e densidade numérica da comunidade zooplanctônica nos 

microcosmos estão apresentadas na Tabela 14. Foram observadas 32 espécies ao 

longo do experimento, sendo 4 de Copepoda, 5 de Cladocera e 23 de Rotifera. 

 Após uma semana de exposição, as densidades dos copépodos nos tanques 

experimentais foram de 13139±2619 ind.m-3; 10273±4014 ind.m-3 e 15500±2653 

ind.m3, correspondendo ao controle, cobre e cromo, respectivamente, sendo diferente 

em relação ao início do experimento (9990 ind.m-3).  Também registraram-se 

diferenças na dominância das espécies após o período de enclausuramento e 

contaminação, verificando-se, no final do experimento, a maior abundância de 
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Notodiaptomus iheringi  (entre os Calanoida) nos tanques controle e contaminados, 

enquanto no início do experimento houve a maior contribuição de Argyrodiaptomus 

furcatus. Em todos os tanques, após uma semana de exposição, a densidade de N. 

iheringi foi superior à de A. furcatus, que por sua vez não ocorreu apenas em um 

tanque controle e em dois tanques contaminados com cobre. 

 A densidade final de Cyclopoida foi superior ao início do experimento após uma 

semana de enclausuramento em todos os tanques, porém houve diferenças nas 

densidades de Thermocylops minutus e Mesocyclops longisetus. No início do 

experimento houve um predomínio de T. minutus em relação a M. longisetus, sendo 

que esta condição só se manteve nos tanques contaminados. Nos tanques controle, a 

espécie M. longisetus foi mais abundante do que T. minutus, porém, nos tanques 

contaminados a espécie T. minutus foi bastante superior a M. longisetus, que por sua 

vez só foi observado nos tanques contaminados com Cobre, não sendo registrada sua 

ocorrência nos tanques contaminados com Cromo. 

 A densidade de Cladocera foi bem mais variável entre cada microcosmos e 

entre as condições iniciais (10560 ind.m-3) do experimento e os microcosmos controle 

(31185±24442 ind.m-3) e contaminados com Cobre (65±66 ind.m-3) e Cromo 

(977±1275 ind.m-3). No início do experimento foram observadas 5 espécies, sendo que 

nos microcosmos controle apenas 3 espécies ocorreram e nos contaminados apenas 

a espécie Ceriodaphnia silvestrii foi observada após uma semana. Bosmina 

longirostris e Bosmina hagmani só foram observadas no início do experimento. As 

densidades de Cladoccera nos tanques controle foram superiores no final do 

experimento, sendo que C. silvestrii atingiu densidades superiores também nestes 

tanques. No entanto, a densidade desta espécie foi menor, se comparada ao início do 

experimento nos tanques contaminados. As menores densidades foram observadas 

nos tanques contaminados com Cobre em relação aos microcosmos contaminados 

com Cromo, sugerindo um efeito maior do Cobre na sobrevivência da espécie. 

 As densidades de Rotifera em todos os microcosmos Controle (288657±79545 

ind.m-3) e contaminados com Cromo (379630±43797 ind.m-3) foram superiores, e nos 

microcosmos contaminados com Cobre as densidades foram inferiores (72036±26161 

ind.m-3) às condições iniciais (173000 ind.m-3) após uma semana de experimento. No 

entanto, apesar de uma densidade total inferior à inicial, os microcosmos com Cobre 

apresentaram o mesmo número de espécies (13), em média, enquanto nos tanques 

controle e com Cromo o número médio de espécies (10,6 e 11,3, respectivamente) foi 

inferior ao início do experimento. 

 As únicas espécies de Rotifera que ocorreram em todos os tanques ao longo 

de todo o experimento foram Ptygura libera, Keratella cochlearis, Trichocerca similis e 
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Trichocerca chattonni. As espécies que ocorreram em todos os tratamentos e no início 

do experimento, porém não em todos os tanques, foram Conochillus unicornis, 

Collotheca longicaudata, Collotheca sp., Filinia pejleri e Trichocerca pusilla. 
 

Tabela 13 - Densidades (ind.m-3) das espécies zooplanctônicas nos mesocosmos controle (C) 
e contaminados com cobre (Cu) e cromo (Cr). 

Copepoda Inicio C1 C2 C3 Cu1 Cu2 Cu3 Cr1 Cr2 Cr3 
Argyrodiaptomus furcatus 7630  1346 1500  1634  4583 871 837 
Notodiaptomus iheringi  9667 7404 6000 8208 3269 1069 7639 6532 6191 
Thermocyclops minutus 1844  1691 926 1597 8725 4764 292 9000 10556 
Mesocyclops longisetus 516 5750 3282 1852  872 681    

Total Copepoda 9990 15417 13723 10278 9805 14500 6514 12514 16403 17584 

Cladocera           

Ceriodaphnia silvestrii 9220 7583 55875 29514 42 139 14 347 2444 139 
Bosmina longirostris 660          
Bosmina hagmani 40          
Diaphanosoma birgei 600  375 69       
Daphnia gessneri 40  139        

Total Cladocera 10560 7583 56389 29583 42 139 14 347 2444 139 

Rotifera           
Ptygura libera (Total) 49500 71528 75694 104167 11111 7222 2500 252778 290278 270833
Ptygura libera (Com Ovo) 8000 4861 9722 6944 2222 2222 556 73611 111111 98611 
Lepadela quadricarinata 500   2778       
Conochilus unicornis 1500 694   278 278  8333 2779 1389 
Collotheca longicaudata 4000 36806 39583 59722 1944 833  12500 44444 44444 
Collotheca sp.  72917 134722 126389 1944 833  5556 20833 1389 
Keratella cochlearis 18500 12500 18056 50000 16667 25833 8889 20833 23611 30556 
Keratella americana 1500    555 1667 278 2778  4167 
Kellicotia bostoniensis 2000    555 1667 833    
Filinia pejleri 44000 2083  8333 31944 41944 17778 15278 27778 27778 
Trichocerca pusilla 30000 3472 8333 5556 2222 1667  2778   
Trichocerca similis 9000 4167 2083 1389 1389 278 1111 1389 2778 1389 
Trichocerca chattonni 6000 3472 5556 6944 2500 6944 1667 2778 2778 1389 
Trichocerca myersi      278     
Trichocerca bicristata 1500  1389 1389       
Lecane stichaeta  694    278     
Lecane bulla     2222 4167 1111 4167 1389 2778 
Lecane lunaris   694 1389    1387   
Lecane luna         1389  
Mytilina bicristata    1389  556 9444    
Cephalodella sp. 3000 2083     1389 1389  2778 
Anuraeopsis navicula     555 2778     
Notommata sp. 1500          
Synchaeta sp. 500          

Total Rotifera 189000 220138 305554 383333 78330 101667 46112 479166 640279 586112

TOTAL 209550 243138 375666 423194 88177 116306 52640 492027 659126 603835
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Todas as espécies mencionadas anteriormente apresentaram as maiores 

densidades entre os Rotifera. As espécies Collotheca sp, C. longicaudata e 

K.cochlearis apresentaram maiores densidades nos tanques controle e foram menos 

abundantes nos tanques contaminados com Cobre. P.libera foi a espécie mais 

freqüente, apresentando as maiores densidades nos tanques contaminados com 

Cromo, e sendo menor freqüente nos tanques contaminados com Cobre. K.americana 

também apresentou suas maiores densidades nos tanques com Cromo, não sendo 

observada nos tanques controle. F.pejleri, K.bostoniensis e A.navicula apresentaram 

suas maiores densidades nos tanques contaminados com Cobre, todas com baixas 

densidades ou não sendo observadas nos tanques controle e com Cromo. L.bulla foi 

observada apenas nos tanques contaminados, não sendo observada no início do 

experimento e nos tanques controle.  

4.1.4.2. Abundância relativa 

Os resultados da abundância relativa dos principais grupos do zooplâncton, no 

início e final do experimento em microcosmos, podem ser observados na Figura 13. 

 

 
Figura 13 - Proporções entre os três principais grupos zooplanctônicos no início do experimento 

e nos tanques controle e contaminados com Cobre e Cromo após uma semana de 
exposição. 
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Durante todo o experimento os Rotifera foram mais dominantes na comunidade 

zooplanctônica em termos de densidade, compondo sempre mais de 80% da 

comunidade. No início do experimento a comunidade de microcrustáceos planctônicos 

foi composta por 5,46% de Cladocera e 5,16% de Copepoda, sendo estes últimos 

representados por 77% de Calanoida e 23% de Cyclopoida. 

 Após uma semana de experimento, nos tanques não contaminados houve um 

leve aumento da proporção de Cladocera (9,37%) e uma redução de Copepoda 

(3,95%), sendo representada por 66% de Calanoida e 34% de Cyclopoida. Nos 

microcosmos contaminados os cladoceros sofreram uma grande redução, 

representando menos de 1% do zooplâncton nos tanques com Cromo e Cobre. A 

proporção de Copepoda foi maior nos tanques contaminados com Cobre (12,5%) do 

que nos de Cromo (3,91%), sendo que os Calanoida representaram 46% e 54% e os 

Cyclopoida 53% e 40%, respectivamente. 

4.1.4.3. Índices ecológicos 

 Os índices ecológicos calculados para a comunidade zooplanctônica total e 

independentemente para os microcrustáceos e Rotifera estão representados nas 

Tabelas 14, 15 e 16 respectivamente. 

Após uma semana de experimento, verificaram-se em todos os tanques 

(controle e contaminados) que os valores de riqueza d, diversidade H’ e diversidade de 

Simpson foram inferiores aos encontrados para a comunidade zooplanctônica total 

antes do início do experimento. Após o início do experimento, as menores 

diversidades H’, 1/D e 1-D foram observadas nos tanques com Cromo, e as maiores H’ 

e 1/D nos tanques com Cobre, sendo que as diversidades 1-D foram bem próximas 

para os tanques Controle e com Cobre. A equitabilidade foi menor apenas nos tanques 

contaminados com Cromo, sendo praticamente iguais nos tanques com Cobre, 

controle e início do experimento. 

 Com relação somente aos microcrustáceos, os maiores valores de d e H’ foram 

observados no início do experimento. Após o início do experimento os tanques 

controle foram os que apresentaram os maiores valores de d. Os tanques com Cromo 

apresentaram os menores valores para Simpson D, e Cobre para 1-D. A equitabilidade 

J’ apresentou grande variação entre os tanques, porém atingiu os maiores valores no 

tanque controle. 
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Tabela 14 - Índices calculados para a comunidade de zooplâncton nos microcosmos controle e 
contaminados com cobre e cromo. 

 Início C1 C2 C3 Cu1 Cu2 Cu3 Cr1 Cr2 Cr3 
Riqueza d2 1.25 0.73 0.81 0.91 0.92 1.19 0.83 0.87 0.69 0.75 
Riqueza d10 4.16 2.42 2.70 3.03 3.05 3.96 2.76 2.89 2.30 2.50 
Shannon H' 3.17 2.63 2.57 2.71 2.77 2.93 2.82 1.74 1.88 1.81 
Shannon Hmax 4.52 3.81 4.00 4.17 4.00 4.39 3.81 4.09 3.81 3.91 
Shannon J' 0.70 0.69 0.64 0.65 0.69 0.67 0.74 0.43 0.49 0.46 
Simpson (D) 0.16 0.22 0.23 0.20 0.22 0.21 0.20 0.55 0.46 0.47 
Simpson (1/D) 6.32 4.47 4.37 4.93 4.62 4.72 5.08 1.83 2.17 2.14 
Simpson (1-D) 0.84 0.78 0.77 0.80 0.78 0.79 0.80 0.45 0.54 0.53 
N 193550 233416 356221 409306 83733 111862 51528 344805 436904 406612

S 23.00 14.00 16.00 18.00 16.00 21.00 14.00 17.00 14.00 15.00
 

Tabela 15 - Índices calculados para os microcrustáceos planctônicos nos microcosmos controle 
e contaminados com cobre e cromo. 

 Início C1 C2 C3 Cu1 Cu2 Cu3 Cr1 Cr2 Cr3 
Riqueza d2 0.49 0.14 0.37 0.33 0.15 0.29 0.24 0.22 0.21 0.21 
Riqueza d10 1.62 0.46 1.24 1.09 0.50 0.96 0.79 0.73 0.70 0.71 
Shannon H' 1.84 1.55 1.11 1.26 0.68 1.59 1.12 1.24 1.63 1.24 
Shannon Hmax 3.00 1.59 2.81 2.59 1.59 2.32 2.00 2.00 2.00 2.00 
Shannon J' 0.61 0.98 0.39 0.49 0.43 0.68 0.56 0.62 0.81 0.62 
Simpson (D) 0.35 0.35 0.65 0.58 0.72 0.42 0.57 0.48 0.37 0.48 
Simpson (1/D) 2.86 2.88 1.54 1.74 1.39 2.38 1.75 2.08 2.72 2.09 
Simpson (1-D) 0.65 0.65 0.35 0.43 0.28 0.58 0.43 0.52 0.63 0.52 
N 20550 23000 70111 39861 9847 14639 6528 12861 18847 17722 

S 7.00 3.00 6.00 5.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 
 

Tabela 16 - Índices calculados para Rotifera nos microcosmos controle e contaminados com 
cobre e cromo. 

 Inicio C1 C2 C3 Cu1 Cu2 Cu3 Cr1 Cr2 Cr3 
Riqueza d2 0.80 0.57 0.44 0.59 0.74 0.91 0.58 0.65 0.48 0.54 
Riqueza d10 2.67 1.88 1.47 1.98 2.46 3.01 1.93 2.17 1.60 1.79 
Shannon H' 2.78 2.24 2.04 2.36 2.46 2.48 2.44 1.52 1.62 1.57 
Shannon Hmax 3.91 3.46 3.17 3.59 3.70 4.00 3.32 3.70 3.32 3.46 
Shannon J' 0.71 0.65 0.64 0.66 0.67 0.62 0.74 0.41 0.49 0.45 
Simpson (D) 0.19 0.27 0.32 0.24 0.27 0.27 0.25 0.59 0.50 0.51 
Simpson (1/D) 5.18 3.69 3.16 4.13 3.77 3.69 4.06 1.70 1.99 1.96 
Simpson (1-D) 0.81 0.73 0.68 0.76 0.74 0.73 0.75 0.41 0.50 0.49 
N 173000 210416 286110 369445 73886 97223 45000 331944 418057 388890 

S 15.00 11.00 9.00 12.00 13.00 16.00 10.00 13.00 10.00 11.00 
 

 Para os Rotifera, os maiores valores de H’ foram obtidos no início dos 

experimentos. Após o início do experimento, os índices de Shannon H’, J’, Simpson 

1/D e Simpson 1-D foram próximos nos tanques controle e contaminados com Cobre, 

e foram menores nos tanques contaminados com Cromo. No entanto, os valores de 
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Simpson D para os tanques com Cromo foram superiores aos outros tratamentos e ao 

início do experimento. 

4.1.4.4. Composição populacional dos Copepoda 

Na Tabela 18 podem ser observadas as densidades médias e a estrutura 

populacional de Copepoda Calanoida e Cyclopoida no início do experimento e nos 

tanques controle e contaminados com Cobre e Cromo após uma semana de 

exposição a cada metal. 

Os nauplii de Cyclopoida tiveram um aumento em sua densidade do início ao 

final do experimento nos tanques controle, apresentando também, ao final do 

experimento, densidades maiores que as iniciais na maioria dos tanques 

contaminados com Cobre e Cromo. No entanto, os nauplii de Calanoida sofreram uma 

redução em sua densidade com o enclausuramento. No início do experimento uma 

grande densidade de nauplii de Calanoida foi observada, sendo esta nula nos 

microcosmos com Cobre e baixa nos contaminados com Cromo e nos controles após 

uma semana de enclausuramento. 

 Os copepoditos de Cyclopoida não apresentaram grande diferença entre suas 

densidades no início do experimento, sendo que os copepoditos I apresentaram as 

maiores e os copepoditos IV as menores densidades. Já nos tanques controle, os 

copepoditos apresentaram uma redução gradual do seu primeiro ao último estágio. 

Nos tanques contaminados com cobre e cromo os copepoditos I, II e III apresentaram 

as maiores densidades em relação aos copepoditos IV e V. 

Os copepoditos de Calanoida apresentaram, no início do experimento, uma 

redução gradual de suas densidades do estágio de copepodito I ao copepodito IV. 

Esta situação se inverteu após uma semana de enclausuramento nos microcosmos 

controle, onde os copepoditos I apresentaram as menores densidades e os 

copepoditos IV (fêmea) as maiores densidades. Nos tanques contaminados com 

Cobre o estágio de copepodito III foi o que apresentou a maior densidade, e os 

estágios com menor densidade foram os copepoditos I e os copepoditos IV (macho). 

Os tanques com Cromo demonstraram, assim como o controle, as maiores 

densidades nos estágios de copepodito IV (fêmea) e as menores de copepoditos I, 

apresentando também densidades relativamente altas de copepoditos III, quando 

comparado com os outros estágios. 

Os adultos de Calanoida, por sua vez, estiveram representados apenas por A. 

furcatus no início do experimento, não sendo observados indivíduos adultos de N. 

iheringi. No entanto, após uma semana de exposição, nos tanques controle e 

contaminados com Cromo, a espécie N. iheringi foi mais abundante do que A. 
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furcatus. Nos tanques contaminados com Cobre foram observados adultos das duas 

espécies nas menores densidades observadas no experimento. Com relação aos 

adultos de Cyclopoida, no início do experimento, T. minutus apresentou uma 

densidade maior do que M. longisetus. No entanto, após uma semana de experimento 

a situação se inverteu, predominando M. longisetus em relação a T. minutus nos 

tanques controle. Porém, nos microcosmos contaminados, T. minutus continuou a 

ocorrer em densidades maiores que M. longisetus, sendo que esta última espécie não 

foi observada nos tanques com Cromo após uma semana de exposição ao 

contaminante. 

 
Tabela 17 - Composição populacional dos Copepoda no início do experimento e nos tanques 

controle e contaminados com cobre e cromo após uma semana de exposição. 

 Início C1 C2 C3 Cu1 Cu2 Cu3 Cr1 Cr2 Cr3 
Calanoida           

Nauplii 7050  375 69    389 333 222 
Copepodito I 190 181 375  486  111 389   
Copepodito II 160 319 556 208 2708 625 444 222 56 111 
Copepodito III 60 792 1111 1181 3472 2778 167 3611 278 444 
Copepodito IV Macho  2361 222 1181 417 139  778 1944 667 
Copepodito IV Fêmea 10 5972 2500 4167 1111 1111 333 6722 4556 5000
A. furcatus Fêmea 100  556 69  28  28 14 42 
A. furcatus Macho 60   69  56  14 14 28 
N. iheringi Fêmea   1014 208 14 83  42 69 181 
N. iheringi Macho  42 2042 347  83 14 28 139 333 

Total Calanoida 7630 9667 8751 7499 8208 4903 1069 12223 7403 7028 

Cyclopoida           
Nauplii 1180 2500 1903 1042 694 2222 1167  1389 2333
Copepodito I 230 931 1069 486 139 1806 2167 28 2222 3889
Copepodito II 190 833 931 278 208 2986 1389 69 2833 2889
Copepodito III 190 792 97 208  2014 389 14 1333 167 
Copepodito IV 80 236 139 139  278 56  222 167 
Copepodito V 170 181 139   139 167  167 111 
T. minutus Fêmea 190   208 347 69 69 181 556 778 
T. minutus Macho 60  236  208 69 28  278 222 
M. longisetus Fêmea 30 236 417 417  14     
M. longisetus Macho 40 42 42    14    

Total Cyclopoida 2360 5751 4973 2778 1596 9597 5446 292 9000 10556
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4.2. Experimentos em Mesocosmos 

 Os experimentos em mesocosmos foram executados em conjunto com outros 

pesquisadores do Núcleo de Estudos em Ecossistemas Aquáticos, de forma a se obter 

a avaliação mais abrangente possível do sistema estudado. Neste sentido, o grupo de 

pesquisa procurou avaliar os efeitos de Cobre e Cromo no fitoplâncton, zooplâncton, 

bentos, macrófitas e peixes, além de bioensaios de toxicidade com amostras de água 

e sedimento em diferentes períodos.  

Sendo o objetivo principal deste trabalho a avaliação da comunidade 

zooplanctônica destes sistemas experimentais, os resultados aqui apresentados vão 

se deter principalmente ao zooplâncton. Informações mais detalhadas sobre a 

dinâmica química e física dos sistemas experimentais, como o destino dos 

contaminantes nos tanques e avaliação química completa do meio, pode ser 

observada em Masutti (2004), e uma análise da dinâmica e toxicidade dos 

contaminantes no sedimento das estruturas experimentais em Reis Filho (2004). 

4.2.1. Climatologia 

 Os valores de temperatura do ar, da água, radiação solar e precipitação podem 

ser observados na Figura 14. A temperatura média do ar manteve-se ao longo do 

experimento entre 22,2 e 24,7°C e a da água entre a mínima de 12,2°C e a máxima de 

35°C. Durante o período do experimento houveram apenas duas chuvas registradas, 

ambas com valores baixos (entre 5 e 50mm). Os valores de radiação solar estiveram 

compreendidos entre 317,5 e 444,7 Cal.cm-2.dia-1, com uma diminuição de sua 

intensidade do início ao final do experimento. 

4.2.2. Variáveis limnológicas 

4.2.2.1. Oxigênio dissolvido, condutividade, pH e temperatura da água 

 Os valores de oxigênio dissolvido, condutividade, pH e temperatura da água 

obtidos no decorrer do experimento podem ser observados na Figura 15. As 

temperaturas foram bem próximas em todos os tanques. Os tanques controle e com 

Cobre apresentaram valores semelhantes de oxigênio dissolvido, sendo sempre 

maiores que no tanque contaminado com Cromo. No tanque com Cromo, após a 

contaminação houve uma redução na concentração de oxigênio dissolvido na água, 

registrando-se um mínimo de 2,7 mg.L-1 (456h), com posterior aumento até o final do 

experimento, com valores finais bem próximos àqueles obtidos no início do 

experimento (4,9 mg.L-1- 456h). No entanto, as concentrações de oxigênio dissolvido 

no tanque com Cromo ainda foram inferiores aos outros tanques. 
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Figura 14 - Valores médios de temperatura do ar,  máximos e mínimos de temperatura da água 

nos microcosmos, radiação solar e de precipitação, em mm de chuva acumulada, 
durante o período de execução do experimento. (Dados: Estação Meteorológica do 
CRHEA) 

 
Figura 15 - Valores obtidos para oxigênio dissolvido (mg.L-1), condutividade (µS.cm-1), pH e 

temperatura do água (°C) durante o período experimental, nos tanques controle e 
contaminados com Cobre e Cromo. A seta indica a data de contaminação. 
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 Em relação aos valores de condutividade, verificou-se no tanque controle uma 

condição estável, com valores de 7 a 8 µS.cm-1 no decorrer do período experimental. 

Os valores de condutividade no tanque com cobre foram próximos aos do controle, 

correspondendo a 10 µS.cm-1 no início do experimento, com redução para 8 µS.cm-1 

após a contaminação. No tanque com Cromo foram registrados os maiores valores de 

condutividade (14,27 ± 1,01 µS.cm-1), com aumento para 16 µS.cm-1no final do 

experimento. 

 Em todos os tanques verificou-se um aumento no valor de pH logo após a 

contaminação, porém com valores inferiores aos iniciais. No tanque com Cobre foram 

obtidos valores bem próximos ao do controle, com redução do pH na metade do 

experimento (5,4 – 360h) e posterior aumento no final (7,0 – 792h). No tanque com 

Cromo os valores de pH foram reduzidos após a contaminação (6,1 – 360h), com 

posterior aumento no final do experimento (7,3 – 792h), próximo ao valor inicial para 

este tanque (7,7 – 0h). 

4.2.2.2. Clorofila e Material em Suspensão 

 Os valores de clorofila e material em suspensão (MS) total (MST), orgânico 

(MSO) e inorgânico (MSI) na água podem ser observados na Figura 16. 

No tanque controle foram obtidos os maiores valores de clorofila no decorrer do 

período experimental (15 ± 7,5 µg.L-1), com a maior concentração no início do 

experimento (25,1 µg.L-1- 120h),  posterior redução até atingir o menor valor 

observado para este tanque (3,9 µg.L-1- 288h) e aumento no final do experimento (10 

µg.L-1- 792h), sem, no entanto, atingir ao valor inicial. Nos tanques contaminados com 

cobre e cromo foram registrados valores inferiores de clorofila ao longo de todo o 

experimento. As concentrações iniciais foram semelhantes para ambos os tratamentos 

(Cu: 10 µg.L-1- 0h; Cr: 9,2 µg.L-1- 0h), mas após a contaminação verificou-se redução 

acentuada (Cu: 1,7 µg.L-1- 288h; Cr: 1,1 µg.L-1- 192h), com posterior aumento no final 

do experimento (Cu: 13,4 µg.L-1- 792h; Cr: 12,6 µg.L-1- 792h),  com concentrações 

superiores as iniciais.  

No tanque controle obtiveram-se os maiores valores de Material em Suspensão 

Total (MST). Inicialmente as concentrações de MST foram representadas pela fração 

orgânica (Material em Suspensão Orgânico - MSO), com a concentração máxima 

ocorrendo após 288horas do início do experimento (MST: 7,7 mg.L-1; MSO: 7 mg.L-1; 

MSI: 0,3 mg.L-1). Após este período, a concentração de MST foi reduzida, e em 

528horas a contribuição de Material em Suspensão Inorgânico (MSI) para o MST foi 

maior (MST: 3,6 mg.L-1; MSO: 2,4 mg.L-1; MSI: 0,9 mg.L-1). 
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Figura 16 - Concentração de Clorofila  (µg.L-1) e Material em Suspensão Total, Orgânico e 

Inorgânico (mg.L-1) durante o período de execução do experimento nos tanques 
controle e contaminados com cobre e cromo. A seta indica a data da 
contaminação. 

 

Nos tanques contaminados com Cobre e Cromo foram registrados os menores 

valores de MST ao longo do experimento, e ambos iniciaram com valores próximos 

(Cu: MST: 2,8 mg.L-1; MSO: 2,7 mg.L-1; MSI: 0,7 mg.L-1; Cr: MST: 2,8 mg.L-1; MSO: 2,8 

mg.L-1; MSI: 0 mg.L-1). No tanque com cromo verificou-se um aumento na contribuição 

do MSI após 360 horas da contaminação (MST: 1,7 mg.L-1; MSO: 1,7 mg.L-1; MSI: 0,9 

mg.L-1), reduzindo ao final do experimento. No tanque com cobre os valores de MST 

foram pouco superiores ao tanque com Cromo, tendo uma concentração de MSI 

maior, com maior concentração após 528 horas de contaminação (MST: 1,8 mg.L-1; 

MSO: 0,8 mg.L-1; MSI: 1,8 mg.L-1). Em todos os tanques foram observadas as mesmas 

concentrações de MST e MSO (1,9 mg.L-1) no final do experimento. 

4.2.2.3. Nutrientes 

 Os valores das concentrações de Silicato Dissolvido (SiO2), Nitrato (N-NO3), 

Nitrito (N-NO2), Amônia (N-NH4), Nitrogênio Orgânico Total (NKT), Fosfato Inorgânico 

(Pinorg.), Fósforo Total Dissolvido (P-PO4), Fósforo Total (P-TOT), Carbono Total (CT), 
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Carbono Orgânico Total (COT) e Carbono Inorgânico (CI) nos tanques controle e 

contaminados com Cobre e Cromo podem ser observados na Figura 17. 

 

Silicato Dissolvido 
 Os valores de silicato não demonstraram grandes variações no tanque controle 

ao longo do experimento, com uma concentração final (1,83 mg.L-1) próxima a do 

início do experimento (1,99 mg.L-1), apresentando apenas um leve aumento (2,95 

mg.L-1- 120h) após 120h do início do experimento. No tanque com Cromo foram 

observadas as maiores concentrações iniciais entre os tanques (4,78 mg.L-1). Após a 

contaminação as concentrações variaram até atingir a menor concentração (2,41 

mg.L-1- 624h) antes da ocorrência de um aumento no final do experimento maior que a 

concentração inicial (7,08 mg.L-1- 792h). No tanque com cobre verificou-se um 

aumento na concentração de silicato logo após a contaminação do meio (8,3 mg.L-1- 

192h), com retorno próximo aos valores iniciais (3,26 mg.L-1- 360h), não variando 

muito até o final do experimento (3,64 mg.L-1- 792h). 

 

Nitrato 
 O tanque controle foi o que apresentou o maior valor inicial de Nitrato entre os 

tanques (52,5 µg.L-1), verificando-se uma redução acentuada após 192 horas (11,5 

µg.L-1), a qual precedeu um aumento (55,8 µg.L-1- 288h), com posterior redução até o 

final do experimento (18,8 µg.L-1- 792h). Nos tanques contaminados as concentrações 

iniciais foram inferiores ao controle (Cu:16,3 µg.L-1; Cr:26,2 µg.L-1). Após a 

contaminação verificou-se um aumento de nitrato nos tanques contaminados (Cu:71,5 

µg.L-1- 456h; Cr:31,2 µg.L-1- 288h), com posterior redução na concentração até o final 

do experimento (Cu:15,7 µg.L-1; Cr:16,5 µg.L-1), atingindo valores próximos ao 

controle. 

 

Nitrito 
 As menores concentrações de nitrito foram observadas no tanque controle 

(0,79 µg.L-1), com posterior aumento até o final do experimento (2,54 µg.L-1). Nos 

tanques com Cobre e Cromo foram obtidos valores iniciais superiores ao tanque 

controle (Cu:2,27 µg.L-1;Cr:1,14 µg.L-1), apresentando, ambos, um aumento logo após 

a contaminação (Cu:3,44 µg.L-1-;Cr:2,59 µg.L-1- 120h), posterior redução e outro 

aumento (Cu:2,44 µg.L-1;Cr:2,75 µg.L-1- 360h). A concentração final obtida no tanque 

com Cobre foi superior (2,29 µg.litro-1) ao do tanque com Cromo (0,89 µg.litro-1). 
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Figura 17 - Variação na concentração de nutrientes obtida durante o período de execução do 

experimento nos tanques controle e contaminados com cobre e cromo. As setas 
indicam a data da contaminação dos tanques. 
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Amônia 
 No tanque Controle foi obtida uma baixa concentração de amônia no início (1,7 

µg.litro-1), apresentando um aumento após 192 horas (63,8 µg.L-1), voltando a reduzir 

até o final do experimento (9,8 µg.L-1). No tanque com Cobre obteve-se uma menor 

concentração no início (0,3 µg.L-1), com aumento gradual (48,8 µg.L-1- 624h) 

precedendo uma redução no fim do experimento (8,3 µg.litro-1). No tanque com Cromo 

foram obtidas as maiores concentrações de amônia do experimento, com o maior valor 

inicial (14,1 µg.L-1), e concentração mais elevada após a contaminação (120,2 µg.L-1- 

120h), decrescendo até o final do experimento (12 µg.L-1). 

 

Nitrogênio Orgânico Total 
 Os valores de Nitrogênio Orgânico Total no tanque controle tenderam ao 

aumento até a metade do período experimental (0,23 mg.L-1- 0h; 1,59 mg.L-1- 360h), 

com redução até o final do experimento (0,65 mg.L-1).  No tanque com cobre verificou-

se comportamento similar ao tanque controle, apresentando um aumento na metade 

do período (0,23 mg.L-1- 0h; 1,82 mg.L-1- 360h) e uma redução concentração até o 

final (0,61 mg.L-1). No tanque com Cromo o comportamento foi mais diferenciado, 

registrando-se um aumento logo após a contaminação, seguida de uma redução na 

concentração (0,47 mg.L-1- 0h; 1,59 mg.L-1- 120h; 0,33 mg.L-1- 192h) e posterior 

aumento no final do período experimental  (0,65 mg.L-1). 

 

Fosfato Inorgânico 
 No tanque controle obteve-se um aumento na concentração de Fosfato 

Inorgânico do início do experimento (3,1 µg.L-1) até o final do mesmo (8,6 µg.L-1). No 

tanque contaminado com Cromo verificou-se um pequeno aumento após a 

contaminação (7,1 µg.L-1- 120h) em comparação ao início (4,5 µg.L-1), seguido de dois 

aumentos sucessivos (7,8 µg.L-1- 360h; 8,4 µg.L-1- 528h), com concentração final 

próxima à inicial (6,2 µg.L-1). No tanque com cobre verificou-se um maior valor inicial 

(5,8 µg.L-1), com um aumento após a contaminação (12,6 µg.L-1- 192h), posterior 

decréscimo e concentração final próxima a inicial (6,4 µg.L-1- 792h). 

 

Fósfato Total Dissolvido 
 No tanque controle verificou-se alterações na concentração de Fosfato Total 

Dissolvido durante o período experimental, com um valor final (16,54 µg.L-1) bem 

superior ao inicial (1,24 µg.L-1), ocorrendo apenas uma redução na metade do período 

(0,2 µg.L-1- 360h). No tanque com Cromo obteve-se um aumento gradual entre o início 

(0,41 µg.L-1) e o fim do experimento (7,24 µg.L-1), com a maior concentração as 528h 
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(11,11 µg.L-1). No tanque com Cobre verificou-se um aumento na concentração após a 

contaminação (12,39 µg.L-1- 192h), com algumas alterações no período amostral  

(1,58 µg.L-1- 360h; 12,48 µg.litro-1- 528h e 6,9 µg.litro-1, no final). 

 

Fósforo total 
 No tanque controle foram obtidos os maiores valores de Fósforo total entre os 

tanques, com os valores inicial (40,91 µg.L-1) e final (39,54 µg.L-1) bem próximos, com 

redução na metade do período amostral (13,02 µg.L-1- 360h). No tanque com Cromo 

obteve-se concentração final (39,01 µg.L-1) superior a inicial (27,79 µg.L-1), ocorrendo 

o menor valor na metade do experimento (10,05 µg.L-1- 360h). Um comportamento 

similar pode ser observado no tanque contaminado com Cobre, com concentração 

final (31,33 µg.L-1) superior a inicial (29,72 µg.L-1), e o menor valor no mesmo 

momento dos outros tanques (9,31 µg.L-1- 360h). 

 

Carbono total 
 No tanque controle o valor de carbono total foi menor no início (6,3 mg.L-1) do 

que no final do experimento (6,8 mg.L-1). No tanque contaminado com Cromo 

verificou-se  comportamento diferente, com um valor inicial (8,1 mg.L-1) superior ao 

final (7,3 mg.L-1), também com um aumento no mesmo período no tanque controle (8,2 

mg.L-1- 360h). No tanque com Cobre obteve-se os menores valores de Carbono total, 

com valor inicial igual ao final (5,9 mg.L-1). 

 

Carbono Orgânico Total 
 No tanque controle obtiveram-se os maiores valores de Carbono Orgânico 

Total, com um valor final (5,8 mg.L-1) superior ao inicial (5,1 mg.L-1), porém os maiores 

valores foram observados na metade do experimento (8,2 mg.L-1- 360h; 7,8 mg.L-1- 

528h). No tanque com Cromo verificou-se uma redução após a contaminação (4,8 

mg.L-1- 288h) com relação ao início (6,1 mg.L-1). No tanque com Cobre foram obtidos 

os menores valores de COT, com valor final (4,3 mg.L-1) próximo ao inicial (4,7 mg.L-1). 

 

Carbono Inorgânico 
 No tanque controle obteve-se as menores concentrações de Carbono 

Inorgânico, com um valor final (1 mg.L-1) próximo ao inicial (1,2 mg.L-1). No tanque com 

Cromo obteve-se as maiores concentrações em comparação com os outros tanques,  

sendo o valor inicial (2 mg.L-1) e o final (2,2 mg.L-1) bem próximos. No tanque com 

Cobre verificou-se concentração próxima as do controle, com a concentração final (1,6 

mg.L-1) superior a inicial (1,2 mg.L-1). 
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4.2.3. Metais 

 As concentrações de Cobre e Cromo (µg.L-1) obtidas durante o período de 

execução do experimento nos tanques controle e nos contaminados com Cobre e 

Cromo constam na Figura 18. 

 

 
Figura 18 - Concentrações de cobre e cromo (µg.litro-1) obtidas durante o período de execução 

do experimento nos tanques controle e nos contaminados com Cobre e Cromo. As 
setas indicam a data de contaminação de cada tanque. 

 

Cobre 
 Após a contaminação com Cobre, obteve-se uma concentração de 20,6 µg.L-1, 

duas horas após a introdução do metal no tanque (100h). No tanque controle o valor 

inicial de cobre foi superior (7,3 µg.L-1) ao do tanque contaminado com Cobre (2,5 

µg.L-1), porém no tanque controle a concentração foi reduzindo ao longo do 

experimento, com valor  final (2,9 µg.L-1- 792h) próximo ao obtido no tanque 

contaminado (2,3 µg.L-1- 792h). No tanque com cobre também verificou-se uma 

redução, porém com um aumento antes do fim do experimento (8,3 µg.L-1- 528h). 

 

Cromo 
 Não foram detectadas concentrações de Cromo nos tanques contaminados 

com Cobre e nos controles, porém, após a contaminação no tanque com cromo, 

verificou-se um aumento (40,2 µg.litro-1- 100h) seguido de uma redução acentuada (2 

µg.litro-1- 360h). O menor valor obtido foi de 0,2 µg.K-1, as 624h, previamente ao 

aumento que ocorreu no último dia (5,2 µg.L-1).  
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4.2.4. Zooplâncton 

 Nesta seção serão inicialmente apresentados os resultados obtidos que 

caracterizam a comunidade zooplanctônica total: densidade total, proporção entre os 

grupos e índices para o zooplâncton total e separadamente para os microcrustáceos e 

rotíferos. Posteriormente estarão sendo apresentados os dados referentes à 

composição e densidade específica do zooplâncton para cada um dos tanques 

analisados (controle, cobre e cromo). 

 A composição de espécies nos mesocosmos controle e nos contaminados com 

cobre e cromo pode ser observada na Tabela 19, na qual constam as espécies que 

ocorreram no decorrer do período de estudo, desconsiderando sua densidade ou 

momento de sua observação. Observa-se que nos tanques ocorreram diferenças em 

relação à composição de espécies, sendo que Copepoda foi o único grupo registrado 

em todos os tanques, sendo representado por quatro espécies. Para Cladocera e 

Rotifera verificou-se grande variação entre os tanques experimentais. 

 Entre os Cladocera, apenas C. cornuta, C. silvestrii, B. hagmani, B. longirostris, 

D. birgei, I. spinifer e A. retangula pulchra tiveram sua ocorrência registrada em todos 

os tanques. O tanque com o menor número de espécies foi o Tanque controle (7 

espécies) e o maior foi o tanque contaminado com Cobre (9 espécies), sendo que M. 

minuta e D. gessneri  só foram registradas neste último tanque. 

 Com relação aos Rotifera, o maior número de espécies foi observado no 

tanque Controle (25), sendo que nos tanques contaminados com cromo e cobre foram 

registradas 22 espécies de rotíferos em cada tanque experimental, porém com 

composições diferentes. Dentre as 30 espécies de Rotifera registradas para todos os 

tanques, as espécies comuns a todos os tanques foram: P. libera, P. vulgaris, K. 

cochlearis, K. americana, K. bostoniensis, T. pusilla, T. similis, T. chattonni, F. pejleri, 

L. bulla, L. lunaris, L. stichaeta, L. quadricarinata, C. unicornis, C. longicaudata, 

Cephalodella sp., B. mirus e A. navicula. 
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Tabela 18 - Composição de espécies do zooplâncton nos tanques Controle e nos 
contaminados com Cromo e Cobre durante período experimental. 

 Espécies Controle Cromo Cobre 
Notodiaptomus iheringi X X X 
Argyrodiaptomus furcatus X X X 
Mesocyclops longisetus X X X 

Copepoda 

Thermocyclops minutus X X X 
Ceriodaphnia silvestrii X X X 
Ceriodaphnia cornuta X X X 
Bosmina hagmani X X X 
Bosmina longirostris X X X 
Diaphanosoma birgei X X X 
Ilyocryptus spinifer X X X 
Simocephalus serrulatus   X X 
Alona retangula pulchra X X X 
Moina minuta     X 
Daphnia gessneri     X 
Bosminopsis deitersi     X 

Cladocera 

Streblocerus pygmaeus     X 
Ptygura libera X X X 
Polyarthra vulgaris X X X 
Keratella cochlearis X X X 
Keratella americana X X X 
Kellicotia bostoniensis X X X 
Trichocerca pusilla X X X 
Trichocerca similis X X X 
Trichocerca chattonni X X X 
Trichocerca myersi X     
Trichocerca bicristata X   X 
Filinia pejleri X X X 
Lecane bulla X X X 
Lecane lunaris X X X 
Lecane stichaeta X X X 
Lecane subtilis X     
Lecane luna   X   
Lecane ludwigii   X   
Lecane leontina     X 
Lepadela quadricarinata X X X 
Conochilus unicornis X X X 
Collotheca longicaudata X X X 
Collotheca sp.   X X 
Cephalodella sp. X X X 
Cephalodella mucronata X X   
Brachionus mirus X X X 
Anuraeopsis navicula X X X 
Scaridium sp. X   X 
Mytilina sp. X     
Machrochaetus sp. X     

Rotifera 

Notommata sp.     X 
 Total 36 34 39 

 

 



 69

4.2.4.1. Densidades do zooplâncton 

 A densidade numérica do zooplâncton, considerando os principais grupos, em 

cada tanque experimental (controle, Cromo e Cobre), está representada na Figura 19. 

 

 
Figura 19 - Densidade numérica de Cladocera, Copepoda e Rotifera, em Ind.m-3, nos tanques 

controle e contaminados com Cromo e Cobre, durante período experimental. As 
setas indicam o período de contaminação dos tanques. 

 

 As maiores densidades iniciais foram observadas para Rotifera em todos os 

tanques. No tanque controle verificou-se uma densidade inicial de 790.000 Ind.m-3, 

com um decréscimo até 257.000 Ind.m-3 (192h), com posterior aumento (808.000 

Ind.m-3 - 360h) e decréscimo até o final do experimento (90.000 Ind.m-3- 792h). No 

tanque com Cobre obteve-se uma densidade inicial de 209.000 Ind.m-3, com redução 

após a contaminação (120.000 Ind.m-3- 192h), posterior aumento (430.000 Ind.m-3 - 

456h) e subseqüente declínio até o final do experimento (176.000 Ind.m-3). A maior 

densidade entre os tanques foi encontrada para este grupo no tanque com Cromo no 

início do experimento (2.799.000 Ind.m-3). Antes da contaminação registrou-se uma 

densidade de 353.500 Ind.m-3, com um declínio (6.000 Ind.m-3 - 360h) após a 

introdução do metal. Posteriormente verificou-se um aumento na densidade de 

Rotifera (19.375 Ind.m-3). 

 Cladocera foi o segundo grupo mais importante em termos de densidade. No 

tanque controle obteve-se uma densidade de 12.100 Ind.m-3, com um aumento 

(669.160 Ind.m-3 - 528h) e posterior declínio na densidade de Cladocera até o final do 
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experimento (128.750 Ind.m-3 -792h). No tanque com Cobre a densidade inicial de 

Cladocera foi bem inferior ao controle (30.507 Ind.m-3- 0h). Após a contaminação a 

densidade de Cladocera reduziu para 620 Ind.m-3 (192h), com posterior aumento até o 

final do experimento, quando atingiu a densidade de 41.674 Ind.m-3 (792h). No tanque 

com Cromo obteve-se os menores valores de densidade para Cladocera entre os 

tanques experimentais. A maior densidade foi registrada antes da contaminação 

(6.710 Ind.m-3- 96h), sendo que após a introdução do metal este valor foi reduzido 

para 210 Ind.m-3 (192h), com posterior aumento na densidade (2.860 Ind.m-3 - 792h). 

Os Copepoda apresentaram comportamento diferenciado entre os tanques. No 

tanque controle apresentaram densidade inicial baixa, de 4989 Ind.m-3 (0h), sofrendo 

leve redução em 288 horas (2650 Ind.m-3). Apresentou um leve aumento em 528 horas 

(12810 Ind.m-3) e após este ponto, um aumento acentuado até o final do experimento 

(79450 Ind.m-3 -792h). No tanque com cobre, a densidade inicial (68360 Ind.m-3 -0h) foi 

a maior observada para este grupo neste tanque. Após a contaminação a densidade 

reduziu bastante até 288 horas (13763 Ind.m-3), voltando a crescer levemente até o 

final do experimento (22883 Ind.m-3 -792h). No tanque com cromo os Copepoda 

apresentaram um leve aumento antes da contaminação (114246 Ind.m-3 -96h), e um 

decréscimo após a introdução do metal no meio (56820 Ind.m-3 -192h).  Após este 

ponto apresentaram um aumento em densidade até 624h (280130 Ind.m-3), sofrendo 

uma leve redução no final (202400 Ind.m-3 - 792h). 

4.2.4.2. Abundância relativa do zooplâncton 

As proporções entre Cladocera, Copepoda e Rotifera nos tanques 

experimentais estão representadas na Figura 20. 

No tanque controle pode-se observar que a comunidade de zooplâncton foi 

basicamente composta por Rotifera no início do experimento (97,89% - 0h). Esta 

contribuição foi reduzida para 77,9% (360h) e posteriormente para 29,44 % (624h) e 

30,18 % (792h). A contribuição de Cladocera foi de 1,50%, aumentando para 21,43% 

(360h) e posteriormente 64,59% (624h), embota tenha ocorrido uma redução para 

43,18% (792h) no final do experimento. Os copépodos contribuíram pouco em 

porcentagem para a comunidade no início do experimento (0,62%- 0h), reduzindo para 

0,34%, as 288h. Porém, a contribuição de Copepoda atingiu 26,64% no final do 

experimento.  

No tanque com Cobre, Rotifera contribuiu com 67,89% no início do 

experimento, mas após a contaminação do meio verificou-se um aumento para 

95,18% (360h), com posterior decréscimo até o final do experimento (73,16%- 792h). 

Para Cladocera verificou-se uma abundância relativa de 9,9%, com acentuada 

 



 71

redução após a contaminação (0,37% - 288h) e posterior aumento no final do 

experimento (17,32%). A abundância relativa inicial de Copepoda foi de 22,2%, 

reduzindo para 4,28% (360h) após a contaminação, com reduzido aumento no final do 

experimento (9,51%- 792h). 

 

 
Figura 20- Proporções entre Cladocera, Copepoda e Rotifera em porcentagem nos tanques ao 

longo do período do experimento. As setas indicam o período de contaminação dos 
tanques. 

 

 No tanque com Cromo verificou-se uma resposta da comunidade de 

zooplâncton bem diferente. No início do experimento obteve-se maior contribuição 

(97,45%) de Rotifera, porém, após a contaminação ocorreu um acentuado declínio 

(11,76% - 192h), com a menor abundância relativa ocorrendo após 360 horas (5,39%) 

da contaminação. Para os Cladocera verificou-se uma contribuição percentual muito 

reduzida (0,11%, 0h; 1,02% - 96h e 1,27%- 792h). Para este tanque, os Copepoda 

apresentaram uma contribuição bem maior em relação aos outros tanques. A 

contribuição inicial foi de 2,45%, com posterior aumento (17,40%- 96h) após o início 

do experimento. Com a contaminação do tanque a abundância relativa de Copepoda 

aumentou para 94,18% (360h). 

4.2.4.3. Índices Ecológicos 

 Os Índices Ecológicos foram calculados para a comunidade zooplanctônica 

total e independentemente para os microcrustáceos e rotíferos.  
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4.2.4.3.1. Índices para a comunidade zooplanctônica 

 Os Índices calculados para a comunidade zooplanctônica dos mesocosmos 

estão representados na Figura 21. 

 No tanque controle obteve-se comportamento similar entre os Índices H’, J’, 

1/D e 1-D. Para cada índice, os valores iniciais (H’:2,52 bits.Ind-1; J’:0,57; 1/D:4,09 

espécies; 1-D:0,76) e finais (H’:2,74 bits.Ind-1; J’:0,62; 1/D:4,36 espécies; 1-D:0,77) 

foram próximos, com um leve declínio a 96 horas (H’:1,88 bits.Ind-1; J’:0,43; 1/D:2,07 

espécies; 1-D:0,52), seguido de um aumento até 360 horas (H’:2,92 bits.Ind-1; J’:0,64; 

1/D:5,79 espécies; 1-D:0,83), decaindo novamente a 624 horas (H’:1,91 bits.Ind-1; 

J’:0,42; 1/D:2,26 espécies; 1-D:0,56). H’max não apresentou grande variação ao longo 

do tempo (média 4,5±0,12 bits.Ind-1), mantendo-se entre 4,32 (120h) e 4,64 (288h) 

bits.Ind-1. D apresentou um aumento às 96 horas (0,48) e 624 horas (0,44), com um 

valor intermediário menor (0,17- 360h) que o início (0,24) e o fim (0,23) do 

experimento. A riqueza de espécies também não apresentou grande variação ao longo 

do tempo (d2:1,13±0,07; d10: 3,77±0,26; S:22,82±1,88 espécies), com valor final 

(d2:1,16; d10:3,84; S:22 espécies) superior ao inicial (d2:1,02; d10:3,38; S:21 espécies). 

 No tanque contaminado com Cobre foram observados os maiores valores de H’ 

e J’ dentre os tanques ao longo do experimento, com comportamento semelhante. Os 

valores iniciais (H’:3,36 bits.Ind-1; J’:0,68) e finais (H’:3,13 bits.Ind-1; J’:0,63) foram 

próximos, com um aumento antes da contaminação do meio (H’:3,66 bits.Ind-1; J’:0,74 

-96h) e posterior declínio (H’:2,34 bits.Ind-1; J’: 0,5- 528h), voltando a se elevar antes 

do final do experimento (H’:3,42 bits.Ind-1; J’:0,69- 624h). H’max também não 

apresentou grande variação ao longo do tempo (média 4,87±0,16 bits.Ind-1), com uma 

redução após a contaminação (4,52 bits.Ind-1- 120h), elevando-se na metade do 

experimento (5,04 bits.Ind-1- 360h). Os valores de D foram relativamente baixos (0,14), 

com posterior aumento após a contaminação (0,41- 528h), voltando a decrescer (0,17- 

624h) e finalizar com valor superior ao inicial (0,22). 1/D apresentou um valor inicial 

(7,17 Espécies) superior ao final (4,53 Espécies), com um aumento (10,45 Espécies- 

100h) logo após a contaminação e decréscimo até 528 horas (2,42 Espécies), 

voltando a aumentar uma semana antes do final do experimento (5,75 Espécies- 

624h). 1-D apresentou comportamento similar, com um valor inicial (0,86) superior ao 

final (0,78). O valor máximo logo após a contaminação (0,9- 100h) foi seguido de um 

declínio até 528 horas (0,59). A riqueza apresentou um valor inicial (d2:1,59 ; d10:5,28 ; 

S:30 espécies) e final (d2:1,68 ; d10:5,57; S:31 espécies) bem próximos. Logo após a 

contaminação verificou-se um declínio em 120 horas (d2:1,26; d10:4,19; S:23 espécies), 

tornando a crescer até 360 horas (d2:1,71; d10:5,68; S:33 espécies) e diminuir 
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novamente após 528 horas do início do experimento (d2:1,37 ; d10:4,56 ; S:26 

espécies). 

 No tanque com Cromo também se verificou comportamento similar de H’ e J’ 

ao longo do experimento. Para estes dois índices seus valores finais (H’:2,28 bits.Ind-1; 

J’:0,53) foram superiores aos iniciais (H’:1,42 bits.Ind-1; J’:0,34). Logo após a 

contaminação H’ e J’ apresentaram um aumento (H’:2,48 bits.Ind-1- 100h; J’:0,61- 

120h), seguido de uma redução até 360 horas (H’:1,36 bits.Ind-1; J’:0,36), voltando a 

crescer até o final do experimento. H’max também apresentou valor final (4,32 

bits.Ind1) superior ao inicial (4,17 bits.Ind-1), com um aumento antes da contaminação 

(4,59 bits.Ind-1- 96h), o qual precedeu uma redução (3,8 bits.Ind-1- 120h), voltando a 

crescer até o final do experimento. D apresentou um valor inicial (0,57) superior ao 

final (0,27). Após a contaminação do meio D sofreu uma redução (0,26- 120h), 

aumentando para 0,50 (360h), e decrescendo até o final. 1/D e 1-D apresentaram 

valor inicial (1/D:1,75 Espécies; 1-D:0,43) inferior ao final (1/D:3,75 Espécies; 1-

D:0,73), com um aumento após a introdução do metal no meio (1/D:3,8 Espécies; 1-

D:0,74 - 120h) e decréscimo até 360h (1/D:1,98 Espécies; 1-D:0,5). A riqueza 

apresentou valor final (d2:1,07 ; d10:3,55 ; S:20 espécies) superior ao inicial (d2:0,79 ; 

d10:2,63 ; S:18 espécies), com seu maior valor logo antes da contaminação, após 96 

horas do início do experimento (d2:1,19 ; d10:3,95 ; S:24 espécies), com uma redução 

após a adição do metal (d2:0,73 ; d10:2,42 ; S:14 espécies- 120h). 

4.2.4.3.2. Índices calculados para os microcrustáceos 

 Os índices calculados para os microcrustáceos da comunidade zooplanctônica, 

dos mesocosmos, estão representados na Figura 22. 

 Os  valores finais de H’, 1/D e 1-D no tanque controle foram superiores (H’: 1,8 

bits.Ind-1; 1/D: 2,54 espécies; 1-D: 0,61) aos iniciais (H’: 1,6 bits.Ind-1; 1/D: 2,13 

espécies; 1-D: 0,53), registrando um declínio (H’: 0,53 bits.Ind-1; 1/D: 1,18 espécies; 1-

D: 0,15 – 100h). Foi observado um aumento no valor de H’max do início (3 bits.Ind-1) 

ao fim do experimento (3,46 bits.Ind-1). J’ apresentou um valor inicial (0,53) pouco 

superior ao final (0,52), sofrendo um declínio após 100 horas do início do experimento 

(0,19), com um mínimo de 0,05 (288 horas).  D apresentou um valor final (0,39) inferior 

ao inicial (0,47). Pôde ser observado um crescimento após 100 horas do início do 

experimento (0,85), com um valor máximo (0,97) após 288 h. A riqueza apresentou 

valor final (d2:0,57 ; d10:1,88 ; S:11 espécies) superior ao inicial (d2:0,5 ; d10:1,65 ; S:8 

espécies), com uma pequena redução em 100 horas (d2:0,41 ; d10:1,35 ; S:7 espécies). 
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Figura 21 - Índices ecológicos calculados para a comunidade zooplanctônica dos tanques 

experimentais. As setas indicam a data de contaminação dos tanques. 
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Figura 22 - Índices ecológicos calculados para os microcrustáceos da comunidade 

zooplanctônica dos tanques experimentais. As setas indicam a data de 
contaminação dos tanques. 
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No tanque contaminado com Cobre os valores finais de alguns índices (H’:2,46 

bits.Ind-1; J’:0,63; 1/D:4,37 espécies; 1-D:0,77) foram superiores aos iniciais (H’:2,02 

bits.Ind-1; J’:0,53; 1/D:2,69 espécies; 1-D:0,63). Logo após a contaminação do meio 

(100h) foi registrou-se um aumento (H’:1,91 bits.Ind-1; J’:0,52; 1/D:2,7 espécies; 1-

D:0,63) com posterior redução (H’:0,91 bits.Ind-1; J’:0,27; 1/D:1,37 espécies; 1-D:0,27 – 

120h) e sucessivo aumento (H’:2,57 bits.Ind-1; J’:0,68; 1/D:4,92 espécies; 1-D:0,8 – 

624h). Neste tanque registrou-se os maiores valores de H’max calculados dentre os 

mesocosmos, com valor final (3,91 bits.Ind-1) pouco superior ao inicial (3,81 bits.Ind-1), 

com uma redução após a contaminação (3,32 bits.Ind-1- 120h), voltando a crescer até 

o final. O valor final de D (0,23) foi inferior ao inicial (0,37), com um aumento após a 

contaminação do meio (0,73- 120h) e redução até o final do experimento. A riqueza de 

espécies para este tanque também foi maior que a dos outros tanques, com valor final 

(d2:0,88 ; d10:2,91 ; S:15 espécies) superior ao inicial (d2:0,78 ; d10:2,6 ; S:14 espécies), 

e uma redução após a contaminação do meio em 120 horas (d2:0,58 ; d10:1,94 ; S:10 

espécies), com posterior aumento até o final do experimento. 

 Para o tanque contaminado com Cromo, o valor final de H’ (1,84 bits.Ind-1) foi 

superior ao inicial (1,64 bits.Ind-1). Após a contaminação do tanque o valor de H’ 

reduziu (1,11 bits.Ind-1- 120h), mantendo-se neste valor até 528 horas (1,07 bits.Ind-1), 

quando voltou a crescer (1,87 bits.Ind-1- 624) até o final. O valor final (0,58) e o inicial 

(0,55) foram próximos para J’, que demonstrou uma leve redução após a 

contaminação (0,43- 120h). O valor final de D (0,32) foi inferior ao inicial (0,41),  com 

aumento após a contaminação do meio (0,56- 120h), reduzindo ao final do 

experimento. 1/D e 1-D apresentaram comportamento similar, iniciando com valores 

inferiores (1/D:2,46 espécies; 1-D:0,59) aos finais (1/D:3,16 espécies; 1-D:0,68). Com 

a introdução do metal no meio ocorreu uma redução nestes valores (1/D:1,8 espécies; 

1-D:0,44- 120h), chegando ao seu mínimo em 360 horas (1/D:1,78 espécies; 1-

D:0,44), voltando a crescer até o final (1/D:3,3 espécies; 1-D:0,7- 624h). As tendências 

dos valores obtidos para riqueza de espécies e H’ max foram semelhantes ao longo do 

experimento para este Tanque, com valor final (H’max:3,17 bits.Ind-1; d2:0,45 ; d10:1,51 

; S:9 espécies) superior ao inicial (H’max:3 bits.Ind-1; d2:0,43 ; d10:1,44; S:8 espécies), 

redução após a introdução do metal no meio até 360 horas (H’max:2 bits.Ind-1; d2:0,18; 

d10:0,6; S:4 espécies), crescendo outra vez até o final do experimento. 
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4.2.4.3.3. Índices calculados para Rotifera 

Os índices calculados para Rotifera estão representados na Figura 23, 

verificando-se que no tanque controle H’ e J’ apresentaram uma tendência similar ao 

longo do tempo. Os valores iniciais destes índices (H’:2,39 bits.Ind-1; J’:0,65) foram 

superiores ao final (H’:2 bits.Ind-1; J’:0,58). Do início do experimento até 120 horas 

ocorreu um declínio (H’:1,58 bits.Ind-1; J’:0,44), com posterior aumento até 360 horas 

(H’:2,7 bits.Ind-1; J’:0,69), seguido de um declínio (H’:1,99 bits.Ind-1;J’:0,51- 528h) e 

pequeno aumento até o final. H’max apresentou valor inicial (3,7 bits.Ind-1) pouco 

superior ao final (3,46 bits.Ind-1), com um valor máximo a 288 horas (4,09 bits.Ind-1). 

1/D e 1-D apresentaram valores iniciais (1/D:3,93; 1-D:0,75) superiores aos finais 

(1/D:2,42; 1-D:0,59), com um declínio em 120 horas (1/D:1,86; 1-D:0,46) e aumento 

após 360 horas (1/D:4,78; 1-D:0,79), diminuindo até o final novamente. D apresentou 

um aumento (0,54- 120) após o início do experimento (0,26), seguido de uma redução 

(0,21- 360h), voltando a crescer até o final do experimento (0,41). A riqueza 

apresentou um valor inicial (d2:0,61; d10:2,03; S:13 espécies) pouco superior ao final 

(d2:0,6; d10:2,01; S:11 espécies), com aumento até 288 horas (d2:0,84; d10:2,78; S:17 

espécies), voltando a diminuir no final do experimento. 

 No tanque contaminado com Cobre foi observado valor de H’ inicial (2,67 

bits.Ind-1) superior ao final (2,23 bits.Ind-1), com dois aumentos ocorrendo após 96 h 

(3,3 bits.Ind-1) e 360h (3,31 bits.Ind-1), reduzindo em 528 horas (1,92 bits.Ind-1) e 

crescendo (2,86 bits.Ind-1- 624h) antes do final. H’max apresentou o mesmo valor 

inicial e final (4 bits.Ind-1), com um declínio logo após a contaminação (4,17 bits.Ind-1- 

100; 3,7 bits.Ind-1- 120), voltando a crescer até 360 horas (4,32 bits.Ind-1) e decaindo 

até o final. J’, 1/D e 1-D apresentaram comportamento parecido ao longo do tempo. 

Apresentaram valor inicial (J’: 0,67; 1/D: 4,56 espécies; 1-D: 0,78) superior ao final (J’: 

0,56; 1/D: 2,62 espécies; 1-D: 0,61), com um aumento logo antes da contaminação em 

96 horas (J’: 0,81; 1/D: 8,03 espécies; 1-D: 0,88) e 360 horas (J’: 0,77; 1/D: 6,63 

espécies; 1-D: 0,85), seguido de uma redução em 528 horas (J’: 0,51; 1/D: 2,07 

espécies; 1-D: 0,52) e elevando-se até 624 horas (J’: 0,69; 1/D: 4,27 espécies; 1-D: 

0,77), reduzindo até o final. Este tanque apresentou o menor valor inicial de D entre os 

tanques (0,22), reduzindo ainda mais antes da contaminação (0,12- 96h). Após a 

introdução do metal no meio, os valores de D aumentaram (0,48), voltando a reduzir 

(0,23- 624h) antes do final (0,38- 792h). A riqueza apresentou valores inicial (d2: 0,85; 

d10: 2,82; S: 16 espécies) e final (d2: 0,86; d10: 2,86; S: 16 espécies) próximos. Ocorreu 

um aumento após 100 horas (d2: 0,99; d10: 3,30; S: 18 espécies), sucedendo uma 

redução em 120 horas (d2: 0,71; d10: 2,34; S:13 espécies). Os valores começaram a se 
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elevar até 360 horas (d2: 1,02; d10: 3,39; S: 20 espécies), apresentando depois disso 

mais um declínio em 528 horas (d2: 0,72; d10: 2,38; S: 14 espécies), o qual  precedeu 

um aumento em 624 horas (d2: 0,94; d10: 3,13; S: 18 espécies), antes do final. 

 No tanque com Cromo verificou-se uma evolução dos valores de H’, J’, 1/D e 1-

D de forma parecida. Foram obtidos para todos estes índices valores iniciais (H’: 1,24 

bits.Ind-1; J’: 0,37; 1/D: 1,67 espécies; 1-D:0,4) inferiores ao final (H’: 2,02 bits.Ind-1; J’: 

0,58; 1/D:2,93 espécies; 1-D:0,66). Após a introdução do Cromo no meio foi observado 

um aumento (H’: 2,63 bits.Ind-1; J’: 0,71; 1/D: 4,14 espécies; 1-D: 0,76 – 192h), 

seguido de um declínio até um leve aumento novamente em 456 horas (H’: 2,25 

bits.Ind-1; J’: 0,68; 1/D: 2,95 espécies; 1-D: 0,66), não apresentando grande alteração 

até o final do experimento. H’max apresentou valor final (3,46 bits.Ind-1) próximo ao 

inicial (3,32 bits.Ind-1). Seu maior valor foi observado em 96 horas (3,91 bits.Ind-1), 

seguido de uma redução acentuada em 120 horas (3 bits.Ind-1), voltando a aumentar 

em 192 horas (3,7 bits.Ind-1), apresentando leve declínio até o final. D apresentou valor 

inicial (0,6) superior ao final (0,34), com um declínio acentuado após a contaminação 

do meio (0,24- 192h), voltando a crescer até 528 horas (0,49), apresentando leve 

declínio até o final. A riqueza apresentou valor final (d2: 0,7; d10: 2,33; S: 11 espécies) 

superior ao inicial (d2: 0,42 ; d10: 1,4 ; S: 10  espécies), com um aumento em 96 horas 

(d2: 0,74; d10: 2,24 ; S: 15 espécies), seguido de um declínio após a contaminação em 

120 horas (d2: 0,41 ; d10: 1,36; S: 8 espécies). Após isto ocorreu mais um aumento em 

192 horas (d2: 0,93; d10: 3,09; S: 13 espécies), reduzindo até 528 horas (d2: 0,58; d10: 

1,93; S: 9 espécies), logo antes do final do experimento. 
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Figura 23 - Índices ecológicos calculados para Rotifera durante o período de estudo. As setas 

indicam a data da contaminação nos tanques. 

 

 



 80

4.2.4.4. Caracterização da Comunidade Zooplanctônica 

4.2.4.4.1. Mesocosmos Controle 

4.2.4.4.1.1. Copepoda 

4.2.4.4.1.1.1. Densidade total das espécies de Copepoda 

Os valores das densidades das espécies de Copepoda presentes no tanque 

controle durante o experimento estão representados na Figura 24. 

 

 
Figura 24 - Densidade numérica das espécies de Copepoda no tanque controle durante o 

período de execução do experimento. 

 

 Todas as espécies de Copepoda apresentaram um aumento populacional, 

atingindo seus valores máximos no final do experimento. N. iheringi foi a espécie mais 

abundante, com 2317 Ind.m-3 e 51680 Ind.m-3, pequena redução em sua densidade 

(339 Ind.m-3- 100h) após o início do experimento (1862 Ind.m-3), com posterior 

aumento (17850 Ind.m-3) no final do experimento. A espécie M. longisetus não foi 

registrada no início do experimento, porém, verificou-se uma densidade final de 6820 

Ind.m-3. A densidade da espécie T. minutus aumentou após 96 horas (1110 Ind.m-3) 

em relação ao valor inicial (810 Ind.m-3), com posterior redução em 288 horas (67 

Ind.m-3), voltando a crescer até o final (3100 Ind.m-3). 
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4.2.4.4.1.1.2. Calanoida 

4.2.4.4.1.1.2.1. Notodiaptomus iheringi 

 Os valores das densidades de adultos machos (M) e fêmeas (F) e copepoditos 

IV macho (CIVM) e fêmea (CIVF) de Notodiaptomus iheringi no tanque controle ao 

longo do experimento estão representados na Figura 25. Tanto CIVF quanto F 

demonstraram densidades bem superiores a CIVM e M ao longo do experimento. M e 

F de N. iheringi iniciaram com valores baixos, mas apresentaram um aumento em 

suas densidades na metade do experimento (M:140 Ind.m-3; F:160 Ind.m-3 - 456h), 

seguido de uma reduçÃo (M:20 Ind.m-3; F:50 Ind.m-3 - 528h) e logo após um aumento 

até o final (M: 400 Ind.m-3; F: 780 Ind.m-3). CIVF e CIVM também apresentaram um 

valor inicial (CIVM:67 Ind.m-3; CIVF:133 Ind.m-3) inferior ao final (CIVM:280 Ind.m-3; 

CIVF:2130 Ind.m-3), com um aumento em 360 horas (CIVM:90 Ind.m-3; CIVF:190 

Ind.m-3).  

 
Figura 25 - Densidade numérica de adultos e copepoditos IV (macho e fêmea) de 

Notodiaptomus iheringi no tanque controle durante o período de execução do 
experimento. 

 

4.2.4.4.1.1.2.2. Estoque de ovos de Notodiaptomus iheringi 

 O número de fêmeas ovadas (Fov), estoque de ovos (Ov) e número de ovos 

por fêmea ovada (Nov) de Notodiaptomus iheringi no tanque controle ao longo do 

experimento estão representados na Figura 26. Os valores finais de Fov, Ov e Nov 
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(Fov:500 Ind.m-3; Ov:2510 ovos.m-3; Nov:5,02 ovos.Fov-1) foram superiores aos 

observados no início do experimento (Fov:30 Ind.m-3; Ov:100 ovos.m-3; Nov:3,33 

ovos.Fov-1), apresentando uma redução logo após o início do experimento, não sendo 

observados em 96 horas. Após 192 horas do início do experimento, foram novamente 

registradas Fov, Ov e Nov, sendo observado um aumento na contribuição de Fov e Ov 

até o final do experimento, enquanto o Nov aumentou em 624 horas (Nov: 8,4 

ovos.Fov-1) e foi reduzido até o final do experimento. 

 

 
Figura 26 - Densidade de fêmeas ovadas , n° de ovos por fêmea ovada e estoque de ovos de 

Notodiaptomus iheringi no tanque controle durante o período experimental. 

 

4.2.4.4.1.1.2.3. Argyrodiaptomus furcatus 

 Os valores das densidades de adultos machos (M) e fêmeas (F) e copepoditos 

IV macho (CIVM) e fêmea (CIVF) de Argydiaptomus furcatus no tanque controle ao 

longo do experimento estão representados na Figura 27. Os adultos e CIVM 

apresentaram um aumento em sua densidade, com um valor final (M:340 Ind.m-3; 

F:410 Ind.m-3; CIVM:330 Ind.m-3) bem superior ao inicial (M:0 Ind.m-3; F:10 Ind.m-3; 

CIVM:30 Ind.m-3). Não foram observados adultos desta espécie em 288 horas, após a 

ocorrência de um leve aumento em 120 horas (M:70 Ind.m-3; F:20 Ind.m-3; CIVM:10 

Ind.m-3). CIVF apresentou uma abundância final (160 Ind.m-3) inferior a inicial (233 
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Ind.m-3), sofrendo um declínio entre o início e após 192 horas, quando não foi 

registrado, voltando a aumentar (170 Ind.m-3- 624h). 

 

 
Figura 27 - Densidade numérica de adultos e copepoditos IV (macho e fêmea) de 

Argyrodiaptomus furcatus no tanque controle durante o período de execução do 
experimento. 

 

4.2.4.4.1.1.2.4. Estoque de Ovos de Argyrodiaptomus furcatus 

 O número de fêmeas ovadas (Fov), estoque de ovos (Ov) e número de ovos 

por fêmea ovada (Nov) de A. furcatus no tanque controle ao longo do experimento 

estão representados na Figura 28. A. furcatus também apresentou um aumento na 

densidade de ovos do início ao fim do experimento. Os valores finais de Fov e Ov 

(Fov: 100 Ind.m-3; Ov: 2280 ovos.m-3) foram superiores aos iniciais (Fov:40 Ind.m-3; 

Ov:530 ovos.m-3), com um aumento em 120 horas (Fov:40 Ind.m-3; Ov:620 ovos.m-3), 

reduzindo a zero em 288 horas, crescendo novamente até 624 horas (Fov:110 Ind.m-3; 

Ov: 3380 ovos.m-3), reduzindo no final.  Os valores de Nov também apresentaram 

tendência similar, porém sendo maior em 120 horas (Nov:41 ovos.Fov-1), com um 

segundo aumento em 528 horas (Nov:36,5 ovos.Fov-1), valor final de 22,8 ovos.Fov-1, 

superior ao valor inicial (Nov:13,25 ovos.Fov-1). 
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Figura 28 - Densidade numérica de fêmeas ovadas, n° de ovos por fêmea ovada e estoque de 

ovos de Argyrodiaptomus furcatus no tanque controle durante período 
experimental. 

 

4.2.4.4.1.1.2.5. Copepoditos 

 Os valores das densidades numéricas de copepoditos I (CI), II (CII) e III (CIII) 

de Calanoida, no tanque controle, estão representados na Figura 29. Todos os 

estágios de Copepoditos apresentaram o mesmo comportamento durante o período 

experimental, aumentando suas densidades ao longo do tempo, atingindo seus 

maiores valores ao final do experimento (CI:9350 Ind.m-3; CII:4870 Ind.m-3; CIII:3480 

Ind.m-3) em comparação com as condições iniciais (CI:633 Ind.m-3; CII:867 Ind.m-3; 

CIII:267 Ind.m-3). 
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Figura 29 - Densidade numérica de copepoditos I, II e III de Calanoida no tanque controle 

durante o período de execução do experimento. 

 

4.2.4.4.1.1.3. Cyclopoida 

4.2.4.4.1.1.3.1. Adultos 

 Os valores das densidades de adultos (machos e fêmeas) de Thermocyclops 

minutus (TmM, TmF) e Mesocyclops longisetus (MlM, MlF), no tanque controle, estão 

representados na Figura 30. Não foi encontrado nenhum padrão na dinâmica temporal 

dos adultos de Cyclopoida, porém observou-se que adultos de T. minutus foram muito 

mais freqüentes do que os de M. longisetus. T. minutus apresentou as maiores 

densidades em 192 horas (TmM:170 Ind.m-3; TmF:100 Ind.m-3), bem superior ao início 

do experimento (TmM:10 Ind.m-3; TmF:0 Ind.m-3). As densidades desta espécie 

diminuíram após 192 horas, sendo que só as fêmeas foram registradas no final do 

experimento (60 Ind.m-3). Fêmeas de M. longisetus  só foram encontradas após 528 

horas do início do experimento (10 Ind.m-3), sendo os machos observados, em maior 

freqüência, após 96 horas (10 Ind.m-3) e as maiores densidades em 528 horas (20 

Ind.m-3). 
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Figura 30 - Densidade numérica de adultos (machos e fêmeas) de Thermocyclops minutus e 

Mesocyclops longisetus no tanque controle durante o período de execução do 
experimento 

 

4.2.4.4.1.1.3.2. Copepoditos de Thermocyclops minutus 

 Os valores das densidades de copepoditos I (CI), II (CII), III (CIII), IV (CIV), V 

fêmea (CVF) e macho (CVM) de Thermocyclops minutus, no tanque controle, estão 

representados na Figura 31. No início do experimento foram observados apenas os 

copepoditos I, II, IV e V fêmea (CI:500 Ind.m-3; CII:33 Ind.m-3; CIV:33 Ind.m-3; CVF:100 

Ind.m-3),  e no final do experimento só não foi observado CVM, enquanto todos os 

outros estágios apresentaram valore menores que os iniciais (CI:30 Ind.m-3; CII:10 

Ind.m-3; CIII:10 Ind.m-3; CIV:10 Ind.m-3; CVF:30 Ind.m-3). Copepoditos I, II, III e V 

fêmeas apresentaram um aumento após 96 horas (CI:700 Ind.m-3; CII:250 Ind.m-3; 

CIII:20 Ind.m-3; CVF:60 Ind.m-3) e CIV após 192 horas (150 Ind.m-3), reduzindo até o 

final do experimento. CVM só foi observado em 624 horas (10 Ind.m-3). 
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Figura 31 - Densidade numérica de copepoditos de Thermocyclops minutus no tanque controle 

durante o período de execução do experimento. 

 

4.2.4.4.1.1.3.3. Copepoditos de Mesocyclops longisetus 

 Os valores das densidades de copepoditos I (CI), II (CII), III (CIII), IV (CIV), V 

fêmea (CVF) e macho (CVM) de M. longisetus no tanque controle estão representados 

na Figura 32. Os copepoditos de M. longisetus somente foram registrados a partir das 

100 horas. CI apresentou densidade final (120 Ind.m-3) superior a inicial (10 Ind.m-3), 

com um aumento em 192 horas (70 Ind.m-3). CII também apresentou densidade final 

(90 Ind.m-3) superior a inicial (10 Ind.m-3- 288h), e um aumento em 456 horas (80 

Ind.m-3). CIII e CIV apresentaram valor final (CIII:40 Ind.m-3,CIV:30 Ind.m-3) superior ao 

inicial (CIII:10 Ind.m-3,CIV:20 Ind.m-3). CIV apresentou um aumento em 624 horas (50 

Ind.m-3), reduzindo no final. CVM só foi registrado em 192 horas (20 Ind.m-3), enquanto 

CVF foi bem mais freqüente, em 120 horas (10 Ind.m-3), apresentando um aumento 

em 456 horas (40 Ind.m-3),  finalizando com 30 Ind.m-3. 

 



 88

 
Figura 32 - Densidade numérica de copepoditos de Mesocyclops longisetus no tanque controle 

durante o período de execução do experimento 

 

4.2.4.4.1.1.4. Nauplii 

 Os valores das densidades de nauplii de Cyclopoida (Cy) e Calanoida (Ca) no 

tanque controle estão representados na Figura 33. Foi observado um aumento 

acentuado na densidade de nauplii do início ao final do experimento. No início do 

experimento foram observados nauplii de Calanoida e Cyclopoida em densidades 

inferiores (Ca:1800 Ind.m-3; Cy:133 Ind.m-3) as finais do experimento (Ca:47000 Ind.m-

3; Cy:9440 Ind.m-3). 
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Figura 33 - Densidade numérica de nauplii de Calanoida e Cyclopoida no tanque controle 

durante o período de execução do experimento 

 

4.2.4.4.1.2. Cladocera 

4.2.4.4.1.2.1. Bosmina longirostris 

 Os valores da densidade total (T), de fêmeas sem ovos (FSov), de fêmeas com 

1 a 6 ovos (Fov), de machos (M) e do estoque de ovos de Bosmina longirostris no 

tanque controle estão representados na Figura 34. Esta espécie atingiu densidades 

bastante elevadas no decorrer do experimento. Inicialmente as densidades T e de 

FSov foram baixas (T:11267 Ind.m-3; Fsov:6433 Ind.m-3), apresentando um aumento 

até 528 horas (T:638600 Ind.m-3; Fsov:638600 Ind.m-3), com redução no final 

(T:117780 Ind.m-3; Fsov:117780 Ind.m-3). O estoque de ovos apresentou um valor 

inicial (12100 ovos.m-3) superior ao final (240 ovos.m-3), com um pico em 456 horas 

(125400 ovos.m-3). Fêmeas com 1 e 2 ovos apresentaram valor inicial baixo (1ovo:600 

Ind.m-3;2ovos:2500 Ind.m-3), com um aumento em 456 horas (1ovo: 75800 Ind.m-

3;2ovos:24800 Ind.m-3). As fêmeas com 3 a 6 ovos não foram observadas após a 

metade do experimento, sendo que Fêmeas com 3 ovos apresentaram um aumento 

em 120 (2100 Ind.m-3) e 360 horas (1400 Ind.m-3). A densidade de fêmeas com 4 ovos 

foi maior no início (967 Ind.m-3). Fêmeas com 5 e 6 ovos apresentaram um aumento 

(100 Ind.m-3) em 100 horas. A densidade de Fov com 5 ovos foi maior no início (133 

Ind.m-3). Machos somente foram encontrados em 456 horas (20 Ind.m-3), apresentando 

um aumento em 624 horas (220 Ind.m-3), não sendo mais observados após este 

período. 
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Figura 34 - Densidade numérica de fêmeas sem ovos, fêmeas com ovos e machos e estoque 

de ovos de Bosmina longirostris no tanque controle durante o período de execução 
do experimento. 
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4.2.4.4.1.2.2. Bosmina hagmani 

 Os valores da densidade total (T) e de fêmeas sem ovos (FSov), fêmeas com 1 

a 3 ovos e estoque de ovos de Bosmina hagmani no tanque controle estão 

representados na Figura 35. Esta espécie apresentou densidades altas somente da 

metade do experimento (456 horas) em diante. As maiores densidades foram: 

Densidade total (940 Ind.m-3),  fêmeas sem ovos (860 Ind.m-3), com 1 ovo (50 Ind.m-3), 

2 ovos (30 em 624 horas) e estoque de ovos (110 ovos.m-3) em 624 horas e 3 ovos 

(20 Ind.m-3) em 528 horas, sendo que todas as categorias apresentaram valores 

menores ao final do experimento. Somente fêmeas sem ovos foram observadas no 

início (33 Ind.m-3), e com 1 ovo (10 Ind.m-3) e sem ovos (350 Ind.m-3) no final do 

experimento. 

 
Figura 35 - Densidades numérica de fêmeas sem ovos e com ovos, e estoque de ovos de 

Bosmina hagmani no tanque controle durante o período de execução do 
experimento. 
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4.2.4.4.1.2.3. Diaphanosoma birgei 

 Os valores da densidade total (T), de fêmeas sem ovos (F), de fêmeas com 1 a 

4 ovos (Fov) e estoque de ovos (Ov) de Diaphanosoma birgei no tanque controle estão 

representados na Figura 36. A classe mais freqüente desta espécie foi a de Fêmeas 

sem ovos, sendo que F e Fêmeas com 1 e 2 ovos apresentaram o mesmo 

comportamento, com densidade inicial (T:700 Ind.m-3; F:700 Ind.m-3; 1ovo:0 Ind.m-3; 

2ovos:0 Ind.m-3) inferior a final (T:8570 Ind.m-3; F:8320 Ind.m-3; 1ovo:80 Ind.m-3; 

2ovos:160 Ind.m-3). Fêmeas com 3 ovos apresentaram um aumento em 96 horas (20 

Ind.m-3) e 624 horas (30 Ind.m-3), e as fêmeas com 4 ovos só foram observadas em 

120 e 624 horas, com densidade de 20 Ind.m-3. O estoque de ovos final (430 Ind.m-3) 

foi superior ao inicial (0 Ind.m-3), com um aumento em 120 horas (150 Ind.m-3), 

reduzindo a zero em 456 horas, com posterior aumento ao final do experimento. 

 

4.2.4.4.1.2.4. Ceriodaphnia silvestrii 

 Os valores da densidade total (T), de fêmeas sem ovos (F), com 1 a 4 ovos 

(Fov) e estoque de ovos (Ov) de Ceriodaphnia silvestrii, no tanque controle, estão 

representados na Figura 37. O estoque de ovos e as densidades das fêmeas sem 

ovos e com 2 e 4 ovos (Ov:280 ovos.m-3; T:790 Ind.m-3; F:670 Ind.m-3; 2ovos:60 Ind.m-

3; 4ovos:20 Ind.m-3) foram superiores ao inicial (Ov:100 ovos.m-3; T:67 Ind.m-3; F:0 

Ind.m-3; 2ovos:33 Ind.m-3; 4ovos:0 Ind.m-3). O estoque de ovos foi ligeiramente maior 

em 192 horas (110 ovos.m-3). As fêmeas com 2 ovos reduziram após o início do 

experimento, não sendo observadas em 96 horas, com aumento após 624 horas. As 

fêmeas com 4 ovos não foram observadas no início, ocorrendo apenas 10 Ind.m-3 em 

96 e 120 horas. Fêmeas com 1 ovo apresentaram densidade inicial (33 Ind.m-3) 

superior a final (20 Ind.m-3), com um aumento em 192 horas (30 Ind.m-3), e as com 3 

ovos apresentaram um aumento de 20 Ind.m-3, em 192 horas e no final. 

 



 93

 
Figura 36 - Densidade de fêmeas sem ovos e fêmeas com ovos, e estoque de ovos de 

Diaphanosoma birgei no tanque controle durante o período de execução do 
experimento. 
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Figura 37 - Densidade numérica de fêmeas com e sem ovos e estoque de ovos de 

Ceriodaphnia silvestrii no tanque controle durante o período de execução do 
experimento. 

 

4.2.4.4.1.2.5. Ceriodaphnia cornuta 

 Os valores da densidade total (T), de fêmeas sem ovos (F), de fêmeas com 1 a 

4 ovos (Fov) e estoque de ovos (Ov) de Ceriodaphnia cornuta no tanque controle 

estão representados na Figura 38. Esta espécie só foi observada da metade do 

experimento (456h) em diante no tanque controle. Todas as classes apresentaram 
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densidade inicial baixa, sendo que inicialmente foram observadas somente fêmeas 

sem ovos (T:30 Ind.m-3; F:30 Ind.m-3- 456h) e após 528 horas foram registradas 

fêmeas com ovos (F:30 Ind.m-3; 1ovo:10 Ind.m-3; 2ovos:10 Ind.m-3; Ov:30 ovos.m-3). 

Foi verificado um crescimento em todas as categorias populacionais ao longo do 

experimento, terminando com valores de densidade superiores aos iniciais (T:710 

Ind.m-3; F:550 Ind.m-3; 1ovo:30 Ind.m-3; 2ovos:80 Ind.m-3; 3ovos:10 Ind.m-3; 4ovos:40 

Ind.m-3; Ov:380 ovos.m-3). 

 

4.2.4.4.1.2.6. Ilyocriptus spinifer 

 Os valores da densidade total (T), de fêmeas sem ovos (F), fêmeas com 2 ovos 

(Fov) e estoque de ovos (Ov) de Ilyocriptus spinifer no tanque controle estão 

representados na Figura 39. Esta espécie só apresentou fêmeas com ovos no último 

dia do experimento (2ovos:10 Ind.m-3; Ov:20 ovos.m-3). I. spinifer esteve presente no 

início do experimento em densidades baixas (33 Ind.m-3), apresentando um aumento 

em 288 horas (50 Ind.m-3), seguido de um declínio e chegando ao final com 

densidades mais elevadas (T:270 Ind.m-3;F:260 Ind.m-3). 

 

4.2.4.4.1.2.7. Alona retangula pulchra 

 Os valores da densidade total (T), de fêmeas sem ovos (F), fêmeas com 2 ovos 

(Fov) e estoque de ovos (Ov) de Alona retangula pulchra no tanque controle estão 

representados na Figura 40. Esta espécie só foi observada após as 360 horas, quando 

ocorreram apenas fêmeas sem ovos (20 Ind.m-3), não sendo observada em 456 horas, 

apresentando um aumento em 528 horas (T:10 Ind.m-3; 1ovo:10 Ind.m-3; Ov:10 

ovos.m-3). A densidade final da espécie  foi de T:30 Ind.m-3; F:10 Ind.m-3; 1ovo:20 

Ind.m-3 e Ov:20 ovos.m-3. 
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Figura 38 - Densidade numérica de fêmeas com e sem ovos e estoque de ovos de 

Ceriodaphnia cornuta no tanque controle durante o período de execução do 
experimento. 
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Figura 39 - Densidade numérica de fêmeas com e sem ovos e estoque de ovos de Ilyocriptus 

spinifer no tanque controle durante o período de execução do experimento. 

 

 
Figura 40 - Densidade numérica de fêmeas com e sem ovos e estoque de ovos de Alona 

retangula pulchra no tanque controle, durante o período de execução do 
experimento. 
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4.2.4.4.1.3. Rotifera 

 As densidades das espécies de Rotifera no tanque controle estão 

representadas nas Figuras 41, 42 e 43. 

 P. libera apresentou densidade total final (56000 Ind.m-3) inferior a inicial 

(64000 Ind.m-3), com um aumento em 456 horas (348000 Ind.m-3); porém, a densidade 

final de fêmeas com ovos (13000 Ind.m-3) foi superior a inicial (4000 Ind.m-3), com um 

aumento em 360 horas (109000 Ind.m-3).  

A densidade inicial de L. bulla foi igual à final, em 528 horas (1000 Ind.m-3), 

com um aumento em 288 horas (122000 Ind.m-3). L. lunaris também apresentou um 

aumento em 288 horas (14000 Ind.m-3), não sendo registrada no início e em 456 

horas, com posterior aumento em densidade no final do experimento (9000 Ind.m-3). 

A densidade inicial de K. cochlearis (86000 Ind.m-3) foi bem superior a final 

(1000 Ind.m-3), com um declínio em 120 horas (2000 Ind.m-3) e um aumento em 456 

horas (22000 Ind.m-3). K. americana apresentou padrão similar, porém a espécie não 

foi observada após 456 horas (5000 Ind.m-3), embora a densidade inicial tenha sido 

bem alta (230000 Ind.m-3). K. bostoniensis apresentou densidade inicial reduzida 

(1000 Ind.m-3), com um aumento em densidade (52000 Ind.m-3 - 360h), redução (6000 

Ind.m-3 – 456h) e desaparecimento total.  

F. pejleri apresentou um declínio acentuado no início do experimento (25000 

Ind.m-3), não sendo registrada em 96 horas, aumentando sua densidade até 192 horas 

(5000 Ind.m-3), com nova redução na densidade até o final do experimento (1000 

Ind.m-3- 624h).  

A densidade de T. similis foi de 6000 Ind.m-3, com aumento para  59000 Ind.m-3 

– 528h, entrando em declínio até o final (4000 Ind.m-3). T chattonni apresentou 

variação similar, não sendo registrada no início do experimento, apresentando um 

aumento em 100 horas (5000 Ind.m-3), posterior redução, e maior densidade em 528 

horas (15000 Ind.m-3), reduzindo ao final (5000 Ind.m-3). 

 P. vulgaris só foi observada até 528 horas (1000 Ind.m-3), apresentando um 

aumento do início (302000 Ind.m-3) até 96 horas (379000 Ind.m-3), entrando em 

declínio até 192 horas (134000 Ind.m-3), elevando-se novamente até 288 horas 

(251000 Ind.m-3), e reduzindo até o final.  

L. quadricarinata apresentou um declínio do início do experimento (13000 

Ind.m-3) até o final do mesmo (1000 Ind.m-3). C. unicornis apresentou densidade inicial 

(3000 Ind.m-3) inferior a final (9000 Ind.m-3), com dois aumentos em 100 horas (2000 

Ind.m-3) e 456 horas (5000 Ind.m-3). R. pusilla só foi observada até 624 horas (10000 

Ind.m-3), apresentando densidade inicial baixa (4000 Ind.m-3) e um aumento acentuado 
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em 456 horas (177000 Ind.m-3). L. stichaeta apresentou declínio do início (5000 Ind.m-

3) ao final (500 Ind.m-3- 288h), com um pequeno aumento em 192 horas (1000 Ind.m-3). 

A espécie B. mirus só foi observada em 96 e 360 horas (1000 Ind.m-3). A. navícula 

começou a ocorrer no tanque após 360 horas (123000 Ind.m-3), aumentando sua 

densidade em 528 horas (62000 Ind.m-3), com posterior redução até o final (1000 

Ind.m-3). Cephalodella sp. só foi observada em 624 horas (3000 Ind.m-3), e C. 

mucronata em 288 (4000 Ind.m-3) e 528 horas (1000 Ind.m-3). C. longicaudata 

apresentou densidade inicial (50000 Ind.m-3) superior a final (4000 Ind.m-3- 624h), com 

um declínio em 192 horas (10000 Ind.m-3). 

 As espécies menos freqüentes apresentaram as seguintes densidades nos 

seguintes períodos do experimento: T. myersi (2000 Ind.m-3-528h; 1000 Ind.m-3- 792h); 

T. bicristata (1000 Ind.m-3- 528h; 1000- 792h); L.subtilis (1000 Ind.m-3- 624h; 2000 

Ind.m-3- 792h); Mytilina sp. (1000 Ind.m-3- 96h); Scaridium sp. (1000 Ind.m-3- 288h; 

1000 Ind.m-3- 456h) e Machrochaetus sp. (1000 Ind.m-3- 456h; 1000 Ind.m-3- 528h). 
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Figura 41 - Densidades numérica das espécies mais freqüentes de Rotifera que ocorreram no 

tanque controle durante período experimental. 
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Figura 42 - Densidade numérica das espécies mais freqüentes de Rotifera que ocorreram no 

tanque Controle durante período experimental. 
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Figura 43 - Densidade numérica das espécies mais freqüentes de Rotifera que ocorreram no 

tanque Controle durante período experimental. 

 

4.2.4.4.2. Mesocosmos contaminado com Cobre 

4.2.4.4.2.1. Copepoda 

4.2.4.4.2.1.1. Densidade numérica das espécies de Copepoda 

 As densidades das espécies de Copepoda encontradas no tanque 

contaminado com cobre estão representadas na Figura 44. N. iheringi apresentou 

densidade inicial (56688 Ind.m-3) superior a final (14867 Ind.m-3), com um declínio do 

início até 96 horas (44210 Ind.m-3) e após a introdução do metal no meio (9270 Ind.m3- 

288h), com menor densidade em 528 horas (8467 Ind.m-3). A densidade inicial de A. 

furcatus (4875 Ind.m-3) foi superior a final (1456 Ind.m-3), com um declínio acentuado 

após 96 horas (5950 Ind.m-3) e 120 horas (985 Ind.m-3), posteriormente a introdução 

do metal no tanque. Um aumento na densidade (3213 Ind.m-3) ocorreu após 192h, 
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porém verificou-se uma redução em 528 horas. A espécie M. longisetus apresentou 

densidade final (5259 Ind.m-3) superior a inicial (1154 Ind.m-3). Após a introdução do 

metal no tanque a densidade da espécie aumentou para 2049 Ind.m-3 – 4546h e 

posteriormente para 9730 Ind.m-3- 624h, sofrendo uma redução no final. A densidade 

da espécie T. minutus foi maior no início (5643 Ind.m-3) em relação ao final do 

experimento (1301 Ind.m-3), com um declínio antes (1185 Ind.m-3- 96h) e um aumento 

após a contaminação do tanque (4956 Ind.m-3- 100h). A densidade da espécie foi 

reduzida para 1275 Ind.m-3, em 360 horas, com aumento para 2364 Ind.m-3-456h, com 

posterior redução no final do experimento. 

 

 
Figura 44 – Densidades numérica das espécies de Copepoda no tanque contaminado com 

Cobre durante o período de execução do experimento. As setas indicam a data da 
contaminação. 

 

4.2.4.4.2.1.2. Calanoida 

4.2.4.4.2.1.2.1. Notodiaptomus iheringi 

Os valores das densidades de machos (M), fêmeas (F), copepoditos macho IV 

(CIVM) e copepoditos fêmea IV (CIVF) de Notodiaptomus iheringi no tanque 

contaminado com cobre ao longo do experimento estão representados na Figura 45. 

Todas as categorias demonstraram um declínio após a introdução do metal, voltando a 

crescer próximo ao final do experimento. As fêmeas e Copepoditos IV (fêmea e 

macho) apresentaram densidade inicial (F:750 Ind.m-3; CIVF:3330 Ind.m-3; CIVM:550 
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Ind.m-3) superior a final (F:690 Ind.m-3; CIVF:1883 Ind.m-3; CIVM:430 Ind.m-3), e os 

machos com densidade final (570 Ind.m-3) superior a inicial (370 Ind.m-3). Todas as 

categorias apresentaram um aumento na densidade em 100 horas (F:1340 Ind.m-3; 

M:1120 Ind.m-3; CIVF:2780 Ind.m-3; CIVM:730 Ind.m-3), logo após a contaminação do 

tanque. Um declínio na densidade ocorreu até 192 horas (F:300 Ind.m-3; M:70 Ind.m-3; 

CIVF:1170 Ind.m-3; CIVM:170 Ind.m-3), seguido de um pequeno aumento em 360 horas 

(F:470 Ind.m-3; M:280 Ind.m-3; CIVF:840 Ind.m-3; CIVM:10 Ind.m-3), com posterior (em 

528 horas) até os menores valores observados para estas categorias durante o 

período de estudo (F:40 Ind.m-3; M:50 Ind.m-3; CIVF:90 Ind.m-3; CIVM:10 Ind.m-3), 

aumentando no final do experimento. 

 

 
Figura 45 - Densidade numérica de adultos e copepoditos IV macho e fêmea de Notodiaptomus 

iheringi no tanque contaminado com cobre durante o período de execução do 
experimento. As setas indicam a data da contaminação. 

 

4.2.4.4.2.1.2.2. Estoque de ovos de Notodiaptomus iheringi 

Os valores das densidades de fêmeas ovadas (Fov), estoque de ovos (Ov) e 

número de ovos por fêmea ovada (Nov) de Notodiaptomus iheringi no tanque 

contaminado com cobre ao longo do experimento estão representados na Figura 46. 

Todas as categorias apresentaram valor final (Fov:500 Ind.m-3 ; Ov:2040 ovos.m-3; 

Nov:4,08 ovos.Fov-1) próximo ou igual ao inicial (Fov:500 Ind.m-3 ; Ov:2000 ovos.m-3; 

Nov:4 ovos.Fov-1). As densidades de fêmeas ovadas e o estoque de ovos 
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apresentaram mesmo comportamento ao longo do experimento, com um aumento 

logo após a introdução do metal no tanque (Fov:940 Ind.m-3; Ov:3620 ovos.m-3 – 100 

horas), sucedido de um decréscimo até 288 horas (Fov:150 Ind.m-3 ; Ov:880 ovos.m-3), 

voltando a apresentar um aumento em 360 horas (Fov:410 Ind.m-3 ; Ov:2020 ovos.m-

3), seguido de um decréscimo em 528 horas (Fov:40 Ind.m-3 ; Ov:260 ovos.m-3) e de 

um crescimento até o final do experimento. Após a contaminação do tanque o número 

de ovos por fêmea ovada foi reduzido (3,5 ovos.Fov-1- 192h), porém aumentou para 

5,9 ovos.Fov-1- 288h e para 6,5 ovos.Fov-1 – 528h. 

 

 
Figura 46 - Densidade numérica de fêmeas ovadas, número de ovos por fêmea ovada e 

estoque de ovos de Notodiaptomus iheringi no tanque contaminado com cobre 
durante experimento. As setas indicam a data da contaminação. 

 

4.2.4.4.2.1.2.3. Argyrodiaptomus furcatus 

Os valores das densidades de machos (M), fêmeas (F), copepoditos macho IV 

(CIVM) e copepoditos fêmea IV (CIVF) de Argyrodiaptomus furcatus no tanque 

contaminado com cobre estão representados na Figura 47. As fêmeas apresentaram 

densidade inicial (280 Ind.m-3) superior a final (140 Ind.m-3), com um aumento logo 

após a contaminação, em 100 horas (240 Ind.m-3), e um decréscimo acentuado até 

120 horas (50 Ind.m-3). Os machos apresentaram densidade final (100 Ind.m-3) 

superior a inicial (90 Ind.m-3), com um aumento em 96 horas, antes da contaminação 

(660 Ind.m-3), seguido de um decréscimo acentuado (100 Ind.m-3- 120h). A densidade 
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dos machos continuou a reduzir até 528 horas, quando também não foi observada, 

aumentando no final. A densidade final dos copepoditos IV foi superior (CIVF:80 Ind.m-

3; CIVM:30 Ind.m-3) a inicial (CIVF:60 Ind.m-3; CIVM:0 Ind.m-3). A densidade ds 

copepoditos IV fêmea apresentaram um aumento em 100 horas (90 Ind.m-3), seguido 

de redução, até não ser observada em 288 e 528 horas, voltando a se elevar no final. 

Os copepoditos (macho) apresentaram um aumento na densidade em 96 horas (90 

Ind.m-3), decaindo e não sendo observado em 120 horas. Apresentou baixa densidade 

até 528 horas, aumentando no final do experimento, com um aumento em 624 horas 

(40 Ind.m-3). 

 
Figura 47 - Densidade numérica de adultos e copepoditos IV (macho e fêmea) de 

Argyrodiaptomus furcatus no tanque contaminado com cobre durante o período de 
execução do experimento. As setas indicam a data da contaminação. 

 

4.2.4.4.2.1.2.4. Estoque de ovos de Argyrodiaptomus furcatus 

Os valores das densidades de fêmeas ovadas (Fov), estoque de ovos e número 

de ovos por fêmea ovada (Nov) de Argyrodiaptomus furcatus no tanque contaminado 

com cobre estão representados na Figura 48. Tanto as densidades de fêmeas ovadas 

e estoque de ovos como o número de ovos por fêmea ovada apresentaram valor final 

(Fov:10 Ind.m-3; Ov:130 ovos.m-3; Nov:13 ovos.Fov-1) inferior ao inicial (Fov:40 Ind.m-3; 

Ov:1250 ovos.m-3; Nov:17,9 ovos.Fov-1), com um aumento em 96 horas (Fov:90 Ind.m-

3; Ov:1980 ovos.m-3; Nov:22 ovos.Fov-1) e decréscimo após a introdução do metal, não 

sendo observados em 288 horas e de 456 a 624 horas. Os valores obtidos para a 
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densidade de fêmeas ovadas e o estoque de ovos foram inferiores ao inicial em 120 

horas (Fov:30 Ind.m-3; Ov:560 ovos.m-3) e em 360 horas (Fov:30 Ind.m-3; Ov:660 

ovos.m-3). O número de ovos por fêmeas ovadas aumentou em 360 horas (22 

ovos.Fov-1), ocorrendo algumas variações até o final do experimento. 

 
Figura 48 - Densidade numérica de fêmeas ovadas, número de ovos por fêmea ovada e 

estoque de ovos de Argyrodiaptomus furcatus no tanque contaminado com cobre 
ao longo do experimento. As setas indicam a data da contaminação. 

 

4.2.4.4.2.1.2.5. Copepoditos 

Os valores das densidades de copepoditos I (CI), II (CII) e III (CIII) de 

Calanoida ao longo do experimento estão representados na Figura 49. Todos os 

estágios de copepoditos apresentaram o mesmo comportamento, com densidade  

inicial (CI:18267 Ind.m-3; CII:11800 Ind.m-3; CIII:5867 Ind.m-3) superior a final (CI:3333 

Ind.m-3; CII:2533 Ind.m-3; CIII:1800 Ind.m-3). Os copepoditos sofreram uma redução 

após a contaminação até 288 horas (CI:2190 Ind.m-3; CII:740 Ind.m-3; CIII:420 Ind.m-3), 

com um aumento em 456 horas (CI:6980 Ind.m-3; CII:1427 Ind.m-3; CIII:453 Ind.m-3) e 

posterior decréscimo em 528 horas (CI:1470 Ind.m-3; CII:540 Ind.m-3; CIII:200 Ind.m-3), 

com densidade mais elevada no final do experimento. 
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Figura 49 - Densidade numérica de copepoditos I, II e III de Calanoida no tanque contaminado 

com cobre durante o período de execução do experimento. As setas indicam a data 
da contaminação. 

 

4.2.4.4.2.1.3. Cyclopoida 

4.2.4.4.2.1.3.1. Adultos 

Os valores das densidades de adultos machos e fêmeas de Thermocyclops 

minutus (TmM, TmF) e Mesocyclops longisetus (MlM, MlF) no tanque contaminado 

com cobre estão representados na Figura 50. Todos os adultos de Cyclopoida 

demonstraram um decréscimo após a introdução do metal no meio, aumentando no 

final do experimento, sendo que as densidades de M. longisetus foram menores que T. 

minutus ao longo do experimento. M. longisetus apresentou densidade final de fêmeas 

(10 Ind.m-3) inferior a inicial (20 Ind.m-3), e a dos machos foi superior (60 Ind.m-3) a 

inicial (30 Ind.m-3). As fêmeas não foram observadas entre 120 e 288 horas, voltando a 

ser registrada em 360 horas (20 Ind.m-3), com aumento em 528 horas (40 Ind.m-3) e 

redução no final. Os machos apresentaram um reduzido aumento após a 

contaminação (30 Ind.m-3- 120h) até 360 horas (10 Ind.m-3), com posterior aumento 

até 624 horas (70 Ind.m-3), reduzindo no final. As fêmeas de T. minutus apresentaram 

densidade inicial elevada (270 Ind.m-3), seguido de um declínio acentuado após a 

contaminação, até 360 horas, quando não foi mais encontrada na amostra. Após esta 

redução, verificou-se um aumento até o final do experimento (90 Ind.m-3). Os machos 

apresentaram uma redução em relação à sua densidade inicial (90 Ind.m-3) após a 

 



 109

contaminação, não sendo observados de 96 a 288 horas. A presença de machos 

somente foi registrada após este horário, verificando-se um aumento em 624 horas 

(100 Ind.m-3), reduzindo novamente no final (70 Ind.m-3). 

 

 
Figura 50 - Densidade numérica de adultos de Thermocyclops minutus e Mesocyclops 

longisetus no tanque contaminado com cobre durante o período de execução do 
experimento. As setas indicam a data da contaminação. 

 

4.2.4.4.2.1.3.2. Copepoditos de Thermocyclops minutus 

Os valores das densidades de copepoditos I (CI), II (CII), III (CIII), IV (CIV), V 

fêmea (CVF) e V macho (CVM) de Thermocyclops minutus no tanque contaminado 

com cobre estão representados na Figura 51. Todas as classes de copepoditos 

apresentaram um aumento após a introdução do metal no meio. CI apresentou 

densidade inicial (50 Ind.m-3) próxima a final (40 Ind.m-3), com um aumento em 100 

horas (130 Ind.m-3) e outro até 190 horas (160 Ind.m-3), seguido de um decréscimo até 

528 horas, quando não foi observado, voltando a se elevar no final. CII só foi 

observado até 528 horas (20 Ind.m-3). Apresentou três aumentos de 30 Ind.m-3 em 

120, 288 e 456 horas, após a contaminação. CIII apresentou densidade final (20 

Ind.m3) superior a inicial (10 Ind.m-3), com um aumento em 100 horas (40 Ind.m-3), 

seguido de um decréscimo e dois aumentos, em 192 horas (30 Ind.m-3) e 456 horas 

(40 Ind.m-3). CIV não foi observado no final do experimento, com um aumento após a 

contaminação até 360 horas (30 Ind.m-3), correspondendo a uma densidade superior a 
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inicial (10 Ind.m-3), reduzindo até o final. Os copepoditos V, macho e fêmea, não foram 

observados no início do experimento. A densidade de CVF só começou a ser 

registrada após a contaminação do tanque (10 Ind.m-3- 120h), ocorrendo dois 

aumentos de 20 Ind.m-3, em 456 e 624 horas, não sendo registrada no final do 

experimento. CVM só foi registrado em 360 e 792 horas (10 Ind.m-3). 

 

 
Figura 51 - Densidade numérica de copepoditos de Thermocyclops minutus no tanque 

contaminado com cobre durante o período de execução do experimento. As setas 
indicam a data da contaminação. 

 

4.2.4.4.2.1.3.3. Copepoditos de Mesocyclops longisetus 

Os valores das densidades de copepoditos I (CI), II (CII), III (CIII), IV (CIV), V 

fêmea (CVF) e V macho (CVM) de Mesocyclops longisetus no tanque contaminado 

com cobre estão representados na Figura 52. Todas as classes de copepoditos 

sofreram um aumento na densidade após a introdução do metal no tanque, com um 
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valor da densidade final do experimento (CI:320 Ind.m-3; CII:190 Ind.m-3; CIII:150 

Ind.m-3; CIV:130 Ind.m-3; CVF:40 Ind.m-3; CVM:30 Ind.m-3) superior a inicial (CI:20 

Ind.m-3; CII:10 Ind.m-3; CIII:10 Ind.m-3; CIV:0 Ind.m-3; CVF:0 Ind.m-3; CVM:0 Ind.m-3). 

Os copepoditos I, II, III e IV apresentaram um aumento logo após a introdução do 

metal até 360 horas (CI:120 Ind.m-3; CII:130 Ind.m-3; CIII:120 Ind.m-3; CIV:80 Ind.m-3), 

seguido de uma redução e novo aumento até atingir 624 horas (CI:390 Ind.m-3; CII:230 

Ind.m-3; CIII:230 Ind.m-3; CIV:200 Ind.m-3), reduzindo no final. A densidade de 

copepodito V fêmea foi maior em 96 horas (10 Ind.m-3), não sendo registrado nenhum 

copepodito V fêmea logo após a contaminação, embora sido registrado um aumento 

no final. Os copepoditos V macho somente foram registrados nas amostras após a 

contaminação, em 288 horas (10 Ind.m-3), seguido de uma redução e posterior 

aumento até o final. 

 

 
Figura 52 - Densidade numérica de copepoditos de Mesocyclops longisetus no tanque 

contaminado com cobre durante o período de execução do experimento. As setas 
indicam a data da contaminação. 

 



 112

 

4.2.4.4.2.1.4. Nauplii 

Os valores das densidades de nauplii de Calanoida e Cyclopoida no tanque 

contaminado com cobre estão representados na Figura 53. Os nauplii de Calanoida 

apresentaram densidade inicial (20200 Ind.m-3) superior a final (4733 Ind.m-3). Após a 

introdução do metal verificou-se um pequeno decréscimo (10133 Ind.m-3- 120h) 

seguido de um aumento (16267 Ind.m-3- 192h), voltando a reduzir até o final do 

experimento. Os nauplii de Cyclopoida apresentaram densidade inicial (6267 Ind.m-3) 

aumento (6400 Ind.m-3), seguido de uma redução até 288 horas (3000 Ind.m-3), 

voltando a aumentar até 624 horas (9900 Ind.m-3), reduzindo no final. 

 
Figura 53 - Densidade numérica de nauplii de Calanoida e Cyclopoida no tanque contaminado 

com cobre durante o período de execução do experimento. As setas indicam a data 
da contaminação. 

 

4.2.4.4.2.2. Cladocera 

4.2.4.4.2.2.1. Bosmina longirostris 

Os valores da densidade total (T), de fêmeas sem ovos (F), de fêmeas com 1 a 4 

ovos (Fov) e estoque de ovos (Ov) de Bosmina longirostris no tanque contaminado 

com Cobre estão representados na Figura 54. Esta espécie obteve suas maiores 

densidades no início do experimento (T:400 Ind.m-3; F:297 Ind.m-3; 1ovo:80 Ind.m-3; 

2ovos:3 Ind.m-3; 3ovos:10 Ind.m-3; 4ovos:10 Ind.m-3; Ov:156 ovos.m-3), antes da adição 

do metal, até 100 horas (T:120 Ind.m-3; F:50 Ind.m-3; 1ovo:60 Ind.m-3; 2ovos:10 Ind.m-3; 

3ovos:0 Ind.m-3; 4ovos:0 Ind.m-3; Ov:80 ovos.m-3). Após este período a espécie não foi 

observada ao longo de todo o experimento, voltando a ocorrer somente com fêmeas 

sem ovos no último dia do experimento (10 Ind.m-3). 
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Figura 54 - Densidade numérica de fêmeas sem ovos e fêmeas com ovos e estoque de ovos 

de Bosmina longirostris no tanque contaminado com cobre durante o período de 
execução do experimento. As setas indicam a data da contaminação. 

 

4.2.4.4.2.2.2. Bosmina hagmani 

Os valores da densidade total (T), de fêmeas sem ovos (F), fêmeas com 1 a 8 

ovos (Fov) e estoque de ovos (Ov) de Bosmina hagmani, no tanque contaminado com 

Cobre, estão representados na Figura 55. Os valores das densidades iniciais de 

fêmeas sem ovos, com 1 a 3 ovos e estoque de ovos foram bem inferiores (T:410; 
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F:340; 1ovo:20; 2ovos:0; 3ovos:30; Ov:230) as observadas no final do experimento 

(T:23400; F:21066; 1ovo:1667; 2ovos:333; 3ovos:200; Ov:3670), ocorrendo um 

aumento acentuado ao longo de todo experimento, com um decréscimo após a 

contaminação, não sendo observados em 120 horas. As fêmeas com 3 ovos 

apresentaram um aumento em 624 horas (250 Ind.m-3) antes do final do experimento. 

Organismos om 4 ovos não foram observados no final do experimento, ocorrendo 

aumentos em 100 (60 Ind.m-3) e 624 horas (100 Ind.m-3), superiores ao valor inicial (10 

Ind.m-3) e não sendo observada em 120 horas. Fêmea om 5 ovos foi observada logo 

após a contaminação (10 Ind.m-3), não sendo observada em 120 horas e voltando a 

ocorrer em 360 horas (10 Ind.m-3), apresentando um aumento em 624 horas (100 

Ind.m-3) e reduzindo no final (67 Ind.m-3). Fêmeas com 6 ovos somente foram 

observadas a partir de 360 horas (10 Ind.m-3), aumentando no final (67 Ind.m-3). As 

fêmeas com 7 ovos ocorreram apenas em 100 horas (10 Ind.m-3), 192 horas (10 

Ind.m3) e 528 horas (20 Ind.m-3), e as fêmeas com 8 ovos foram observadas no início, 

100 horas e 360 horas, com 10 Ind.m-3. 

4.2.4.4.2.2.3. Diaphanosoma birgei 

Os valores da densidade total (T), de fêmeas sem ovos (F), de fêmeas com 1 e 2 

ovos (Tov) e estoque de ovos (Ov) de Diaphanosoma birgei no tanque contaminado 

com Cobre constam na Figura 56. Esta espécie apresentou as maiores densidades de 

fêmeas sem ovos, com valor inicial (T:11067 Ind.m-3; F:11057 Ind.m-3) bem superior ao 

final (T:2467 Ind.m-3; F:2447 Ind.m-3), com declínio acentuado após a contaminação 

(T:30 Ind.m-3; F:30 Ind.m-3- 192h). As fêmeas com 1 ovo apresentaram baixa 

densidade no início do experimento (10 Ind.m-3), diminuindo após a contaminação, e 

com posterior aumento em 62 horas (90 Ind.m-3) e redução no final (10 Ind.m-3). As 

fêmeas com 2 ovos foram  observadas após 360 horas (20 Ind.m-3), com aumento na 

densidade em 624 horas (90 Ind.m-3), e redução no final (10 Ind.m-3). O estoque de 

ovos foi menor no início (10 ovos.m-3) do que no fim do experimento (30 ovos.m-3), 

reduzindo a zero após a contaminação, com posterior aumento até 624 horas (270 

ovos.m-3) e redução no final do experimento. 
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Figura 55 - Densidade numérica de fêmeas sem ovos e com ovos e estoque de ovos de 

Bosmina hagmani no tanque contaminado com cobre durante o período 
experimental. As setas indicam a data da contaminação. 
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Figura 56 - Densidade numérica de fêmeas sem ovos e fêmeas com ovos e estoque de ovos 

de Diaphanosoma birgei no tanque contaminado com cobre durante o experimento. 
As setas indicam a data da contaminação. 

 

4.2.4.4.2.2.4. Ceriodaphnia silvestrii 

Os valores da densidade total, de fêmeas sem ovos, de fêmeas com 1 a 6 ovos 

e estoque de ovos de Ceriodaphnia silvestrii no tanque contaminado com Cobre estão 

representados na Figura 57, verificando-se que todas as categorias apresentaram um 

declínio após a adição do metal. Para as fêmeas sem ovos, com 1 a 3 ovos e estoque 

de ovos, os valores finais (T:11400 Ind.m-3; F:9867 Ind.m-3; 1ovo:600 Ind.m-3; 

2ovos:800 Ind.m-3; 3ovos:133 Ind.m-3; Ov:2599 ovos.m-3) foram inferiores aos iniciais 

(T:15400 Ind.m-3; F:12714 Ind.m-3; 1ovo:866 Ind.m-3; 2ovos:1400 Ind.m-3; 3ovos:400; 

Ov:4946 ovos.m-3). Após a contaminação ocorreu um declínio até 120 horas (T:960 

Ind.m-3; F:960 Ind.m-3; 1ovo:0 Ind.m-3; 2ovos:0 Ind.m-3; 3ovos:0 Ind.m-3; Ov:0 ovos.m-3), 

voltando a apresentar um aumento até o final. As menores densidades de fêmeas sem 

ovos foram observadas em 192 horas (T:330 Ind.m-3; F:290 Ind.m-3). Fêmeas com 4 e 

5 ovos apresentaram densidade inicial baixa (4ovos:20 Ind.m-3; 5ovos:0 Ind.m-3), 

seguida de um aumento em 96 horas (4ovos:933 Ind.m-3; 5ovos:67 Ind.m-3), e 

 



 117

redução, não sendo registradas em 120 horas. Fêmeas com 4 ovos somente foram 

registradas em 624 horas (50 Ind.m-3). A densidade de fêmeas com 5 ovos foi maior 

em 360 horas (20 Ind.m-3), ocorrendo até 528 horas (10 Ind.m-3). Fêmeas com 6 ovos 

ocorreram somente em 96 horas (10 Ind.m-3), e depois em 288 horas (20 Ind.m-3), 

apresentando aumento em 456 horas (30 Ind.m-3), não sendo registradas após este 

período. 

4.2.4.4.2.2.5. Ceriodaphnia cornuta 

Os valores da densidade total (T), de fêmeas sem ovos (F), de fêmeas com 1 a 3 

ovos (FOV) e estoque de ovos (Ov) de Ceriodaphnia cornuta no tanque contaminado 

com Cobre estão representados na Figura 58. A densidade das fêmeas sem ovos, de 

fêmeas com 1 e 2 ovos e o estoque de ovos foram maiores no início do experimento 

(T:1570 Ind.m-3; F:1100 Ind.m-3; 1ovo:230 Ind.m-3; 2ovos:240 Ind.m-3; Ov:710 ovos.m3), 

não sendo observados no final do experimento. Após a contaminação houve uma 

redução acentuada até 120 horas (T:20 Ind.m-3; F:20 Ind.m-3; 1ovo:0 Ind.m-3; 2ovos:0 

Ind.m-3; Ov:0 ovos.m-3), voltando a ocorrer um pequeno aumento somente em 624 

horas (T:170 Ind.m-3; F:30 Ind.m-3; 1ovo:40 Ind.m-3; 2ovos:90 Ind.m-3; Ov:250 ovos.m3), 

e não sendo observados após este período. As fêmeas com 1 ovo não foram 

observadas de 120 a 200 horas; com 2 ovos de 100 a 456 horas e as com 3 ovos só 

foram observadas após 624 horas (10 Ind.m-3). O estoque de ovos foi nulo, portando, 

de 120 a 288 horas. 
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Figura 57 - Densidade numérica de fêmeas com e sem ovos e estoque de ovos de 

Ceriodaphnia silvestrii no tanque contaminado com cobre durante o período de 
estudo. As setas indicam a data da contaminação. 
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Figura 58 - Densidade numérica de fêmeas com e sem ovos e estoque de ovos de 

Ceriodaphnia cornuta no tanque contaminado com cobre durante o período de 
estudo. As setas indicam a data da contaminação. 

 

4.2.4.4.2.2.6. Ilyocriptus spinifer 

Os valores da densidade total, de fêmeas sem ovos, fêmeas com 1 e 2 ovos e 

estoque de ovos de Ilyocryptus spinifer no tanque contaminado com Cobre estão 

representados na Figura 59. A espécie foi representada ao longo do experimento 

principalmente por fêmeas sem ovos, com densidade final (T:4267 Ind.m-3; F:4257 

Ind.m-3) bem superior a inicial (T:40 Ind.m-3; F:40 Ind.m-3), com um crescimento 

acentuado após a contaminação do tanque, principalmente após 528 horas (T:350 

Ind.m-3; F:350 Ind.m-3). As fêmeas ovadas só foram observadas no experimento após 

a adição do metal. As fêmeas com 1 ovo foram observadas somente em 100 horas (10 

Ind.m-3) e as com 2 ovos em 360 horas (10 Ind.m-3), com um aumento em 624 horas 

(20 Ind.m-3) e redução no final (10 Ind.m-3). O estoque de ovos inicial foi menor (10 
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ovos.m-3- 100h), apresentando um aumento em 360 horas (20 ovos.m-3) e 624 horas 

(40 ovos.m-3), voltando a reduzir no final (20 ovos.m-3). 

 
Figura 59 - Densidade numérica de fêmeas com e sem ovos e estoque de ovos de Ilyocriptus 

spinifer no tanque contaminado com cobre durante o período de estudo. As setas 
indicam a data da contaminação. 

 

4.2.4.4.2.2.7. Alona retangula pulchra 

Os valores da densidade total (T), de fêmeas sem ovos (F), fêmeas com 1 e 2 

ovos (Fov) e estoque de ovos (Ov) de Alona retangula pulchra no tanque contaminado 

com cobre estão representados na Figura 60. As fêmeas sem ovos foram dominantes 

no tanque, com densidade final (T:30 Ind.m-3; F:30 Ind.m-3) pouco superior a inicial 

(T:10 Ind.m-3; F:10 Ind.m-3). Verificou-se um aumento na densidade antes da 

contaminação, em 96 horas (T:40 Ind.m-3; F:40 Ind.m-3), seguido de uma redução após 

a contaminação, até não ser mais registrada, em 288 horas. Após este período 

verificou-se um aumento na densidade até 624 horas (T:60 Ind.m-3; F:40 Ind.m-3), 

sofrendo uma redução no final. As fêmeas com 1 e 2 ovos e estoque de ovos só 
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começaram a ser observados em 528 horas (1ovo:0 Ind.m-3; 2ovos:10 Ind.m-3; Ov:20 

ovos.m-3), apresentando um aumento em 624 horas (1ovo:20 Ind.m-3; 2ovos:10 Ind.m-

3; Ov:40 ovos.m-3), reduzindo e não sendo observado no final. 

 

 
Figura 60 - Densidade numérica de fêmeas com e sem ovos e estoque de ovos de Alona 

retangula pulchra no tanque contaminado com cobre durante o período de estudo. 
As setas indicam a data da contaminação. 

 

4.2.4.4.2.2.8. Bosminopsis deitersi 

Os valores da densidade total (T), de fêmeas sem ovos (F), fêmeas com 1 a 5 

ovos (Fov) e estoque de ovos (Ov) de Bosminopsis deitersi no tanque contaminado 

com Cobre estão representados na Figura 61. A espécie não foi observada no início 

do experimento, ocorrendo após a contaminação do tanque. A categoria mais 

freqüente desta espécie correspondeu às fêmeas sem ovos, ocorrendo inicialmente 

em densidades baixas (T:10 Ind.m-3; F:10 Ind.m-3- 288h), aumentando em 528 horas 
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(T:90 Ind.m-3; F:70 Ind.m-3), com  declínio no final do experimento (T:30 Ind.m-3; F:20 

Ind.m-3). As fêmeas com 1 ovo foram observadas em 360, 456 e 624 horas (10 

Ind.m3). As fêmeas com 2 ovos apresentaram um aumento em 456 horas (20 Ind.m-3), 

reduzindo no final (10 Ind.m-3). As fêmeas com 3 ovos foram observadas de 456 a 528 

horas (10 Ind.m-3), e as com 4 ovos somente em 456 horas (10 Ind.m-3). O estoque de 

ovos foi mais elevado em 456 horas (120 ovos.m-3), com posterior redução e aumento 

em 624 horas (50 ovos.m-3), chegando ao final (20 ovos.m-3) com valor inferior ao 

inicial (30 ovos.m-3- 360h). 

4.2.4.4.2.2.9. Moina minuta 

Os valores da densidade total, de fêmeas sem ovos, fêmeas com 1 e 2 ovos e estoque 

de ovos de Moina minuta no tanque contaminado com Cobre estão representados na 

Figura 62. Esta espécie apresentou suas maiores densidades e maior estoque de ovos 

no início do experimento (T:1550 Ind.m-3; F:1440 Ind.m-3; Ov:210 ovos.m-3), sofrendo 

um decréscimo acentuado após a contaminação, não sendo observada de 120 a 360 

horas, voltando a ocorrer somente em baixa densidade em 456 horas (10 Ind.m-3) e de 

624 horas até o final do experimento (10 Ind.m-3). As fêmeas com 1 ovo apresentaram 

densidade em 96 horas (20 Ind.m-3) superior a inicial (10 Ind.m-3), e não foram 

observadas após 96 horas. A densidade inicial das fêmeas com 2 ovos foi superior 

(100 Ind.m-3), com posterior decréscimo,  não sendo observadas após 100 horas (10 

Ind.m-3). 
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Figura 61 - Densidade numérica de fêmeas com e sem ovos e estoque de ovos de 

Bosminopsis deitersii no tanque contaminado com cobre durante o período de 
estudo. As setas indicam a data da contaminação. 
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Figura 62 - Densidade numérica de fêmeas com e sem ovos e estoque de ovos de Moina 

minuta no tanque contaminado com cobre durante o período de estudo. As setas 
indicam a data da contaminação. 

 

4.2.4.4.2.2.10. Simocephalus serrulatus 

Os valores da densidade total (T), de fêmeas sem ovos (F), de fêmeas com 6 

ovos (Fov) e estoque de ovos (Ov) de Simocephalus serrulatus no tanque 

contaminado com Cobre estão representados na Figura 63. Esta espécie apresentou 

densidade final e estoque de ovos superior (T:130 Ind.m-3; F:10 Ind.m-3; 6ovos:10 

Ind.m-3; Ov:60 ovos.m-3) ao inicial (T:30 Ind.m-3; F:30 Ind.m-3). Pode-se observar que a 

espécie sofreu um declínio acentuado após a contaminação, até não ser registrada em 

120 horas. Após esta data, a espécie voltou a aumentar sua densidade dentro do 

tanque até 528 horas (50 Ind.m-3), mas somente foram observadas fêmeas sem ovos 

após a contaminação, sendo observado posteriormente um declínio até o final (10 

Ind.m-3). 

 



 125

 
Figura 63 - Densidade numérica de fêmeas com e sem ovos e estoque de ovos de 

Simocephalus serrulatus no tanque contaminado com cobre durante o período de 
execução do experimento. As setas indicam a data da contaminação. 

 

4.2.4.4.2.2.11. Daphnia gessneri 

Os valores da densidade total de fêmeas de Daphnia gessneri no tanque 

contaminado com Cobre estão representados na Figura 64. Daphnia gessneri ocorreu 

no início do experimento (30 Ind.m-3), aumentando sua densidade até 96 horas (90 

Ind.m-3), antes da contaminação. Após a introdução do metal, sofreu um declínio até 

não ser observada em 120 horas, voltando a ocorrer apenas em 192 horas (10 Ind.m-3) 

e no final do experimento (40 Ind.m-3). 

 
Figura 64 - Densidade numérica de fêmeas sem ovos de Daphnia gessneri no tanque 

contaminado com cobre durante o período de execução do experimento. A seta 
indica a data da contaminação. 
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4.2.4.4.2.2.12. Streblocerus pygmaeus 

Os valores da densidade total de fêmeas de Streblocerus pygmaeus no tanque 

contaminado com Cobre estão representados na Figura 65. Esta espécie não foi 

observada no início do experimento, somente após a contaminação, de 192 horas até 

o final, com densidade de 10 Ind.m-3. 

 

 
Figura 65 - Densidade numérica de fêmeas sem ovos de Streblocerus pygmaeus no tanque 

contaminado com cobre durante o período de execução do experimento. A seta 
indica a data da contaminação. 

 

4.2.4.4.2.3. Rotifera 

 As densidades das espécies de Rotifera durante o período experimental  estão 

representadas nas Figuras 66, 67 e 68. 

 P. libera foi a espécie mais abundante também para o tanque contaminado 

com cobre, com densidade inicial (70000 Ind.m-3) inferior a final (104500 Ind.m-3), 

registrando-se um decréscimo logo após a contaminação do tanque (23000 Ind.m-3- 

120) e um crescimento acentuado até 456 horas (245000 Ind.m-3), voltando a reduzir 

até o final. As fêmeas com ovos também apresentaram densidade final (30000 Ind.m-3) 

superior a inicial (15000 Ind.m-3), com um declínio em 96 horas (6500 Ind.m-3), 

crescendo até apresentaram um aumento em 46 horas (73000 Ind.m-3), voltando a 

reduzir no final. L. bulla apresentou um grande aumento em sua densidade do início 

(2000 Ind.m-3) até após a contaminação, em 120 horas (35500 Ind.m-3), decaindo até 

288 horas (10500 Ind.m-3), voltando a aumentar em 360 horas (18500 Ind.m-3), 

decrescendo até não ser mais registrada no final do experimento. L. lunaris 

apresentou também uma densidade inicial baixa (1000 Ind.m-3) e um aumento após a 

contaminação, em 120 horas (22000 Ind.m-3), reduzindo em 192 horas (6500 Ind.m-3), 

e voltando a aumentar em 360 horas (24500 Ind.m-3). Posteriormente, a densidade da 

espécie se manteve mais instável, com redução até 528 horas (2000 Ind.m-3), um leve 
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aumento em 624 horas (6000 Ind.m-3) e um declínio até o final (2000 Ind.m-3). K. 

cochlearis apresentou densidade  final (12500 Ind.m-3) superior a inicial (3000 Ind.m-3), 

com um aumento em 100 horas (16500 Ind.m-3) e redução até em 192 horas (6000 

Ind.m-3), voltando a crescer até apresentar alta densidade em 456 horas (32000 

Ind.m3), seguido de um declínio (9000 Ind.m-3- 528h) e um novo aumento (30000 

Ind.m-3- 624h) antes do final. K. americana apresentou alta densidade no início (58000 

Ind.m-3) e baixa no final (3000 Ind.m-3). Após a introdução do metal no tanque a 

espécie demonstrou um declínio até 192 horas (5000 Ind.m-3), voltando a apresentar 

uma pequena recuperação em 360 horas (17500 Ind.m-3), seguido de uma redução até 

o final do experimento. K. bostoniensis apresentou densidade inicial de 22000 Ind.m-3, 

sofreu um declínio após a contaminação (3500 Ind.m-3- 192h), que precedeu um 

aumento acentuado até 360 horas (49000 Ind.m-3). Após este período a espécie 

apresentou um declínio até não ser observada no final do experimento. F. pejleri 

redução intensa após a contaminação (2500 Ind.m-3- 120h), recuperando-se em 192 

horas (22000 Ind.m-3) e com maior aumento em 456 horas (40000 Ind.m-3), seguido de 

um declínio (13000 Ind.m-3- 528h) e um aumento (34000 Ind.m-3- 624h) que precedeu 

uma redução total. T. similis apresentou densidade final (8000 Ind.m-3) superior a 

inicial (2000 Ind.m-3), com um aumento na densidade após a contaminação (8000 

Ind.m-3- 100h), seguida de uma redução (500 Ind.m-3- 192h). Após este período houve 

um crescimento acentuado até 456 horas (39000 Ind.m-3), seguido de um decréscimo 

até o final. T. chattonni apresentou densidade final (3500 Ind.m-3) superior a inicial 

(1000 Ind.m-3), com uma pequena redução após a contaminação (500 Ind.m-3- 100h), 

seguida de um aumento até 192 horas (2500 Ind.m-3), mantendo esta densidade até 

456 horas (2000 Ind.m-3), quando começou a ocorrer um aumento na densidade desta 

espécie até 624 horas (6000 Ind.m-3), voltando a diminuir no final. 

 P. vulgaris só foi observada após a contaminação do tanque. Apresentou um 

aumento inicial em 288 horas (3000 Ind.m-3), seguido de uma redução em 456 horas 

(1000 Ind.m-3) e de um aumento em 624 horas (7000 Ind.m-3), reduzindo novamente 

no final (1500 Ind.m-3). L. quadricarinata foi observada inicialmente em 96 horas (500 

Ind.m-3), não sendo registrada após a contaminação até 288 horas (1000 Ind.m-3) com 

um aumento em 360 horas (4000 Ind.m-3), não sendo mais observada até o final do 

experimento. C. unicornis apresentou densidade inicial (3000 Ind.m-3) superior a final 

(500 Ind.m-3), com sua maior densidade logo antes da contaminação (11000 Ind.m-3- 

96h), seguido de um declínio (5000 Ind.m-3- 100h) e um pequeno aumento (8000 

Ind.m-3- 120h), voltando a decrescer e apresentar um aumento na densidade em 456 

horas (8000 Ind.m-3). Após este período a espécie entrou em declínio até o final do 

experimento. T. pusilla apresentou densidade inicial (1000 Ind.m-3) inferior a final (4500 
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Ind.m-3). Em 96 horas apresentou densidade igual a inicial (1000 Ind.m-3) e após a 

contaminação sofreu um declínio até não ser mais observada em 120 horas. A espécie 

foi registrada novamente em 288 horas (500 Ind.m-3), com crescimento constante até 

624 horas (8000 Ind.m-3), sofrendo uma redução no final (4500 Ind.m-3). L. stichaeta 

apresentou uma densidade de 1000 Ind.m-3 do início até 96 horas. Após a 

contaminação do meio a espécie apresentou um declínio até não ser registrada, a 

partir de 192 horas. A espécie foi novamente encontrada em 624 horas (2000 Ind.m-3), 

mantendo a densidade até o final. B. mirus apresentou densidade inicial de 2000 

Ind.m-3, e após a contaminação apresentou um declínio, não sendo observada em 120 

horas. Voltou a apresentar um aumento em 360 horas (2000 Ind.m-3), não sendo 

posteriormente registrada, recuperando-se somente no final (1000 Ind.m-3). A. navícula 

foi registrada logo antes da contaminação do meio (500 Ind.m-3- 96h), sofrendo uma 

diminuição e voltando a ser observada nas amostras apenas em 192 horas (1000 

Ind.m-3). Após este período a espécie ainda sofreu um declínio em sua densidade,  

com posterior aumento até 624 horas (8000 Ind.m-3), reduzindo no final (4500 Ind.m-3). 

Cephalodella sp apresentou sua maior densidade no início (9000 Ind.m-3), com um 

declínio acentuado, não sendo observada após a contaminação até apresentar um 

reduzido aumento em 456 horas (1000 Ind.m-3), seguido de mais uma redução e um 

aumento maior em 624 horas (2000 Ind.m-3), antes do final (1500 Ind.m-3). C. 

longicaudata apresentou densidade inicial (7000 Ind.m-3) superior a final (500 Ind.m-3), 

com reduzida densidade em 96 horas (500 Ind.m-3), e após a contaminação a espécie 

apresentou um aumento até 120 horas (8000 Ind.m-3), com decréscimo (5500 Ind.m-3- 

192h) e um aumento posterior em 288 horas (35000 Ind.m-3), diminuindo sua 

densidade até o final do experimento. Collotheca sp não foi observada no início do 

experimento, somente em 96 horas (4000 Ind.m-3). Após a contaminação a espécie 

apresentou um pequeno declínio (1500 Ind.m-3- 100h), seguido de um aumento até 

360 horas (34000 Ind.m-3). Após este período a densidade da espécie foi reduzida até 

528 horas do início do experimento (3000 Ind.m-3), registrando-se um pequeno 

aumento em 624 horas (5000 Ind.m-3); porém a densidade da espécie foi baixa no final 

do experimento (2000 Ind.m-3). 

 Das espécies menos freqüentes, Scaridium sp. demonstrou densidade inicial 

de 1000 Ind.m-3, não sendo observada logo após a contaminação, aumentando em 

sua densidade até 2000 Ind.m-3 (360 h), com posterior declínio e aumento até 1000 

Ind.m-3 (624 h). T. bicristata somente foi observada em 96 horas (1000 Ind.m-3), e L. 

leontina em 100 horas (500 Ind.m-3). Notommata sp. ocorreu somente em 360 horas 

(500 Ind.m-3), e apresentou um aumento até 456 horas (2000 Ind.m-3). 
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Figura 66 – Densidade numérica das espécies mais freqüentes de Rotifera que ocorreram no 

tanque contaminado com cobre ao longo do experimento. As setas indicam a data 
da contaminação. 
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Figura 67 – Densidade numérica das espécies mais freqüentes de Rotifera que ocorreram no 

tanque contaminado com cobre ao longo do experimento. As setas indicam a data 
da contaminação. 
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Figura 68 - Densidade numérica das espécies mais freqüentes de Rotifera que ocorreram no 

tanque contaminado com cobre ao longo do experimento. As setas indicam a data 
da contaminação. 

 

 

 



 132

4.2.4.4.3. Mesocosmos contaminado com Cromo 

4.2.4.4.3.1. Copepoda 

4.2.4.4.3.1.1. Densidade numérica das espécies de Copepoda 

As densidades das espécies de Copepoda encontradas no tanque contaminado 

com cromo estão representadas na Figura 69. N. iheringi apresentou densidade final 

(85387 Ind.m-3) superior a inicial (41728 Ind.m-3). Em 96 horas apresentou densidade 

superior a inicial (78506 Ind.m-3), com uma redução após a contaminação até 456 

horas (19823 Ind.m-3) e um crescimento a partir deste período até 624 horas (104507 

Ind.m-3), reduzindo no final. A. furcatus apresentou densidade final (11863 Ind.m-3) 

superior a inicial (8942 Ind.m-3), com um declínio após a adição do metal no tanque até 

360 horas (1390 Ind.m-3), crescendo após este período e apresentando um aumento 

em 624 horas (42163 Ind.m-3), reduzindo no final. A densidade final de M. longisetus 

(39256 Ind.m-3) foi superior a inicial (19040 Ind.m-3). Após a contaminação a espécie 

apresentou pequeno declínio (14770 Ind.m-3- 192h), voltando a aumentar, até 456 

horas (85177 Ind.m-3), não sendo observada logo após, em 528 horas. A densidade 

final de T. minutus (65894 Ind.m-3) foi bem superior a inicial (580 Ind.m-3). Logo após a 

contaminação a espécie não foi observada, voltando a ocorrer em densidades 

reduzidas, em 120 horas (450 Ind.m-3) e 288 horas (737 Ind.m-3). Após não ser 

novamente registrada em 360 horas, a espécie começou a apresentar um aumento 

progressivo em sua densidade, até 528 horas (117440 Ind.m3), voltando a reduzir no 

final do experimento. 

4.2.4.4.3.1.2. Calanoida 

4.2.4.4.3.1.2.1. Notodiaptomus iheringi 

 Os valores das densidades de machos (M), fêmeas (F), copepoditos macho IV 

(CIVM) e copepoditos fêmea IV (CIVF) de Notodiaptomus iheringi no tanque 

contaminado com cromo ao longo do experimento estão representados na Figura 70. 

As fêmeas, os machos e os copepoditos IV-machos apresentaram densidade final 

(F:4180 Ind.m-3; M:2910 Ind.m-3; CIVM:880 Ind.m-3) superior a inicial (F:410 Ind.m-3; 

M:350 Ind.m-3; CIVM:370 Ind.m-3). Em 96 horas (F:1270 Ind.m-3; M:690 Ind.m-3; 

CIVM:1040 Ind.m-3) tiveram um valor superior ao início, seguido de uma redução após 

a contaminação do meio até 192 horas (F:500 Ind.m-3; M:670 Ind.m-3; CIVM:260 Ind.m-

3). Após este período aumentaram em densidade (F:4960 Ind.m-3; M:4660 Ind.m-3; 

CIVM:1830 Ind.m-3), decaindo em 624 horas (F:1380 Ind.m-3; M:800 Ind.m-3; CIVM:70 

Ind.m-3) e elevando-se novamente até o final. Os copepoditos IV fêmea apresentaram 
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densidade final (4410 Ind.m-3) superior a inicial (1530 Ind.m-3), também com valor 

superior ao inicial em 96 horas (4800 Ind.m-3), decaindo após a contaminação (1140 

Ind.m-3- 192h). Após este período verificou-se um aumento na densidade em 360 

horas (6200 Ind.m-3), reduzindo (650 Ind.m-3 – 624h) e aumentando posteriormente 

(4460 Ind.m-3 – 528h e no final). 

4.2.4.4.3.1.2.2. Estoque de ovos de Notodiaptomus iheringi 

Os valores das densidades de fêmeas ovadas (Fov), do estoque de ovos (Ov) e do 

número de ovos por fêmea ovada (Nov) de Notodiaptomus iheringi no tanque 

contaminado com cromo ao longo do experimento estão representados na Figura 71. 

As densidades de fêmeas ovadas e o estoque de ovos apresentaram valor final 

(Fov:2540 Ind.m-3; Ov:8860 ovos.m-3) superior ao inicial (Fov:410 Ind.m-3; Ov:3770 

ovos.m-3). Após a contaminação foi observado um declínio acentuado, até 192 horas 

(Fov:90 Ind.m-3; Ov:150 ovos.m-3), com valores inferiores ao observado em 96 horas 

(Fov:770 Ind.m-3; Ov:4770 ovos.m-3). O número de ovos por fêmea apresentou valor 

inicial (9,2 ovos.Fov-1) superior ao valor final (3,5 ovos.Fov-1), com um declínio 

acentuado após a contaminação até 192 horas (1,7 ovos.Fov-1), elevando-se até o 

final, com um aumento em 528 horas (3,5 ovos.Fov-1). 

 
Figura 69 - Densidade numérica das espécies de Copepoda no tanque contaminado com 

cromo durante o período de execução do experimento. As setas indicam a data de 
contaminação. 
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Figura 70 - Densidade numérica de adultos e copepoditos IV (macho e fêmea) de 

Notodiaptomus iheringi no tanque contaminado com cromo durante o período de 
execução do experimento. As setas indicam a data da contaminação. 

 
Figura 71 - Densidade numérica de fêmeas ovadas, número de ovos por fêmea ovada e 

estoque de ovos de Notodiaptomus iheringi no tanque contaminado com cromo ao 
longo do experimento. As setas indicam a data da contaminação. 
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4.2.4.4.3.1.2.3. Argyrodiaptomus furcatus 

Os valores das densidades de machos (M), fêmeas (F), copepoditos macho IV 

(CIVM) e copepoditos fêmea IV (CIVF) de Argyrodiaptomus furcatus no tanque 

contaminado com cromo estão representados na Figura 72. As fêmeas apresentaram 

densidade inicial de 460 Ind.m-3, elevando-se até 96 horas (530 Ind.m-3). Após a 

introdução do metal no meio verificou-se redução acentuada (40 Ind.m-3- 120h), 

aumentando sua densidade até 528 horas (570 Ind.m-3), sofrendo um leve declínio e 

voltando a crescer até o final (810 Ind.m-3). Os machos também apresentaram 

densidade final (660 Ind.m-3) superior a inicial (110 Ind.m-3). Aumentou sua densidade 

em 100 horas (440 Ind.m-3), sofrendo um declínio após a contaminação (70 Ind.m-3- 

120h) e posterior aumento. Os copepoditos IV fêmea só começaram a ser registrados 

em 96 horas (150 Ind.m-3), com redução na densidade após a contaminação (40 Ind.m-

3- 120h), com aumento em 288 horas (120 Ind.m-3), redução em 528 horas (50 Ind.m-3) 

e sucessivo aumento na densidade no final do experimento (140 Ind.m-3). Os 

copepoditos IV macho também  foram registrados inicialmente no tanque em 96 horas 

(240 Ind.m-3), apresentando um declínio após a contaminação (50 Ind.m-3- 288h), com 

variações sucessivas em sua densidade até o final do experimento (100 Ind.m-3 – 

360h; 20 Ind.m-3 – 528h e 100 Ind.m-3 – término do experimento).  

 
Figura 72 - Densidade numérica de adultos e copepoditos IV (macho e fêmea) de 

Argyrodiaptomus furcatus no tanque contaminado com cromo durante o período de 
execução do experimento. As setas indicam a data da contaminação. 
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4.2.4.4.3.1.2.4. Estoque de ovos de Argyrodiaptomus furcatus 

Os valores das densidades de fêmeas ovadas (Fov), do estoque de ovos (Ov) e 

do número de ovos por fêmea ovada (Nov) de Argyrodiaptomus furcatus no tanque 

contaminado com cromo estão representados na Figura 73. As fêmeas ovadas e 

estoque de ovos apresentaram valor final (Fov:480 Ind.m-3; Ov:7240 ovos.m-3) superior 

ao inicial (Fov:240 Ind.m-3; Ov:4550 ovos.m-3), com um aumento em 96 horas (Fov:310 

Ind.m-3; Ov:6090 ovos.m-3) seguido de uma redução após a contaminação, não sendo 

observados em 120 horas. Após esta redução verificou-se variação seqüêncial 

(Fov:300 Ind.m-3; Ov:3560 ovos.m-3 – 528h e Fov:240 Ind.m-3; Ov:2550 ovos.m-3- 

624h). O número de ovos por fêmea ovada apresentou valor final (15,1 ovos.Fov-1) 

inferior ao inicial (19 ovos.Fov-1), sendo similar às 96 horas (19,7 ovos.Fov-1), mas com 

aumento em 100 horas (22,8 ovos.Fov-1), com algumas variações no decorrer do 

experimento. 

 
Figura 73 - Densidade numérica de fêmeas ovadas, número de ovos por fêmea ovada e 

estoque de ovos de Argyrodiaptomus furcatus no tanque contaminado com cromo 
durante período de estudo. As setas indicam a data da contaminação. 

 

4.2.4.4.3.1.2.5. Copepoditos 

 Os valores das densidades de copepoditos I (CI), II (CII) e III (CIII) de 

Calanoida estão representados na Figura 74. Os copepoditos de Calanoida 

apresentaram densidade final (CI:22150 Ind.m-3; CII:18600 Ind.m-3; CIII:9800 Ind.m-3) 

superior a inicial (CI:8400 Ind.m-3; CII:3470 Ind.m-3; CIII:1670 Ind.m-3), com aumento 
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em sua densidade em 96 horas (CI:16270 Ind.m-3; CII:9130 Ind.m-3; CIII:4600 Ind.m-3), 

sofrendo uma redução após a contaminação, até 192 horas (CI:8900 Ind.m-3; CII:5300 

Ind.m-3; CIII:2550 Ind.m-3). As densidades dos copepoditos I e II foram um pouco mais 

elevadas em 288 horas (CI:9250 Ind.m-3; CII:7600 Ind.m-3), com posterior declínio até 

456 horas (CI:4760 Ind.m-3; CII:2400 Ind.m-3), voltando a aumentar em 528 horas 

(CI:8600 Ind.m-3; CII:4050 Ind.m-3), seguido de um decréscimo em 624 horas (CI:6800 

Ind.m-3; CII:2000 Ind.m-3) e um crescimento no final. Os copepoditos III apresentaram 

um aumento em 360 horas (9150 Ind.m-3), sofrendo uma redução até 624 horas (800 

Ind.m-3), voltando a aumentar no final. 

 
Figura 74 - Densidade numérica de copepoditos I, II e III de Calanoida no tanque contaminado 

com cromo durante o período de execução do experimento. As setas indicam a 
data da contaminação. 

 

4.2.4.4.3.1.3. Cyclopoida 

4.2.4.4.3.1.3.1. Adultos 

Os valores das densidades de adultos machos e fêmeas de Thermocyclops 

minutus (TmM, TmF) e Mesocyclops longisetus (MlM, MlF) no tanque contaminado 

com cobre estão representados na Figura 75. T. minutus foi a espécie que apresentou 

as menores densidades entre os adultos. As fêmeas foram observadas somente em 

96 (20 Ind.m-3) e 456 horas (10 Ind.m-3), e os machos somente em 96 horas (10 Ind.m-

3). M. longisetus, por sua vez, apresentou densidade bem maior do que T. minutus. 

Tanto as fêmeas quanto os machos apresentaram densidade final (MIF:10 Ind.m-3; 
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MlM:10 Ind.m-3) inferior a inicial (MIF:20 Ind.m-3; MlM:20 Ind.m-3). Verificou-se ainda 

um aumento acentuado até 96 horas (MIF:40 Ind.m-3; MlM:90 Ind.m-3), seguido de uma 

redução após a introdução do metal no meio, não sendo mais observados em 100 

horas. As fêmeas apresentaram um aumento em sua densidade em 120 horas (20 

Ind.m-3), não sendo mais registradas em 192 horas. Porém, foram novamente 

encontradas fêmeas em 456 horas (40 Ind.m-3), com sucessivas variações até o final 

do experimento. Adultos machos de Cyclopoida apresentaram um aumento na 

densidade em 120 horas, com a máxima densidade em 288 horas (90 Ind.m-3), 

seguida de um decréscimo, até não ser mais observado em 528 horas. 

Posteriormente, indivíduos adultos machos foram encontrados nas amostras (30 

Ind.m-3). 

 
Figura 75 - Densidade numérica de adultos (machos e fêmeas) de Thermocyclops minutus e 

Mesocyclops longisetus no tanque contaminado com cromo durante o período de 
execução do experimento. As setas indicam a data da contaminação. 

 

4.2.4.4.3.1.3.2. Copepoditos de Thermocyclops minutus 

Os valores das densidades de copepoditos I (CI), II (CII), III (CIII), IV (CIV), V 

fêmea (CVF) e V macho (CVM) de Thermocyclops minutus no tanque contaminado 

com cobre estão representados na Figura 76. Os copepoditos I foram mais freqüentes, 

com densidade final (370 Ind.m-3) bem superior a inicial (10 Ind.m-3). Após a 

contaminação e em 100, 192 e 360 horas não foram mais observados nas amostras, 

ocorrendo nas amostras após 528 horas (40 Ind.m-3). Os copepoditos II apresentaram 
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densidade em 96 horas (20 Ind.m-3) inferior a inicial (30 Ind.m-3), não sendo mais 

observados após a introdução do metal no meio. Os copepoditos II somente foram 

encontrados em 624 horas (40 Ind.m-3), com um aumento no final (70 Ind.m-3). 

Copepodito III só foi registrado inicialmente e em 96 horas (50 Ind.m-3), não sendo 

observado após a contaminação até o final do experimento, quando ocorreu em baixa 

densidade (10 Ind.m-3). Copepodito IV apresentou um declínio do início (50 Ind.m-3) até 

96 horas (30 Ind.m-3), não sendo observado após a contaminação, ocorrendo apenas 

no último dia (10 Ind.m-3). Os copepoditos V fêmea apresentaram densidade em 96 

horas (10 Ind.m-3) inferior a inicial (20 Ind.m-3), não sendo mais observados em 100 

horas, mas ocorrendo em 120 horas (20 Ind.m-3). Após este período a espécie não foi 

observada até o final do experimento, quando sua densidade foi de 10 Ind.m-3. Os 

copepoditos V macho não foram registrados neste tanque. 

 

 
Figura 76 - Densidade numérica de copepoditos de Thermocyclops minutus no tanque 

contaminado com cromo durante o período de execução do experimento. As setas 
indicam a data da contaminação. 
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4.2.4.4.3.1.3.3. Copepoditos de Mesocyclops longisetus 

Os valores das densidades de copepoditos I (CI), II (CII), III (CIII), IV (CIV), V 

fêmea (CVF) e V macho (CVM) de Mesocyclops longisetus no tanque contaminado 

com cobre estão representados na Figura 77. Os copepoditos I e II foram mais 

freqüentes e apresentaram comportamento similar durante o experimento. A 

densidade inicial (CI:1450 Ind.m-3; CII:1280 Ind.m-3) foi bem superior a final (CI:150 

Ind.m-3; CII:60 Ind.m-3), com densidade inferior a inicial em 96 horas (CI:1000 Ind.m-3; 

CII:933 Ind.m-3). Após a introdução do metal no meio ocorreu uma redução até 456 

horas, quando não foram mais observados, voltando a aumentar sua densidade após 

624 horas, até o final. Copepoditos III apresentaram densidade inicial (650 Ind.m-3) 

superior a final (40 Ind.m-3), com um aumento em 96 horas (1133 Ind.m-3), seguido de 

uma redução até 120 horas (250 Ind.m-3), apresentando reduzido aumento em 192 

horas (290 Ind.m-3), não sendo mais observado em 456 horas ou com baixa densidade 

até o final do experimento. Os copepoditos IV apresentaram um aumento em 96 horas 

(400 Ind.m-3), o que foi superior a densidade inicial (110 Ind.m-3), seguido de uma 

redução (140 Ind.m-3- 100) e um aumento (330 Ind.m-3- 120), que precederam uma 

longa redução após a contaminação, até não ser observada em 528 horas, sofrendo 

leve aumento em 624 horas (20 Ind.m-3) e novamente não sendo mais registrada no 

final. Os copepoditos V fêmea apresentaram um aumento em sua densidade em 96 

horas (70 Ind.m-3), sendo superior ao início (20 Ind.m-3), seguido de uma redução após 

a contaminação do meio, até não ser mais registrada em 288 horas. Apresentou um 

aumento logo após (30- 360 Ind.m-3), voltando a não ser observada e voltar a ocorrer 

somente no final do experimento (10 Ind.m-3). Os copepoditos V macho apresentaram 

densidade inicial de 60 Ind.m-3, aumentando até 96 horas (140 Ind.m-3), seguido de 

uma redução em 100 horas (40 Ind.m-3), a qual precedeu um aumento até 288 horas 

(160 Ind.m-3). Após este período sofreu redução até não serem mais observados, após 

360 horas. 

4.2.4.4.3.1.4. Nauplii 

Os valores das densidades de nauplii de Calanoida e Cyclopoida no tanque 

contaminado com cobre estão representados na Figura 78. Pode-se observar que as 

densidades de nauplii de Calanoida no início (33900 Ind.m-3) e final do experimento 

(32600 Ind.m-3) foram próximas, com densidade de 52400 Ind.m-3 em 96 horas, e 

redução, após a contaminação, até 360 horas (4850 Ind.m-3), com aumento em 624 

horas (133000 Ind.m-3) e redução no final. Os nauplii de Cyclopoida apresentaram 
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densidade final (104400 Ind.m-3) superior a inicial (15900). Após a contaminação do 

meio, a densidade de nauplii de Cyclopoida aumentou (624 h - 133000 Ind.m-3), com 

pequeno declínio no final do experimento. 

 
Figura 77 - Densidade numérica de copepoditos de Mesocyclops longisetus no tanque 

contaminado com dromo durante o período de execução do experimento. As setas 
indicam a data da contaminação. 

 
Figura 78 - Densidade numérica de nauplii de Calanoida e Cyclopoida no tanque contaminado 

com cromo durante o período de execução do experimento. As setas indicam a 
data da contaminação. 
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4.2.4.4.3.2. Cladocera 

4.2.4.4.3.2.1. Bosmina longirostris 

Os valores da densidade total (T), de fêmeas sem ovos (F), de fêmeas com 1 a 4 

ovos (Fov) e estoque de ovos (Ov) de Bosmina longirostris no tanque contaminado 

com cromo estão representados na Figura 79. Esta espécie não foi observada no 

início do experimento, porém apresentou sua maior densidade em 96 horas (T:660 

Ind.m-3; F:520 Ind.m-3; 1ovo:40 Ind.m-3; 2ovos:80 Ind.m-3; 3ovos:10 Ind.m-3; 4ovos:10 

Ind.m-3; Ov:270 ovos.m-3). Após a introdução do metal no tanque, não foram mais 

observadas fêmeas com ovos até o final do experimento. A densidade das fêmeas 

sem ovos sofreu um declínio acentuado, não sendo observada em 120 horas, 

apresentando uma pequena recuperação em 192 horas (10 Ind.m-3) e 528 horas (50 

Ind.m-3), porém voltou a reduzir e não ser mais observada no final do experimento. 

4.2.4.4.3.2.2. Bosmina hagmani 

Os valores da densidade total (T), de fêmeas sem ovos (F), fêmeas com 1, 2, 4, 

5 e 7 ovos (Fov) e estoque de ovos (Ov) de Bosmina hagmani no tanque contaminado 

com cromo estão representados na Figura 80. Esta espécie não foi observada no 

início do experimento, e só começou a ocorrer após 456 horas, inicialmente sendo 

registradas apenas fêmeas sem ovos (20 Ind.m-3). Em 528 horas ocorreu um aumento 

na densidade da espécie e começaram a ocorrer fêmeas com ovos (T:80 Ind.m-3; F:70 

Ind.m-3; 4ovos:10 Ind.m-3; Ov:40 ovos.m-3), porém em 624 horas só foram observadas 

fêmeas sem ovos (220 Ind.m-3). No final do experimento foram observadas as maiores 

densidades de fêmeas sem ovos, fêmeas ovadas e, conseqüentemente, o estoque de 

ovos para esta espécie (T:2510 Ind.m-3; F:2170 Ind.m-3; 1ovo:270 Ind.m-3; 2ovos:40 

Ind.m-3; 4ovos:10 Ind.m-3; 5ovos:10 Ind.m-3; 7ovos:10 Ind.m-3; Ov:510 ovos.m-3). 
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Figura 79 - Densidade numérica de fêmeas sem ovos, fêmeas com ovos e estoque de ovos de 

Bosmina longirostris no tanque contaminado com cromo durante o período de 
execução do experimento. As setas indicam a data da contaminação. 
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Figura 80 - Densidade numérica de fêmeas sem ovos e com ovos e estoque de ovos  de 

Bosmina hagmani no tanque contaminado com cromo durante o período de 
execução do experimento. As setas indicam a data da contaminação. 

 

4.2.4.4.3.2.3. Diaphanosoma birgei 

Os valores da densidade total (T), de fêmeas sem ovos (F), de fêmeas com 1 a 4 

ovos (Fov) e estoque de ovos (Ov) de Diaphanosoma birgei no tanque contaminado 

com cromo estão representados na Figura 81. Esta espécie obteve sua maior 

densidade em 96 horas (T:2870 Ind.m-3; F:2480 Ind.m-3; 1ovo:130 Ind.m-3; 2ovos:160 
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Ind.m-3; 3ovos:70 Ind.m-3; 4ovos:30 Ind.m-3; Ov:780 ovos.m-3), superior a inicial do 

experimento (T:2060 Ind.m-3; F:1880 Ind.m-3; 1ovo:80 Ind.m-3; 2ovos:100 Ind.m-3; 

Ov:280 ovos.m-3). Após a contaminação do tanque quase todas as categorias 

analisadas não foram mais observadas, sendo registradas apenas fêmeas sem ovos 

em 100 horas (120 Ind.m-3). Somente no final do experimento foram registradas  

novamente as fêmeas sem ovos, em densidade bem inferior a inicial (50 Ind.m-3). 

 
Figura 81 - Densidade numérica de fêmeas sem ovos, fêmeas com ovos e estoque de ovos de 

Diaphanosoma birgei no tanque contaminado com cromo durante o período de 
execução do experimento. As setas indicam a data da contaminação. 
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4.2.4.4.3.2.4. Ceriodaphnia silvestrii 

Os valores da densidade total (T), de fêmeas sem ovos (F), de fêmeas com 1, 2 

e 4 ovos (Fov) e estoque de ovos (Ov) de Ceriodaphnia silvestrii no tanque 

contaminado com cromo estão representados na Figura 82. Esta espécie apresentou 

fêmeas com 1 e 4 ovos apenas em 96 horas (10 Ind.m-3). Fêmeas com 2 ovos 

somente foram observadas em 624 horas (10 Ind.m-3). Tal fato implicou na variação e 

redução no estoque de ovos. A categoria mais freqüente foi a fêmeas sem ovos, com 

maior densidade em 96 horas (T:1130 Ind.m-3; F:1110 Ind.m-3) superior ao inicial (270 

Ind.m-3), sofrendo um declínio acentuado até não ser observada em 192 horas. A 

densidade aumentou após 528 horas (10 Ind.m-3), chegando ao final do experimento 

com densidade bem inferior a inicial (60 Ind.m-3). 

 
Figura 82 - Densidade numérica de fêmeas com e sem ovos e estoque de ovos de 

Ceriodaphnia silvestrii no tanque contaminado com cromo durante o período de 
execução do experimento. As setas indicam a data da contaminação. 
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4.2.4.4.3.2.5. Ceriodaphnia cornuta 

Os valores da densidade total (T), de fêmeas sem ovos (F), de fêmeas com 1 a 

ovo (FOV) e estoque de ovos (Ov) de Ceriodaphnia cornuta no tanque contaminado 

com cromo estão representados na Figura 83. Esta espécie só foi observada a partir 

do 456 horas (T:50 Ind.m-3; F:40 Ind.m-3; 1ovo:10 Ind.m-3; Ov:10 ovos.m-3). As fêmeas 

com 1 ovo ocorreram novamente somente no final do experimento (1ovo: 10 Ind.m-3; 

Ov: 10 ovos.m-3).  A densidade das fêmeas sem ovos foi menor em 624 horas (10 

Ind.m-3), voltando a aumentar no final do experimento (40 Ind.m-3). 

 
Figura 83 - Densidade numérica de fêmeas com e sem ovos e estoque de ovos de 

Ceriodaphnia cornuta no tanque contaminado com cromo durante o período de 
execução do experimento. As setas indicam a data da contaminação. 

 

4.2.4.4.3.2.6. Ilyocriptus spinifer 

Os valores da densidade total (T), de fêmeas sem ovos (F), fêmeas com 2, 3 e 4 

ovos (Fov) e estoque de ovos (Ov) de Ilyocryptus spinifer no tanque contaminado com 

cromo estão representados na Figura 84. A categoria mais freqüente desta espécie foi 

a de fêmeas sem ovos, que apresentou densidade final (T:200 Ind.m-3; F:190 Ind.m-3) 

inferior a inicial (T:520 Ind.m-3; F:520 Ind.m-3), com variações sucesivas no decorrer do 

experimento (96 horas - T:580 Ind.m-3; F:560 Ind.m-3; 100 horas - T:350 Ind.m-3; F:350 

Ind.m-3; 120 horas - T:630 Ind.m-3; F:630 Ind.m-3; 192 horas - T:200 Ind.m-3; F:200 

Ind.m-3; 456 horas - T:1940 Ind.m-3; F:1790 Ind.m-3;  528 horas - T:750 Ind.m-3; F:750 

Ind.m-3 e 624 horas - T:1230 Ind.m-3; F:1120 Ind.m-3). Fêmeas com 2 ovos não foram 
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observadas no início do experimento, mas foram encontradas em baixa densidade  em 

96 horas (10 Ind.m-3), não sendo observada logo após a contaminação. Após 288 

horas ocorreu um aumento até 456 horas (40 Ind.m-3), seguido de um declínio e um 

aumento na densidade, em 624 horas (110 Ind.m-3), não sendo observado nenhum 

exemplar no final do experimento. Fêmeas com 3 ovos ocorreram em 456 horas (60 

Ind.m-3) e no final do período amostral (10 Ind.m-3). As fêmeas com 4 ovos foram 

observadas em 96 horas (10 Ind.m-3), e apresentaram um aumento em 456 horas (50 

Ind.m-3). O estoque de ovos foi baixo em 96 horas (60 ovos.m-3), chegou a zero após a 

contaminação e aumentou para 460 ovos.m-3 em 456 horas., seguido de um declínio e 

mais um aumento em 624 horas (220 ovos.m-3), reduzindo no final (30 ovos.m-3). 

 
Figura 84 - Densidade numérica de fêmeas com e sem ovos e estoque de ovos de Ilyocriptus 

spinifer no tanque contaminado com cromo durante o período de execução do 
experimento. As setas indicam a data da contaminação. 
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4.2.4.4.3.2.7. Alona retangula pulchra 

Os valores da densidade total de fêmeas sem ovos de Alona retangula pulchra 

no tanque contaminado com cromo estão representados na Figura 85. A espécie só foi 

observada no experimento após 456 horas (10 Ind.m-3), aumentando em sua 

densidade  após 624 horas do início do experimento (20 Ind.m-3). 

 

 
Figura 85 - Densidade numérica de fêmeas sem ovos de Alona retangula pulchra no tanque 

contaminado com cromo durante o período de execução do experimento. A seta 
indica a data da contaminação. 

 

4.2.4.4.3.2.8. Simocephalus serrulatus 

Os valores da densidade total (T), de fêmeas sem ovos (F), de fêmeas com 1, 4, 

5, 6, 7 e 10 ovos (Fov) e estoque de ovos (Ov) de Simocephalus serrulatus no tanque 

contaminado com cromo estão representados na Figura 86. A categoria mais 

freqüente desta espécie foi a das fêmeas sem ovos, que foram observadas somente 

após a contaminação do tanque, em 100 horas (T:1640 Ind.m-3; F:1620 Ind.m-3), com 

densidades superiores as iniciais (T:190 Ind.m-3; F:190 Ind.m-3). As fêmeas com ovos 

foram observadas em 96 horas (4ovos:10 Ind.m-3; 5ovos:20 Ind.m-3; 6ovos:30 Ind.m-3; 

10ovos:10 Ind.m-3; Ov:420 ovos.m-3) e 100 horas (1ovo:10 Ind.m-3; 7ovos:10 Ind.m-3; 

Ov:80 ovos.m-3). Após a contaminação do tanque a espécie não conseguiu se 

recuperar até o final do experimento, não sendo mais encontrada nas amostras. 
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Figura 86 - Densidade numérica de fêmeas com e sem ovos e estoque de ovos de 

Simocephalus serrulatus no tanque contaminado com cromo durante o período de 
execução do experimento. A setas indicam a data da contaminação. 
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4.2.4.4.3.3. Rotifera 

 As densidades das espécies de Rotifera identificadas e quantificadas no tanque 

contaminado com Cromo estão representadas nas Figuras 87, 88 e 89. 

 A densidade inicial de P. libera foi elevada (370000 Ind.m-3), com um 

decréscimo acentuado após a adição do metal no tanque até 360 horas (300 Ind.m-3). 

Após este período a espécie apresentou pequeno aumento em sua densidade (1500 

Ind.m-3- 456h), porém não atingindo a densidade inicial até o final do experimento (750 

Ind.m-3). Indivíduos com ovos apresentaram também densidade inicial elevada 

(158000 Ind.m-3), sofrendo um decréscimo acentuado após a adição do metal no meio, 

até não serem mais observados, em 120 horas, registrando-se, no final do 

experimento, densidade bem inferior a inicial (125 Ind.m-3).  

Para L. bulla obteve-se uma densidade de 1000 Ind.m-3 no início do 

experimento, não sendo observada em 96 horas, logo antes da contaminação. Após a 

introdução do metal a espécie apresentou um aumento (2000 Ind.m-3- 120h), seguido 

de um decréscimo até não ser mais observada em 528 horas. L. lunaris por sua vez 

não foi registrada no início do experimento, aumentando sua densidade até 96 horas 

(2000 Ind.m-3). Com a contaminação do meio apresentou aumentos sucessivos na sua 

densidade  (288 horas - 4700 Ind.m-3;  624 horas - 11000 Ind.m-3), com redução no 

final (8250 Ind.m-3).  

K. cochlearis apresentou sua maior densidade no início do experimento (47000 

Ind.m-3), diminuindo sua densidade após a contaminação até 192 horas (100 Ind.m-3). 

Apresentou reduzido aumento em sua densidade, até 624 horas (1500 Ind.m-3), porém 

a densidade final foi bem inferior a inicial (875 Ind.m-3). Uma distribuição temporal 

similar foi verificada para K. americana, porém com densidades mais elevadas. Sua 

maior densidade foi observada no início do experimento (2130000 Ind.m-3), com 

redução acentuada até 96 horas (376500 Ind.m-3), e após adição do metal no tanque 

diminuiu ainda mais sua densidade até não ser observada em 528 horas, 

apresentando, no final do experimento, uma densidade baixa (500 Ind.m-3).  

Uma maior densidade de K. bostoniensis foi verificada em 96 horas (1000 

Ind.m-3), seguida de uma redução após a contaminação, obtendo densidade igual a 

zero em 120 horas. A densidade da espécie aumentou para 500 Ind.m-3, em 456 

horas, reduzindo e não sendo mais registrada até o final do experimento. Já F. pejleri 

apresentou sua maior densidade no início do experimento (23000 Ind.m-3), com 

redução na densidade antes da contaminação (5500 Ind.m-3- 96h), não sendo 

observada logo após a contaminação, em 120 horas. A espécie apresentou um 

pequeno aumento até 456 horas (500 Ind.m-3), voltando a reduzir no final (375 Ind.m-3). 
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T. similis também apresentou um aumento em sua densidade em 96 horas 

(1000 Ind.m-3), não sendo observada logo após a contaminação (120h). Outros 

aumentos na densidade ocorreram em 200 horas (100 Ind.m-3) e 528 horas (250 

Ind.m-3), porém a espécie não foi observada no final do experimento. T. chattonni 

somente foi observada no final do experimento, após 624 horas (250 Ind.m-3), 

apresentando um aumento em sua densidade no final do experimento (375 Ind.m-3). 

 P. vulgaris apresentou maior densidade no início do experimento (5000 Ind.m-

3), com um declínio em 96 horas (2000 Ind.m-3), seguido de uma redução após a 

contaminação, até não ser mais registrada em 192 horas. Observou-se um pequeno 

aumento em 288 horas (200 Ind.m-3), porém a espécie não foi mais encontrada nas 

amostras no final do experimento. 

 L. quandricarinata foi registrada somente no final do experimento, com um 

aumento em 624 horas (250 Ind.m-3), reduzindo no final (150 Ind.m-3). Já C. unicornis 

sofreu um decréscimo entre o início (3000 Ind.m-3) e 96 horas (500 Ind.m-3), não sendo 

observada logo após a contaminação, voltando a ocorrer em 192 horas (100 Ind.m-3).  

T. pusilla apresentou 500 Ind.m-3 em 96 horas, desaparecendo após a 

contaminação, sendo encontrada nas amostras após 456 horas do experimento (250 

Ind.m-3). L. stichaeta somente foi encontrada nas amostras após 192 horas do início do 

experimento (100 Ind.m-3), verificando-se um aumento (1750 Ind.m-3 – 456h), seguido 

de um decréscimo (250 Ind.m-3- 528h) e um aumento novamente no final do 

experimento (7625 Ind.m-3). B. mirus por sua vez esteve presente em alta densidade 

no início do experimento (145000 Ind.m-3), apresentando um declínio até 96 horas 

(36000 Ind.m-3), com acentuado decréscimo em sua densidade após a contaminação, 

não sendo registrada após 192 horas.  

A espécie A. navicula foi encontrada nas amostras somente no final do 

experimento (125 Ind.m-3). Cephalodella sp. não foi observada no início do 

experimento, mas pode ser quantificada nas amostras após 192 horas (200 Ind.m-3) e 

em 528 horas (500 Ind.m-3), com redução em sua densidade no final do período 

amostral  (250 Ind.m-3). Para a espécie C. longicaudata verificou-se uma redução na 

densidade do início (3000 Ind.m-3) até 96 horas (2000 Ind.m-3), não sendo observada 

após a contaminação. Collotheca sp. apresentou densidade inicial (72000 Ind.m-3) 

superior a de 96 horas (41500 Ind.m-3), com um decréscimo após a contaminação do 

tanque até não ser observada em 465 horas. Aumentou sua densidade em 624 horas 

(250 Ind.m-3), porém não foi observada no final do experimento. 

 As espécies menos freqüentes de Rotifera para este tanque foram L. luna (500 

Ind.m-3- 96h; 100 Ind.m-3- 288h; 750 Ind.m-3- 528h), L. ludwigii (125 Ind.m-3- 792h) e C. 

mucronata (500 Ind.m-3- 96h). 
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Figura 87 - Densidade numérica das espécies mais freqüentes de Rotifera que ocorreram no 

tanque contaminado com cromo ao longo do experimento. As setas indicam a data 
da contaminação. 
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Figura 88 - Densidade numérica das espécies mais freqüentes de Rotifera que ocorreram no 

tanque contaminado com cromo ao longo do experimento. As setas indicam a data 
da contaminação. 
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Figura 89 - Densidade numérica das espécies mais freqüentes de Rotifera que ocorreram no 

tanque contaminado com cromo ao longo do experimento. As setas indicam a data 
da contaminação. 
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5. DISCUSSÃO 

 A discussão dos resultados obtidos nesta pesquisa está apresentada em duas 

partes: uma referente aos testes em microcosmos e outra aos testes em mesocosmos. 

Apesar da discussão focalizar um ponto básico nos dois experimentos (o efeito dos 

metais na comunidade zooplanctônica), optou-se por esta estruturação, pois a 

discussão separada para considerando experimento (ou sistema experimental) facilita 

a compreensão dos resultados, tendo em vista a quantidade de informações obtida. 

Além disso, as unidades experimentais são essencialmente diferentes em relação a 

sua dinâmica química, física e biológica devido às especificidades das escalas 

temporais bem como ao tamanho e forma de cada experimento. 

 Sendo assim, a escala de cada um destes sistemas experimentais é de 

extrema importância na compreensão dos resultados obtidos. Segundo Kemp et al 

(2001), estas escalas estão relacionadas diretamente aos efeitos nos produtos dos 

ecossistemas experimentais, os quais se relacionam à distância de uma propriedade 

ecológica específica medida em sistemas experimentais em comparação àquela 

observada na natureza. Os autores salientam que existe uma série de relações 

através das quais os produtos dos ecossistemas experimentais mudam 

sistematicamente com as escalas temporais e espaciais dos sistemas. Os efeitos do 

recipiente, como aqueles relacionados à redução das trocas e dinâmica do sistema, 

tendem a decrescer com o crescimento do tamanho do recipiente ou escala espacial 

(Figura 90). Por outro lado, os efeitos do enclausuramento no produto tendem a 

crescer com a duração do experimento, pois o sistema experimental em constante 

mudança tem mais tempo para se adaptar às suas condições experimentais. Neste 

sentido, pequenas diferenças iniciais são magnificadas pela reduzida troca com o meio 

exterior, que de outra forma serviriam para renovar e estabilizar o sistema 

experimental (Beyers & Odum, 1993). 

 

 
Figura 90 - Tendências gerais pelas quais as estruturas experimentais tendem a variar com as 

escalas experimentais (Modificado de Kemp et al., 2001). 
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 Sendo assim, as duas estruturas experimentais apresentadas neste trabalho se 

caracterizam por apresentar tais efeitos em seus produtos de forma diferenciada, de 

acordo com suas escalas experimentais. Os microcosmos foram utilizados em testes 

de curta duração (uma semana), sem período de acondicionamento e com pequeno 

volume (72 litros) enquanto os mesocosmos foram utilizados em testes de longa 

duração (um mês), com período de acondicionamento e volume bem maiores (5000 

litros). Sendo assim, de acordo com a caracterização dos efeitos feita por Kemp et al 

(2001), o teste de microcosmos provavelmente apresentou um efeito do recipiente 

muito elevado e efeitos do enclausuramento relativamente menores. Já o teste em 

mesocosmos apresentou efeitos do recipiente menores, porém com efeitos do 

enclausuramento mais acentuados. 

 Os resultados obtidos em cada um dos experimentos possibilitaram observar 

algumas respostas da comunidade zooplanctônica quando exposta aos metais cobre e 

cromo em experimentos com diferentes escalas. Na discussão específica de cada 

experimento nos itens a seguir, pode-se observar que algumas respostas da 

comunidade foram similares nas duas estruturas experimentais, enquanto outras 

apresentaram algumas diferenças. Mas, em geral, nos dois experimentos a 

comunidade respondeu de maneira muito parecida, o que indica que as duas 

estruturas experimentais foram adequadas para os objetivos propostos na pesquisa, 

apesar das diferenças de escala experimental. 

5.1. Microcosmos 

5.1.1. Dinâmica dos microcosmos 

Por ter sido um experimento preliminar, de menor complexidade, a principal 

preocupação na descrição do ambiente físico e químico dos microcosmos se restringiu 

a uma caracterização dos principais fatores que poderiam causar algum efeito direto 

na comunidade durante o curto período do experimento. Além disso, infelizmente 

algumas variáveis não puderam ser monitoradas no período, como o oxigênio, porém 

outras variáveis importantes foram avaliadas, como a temperatura, pH e clorofila. Uma 

descrição mais detalhada sobre a dinâmica química e física do sistema de estudo 

pode ser observada em Masutti (2004 - em preparação). 

O pH apresenta diversas relações com a condição física, química e biológica dos 

ambientes aquáticos continentais. Segundo Espíndola (1994), a determinação do pH 

de um meio aquático representa requisito básico para os estudos limnológicos, pois 

constitui um fator importante para indicar as atividades biológicas dos vegetais 

aquáticos, bem como condicionar a existência do fitoplâncton e zooplâncton que estão 
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relacionados a determinadas faixas de tolerância de pH. Segundo Esteves (1988), a 

grande maioria dos corpos d’água continentais apresenta valor de pH entre 6 e 8, e de 

acordo com Wetzel & Likens (1991), o pH pode ser letal para algumas espécies 

quando for abaixo de 5,5 ou acima de 9,5. 

Os valores menores de pH foram observados em todos os tanques no início do 

experimento (inclusive no tanque controle), atingindo seus menores valores no tanque 

com cromo (5,2), porém mantiveram uma média superior a 6,5 ao longo do 

experimento. Após 48 horas, o pH se manteve em um patamar próximo e mais 

elevado em todos os tanques. A variação do pH no início do experimento pode ter sido 

causada por variações diárias normais dos tanques, já que as coletas foram feitas em 

períodos mais curtos, sendo levemente acentuada nos tanques contaminados 

provavelmente pela introdução dos metais. Desta maneira, os valores de pH foram 

alterados de forma expressiva em função da introdução dos metais nos microcosmos, 

e provavelmente pode ter causado algum efeito direto na comunidade zooplanctônica 

somente no início do experimento, antes das 48 horas de exposição. 

Segundo Vollenweider (1969), devido à importância na fotossíntese, as medidas 

de pigmentos fotossintéticos, como a clorofila, recebem considerável atenção em 

estudos limnológicos. Segundo o autor, a fotossíntese é fundamental no processo de 

produção primária, apesar do fato de que produção primária não é um sinônimo de 

fotossíntese.  Segundo Wetzel & Likens (1991), a medição das concentrações de 

pigmentos fotossintéticos pode ser utilizada para se estimar a biomassa de 

populações fitoplanctônicas. Sendo assim, a clorofila pode ser utilizada como uma 

estimativa da densidade da comunidade fitoplanctônica. 

Os valores de clorofila foram menores nos tanques contaminados em relação 

aos tanques controle. Dentre os tanques contaminados, nos tanques com cromo foram 

obtidas concentrações inferiores em relação aos contaminados com cobre. Este 

resultado pode estar indicando que provavelmente o cromo causou efeito mais tóxico 

sobre o fitoplâncton do que o cobre. Este resultado pode ter relação com o fato de que 

o cromo é um metal não essencial, enquanto o cobre, por ser um metal essencial, teria 

uma atuação tóxica maior em concentrações mais elevadas do que as aplicadas nos 

tanques, apesar do reconhecido efeito algicida do cobre. Além disso, o efeito tóxico do 

cobre pode ser reduzido pela presença de quelantes, o que não ocorre com o cromo 

hexavalente (de Filippis & Pallaghy, 1994). 

Segundo de Filippis & Pallaghy (1994) em várias situações as espécies de 

metais tóxicas às algas aparecem como sendo íons metálicos livres, os quais, na 

presença de agentes complexantes, têm uma redução no seu poder tóxico. Este efeito 

pode ser observado com o CuSO4. No entanto, os autores salientam que metais como 
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o Cromo hexavalente não tem o seu poder tóxico regulado ou reduzido por ligantes ou 

agentes quelantes.  Segundo Esteves alguns elementos traço têm grande capacidade 

de quelação com a matéria orgânica, podendo formar complexos e sedimentar. Sendo 

assim, apesar de em algumas condições naturais as concentrações de cobre poderem 

atingir níveis suficientemente altos para inibir a produção primária, na presença de 

agentes complexantes seu poder tóxico pode ser reduzido, o que não ocorre com o 

cromo hexavalente mesmo em concentrações baixas. 

Com relação às concentrações dos metais na água, o cobre apresentou uma 

variação muito maior do que o cromo ao longo do tempo. Esta variação do cobre pode 

ter ocorrido pela capacidade deste metal formar complexos (de Filippis & Pallaghy, 

1994), principalmente com matéria orgânica (Esteves, 1988). As maiores variações de 

concentração de cobre ocorreram no início do experimento, atingindo suas maiores 

concentrações na água. Esta variação coincide com as alterações iniciais de pH, que 

ao terem atingido os menores valores, podem ter tornado mais biodisponível este 

metal. Conseqüentemente, a toxicidade do cobre pode ter sido superior no início do 

experimento, diminuindo ao longo do tempo, já que atingiu concentrações próximas às 

dos tanques controle no final do período. O cromo, por sua vez, apresentou um leve 

declínio até o final do experimento, porém, por apresentar pouca variação e redução 

ao longo do tempo, seu efeito tóxico pode ter se mantido continuamente ao longo do 

experimento. 

5.1.2. Zooplâncton 

5.1.2.1. Índices ecológicos e composição de espécies 

 A comunidade zooplanctônica dos microcosmos apresentou uma dominância 

de Rotifera, em densidade, muito superior em relação a Cladocera e Copepoda, tanto 

no início quanto após uma semana de experimento. Esta condição de dominância de 

Rotifera é bastante comum para reservatórios do Estado de São Paulo, como o 

observado por Sendacz et al. (1985), e também para o reservatório do Broa, por 

Matsumura-Tundisi & Tundisi (1976), Matsumura-Tundisi et al. (1989)  e Oliveira-Neto 

(1993). 

 Após uma semana de experimento, sem contaminação do meio, os rotiferos 

diminuíram sua proporção na comunidade zooplanctônica, os copépodos aumentaram 

sua porcentagem e os cladóceros sofreram uma pequena redução. Porém, nos 

tanques contaminados, a redução na densidade de Cladocera foi mais elevada, 

principalmente nos tanques com cobre, no qual Copepoda tiveram um aumento em 

sua proporção. O mesmo foi observado no tanque com cromo, porém, a densidade de 

Copepoda foi reduzida e os Rotifera apresentaram uma maior contribuição. 
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 De acordo com os resultados obtidos, Cladocera foi o grupo mais sensível à 

presença dos metais em comparação com Copepoda e Rotifera. Mais 

especificamente, os Cladocera demonstraram ser mais sensíveis a presença do cobre 

do que a do cromo, já que atingiram densidades  bem inferiores no tanque com este 

metal. Os Copepoda, por sua vez, parecem ser mais tolerantes a presença dos 

metais, porém são provavelmente mais sensíveis ao cromo do que ao cobre, 

justificando seu maior desenvolvimento no tanque com cobre. 

 Os índices totais da comunidade zooplanctônica demonstraram, no tanque com 

cromo, menores valores de H’, J’, 1-D e 1/D, e um valor alto de D em comparação com 

os outros tanques. Estes resultados indicam que a comunidade zooplanctônica 

apresentou uma dominância de uma ou algumas espécies no tanque com cromo que 

contribuíram para uma redução da equitatividade da comunidade. Esta diferença no 

desenvolvimento destas espécies pode ter sido ocasionada pela eliminação ou 

redução da atividade ou densidade de prováveis competidores por recursos nos 

tanques com cromo, proporcionando um desenvolvimento mais acentuado e o 

sucesso de espécies mais tolerantes. É improvável que o cromo tenha estimulado o 

desenvolvimento diretamente de algumas espécies por se tratar de um elemento não 

essencial e, portanto, passível de toxicidade em concentrações relativamente baixas. 

 Apesar de serem observados valores superiores dos índices ecológicos da 

comunidade zooplanctônica total antes do início do experimento e mais diferenciados 

nos tanques com cromo, não puderam ser observadas maiores diferenças entre os 

tanques controle e aquele contaminado com cobre. Apesar disso, somente analisando 

os valores dos índices totais da comunidade não é possível concluir se a 

contaminação por cobre não causou impacto na comunidade zooplanctônica. Um fato 

que evidencia isto é a baixa densidade do zooplâncton nos tanques com cobre, o que 

indica que houve um efeito sobre a comunidade, inclusive podendo ser mais intenso 

do que no tanque com cromo; porém, se torna necessária uma avaliação mais 

detalhada para se descobrir quais as alterações que o cobre causou na comunidade. 

Neste caso, este resultado pode estar relacionado com o fato do cobre ser um 

metal essencial, e que em baixas densidades pode atuar diretamente sobre algumas 

espécies estimulando seu desenvolvimento. Assim, as alterações provavelmente 

causadas pela introdução deste metal podem ter gerado um fator de reorganização da 

comunidade, pelo estímulo ao desenvolvimento de algumas espécies. Com isto, 

efeitos muito mais sutis, poderiam se desenvolver e aumentar a pressão da predação, 

pastagem ou parasitismo, o que se tornaria mais importante que o efeito tóxico em si. 

 Deste modo, apesar dos índices ecológicos totais serem amplamente utilizados 

em estudos com ecossistemas experimentais como forma de se caracterizar a 
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comunidade zooplanctônica, provavelmente estes resultados só são significativos 

quando o efeito do contaminante age de forma mais aguda sobre a comunidade, 

provocando uma grande reestruturação desta. Porém, quando as concentrações são 

subletais para a maioria das espécies, descrições mais detalhadas podem nos dizer 

mais sobre a comunidade, que provavelmente tende a sofrer reestruturações mais 

lentas e graduais. Assim, foram calculados os índices separadamente para os 

microcrustáceos e os rotiferos, e uma discussão mais específica para cada grupo é 

apresentada a seguir. 

 Os microcrustáceos apresentaram valores de densidade e riqueza superiores 

no início do experimento. Após uma semana de enclausuramento foram os tanques 

controle que apresentaram valores superiores de densidade e riqueza. Apesar disso, 

não foram observadas diferenças muito acentuadas entre os diversos índices 

calculados para os microcosmos controle e contaminados. Isto indica que os 

microcrustáceos se reestruturaram após o enclausuramento, ocorrendo uma nova 

organização de suas espécies. No entanto, a baixa diferenciação entre os tanques 

contaminados e controle provavelmente pode estar relacionada ao fato de terem 

ocorrido poucas espécies, o que torna mais difícil de serem observadas diferenças 

entre os índices, e alternâncias entre uma espécie e outra, proporcionando uma 

conformação da comunidade similar, porém com espécies diferentes. Estes fatos são 

discutidos a seguir.  

5.1.2.2. Copepoda 

 Os Copepoda da ordem Calanoida apresentaram maior tolerância às 

concentrações dos metais na água. As maiores densidades de N. iheringi ocorreram 

após o enclausuramento, em todos os tanques, enquanto que para A. furcatus 

observou-se densidades menores que as iniciais nos tanques após uma semana, 

porém, a espécie esteve presente em todos os tanques, contaminados ou não. Esta 

diferença na densidade total final das duas espécies pode ter sido causada, por 

exemplo, por uma alteração na comunidade fitoplanctônica, ou por uma alteração no 

desenvolvimento dos seus diversos estágios, o que pode estar relacionado ao efeito 

direto da contaminação, da predação ou da competição por recursos alimentares. 

Diferenças nas densidades entre os diversos estágios de desenvolvimento foram 

observadas. 

A abundância de copepoditos dos mais diversos estágios, tanto nos tanques 

controle quanto nos tanques contaminados após uma semana de enclausuramento, 

provavelmente vieram do desenvolvimento dos nauplii, em alta densidade no início do 

experimento. Após o enclausuramento, os nauplii se desenvolveram atingindo o 
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estágio de copepoditos (observado principalmente nos estágios de copepodito III e IV) 

e adultos, demonstrando que a comunidade se desenvolveu bem nos microcosmos 

mesmo na presença dos metais. Isto pode ser bem evidenciado pela alta densidade 

de N. iheringi no final do experimento, e por não terem sido observados adultos desta 

espécie no início do mesmo. Tal fato provavelmente ocorreu, pois no momento da 

coleta existiam muitos nauplii e copepoditos de N. iheringi no local, porém os adultos 

poderiam estar em algum outro local ou profundidade, não sendo assim coletados. 

Esta separação entre os adultos e juvenis no campo pode ser uma característica de 

migração natural da espécie na coluna d’água, de forma a, por exemplo, se evitar 

competição dos mesmos recursos entre diferentes estágios de desenvolvimento da 

mesma espécie.  

 Uma outra característica importante é que a menor densidade de adultos de 

Calanoida nos tanques contaminados em relação aos tanques controle pode indicar 

que provavelmente os adultos foram mais sensíveis à introdução dos metais no meio 

do que os copepoditos ou nauplii. Caso isto seja verdade, grande parte dos adultos 

morreu no início do experimento com a introdução dos metais no meio (ou pelo efeito 

direto na alimentação), e com o passar do tempo, os estágios mais resistentes à 

presença dos metais (copepoditos e nauplii), ou mesmo em função dos recursos 

alimentares, conseguiram se desenvolver, e ao final de uma semana parte dos 

copepoditos mais desenvolvidos, que estavam presentes no início do experimento, 

conseguiram alcançar o estágio adulto. Com isto, a densidade de adultos nos tanques 

contaminados foi menor que a dos tanques controle (como o resultado observado), 

onde os adultos iniciais não sofreram os prováveis efeitos da introdução dos metais na 

água. 

Todos estes resultados podem indicar principalmente duas situações: a 

primeira, que provavelmente N. iheringi é uma espécie mais resistente à presença de 

contaminantes metálicos no meio do que A. furcatus; e a segunda é que as duas 

espécies são igualmente tolerantes à presença dos metais, porém, existindo uma 

competição por recursos. Nesta segunda situação, N. iheringi teria vantagem e 

conseguiria se desenvolver mais do que A. furcatus. Esta questão será bem melhor 

compreendida na discussão do experimento em mesocosmos (Item 5.2.2.1). 

 Em relação aos Copepoda Cyclopoida, as duas espécies observadas 

demonstraram comportamentos diferentes em resposta a presença dos metais. 

Adultos de T. minutus apresentaram densidades maiores nos tanques contaminados 

do que nos tanques controle, sendo que estas densidades foram maiores nos tanques 

contaminados com cromo do que naqueles contaminados com cobre. Nos tanques 

controle, M. longisetus apresentou densidades superiores a T. minutus, porém nos 
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tanques contaminados com cobre este apresentou uma baixa densidade, e não 

ocorreu nos tanques contaminados com cromo. De acordo com estes resultados, 

provavelmente T. minutus apresenta uma maior tolerância à contaminação do meio, 

sendo provavelmente mais resistente à exposição do cromo do que ao cobre. M. 

longisetus, no entanto, demonstrou ter uma sensibilidade bem maior à presença dos 

metais no meio do que T. minutus. Estes resultados indicam que as concentrações de 

cromo aos quais M. longisetus foi exposto provavelmente causam efeitos tóxicos 

agudos nesta espécie, tendendo a eliminá-la do meio. 

Porém, T. minutus iniciou o experimento com densidade superior a M. 

longisetus, e após uma semana de enclausuramento no tanque controle, apresentou 

densidades inferiores a esta espécie, não sendo observada em um dos tanques 

controle. Este resultado pode estar evidenciando a existência de um mecanismo 

competitivo entre as duas espécies ou ainda de predação. O efeito do 

enclausuramento pode aumentar as chances de encontro entre o predador e a presa, 

e com alimento disponível (principalmente nauplii e copepoditos de Calanoida, Rotifera 

e Cladocera) proporcionar o desenvolvimento das espécies predadoras. No entanto, a 

eficiência de predação entre M. longisetus é provavelmente maior do que a de T. 

minutus, principalmente pelo fato de M. longisetus ser uma espécie bem maior, o que 

proporciona a ela uma natação mais rápida e a capacidade de capturar mais presas 

do que T. minutus. Além disso, T. minutus, por ser bem menor, pode ser facilmente 

capturada por M. longisetus, tornando-se também uma presa em potencial. Com isto, 

se justificaria a baixa densidade de T. minutus no tanque controle, provavelmente pela 

predação e competição por outros recursos alimentares com M. longisetus. 

No entanto, para estas duas espécies, a competição pelos mesmos recursos 

alimentares no tanque controle pode ser o fator mais importante no controle do 

tamanho das populações de T. minutus e M. longisetus. Os Copepoda Cyclopoida são 

conhecidos por serem vorazes predadores no ambiente planctônico, porém seu 

comportamento alimentar pode ser bem mais diversificado que isso. Rietzler (1995) 

encontrou resultados muito interessantes com relação ao hábito alimentar dos 

Cyclopoida da Represa de Barra Bonita (São Paulo). Os dois gêneros  predominantes 

também foram Mesocyclops e Thermocyclops, e ambos demonstraram um 

comportamento alimentar onívoro, alimentando-se de zooplâncton, algas e detritos 

(basicamente alimentavam-se principalmente daquilo que estava mais abundante no 

ambiente). Porém, as condições da represa de Barra Bonita são bem diferentes da 

Represa do Broa, sendo a primeira um ambiente eutrófico e a segunda oligo-

mesotrófico (Calijuri & Tundisi, 1990), e conseqüentemente o tipo de alimento 

disponível seria bem diferente. Na Represa do Broa a contribuição de detritos e algas 
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seria relativamente menor, favorecendo o comportamento predador de Cyclopoida. 

Assim, sem a presença de adultos de T. minutus no Tanque Controle 01, M.longisetus 

teria uma competição menor por alimento, o que explicaria o sucesso desta espécie 

neste tanque. 

A densidade maior que a inicial de nauplii e copepoditos (principalmente do 

estágio I e II), na maioria dos tanques controle e contaminados, evidencia que 

Cyclopoida apresentou atividade reprodutiva intensa no final do experimento. Esta 

atividade pode ter sido estimulada em T. minutus pela redução de M. longisetus nos 

tanques contaminados (diminuindo sua predação e competição por recursos), e em M. 

longisetus no tanque controle pela redução de T. minutus, provavelmente por exclusão 

competitiva. Deste modo, provavelmente os estágios de copepodito de T. minutus 

também apresentam resistência à presença de metais, assim como os adultos. 

As densidades de nauplii e copepoditos I e II de Calanoida, na maioria dos 

tanques, foram relativamente menores quando comparadas com as mesmas 

densidades destes estágios de Cyclopoida. Esta condição pode também estar 

relacionada com a predação intensificada por copepoditos e adultos de Cyclopoida. 

Provavelmente, esta predação pode ser mais intensa quando há a presença de 

adultos de M. longisetus no meio, já que nos tanques controle, onde esta espécie foi 

mais abundante, as densidades destes estágios de Calanoida foram relativamente 

menores. 

Apesar de ser um experimento de curta duração, vários efeitos interessantes 

da contaminação do meio sobre os Copepoda foram observados nos microcosmos. Os 

experimentos em Mesocosmos podem fornecer uma visão mais ampla do 

comportamento desta comunidade quando submetida a um estresse, e confirmarão 

vários pontos aqui discutidos. 

5.1.2.3. Cladocera 

 Cladocera foi o grupo que sofreu as maiores alterações em relação à sua 

situação inicial com os controles e os microcosmos contaminados. A redução do total 

de espécies no início do experimento para apenas uma nos tanques contaminados 

demonstrou que a maior parte das espécies aqui consideradas provavelmente 

apresenta uma sensibilidade alta à introdução de metais. 

 B. longirostris e B. hagmani não foram observadas no final do experimento em 

todos os tanques. Provavelmente seu desaparecimento está relacionado com o 

processo de enclausuramento que, neste caso, pode ter acentuado a pressão de 

predação sobre esta espécie, provavelmente por Cyclopoida. Diaphanosoma birgei e 

Daphnia gessneri provavelmente sofreram efeitos agudos com a introdução dos 
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metais no meio, não sendo observadas somente nos tanques contaminados. No 

entanto, estas duas espécies foram verificadas nos tanques controle, porém em 

densidades bem inferiores que as de C. silvestrii nos tanques controle. 

 C. silvestrii, por sua vez, foi a espécie de Cladocera que apresentou a maior 

tolerância à contaminação do meio, sendo observada em todos os tanques após uma 

semana de experimentação. No entanto, apresentou baixas densidades nos tanques 

contaminados no final do experimento, e densidades nos tanques controle superior às 

iniciais. De acordo com estes resultados, esta espécie provavelmente apresentou mais 

efeitos crônicos do que agudos para as concentrações de metais aplicadas. Além 

disso, devido ao fato das densidades nos tanques com cobre terem sido inferiores às 

dos tanques com cromo, esta espécie provavelmente é mais sensível ao cobre do que 

ao cromo.  

Resultados de testes de toxicidade laboratoriais executados por Oliveira-Neto 

(2000) indicaram que a faixa de sensibilidade desta espécie para o cromo variou de 

0,020 a 0,072 mg/Litro e a CE(I)50 (Concentração efetiva inicial média que causa 

imobilidade a 50% dos organismos em 24/48 horas de exposição) foi de 0,046 

mg/Litro. Não foram encontrados dados para esta espécie para o Cobre, porém para 

neonatos de Ceriodaphnia dubia foram observados, em testes laboratoriais, valores de 

LC50 para o Cobre de 0,084 mg/Litro (48h) e 0,1217 mg/Litro (96h) (Suedel et al., 

1996). Sendo assim, as faixas de exposição dentro dos tanques foram inferiores a 

estes valores, corroborando com a suposição de exposição a concentrações subletais, 

apresentando, conseqüentemente, efeitos crônicos desta exposição. 

5.1.2.4. Rotifera 

 Apesar dos Rotifera obterem sucesso, se desenvolvendo em todos os tanques, 

este grupo apresentou diferenças em densidade entre os tanques controle e 

contaminados, atingindo seus menores valores no tanque contaminado com cobre, 

com densidade, no tanque com cromo, superior ao controle e início do experimento. 

Associado a isto foi observado para este grupo os menores valores de diversidade (H’, 

1-D e 1/D), equitabilidade (J’) e riqueza, e os maiores valores de Dominância de 

Simpson (D) no tanque contaminado com cromo. Já no tanque com cobre 

observaram-se valores de H’, 1-D, 1/D, J’ e riqueza próximos ou até pouco superiores 

ao controle, e D inferior ao controle. No entanto, a variação na densidade total foi 

completamente diferente. Nos tanques com cobre foram obtidos os menores valores 

de densidade e no tanque com cromo valores superiores, inclusive aos dos tanques 

controle e inicial. 
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 Esta associação de índices representa uma condição interessante da 

comunidade de Rotifera. Os Rotifera demonstraram ser mais sensíveis ao Cobre do 

que ao Cromo, já que a densidade deste grupo foi bem inferior nos tanques com este 

metal. Porém, a comunidade presente nos tanques contaminados com cobre 

aparentemente não sofreu uma alteração no número e proporção de espécies em 

relação ao tanque controle, não apresentando grandes alterações em seus índices em 

comparação com os tanques controle. O que provavelmente ocorreu foi à substituição 

em proporções parecidas de espécies sensíveis por outras mais resistentes, ou então 

uma redução geral na densidade das espécies, não gerando uma dominância 

aparente de alguma delas. 

 No entanto, os Rotifera também apresentaram sensibilidade ao cromo. O que 

evidencia este fato é a densidade alta deste grupo na presença do cromo e a 

discrepância gerada nos índices pela alta densidade principalmente de uma espécie, 

Ptygura libera, a qual atingiu densidades extremamente elevadas quando comparada 

com as outras espécies. A abundância desta espécie no início e nos tanques controle 

foi, em média, de 28,6% e 29,5%, respectivamente. Nos tanques contaminados com 

cobre a abundância relativa da espécie foi, em média, 9.3%, e no tanque com cromo 

chegou a contribuir, em média, com 71,7% da densidade total de Rotifera. 

 Estes valores são os responsáveis pela redução na diversidade e 

equitabilidade de Rotifera, e conseqüentemente um aumento no índice de Simpson 

(ou seja, a dominância) para estes tanques. Estes fatos evidenciam uma 

reestruturação de Rotifera nos tanques contaminados com cromo, provavelmente 

intensificado pelo oportunismo de P.libera e de outras espécies resistentes à presença 

deste contaminante, como por exemplo C. unicornis (pois suas maiores densidades 

ocorreram nestes tanques), e L. luna e L. lunaris, que ocorreram em menor 

abundância. 

 Nos tanques contaminados com cobre, a redução de P. libera pode ter 

propiciado o desenvolvimento de algumas outras espécies tolerantes a este metal. O 

caso mais evidente desta situação pode ser observado nas densidades de K. 

bostoniensis. Esta espécie só ocorreu nos tanques contaminados com cobre, 

provavelmente por ser tolerante a este metal e sensível ao cromo. Além disso, sua 

ocorrência pode ter sido favorecida pela exclusão de P. libera e algumas outras 

espécies potencialmente competidoras nos tanques com cobre, e que provavelmente 

estavam presentes nos tanques controle e no início do experimento, impedindo o 

desenvolvimento de K. bostoniensis. 

Duas espécies demonstraram ser mais sensíveis ao cobre do que ao cromo, 

que são Collotheca sp. e C. longicaudata. Estas duas espécies são potencialmente 
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competidoras de K. bostoniensis, já que no tanque controle, onde foram abundantes, 

K. bostoniensis não ocorreu. Além disso, estas espécies possivelmente podem ser 

consideradas oportunistas, e provavelmente não disputam recursos com P. libera, já 

que ocorreram em densidades maiores juntamente com esta espécie. Apesar da baixa 

densidade e freqüência de ocorrência, A. navicula, T. bicristata e T. myersi 

demonstraram que também podem ser tolerantes a presença do cobre. 

Algumas espécies parecem ser resistentes a contaminação por ambos os 

metais. L. bulla só foi observada nos tanques contaminados, K. americana só não foi 

observada nos tanques controle, e F. pejleri, K. cochlearis, T. pusilla, T. similis e T. 

chattonni estiveram presentes em todos ou na maioria dos tanques controle e 

contaminados. Estas espécies demonstraram densidades diferentes entre os tanques 

e entre si, no entanto, todas apresentam certo grau de tolerância a concentração dos 

dois metais aplicada nos tanques. As espécies T. chattonni, T. similis, L. bulla e F. 

pejleri também parecem ser oportunistas, pois apresentaram altas densidades nos 

tanques contaminados, provavelmente estimulada pela exclusão de espécies mais 

sensíveis. L. quadricarinata e L. bicristata não foram observadas nos tanques 

contaminados, indicando que provavelmente são espécies sensíveis à presença dos 

metais.  

Uma análise mais abrangente dos efeitos dos metais sobre a comunidade 

zooplanctônica poderá ser feita com base nos resultados obtidos nos experimentos em 

mesocosmos, uma vez que as análises da variação temporal e sucessão das espécies 

podem evidenciar ainda mais as relações de competição e oportunismo, as quais 

podem ter sido subestimadas nos experimentos em microcosmos. Além disso, a 

ausência de pesquisas para avaliar a sensibilidade de Rotifera aos metais impossibilita 

uma discussão mais apropriada. 

5.2. Mesocosmos 

 Testes uniespecíficos têm sido a linha principal da avaliação ecológica de risco, 

e tem fornecido um modo de controle de substâncias tóxicas eficiente em relação ao 

seu custo (Graney et al, 1995). No entanto, como mencionado anteriormente na 

introdução deste trabalho, apresentam diversas desvantagens e limitações, 

principalmente quando se refere à extrapolação destes testes para o ambiente natural. 

Além disso, verifica-se a necessidade de uma equipe interdisciplinar que possa 

extrapolar o caminho de uma única ciência em busca da interpretação de resultados 

mais complexos que um simples teste de toxicidade, ou seja, a avaliação em nível de 

ecossistema, onde processos mais abrangentes se tornam mais evidentes e as 

respostas das comunidades presentes mais complexas. Neste sentido, algumas 
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questões metodológicas, como a replicabilidade das informações, talvez possam ser 

mais difíceis de serem avaliadas, pois cada unidade experimental pode responder de 

forma diferente a um mesmo fator estressante. 

 De acordo com Smith (1995), testes multi-específicos têm sido criticados por 

terem uma baixa replicabilidade e reprodutibilidade. A replicabilidade se refere à 

habilidade de duas unidades testes, que receberam a mesma dose de um 

contaminante, produzirem os mesmos resultados, o que está  geralmente associado 

com as variações entre os tratamentos. Já a reprodutibilidade se refere a habilidade do 

sistema teste de prover resultados similares quando utilizados por diferentes 

pesquisadores em diferentes locais. A baixa reprodutibilidade dos testes é mais 

facilmente compreendida, pois existe um princípio, já aceito na ecologia, no qual os 

ecossistemas apresentam variações naturais em forma de heterogeneidade estrutural 

e dinâmica funcional resultante (Kennedy et al., 1995). 

Apesar dos sistemas ecológicos serem freqüentemente persistentes (por 

exemplo, populações continuam presentes em uma área por um longo tempo), eles 

geralmente não estão em equilíbrio no senso retratado por teorias matemáticas ou 

físicas. A variabilidade, e não o equilíbrio, é o estado normal da natureza (Wiens, 

1996). Então, até que ponto um sistema totalmente equilibrado, com todas as suas 

variáveis completamente sob controle e com menor complexidade, e assim facilmente 

replicável e reproduzível, pode representar com fidelidade as condições da natureza? 

 De acordo com Kennedy et al (1995), em experimentos de campo uma variável 

é manipulada enquanto outras variam naturalmente, mas não é possível se determinar 

se uma variável não manipulada pode ter alterado ou mascarado um resultado 

esperado. Conseqüentemente, mesmo sistemas controle tendem a divergir uns dos 

outros, aumentando muito a variabilidade entre os sistemas experimentais. No 

entanto, o tamanho das estruturas experimentais é muito importante, o que é uma 

vantagem para os experimentos de maior complexidade. De acordo com Petersen et 

al. (1999), as condições em pequenos recipientes divergem mais rapidamente das 

condições naturais do que as condições em estruturas experimentais maiores. 

 Petersen et al (1999) fizeram uma revisão minuciosa sobre diversos aspectos 

de estruturas experimentais e condução de experimentos em mesocosmos. Eles 

avaliaram diversos estudos ecológicos que utilizaram mesocosmos, não ficando 

restritos somente aos testes com contaminantes. Segundo os resultados obtidos pelos 

autores, 50% dos experimentos tiveram duração entre 20 e 120 dias, sendo que mais 

da metade foram conduzidos em períodos de 50 dias ou menos, e para os estudos 

com plâncton, a média foi de 30 dias. Aproximadamente 44% dos estudos tiveram a 

comunidade planctônica como a comunidade mais estudada entre todas as outras do 
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ambiente aquático. Além disso, um resultado importante é o de que 37% dos 

experimentos não apresentaram réplicas dos tratamentos. Dentre os experimentos 

que envolviam tratamento biológico e toxicológico, não foram verificadas diferenças 

significativas com relação às estruturas experimentais e o desenvolvimento do 

experimento, variando em média de 31 a 42 dias de duração. 

Estes resultados indicam que o experimento aqui executado, da forma como foi 

planejado, construído e analisado, se aproximou a grande maioria dos experimentos 

desenvolvidos. Sendo assim, seus resultados são comparáveis a grande parte dos 

experimentos que constam na literatura. Com relação ao Brasil, a maior parte dos 

experimentos executados em mesocosmos em ambientes aquáticos está relacionada 

com avaliações de interações biológicas (como predação de peixes, exclusão de 

predadores, etc...) e com enriquecimento de nutrientes ao sistema. Uma revisão sobre 

estes estudos consta em Arcifa et al. (1995), onde também se verifica que as unidades 

experimentais e metodologia utilizada na presente pesquisa estão próximas àquelas 

executadas no Brasil. 

Segundo Petersen et al (1999), a maioria dos estudos com mesocosmos tem 

seu design desenvolvido baseado primariamente em questões práticas e institucionais 

ao invés de considerações de escala do experimento. De acordo com Graney et al. 

(1995), uma das grandes desvantagens dos testes de mesocosmos de campo é o 

custo alto de construção e manutenção. Este fato não é difícil de se compreender, 

ainda mais em um país como o Brasil, onde recursos para pesquisa são cada vez 

mais escassos, visto que os custos de execução de experimentos deste tipo são 

relativamente altos, quando se considera a construção das estruturas experimentais, a 

logística de coleta e das análises das amostras, além de ainda se correr o risco de 

perda ou danos nas estruturas experimentais, o que infelizmente é algo muito comum. 

Graney et al. (1995) afirma que a questão do realismo em estudos de campo 

simulados (ecossistemas experimentais) é crítica na avaliação de sua utilidade em 

planos de avaliação de risco. A divergência entre os sistemas vai ocorrer com o 

tempo, ao ponto em que a classificação destes como réplicas se torna questionável. 

Porém, esta divergência não necessariamente ocorre somente com o tempo, mas sim 

é intrínseca aos sistemas experimentais. Segundo Gamble (1990), em uma visão 

estatística, mesocosmos multitróficos grandes não são possíveis de serem replicados. 

Isto é facilmente compreendido quando considerado que quanto maior o realismo, 

menor se torna a replicabilidade do sistema (Graney et al, 1995). 

Ainda relacionado à questão da replicabilidade, Forbes & Depledge (1996) 

mencionam que outro fator que deve ser considerado é o fato de que tem sido 

demonstrado que o estresse aumenta a variabilidade de atributos biológicos em 
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diferentes níveis de organização. O estresse se manifesta como redução na 

estabilidade e diversidade dos ecossistemas, e as flutuações temporais e espaciais no 

tamanho da população crescem em resposta ao estresse. Ainda segundo estes 

autores, esta instabilidade na abundância pode resultar da desestabilização dos 

mecanismos de tamponamento da população ou podem ser parcialmente uma 

conseqüência de uma substituição para espécies oportunistas de vida curta em 

ambientes sob estresse. 

Em ambientes tropicais, como no qual foi desenvolvido o presente 

experimento, a replicabilidade dos sistemas se torna uma questão ainda mais 

complicada. A alta riqueza e diversidade das espécies, associada a temperaturas 

elevadas e condições mais estáveis da maioria dos ambientes de água doce tropicais 

(claro que se excluindo lagoas costeiras, corpos d’água intermitentes, etc...), podem 

ser fatores que contribuem muito para que experimentos de campo de alta 

complexidade trófica sejam replicáveis, mesmo ao se considerar comunidades com 

uma alta taxa reprodutiva em um curto espaço de tempo, como o zooplâncton. Em 

ambientes com uma complexidade trófica menor, como por exemplo lagos de altas 

latitudes, a execução, replicação e análises destes experimentos devem ser muito 

mais fáceis de se fazer, visto a quantidade de trabalhos presentes nestes ambientes e 

não em regiões tropicais. Além disso, o alto custo de execução dos experimentos, 

associado à facilidade de perda de estruturas experimentais causadas por danos às 

estruturas e interferências indesejadas, entre outras causas, dificultam ainda mais o 

desenvolvimento e replicação de experimentos deste tipo. 

Um exemplo claro disso foi um experimento executado na própria represa do 

Broa por Roche et al (1993). Quatro mesocosmos foram construídos para a avaliação 

do impacto de predação de peixes (Holoshestes heterodon) e larva de Chaoborus 

sobre o zooplâncton, sendo que dois deles foram deixados como controle. No final do 

experimento foi observada uma variabilidade muito grande entre os tanques, 

principalmente entre os controles, devido à colonização indesejada de Chaoborus. 

Deste modo, os autores fizerem suas conclusões baseadas em apenas um dos 

tanques controle em comparação aos outros tanques, que também demonstraram 

diferenças acentuadas entre si. Apesar do caminho não previsto ao qual o 

experimento se desenvolveu, os resultados obtidos por eles foram muito importantes 

na compreensão do efeito da predação de organismos não holoplanctônicos sobre o 

zooplâncton na represa. No final, os autores salientaram que o custo de réplicas para 

estes experimentos pode ser um caráter proibitivo para sua execução. No entanto, tais 

experimentos podem dar uma compreensão valiosa do ambiente, pelo menos em uma 

base qualitativa, dos mecanismos que governam a estrutura e funcionamento da 
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comunidade, especialmente quando desenvolvidos em conjunto com experimentos 

laboratoriais e análises de campo. 

Deste modo, a falta de réplicas no presente estudo não o torna inválido por 

diversas razões, sendo que as mais importantes são o fato de que o planejamento 

experimental é similar ao da maioria dos experimentos já executados relacionados à 

questão avaliada e, sendo assim, os resultados obtidos  são comparáveis a maioria 

dos experimentos que constam na literatura. De acordo com Graney et al (1995), a 

simples falta de réplica não invalida o estudo, nem significa que informações úteis não 

possam ser obtidas de tais experimentos. Isto simplesmente significa que os 

pesquisadores devem interpretar os dados dentro dos limites do design experimental e 

precisam ser cuidadosos se eles pretendem extrapolar estes resultados para outros 

sistemas. 

 Segundo Gamble (1990) existem muitas razões poderosas para o 

desenvolvimento de experimentos em mesocosmos, e estas devem ter precedência 

sobre as faltas cometidas pela técnica. Ainda segundo o autor, os mesocosmos são 

ferramentas ecológicas válidas por serem mais próximos à realidade do que os 

sistemas laboratoriais, e freqüentemente representa o único meio de se investigar os 

efeitos em uma escala multitrófica. 

Segundo os resultados aqui obtidos, os mesocosmos demonstraram ser 

estruturas experimentais eficientes na avaliação de impactos causados pela 

introdução de contaminantes no meio, sendo estes adequados para os objetivos 

propostos por este trabalho. Apesar das dificuldades encontradas durante a execução 

do experimento (como perda de unidades experimentais) e análise das amostras 

(como a alta densidade e riqueza de espécies), os resultados obtidos permitiram uma 

melhor compreensão dos reais efeitos dos contaminantes testados neste ambiente.  

5.2.1. Dinâmica dos mesocosmos 

 Segundo Lampert & Sommer (1997), todos os organismos estão expostos a 

uma série  de fatores ambientais no decorrer de seu desenvolvimento, os quais podem 

ser caracterizados como recursos. No caso de comunidades aquáticas estes recursos 

são facilmente identificados como o alimento e nutrientes. Porém, estes recursos não 

são unicamente alimento, mas sim tudo aquilo que é consumível e é necessário para o 

desenvolvimento daqueles organismos, como o espaço para organismos sésseis e os 

locais de reprodução. Estes recursos são consumíveis, ou seja, o consumo destes 

recursos significa sua redução no ambiente e, portanto, envolve interações entre os 

organismos e o ambiente. 
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No entanto, as comunidades não são simplesmente limitadas por recursos 

consumíveis, mas também de outros fatores limitantes das taxas fisiológicas e 

crescimento, como a temperatura, correntes de água e substâncias tóxicas (Lampert & 

Sommer, 1997). Sendo assim, as comunidades aquáticas são amplamente 

conectadas com as condições do ambiente que as circundam. De acordo com 

Margalef (1983), a comunidade biológica é um reflexo da integração das variáveis que 

atuam no ecossistema como um todo. 

Alguns exemplos podem ajudar na compreensão da relação entre organismos 

e recursos no meio. Por exemplo, para a maioria das espécies de algas 

fitoplanctônicas o fósforo é um elemento essencial em seu processo fotossintético. No 

entanto, o fósforo é um recurso consumível, que pode se esgotar. Porém, quanto mais 

fósforo no meio (lembrar que este é somente um dos recursos que as algas utilizam, 

entre  outros), maior a taxa de consumo destas algas, até atingir um limiar que mesmo 

se aumentando o recurso no meio, as algas não conseguirão utilizá-lo em sua 

totalidade. Conseqüentemente, quando maior o consumo dos recursos, maior o 

crescimento das algas, que reproduzem mais, aumentando a densidade populacional. 

No próximo nível trófico o mesmo ocorre, como por exemplo um Cladocera herbívoro. 

Sendo as algas o principal recurso alimentar dos cladóceros, com o aumento deste 

recurso, as espécies deste grupo podem crescer, desenvolver e reproduzir o quanto 

mais recursos (algas) estiverem presentes. Deste modo, pode-se observar que a 

disponibilidade dos recursos pode controlar a dinâmica populacional das espécies ao 

longo da cadeia trófica, caracterizando dois tipos principais de controle: o bottom-up 

(p.ex. o controle que os nutrientes exercem sobre o desenvolvimento das algas 

controlando os processos fisiológicos e a fotossíntese) e o top-down (p. ex. o controle 

que os cladóceros podem ter sobre o desenvolvimento das algas, controlando-as pela 

pastagem). 

No entanto, mesmo com a presença dos recursos consumíveis, diversos outros 

fatores ambientais exercem uma grande influência no desenvolvimento das espécies, 

atuando direta ou indiretamente na utilização destes recursos. Um exemplo claro disto 

é a grande influência que a temperatura tem em processos fisiológicos dos 

organismos, e conseqüentemente em sua ecologia. A temperatura não é um recurso 

consumível, mas sua influência sobre os organismos determinará a taxa pela qual 

estes recursos consumíveis serão utilizados, e conseqüentemente tem relação direta 

com o crescimento, reprodução, etc... Isto pode ser observado em diversos 

experimentos que relacionam temperatura com desenvolvimento, como o observado 

por Espíndola (1994) para diversas espécies de Notodiaptomus da Represa de Barra 

Bonita (SP).  

 



 173

Deste modo, fica clara a interação entre as características físicas e químicas do 

ambiente com a dinâmica das populações, e a importância do monitoramento destes 

fatores na compreensão da dinâmica das populações. Com relação às comunidades 

zooplanctônicas, estas condições físicas e químicas dos ambientes apresentam 

relações bem diretas. Devido ao fato da maioria das espécies presentes no 

holoplâncton apresentar um tamanho corporal pequeno, um ciclo de vida curto e um 

crescimento rápido (Sommer, 1989), chegando à idade reprodutiva em curto período 

de tempo, o zooplâncton pode responder em um curto período de tempo a alterações 

causadas no meio. Enquanto comunidades de vertebrados, ou mesmo 

macroinvertebrados aquáticos, demoram muito mais tempo para reestruturar as 

populações diante de um evento de alteração do ambiente (como, por exemplo, a 

contaminação do meio), a comunidade planctônica reage rapidamente a estes novos 

estímulos, se reestruturando para as novas condições. 

No presente experimento as condições físicas e químicas dos mesocosmos 

foram avaliadas de forma a se tentar compreender a influência destas condições sobre 

o desenvolvimento da comunidade zooplanctônica. No entanto, a discussão das 

análises químicas dos tanques não pretende ser feita de modo aprofundado, visto que 

não é este o objetivo deste trabalho. Uma discussão específica e aprofundada sobre a 

dinâmica química do sistema, as interações entre seus compartimentos, a 

bioacumulação no plâncton e o destino dos contaminantes no meio podem ser 

observadas em Masutti (2004 – em preparação), enquanto as relações entre os 

contaminantes e o ambiente sedimentar dos mesocosmos e seus efeitos tóxicos 

podem ser consultadas em Reis Filho (2004). 

De acordo com Wiens (1996), na tentativa de se prever ou avaliar impactos 

ambientais, a preocupação principal é normalmente separar os efeitos de 

perturbações humanas das várias outras fontes de variação (normalmente chamadas 

de variações naturais). Esta é a principal justificativa para a existência dos controles 

nos experimentos pois, teoricamente, os controles nos indicariam estas variações 

naturais, podendo então distingui-las das variações induzidas nos tratamentos (como a 

introdução de um contaminante, nutrientes, predador, etc...). 

No entanto, a identificação das variações naturais e daquelas provocadas pela 

unidade experimental, ou tratamento, não é fácil de se fazer, principalmente devido a 

grande variabilidade natural dos sistemas (Kennedy et al., 1995), e da variabilidade 

causada nos tratamentos pelo estresse induzido no ambiente (Forbes & Depledge, 

1996). Deste modo, o simples processo de enclausuramento da água pode causar 

grandes alterações em suas características físicas e químicas, uma vez que o sistema 

tenderia a “procurar” um outro ponto de equilíbrio para a nova condição. 
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Uma maneira de se tentar diferenciar as variações naturais e induzidas no 

ambiente é analisando o histórico de dados coletados do próprio ambiente, em 

diversas condições. Com isto, pode se obter uma gama de situações que possa 

auxiliar na identificação da amplitude natural das variáveis naquele ambiente e em 

condições específicas, como em experimentos de campo. No caso da Represa do 

Broa, diversos estudos, com os mais diversos objetivos, vem sendo desenvolvidos 

desde 1971 (Tundisi & Matsumura-Tundisi, 1995), gerando informações que possam 

permitir uma avaliação das condições da represa em diversos momentos. Com isto, 

pode-se conhecer as alterações históricas deste ambiente, comparando-as com o 

presente experimento. 

De modo a se tentar reconhecer o que pode ter sido um resultado gerado pelo 

processo de enclausuramento e um resultado causado em resposta da contaminação, 

efetuou-se uma revisão de alguns trabalhos em que constavam análises químicas e 

físicas da água da represa do Broa (Tabela 19), além de dois trabalhos com 

experimentos em mesocosmos realizados com água e comunidade da represa (Nordi, 

1982, Roche et al, 1993). Estes resultados ajudarão a compreender melhor a 

amplitude natural do sistema e os possíveis efeitos causados somente pelo 

enclausuramento. 

Os valores de temperatura, oxigênio dissolvido, pH, condutividade, MST, MSI e 

clorofila estiveram dentro das amplitudes já observadas para a represa em outros 

trabalhos. Deste grupo de variáveis, a única variável com valor superior ao observado 

nos trabalhos efetuados na represa, é MSO (7 mg.Litro-1 somente no tanque controle), 

pois nos tanques contaminados foram obtidas concentrações bem inferiores. Este 

resultado pode ter relação com a alta produtividade observada no tanque controle em 

relação aos outros tanques, o que foi indicado pelas elevadas concentrações de 

clorofila e densidade zooplanctônica. 

Os valores de condutividade foram superiores durante todo o experimento no 

tanque contaminado com cromo, inclusive antes da introdução do metal no meio. 

Apesar destes valores terem sido superiores, não foi observada alteração dos mesmos 

após a introdução do metal. Como o tanque já tinha passado por um período de 

estabilização anterior, provavelmente a fauna presente dentro dele, que foi muito 

parecida com a dos outros tanques, já estava adaptada a este valor de condutividade 

quando houve a contaminação. Além disso, valores similares a este já foram 

observados na represa, e em outros experimentos a comunidade apresentou um bom 

desenvolvimento mesmo em períodos de maior condutividade, como o observado por 

Nordi (1982). Cerrão et al (1991) também observou um aumento na condutividade 

após o enclausuramento da água da represa, atingindo valores inclusive superiores 
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aos obtidos no presente estudo. Segundo as autoras, este fato pode ter ocorrido 

devido à precipitação de íons, de acordo com o grau de trofia dos tanques. 
 

Tabela 19 - Valores de temperatura (oC), oxigênio dissolvido (mg.L-1), pH, condutividade 
(µS.cm-1), material em suspensão (mg.L-1), clorofila e nutrientes (NO2

-, NO3
-, NH4

+ e 
nitrogênio total, µg.L-1), fosfato total, inorgânico e fósforo total (µg.L-1) e silicato 
(mg.L-1) obtidos em diversos estudos na represa do Broa. (1) Calijuri & Tundisi 
(1990); (2) Tundisi & Matsumura-Tundisi (1995); (3) Neumann-leitão et al (1991); 
(4) Rodriguez & Matsumura-Tundisi (2000); (5) Roche et al (1993); (6) Oliveira-
Neto (1993); (7) Seixas (1981); (8) Nordi (1982). (exp: dados de experimentos de 
campo) 

Referência 1 2 3 4 5 (exp.) 6 7 8 (exp.) 
Variáveis Min Max Média Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

Temperatura 18,7 24,7  19,2 25 20 22,8 25,4 28,5 17,6 29,1 18,8 28,2 24,7 28 
Oxigênio 4 8,67 7 4,8 5,08 2,48 9,46 6 7,6 0,55 8,16 6,02 9,64   

pH 6,23 6,27  5,41 6,50 5,30 7,40 6,3 7,84 4,7 6,5 4,6 6,6 6,9 7,9 
Condutividade 7,33 8  10 17 5 8 13 14 7 18 4,35 11,21 11,66 19,73

MST 1,28 3,19 12       3,28 6,92     
MSO 0,68 1,89      1,57 5,13       
MSI 0,60 1,30      1,13 3,7       

Clorofila 12,31 42,9 9,53       4,7 10,9   2,92 13,71
Nitrito 0,95 1,94 0,75     <1 1     1 1,4 
Nitrato 6,10 8,93 5,08   3,8 8,5 3 13     277 408 
Amônio 16,42 37,50 10,31   11,70 37,60 5 27       

Nitrogênio 
Total 342,31 356,22    290 560 373 530       

Fosfato Total 3,79 7,35 3,51   6,50 7,90       4 13 
Fosfato 

Inorgânico 2,99 4,01 2,96             

Fósforo Total 19,56 21,52    12,30 40,50 19 59       
Silicato 0,52 2,08 0,53     2,93 4,17     2,99 3,52

 
 

Apesar das concentrações de clorofila estarem dentro dos valores já obtidos 

para a represa, houve uma grande diferença entre os tanques contaminados e o 

tanque controle. No tanque controle foram obtidas as maiores concentrações de 

clorofila, provavelmente não somente pela ausência da contaminado, mas também 

pelas maiores concentrações de nutrientes limitantes para as algas, como o Nitrogênio 

e o Fósforo (Esteves, 1988). Com a introdução dos metais, provavelmente ocorreu um 

efeito tóxico sobre a comunidade fitoplanctônica, diminuindo assim sua densidade e 

produtividade, o que explicaria a redução na clorofila nestes tanques após a 

contaminação. 

Sendo o cromo um metal não essencial, seu efeito pode ter sido mais 

acentuado sobre a comunidade fitoplanctônica do que o cobre, apesar do reconhecido 

poder algicida deste último. No entanto, com o passar do tempo, os níveis de clorofila 

nos tanques contaminados aumentaram, enquanto no tanque controle verificou-se 
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uma redução na concentração de clorofila, o que pode estar relacionado com o 

aumento na densidade de Calanoida, que são grandes pastadores, no final do 

experimento. Por outro lado, nos tanques contaminados, o crescimento pode estar 

relacionado tanto com o desenvolvimento de espécies fitoplanctônicas mais tolerantes 

aos metais, como a adequação fisiológica das espécies presentes à presença dos 

metais, como pode ser observado para algumas algas na presença de Cobre 

(McKnight, 1981; de Filippis & Pallaghy, 1994). 

Em relação aos nutrientes, as diferenças foram muito mais acentuadas. Os 

valores máximos de nitrito, nitrogênio total, amônio, fosfato total dissolvido, fosfato 

inorgânico e sílica, observados no experimento para todos os tanques, foram 

superiores em relação aos valores máximos obtidos por outros autores na represa do 

Broa. Os valores de nitrato, por exemplo, foram elevados em relação àqueles obtidos 

em outros estudos no reservatório, porém foram bem inferiores ao trabalho de Nordi 

(1982), que também efetuou um experimento em mesocosmos. 

As elevadas concentrações pontuais de nutrientes dentro dos mesocosmos 

podem ter como principal responsável o sedimento. De acordo com Steiner & Roy 

(2003), as variações na disponibilidade de nutrientes, e conseqüentemente a produção 

de algas, são altas em corpos de água rasos como tanques, nos quais os eventos de 

mistura se estendem por toda a coluna d’água até os sedimentos ricos em nutrientes. 

Como os mesocosmos deste experimento são relativamente rasos, provavelmente a 

mistura da coluna d’água seja facilitada. Este processo deve ser comum nas margens 

da represa, porém, no ambiente aberto, a circulação deve promover a diluição destes 

nutrientes e a dispersão deles até outras regiões, dificultando a ocorrência de altas 

concentrações. No entanto, como nos mesocosmos o sistema é fechado, os nutrientes 

não se dispersam, e a sua disponibilização para a coluna d’água, via sedimento, pode 

acabar gerando os “pulsos” de altas concentrações de nutrientes na água, como 

observado no presente estudo. 

Além disso, a comunidade planctônica pode ter uma contribuição importante 

para o aumento de alguns  nutrientes dentro dos tanques. O aumento populacional e o 

estresse fisiológico causado pela introdução de um contaminante no meio podem ser 

fatores que contribuam muito para o aumento de nutrientes como NH4
+ e PO4

-. Rocha 

& Matsumura-Tundisi (1984) encontraram valores de excreção de A. furcatus, da 

Represa do Broa, de 17,8 µg.mg-1.h-1 de NH4
+ e 6.2 µg.mg-1.h-1 de PO4

- a 25°C. 

Considerando que as temperaturas registradas ao longo do experimento foram 

próximos a 25°C, e que a comunidade zooplanctônica encontrava-se enclausurada 

nos mesocosmos e geralmente em alta densidade, a excreção não só desta espécie 

mas de toda a comunidade zooplanctônica junta pode ter contribuído para o aumento 
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nos valores de alguns nutrientes dentro dos tanques. Além disso, a comunidade 

zooplanctônica foi composta, em sua maioria, por espécies menores que A. furcatus.  

Considerando que as taxas de excreção e respiração são maiores quanto menor for o 

tamanho do indivíduo (Ganf & Blazka, 1974), a contribuição do zooplâncton para o 

aumento da concentração de nutrientes pode ter sido realmente significativa para os 

tanques. 

Portanto, além da redisponibilização de nutrientes do sedimento dentro dos 

tanques, a própria comunidade zooplanctônica pode ter contribuído para o aumento 

dos valores de nutrientes como a amônia e nitrato. No experimento de Nordi (1982), 

concentrações elevadas de nitrato também foram observadas nos tanques após o 

enclausuramento, podendo também estarem relacionados com a atividade biológica 

do zooplâncton nos tanques. No entanto, a autora observou que A. furcatus 

apresentou um crescimento maior nos tanques, principalmente no final do 

experimento, indicando que mesmo exposta a concentrações relativamente altas de 

nitrato, com relação aos níveis encontrados na Represa, esta espécie conseguiu se 

desenvolver sem apresentar efeitos negativos da exposição a níveis altos de nitrato. 

No entanto, elevadas concentrações de nutrientes já foram encontradas na represa, 

como verificado no trabalho de Moraes (1978) apud Cerrão et al (1991), que encontrou 

valores máximos de N de 150 µg.Litro-1 e de P de 15 µg.Litro-1 para a Represa do 

Broa. 

O fósforo, por sua vez, é reconhecido por ser um importante elemento limitante 

ao desenvolvimento do fitoplâncton (Esteves, 1988; Henry et al, 1989; Kkozlowsky-

Suzuki & Bozelli, 2002), mas também é importante para o desenvolvimento do 

zooplâncton (Hessen, 1992). As concentrações observadas são bem inferiores aos 

valores já observados que causam efeitos de estresse no fitoplâncton, de 1800 

µg.Litro-1 de NO3
- e 1560 µg.Litro-1 de PO4

3- (Henry & Tundisi, 1985). Deste modo, 

provavelmente as concentrações de nutrientes não devem ter causado algum efeito 

direto sobre o zooplâncton, no entanto pode ter provocado efeitos indiretos pela 

influência no desenvolvimento da comunidade fitoplanctônica. 

A variação observada para cromo foi bem diferente do cobre, com uma 

concentração inicial elevada e redução gradual até o final do experimento, 

provavelmente indicando que este metal deve apresentar relações químicas bem 

diferentes das do cobre. Segundo Kotaś & Stasicka (2000), o Cr(III) tem uma 

tendência forte de formar complexos com uma variedade de ligantes como água, 

amônia e uréia, e outros ligantes orgânicos que contém átomos doadores de enxofre, 

nitrogênio e oxigênio. Em condições anóxicas ou de baixa concentração de oxigênio, o 

cromo trivalente deve prevalecer. Como a proporção entre Cr(III) e Cr(VI) depende da 
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concentração de oxigênio na água em valores de pH entre 6 e 7 (Kotaś & Stasicka, 

2000), os valores de pH observados, neste trabalho, no tanque contaminado com 

cromo (6,1 a 7,7) podem estar indicando que a redução nos teores de oxigênio no 

tanque após a contaminação pode ter sido causada pela introdução deste metal no 

meio. Outra evidência de que isto possa ter ocorrido é o fato deste processo não ter 

sido observado no tanque contaminado com cobre, no qual foram obtidos valores de 

oxigênio próximos aos do tanque controle.  

Esta relação entre oxigênio dissolvido e o cromo é muito importante para se 

tentar compreender os possíveis efeitos da contaminação do meio com este metal 

sobre a biota, já que os outros tanques não apresentaram variações de oxigênio 

dissolvido acentuadas. Além do efeito tóxico direto sobre a comunidade que a 

introdução deste metal pode ter causado, esta pode ter sofrido outros efeitos 

associados. A redução dos teores de oxigênio no tanque contaminado com cromo 

pode ter gerado um estresse fisiológico na comunidade, funcionando sinergéticamente 

com a introdução do metal. No entanto, a redução do oxigênio dissolvido pode ter sido 

causada por duas razões: pelas reações químicas que este metal favoreceu no meio e 

pelo aumento na taxa respiratória da comunidade como reflexo de um estresse 

fisiológico causado pelo metal. De acordo com Odum (1985), a respiração da 

comunidade deve aumentar em condições estressantes, o que seria uma indicação 

uniforme do decréscimo da eficiência nos fluxos de energia. Este estresse fisiológico 

da comunidade pode também ter relação com um outro fator observado: o aumento na 

concentração de amônia. 

Segundo Schimidt-Nielsen (1999), a maioria dos invertebrados aquáticos 

excreta amônia como produto final do metabolismo protéico. Por ser bastante solúvel, 

ela tende a se solubilizar facilmente na água e se dispersar. Porém, ela pode se tornar 

um problema em ambientes sem renovação ou baixa circulação, como os 

mesocosmos. Segundo Ostrensky & Wasielesky Jr. (1992), em tanques de cultivo o 

acúmulo de amônia é um problema devido a sua toxicidade, seja ela derivada da 

excreção dos organismos aquáticos ou mineralização de substância orgânicas por 

bactérias heterotróficas. Deste modo, os valores maiores de amônia no tanque 

contaminado com cromo podem estar relacionados com uma atividade metabólica 

mais acentuada da comunidade frente à exposição ao metal (tendendo a produzir mais 

amônia que o normal), um consumo da matéria orgânica por bactérias e a falta de 

renovação da água (que impede a diluição e dissipação efetiva da amônia). 

No entanto, provavelmente a amônia presente dentro dos tanques não deve ter 

causado efeitos tóxicos na comunidade ali presentes. Segundo Esteves (1988), para 

que os níveis de amônia atinjam concentrações letais é necessário que ocorra, 
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simultaneamente, valores de pH elevados (maiores que 9) e temperatura superiores a 

26°C, além de baixos valores de potencial de oxirredução. Estas condições não foram 

alcançadas simultaneamente dentro dos mesocosmos, dificultando a ocorrência de 

condições letais. Além disso, experimentos têm demonstrado que valores tóxicos de 

amônia são bem superiores aos observados nos tanques. Ostrensky & Wasielesky Jr. 

(1992), por exemplo, encontraram valores de CL50 para o rotífero Brachionus plicatilis, 

de 8,6 mg/Litro-1 (96h) a 20,6 mg/Litro-1 (24h), sendo que valores de 1,2 mg/Litro-1 não 

causaram nenhum efeito sobre a população. 

As concentrações de cobre, por sua vez, foram muito mais variáveis ao longo 

do tempo do que o cromo, podendo indicar que a toxicidade deste metal também 

sofreu grande variação durante o experimento. Os resultados deste trabalho são muito 

parecidos com os observados por Sibney et al (1994), em experimentos de 

microcosmos, onde os autores procuraram avaliar as variações das concentrações de 

cobre ao longo do tempo em microcosmos contaminados e não contaminados com 

este metal. Algumas respostas foram similares entre os dois experimentos: as 

concentrações iniciais de cobre nos tanques contaminados foram altas; a 

concentração do cobre declinou com o tempo; as variações das concentrações de 

cobre nos tanques controle foram menos acentuadas que nos tanques contaminados 

ao longo do experimento; e a redução do pH causou um aumento das concentrações 

de cobre nas amostras analisadas. De modo geral, pode-se dizer que o tanque 

contaminado com cobre no presente experimento comportou-se de maneira similar 

aos tanques experimentais de Sibney et al (1994). 

Em relação a estes resultados, provavelmente o potencial tóxico do cobre no 

tanque contaminado foi alto logo após a contaminação do meio, já que provavelmente 

uma maior parte deste metal encontrava-se biodisponível neste momento. Com o 

passar do tempo, foram registradas variações intensas na concentração de cobre, 

chegando inclusive a valores inferiores aos do tanque controle, e conseqüentemente 

reduzindo sua toxicidade ao longo do tempo. De acordo com Sibney et al (1994), estas 

variações nas concentrações de cobre são causadas pela atividade biológica, além da 

influência do pH. 

A redução na toxicidade do cobre pode ter também outros motivos. McKnight 

(1981) analisou o comportamento da comunidade fito e zooplanctônica com a 

introdução de CuSO4 e a especiação do cobre em um reservatório de Mill Pond 

(Estados Unidos). Seus resultados indicaram que o cobre apresentou uma alta 

capacidade de complexação com substâncias húmicas presentes na água, formando 

complexos caracterizados por serem ácidos orgânicos fracos. A principal 

conseqüência disto é o fato desta complexação tornar o cobre não biodisponível 
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fisiologicamente para o fitoplâncton. Apesar deste processo sofrer um controle do pH e 

temperatura, o autor observou que a atividade do íon cobre após a contaminação 

aumentou, porém esta foi de uma a duas ordens de magnitude inferiores a 

concentração total de cobre aplicada. 

Infelizmente não foram encontrados dados de carbono total, carbono orgânico 

total e carbono inorgânico na literatura, para que comparações pudessem ser feitas 

com os resultados obtidos neste trabalho. No entanto, as maiores contribuições de 

carbono orgânico no tanque controle podem ter sido influenciadas pela alta densidade 

biológica deste tanque. Alguns fatores podem ter contribuído para estes valores 

superiores de COT no tanque controle: alta produção fitoplanctônica e bacteriana, 

crescimento acelerado do zooplâncton, suspensão de pellets fecais, produção de 

muda pelo zooplâncton, etc... 

5.2.2. Zooplâncton 

 De acordo com Odum (1985), o estresse ecossistêmico é uma influência 

desorganizadora ou prejudicial. É uma síndrome que compreende tanto o estímulo 

quanto a resposta, já que não se pode haver uma resposta sem um estímulo. Quando 

um ecossistema não é afetado por perturbações externas fortes, pode-se observar 

certas tendências de desenvolvimento bem definidas. Deste modo, a hipótese de 

Odum (1985) é a de que uma perturbação desorganizadora para a qual a comunidade 

não está adaptada interrompe e, em muitos casos, reverte este desenvolvimento 

autogênico. Sendo assim, o autor descreveu uma série de diversas tendências que 

podem ser esperadas em ecossistemas sob estresse em suas características 

energéticas, de ciclagem de nutrientes, estrutura da comunidade e tendências 

sistêmicas gerais. No presente trabalho, as análises foram feitas de forma a tentar se 

identificar alterações na comunidade zooplanctônica devido a um fator estressante (a 

contaminação do meio por metais) e, portanto, algumas tendências de dois tipos de 

alterações daquelas descritas por Odum (1985) puderam ser avaliadas: alterações na 

estrutura da comunidade zooplanctônica e as tendências sistêmicas gerais (Figura 

91). 

 De acordo com Cairns Jr. et al (1995), duas classes de respostas para se 

avaliar efeitos ecossistêmicos de contaminantes são de interesse em testes 

multiespecíficos: Estrutural e Funcional. A estrutura do ecossistema é estudada a 

partir dos números e tipos de espécies e outras partes componentes em um ponto no 

tempo. A estrutura é o que está presente em um ponto no tempo. Alguns exemplos de 

“end points” (resposta do nível de organização biológica) estruturais são a biomassa, 

riqueza e abundância de espécies. Em contraste, a função do ecossistema é sua 
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performance. A função descreve as mudanças no ecossistema através do tempo ou a 

falta de mudanças através de mecanismos homeostáticos. Alguns exemplos de “end 

points” funcionais são as medições de diversos tipos de taxas, como taxas de 

produção primária, respiração da comunidade, decomposição, etc... 

 No presente trabalho procurou-se analisar as alterações em uma comunidade 

específica, a zooplanctônica, optando-se por avaliar as respostas estruturais desta 

comunidade ao longo do tempo. De acordo com Cairns Jr. et al (1995), as 

características estruturais das comunidades aquáticas são a biomassa, diversidade, 

equitabilidade, riqueza e estrutura trófica. Neste trabalho também foram avaliadas 

algumas características estruturais populacionais, como riqueza de espécies e 

abundância de algumas fases de desenvolvimento (como nauplii e copepoditos de 

Copepoda). 

Pela facilidade de coleta e a resposta em curto espaço de tempo, a 

comunidade zooplanctônica é bastante analisada em testes com mesocosmos para a 

avaliação destes “end-points” estruturais em nível de comunidade. Em outras 

comunidades, como a de macroinvertebrados bentônicos e peixes, sua complexidade 

se torna muito mais limitada pela estrutura experimental e as mudanças ocorrem de 

forma muito mais lenta, sendo muitas vezes inviável de se avaliar alterações 

estruturais nas comunidades pelo fato das escalas temporais e espaciais que os 

experimentos devem adquirir. 

Apesar de não terem sido feitas avaliações funcionais, os resultados das 

análises estruturais da comunidade zooplanctônica estão intimamente relacionados 

com as alterações de processos funcionais, sendo derivados ou provocando tais 

alterações. De acordo com Xu et al. (2001), indicadores ecológicos podem incluir 

aspectos de níveis estruturais, funcionais ou sistêmicos. Alterações na composição do 

plâncton de ecossistemas lagunares sob estresse podem causar mudanças funcionais 

na cadeia alimentar, incluindo aumento das razões Produção/Biomassa (P/B) e 

Respiração/Biomassa (R/B), desequilibrar taxas Produção/Respiração (P/R), e 

decréscimo na eficiência de transformação dos fluxos de carbono e energia dos 

produtores para os predadores de topo. 

Sendo assim, a utilização de índices ecológicos como descritores da condição 

geral da comunidade zooplanctônica vem sendo utilizada em diversos trabalhos 

experimentais com a avaliação de impacto pela contaminação por substâncias 

químicas. No entanto, as respostas da comunidade nem sempre são as melhores 

descritoras de alterações quando se pretende comparar duas substâncias químicas. O 

problema é que as respostas de uma determinada comunidade (quando avaliadas 

somente em termos de índices ecológicos) podem ser muito similares para dois tipos 
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de contaminantes completamente diferentes. No entanto, quando uma análise é feita 

considerando-se as características populacionais, respostas mais específicas podem 

ser observadas. 

Um exemplo claro desse tipo de problema, envolvendo as análises de índices 

ecológicos, é o trabalho de Havens (1994). O autor analisou os efeitos de dois 

contaminantes, um de origem inorgânica, o cobre, e um pesticida, orgânico, o 

Carbamyl, sobre a comunidade zooplanctônica em experimentos de mesocomos de 

água doce. O autor observou respostas similares da comunidade zooplanctônica para 

os dois contaminantes, porém, em uma análise em termos específicos, houve 

diferenças nas respostas para as duas substâncias. 

Em geral, em resposta a um estresse químico, espécies do macrozooplâncton 

(por exemplo, Daphnia sp.) freqüentemente são extintas, permitindo que o 

microzooplâncton (por exemplo, espécies pequenas de cladóceros e rotíferos) possa 

se tornar dominante em ecossistemas lagunares sob estresse. Esta substituição 

ocorre devido ao fato de que espécies do macrozooplâncton são na maioria das vezes 

mais sensíveis ao estresse químico do que o microzooplâncton, sendo os grandes 

cladóceros geralmente mais sensíveis do que outros taxa de macrozooplâncton (Xu, 

2001). 

No tanque controle não foram observadas variações muito grandes na maioria 

dos índices calculados para a comunidade total, sendo a riqueza o índice que 

demonstrou a condição mais estável ao longo do experimento. O único índice que 

demonstrou uma variação maior foi o de Simpson (D), indicando uma menor 

dominância na metade do experimento. Somente através destes índices pode-se dizer 

que não foram observadas grandes alterações da comunidade zooplanctônica no 

tanque controle. Porém, os índices calculados para os microcrustacea e Rotifera 

demonstraram uma resposta diferente. 

Para Rotifera verificou-se um aumento no número de espécies na metade do 

experimento, porém não ocorreu uma grande discrepância na proporção das espécies, 

levando a uma redução da dominância e uma manutenção da equitabilidade. Para os 

microcrustáceos, no entanto, verificaram-se grandes alterações nos índices. A riqueza 

não apresentou grande alteração ao longo do experimento, porém houve uma redução 

maior na equitabilidade e diversidade e um aumento na dominância, evidenciando que 

houve uma alteração muito importante na proporção entre as espécies, porém sem o 

desaparecimento delas. Provavelmente a espécie mais responsável por esta 

discrepância nos índices do tanque controle tenha sido B. longirostris. Os gráficos de 

densidade desta espécie demonstram que ela se desenvolveu muito acentuadamente 

dentro do tanque, e as outras espécies não. A dominância desta espécie ficou clara 
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com sua densidade superior, o que tornou a comunidade menos equilibrada, como 

observado pelos índices de diversidade e equitabilidade. 

Figura 91 - Tendências esperadas em ecossistemas sob estresse (adaptado de Odum, 1985)  

Estrutura da Comunidade 
1. Proporção de r-estrategistas aumenta 
2. Tamanho dos organismos diminui 
3. Expectativa de vida dos organismos ou parte deles (como folhas) 

diminui 
4. A cadeia trófica diminui devido à redução do fluxo de energia de em 

níveis tróficos mais elevados e/ou maior sensibilidade de predadores 
ao estresse 

5. Diversidade de espécies decresce e a dominância aumenta; se a 
diversidade original era baixa, o reverso pode ocorrer; no nível de 
ecossistema, a redundância de processos paralelos teoricamente 
declina. 

Tendências Sistêmicas Gerais 
1. O ecossistema se torna mais aberto (i. e. ambientes de entrada e 

saída se tornam mais importantes a medida que a ciclagem é 
reduzida). 

2. As tendências sucessórias autogênicas revertem-se (a sucessão 
reverte para estágios iniciais). 

3. A eficiência na utilização dos recursos diminui 
4. Parasitismo e outras interações negativas aumentam, e o mutualismo 

e outras interações positivas diminuem. 
5. Propriedades funcionais (como o metabolismo da comunidade) se 

tornam mais robustas (resistentes homeostáticamente a estressores) 
do que a composição de espécies e outras propriedades estruturais. 

 

Apesar das variações dos índices ecológicos no tanque controle para os 

microcrustáceos terem sido bem mais amplas que nos tanques contaminados, isto não 

o descaracteriza como uma condição controle devido a alguns fatores: (1) não houve 

um decréscimo na riqueza ao longo do tempo, portanto, espécies não foram perdidas, 

como observado pela composição de espécies para este tanque em comparação a 

dos tanques contaminados; (2) a comunidade zooplanctônica total não apresentou 

grandes alterações em sua organização; (3) este tanque apresentou as maiores 

densidades totais de microcrustacea dentre os tanques, e as condições finais (em 

termos dos índices ecológicos) foram próximas ou até melhores que as iniciais, 

demonstrando um re-equilíbrio da comunidade com uma maior equitabilidade das 

espécies no final do experimento; (4) os microcrustáceos apresentaram uma 

reestruturação temporária da comunidade devido a um desbalanço na proporção de 

apenas uma população específica, que provavelmente encontrou condições ótimas 

para se desenvolver em um ambiente enclausurado. Isto é um indício de que 

provavelmente esta população utilizou os recursos disponíveis de forma mais eficiente, 
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resultado que discorda com o que é esperado para ambientes impactados (Odum, 

1985). 

A avaliação dos impactos nos tanques contaminados por meio dos índices 

ecológicos, proporções e densidades dos principais grupos não é fácil de se fazer, 

pois as alterações com a introdução dos metais não foram muito claras. Isto 

provavelmente ocorreu pois as concentrações de metais utilizadas foram relativamente 

baixas, e assim a maior parte dos efeitos sobre a comunidade podem ter sido de 

característica crônica e não aguda. Além disso, relacionar algumas respostas 

diretamente com a introdução dos metais pode levar a conclusões equivocadas. 

Segundo Jak et al (1996), devido às diversas interações existentes entre as espécies 

da comunidade zooplanctônica, o decréscimo nas densidades populacionais podem 

não ser resultantes estritamente da dose tóxica, mas também influenciada pelo 

sucesso de outras espécies na comunidade. 

Em geral, os índices ecológicos da comunidade zooplanctônica no tanque com 

cromo foram inferiores ao contaminado com cobre: menor diversidade, equitabilidade, 

riqueza e maior dominância em relação ao tanque com cobre e ao controle. Estes 

resultados podem indicar que provavelmente os efeitos do cromo podem ter sido mais 

severos sobre a comunidade zooplanctônica do que o cobre. No entanto, se 

continuarmos pela mesma linha de raciocínio, as condições gerais da comunidade no 

tanque com cobre, expressa pelos índices ecológicos, seriam superiores até no tanque 

controle. No entanto, diversas razões podem ter levado a estes resultados no tanque 

com cobre (discutidas a seguir), sendo que a principal provavelmente foi o fato da 

contaminação do meio ter sido feita com baixas concentrações dos metais. Isto indica 

que as avaliações das comunidades impactadas com concentrações reduzidas de 

metais devem ser feitas com mais cuidado, e a utilização de índices ecológicos, neste 

tipo de avaliação, deve ser feita de maneira racional. Neste caso, a análise em termos 

de espécies se torna indispensável para uma melhor compreensão dos resultados. 

No tanque contaminado com cobre verificou-se diversidade superior aos outros 

tanques para o zooplâncton total e para microcrustáceos e Rotifera. Apesar de valores 

baixos de diversidade serem um indicativo de uma condição de impacto (Odum, 1985; 

Xu, 2001; Havens, 1994), os valores mais elevados que foram obtidos indicam que 

não puderam ser observados grandes efeitos da introdução deste metal (na 

concentração testada) na comunidade como um todo. Porém, isto não quer dizer que 

não houve impactos na comunidade com a introdução do metal. Este impacto foi mais 

perceptível nas espécies mais abundantes e não nas espécies em menor densidade, 

como demonstra os valores da diversidade 1/D, que apresentaram um declínio muito 

mais acentuado do que H’, e pelo aumento na dominância após a contaminação. 

 



 185

A baixa alteração dos valores dos índices pode também estar relacionada com 

o fato das concentrações de cobre, a partir das 192 horas, terem sido próximas ou até 

inferiores as do tanque controle, provavelmente não apresentando efeito tóxico agudo 

a partir deste ponto. Sendo assim, o efeito tóxico do cobre pode ter sido restrito a um 

curto período, e não continuamente ao longo do experimento. De acordo com 

Hanazato (1998), perturbações causadas pelo estresse químico não contínuo, mas 

intermitente ou de curto período, podem aumentar a diversidade e riqueza das 

comunidades. Quando o zooplâncton está sob um estresse químico contínuo (por 

exemplo, um contaminante persistente em níveis tóxicos na coluna d’água ou a 

acidificação do meio), observa-se uma redução na diversidade e riqueza das espécies 

(Hanazato, 1998). 

A resposta dos microcrustáceos pode também ser decorrente de um efeito 

indireto da contaminação do meio. As menores densidades de microcrustáceos 

coincidiram com os menores valores de clorofila após a contaminação dos tanques 

pelos dois metais; no entanto, foi mais acentuada no tanque com cobre. 

Provavelmente, a redução da clorofila pode estar relacionada com uma redução da 

comunidade fitoplanctônica em resposta à exposição aos metais. No tanque com 

cobre este efeito foi mais pronunciado, mas como os valores de clorofila foram 

próximos entre os tanques contaminados, provavelmente o cobre tenha tido um efeito 

mais importante na qualidade e quantidade do alimento. De acordo com Winner et al 

(1990), a qualidade do alimento oferecido a Daphnia magna é de grande importância 

na sensibilidade deste organismo ao cobre. Sosnowski et al. (1979) também 

demonstraram relação similar com Copepoda, onde se verificou que a toxicidade do 

cobre agia de maneira inversamente proporcional a disponibilidade de alimento em 

Acartia tonsa. 

Provavelmente a exposição dos organismos  a baixas concentrações de cobre 

tenha uma resposta tóxica na comunidade mais parecida com a de uma contaminação 

do meio por contaminantes não persistentes (como alguns pesticidas), ao invés de 

uma resposta a contaminação por substâncias persistentes na água, como outros 

metais pesados não essenciais. Além disso, deve-se considerar que o cobre é um 

metal essencial em baixas concentrações, e como este sofreu grandes alterações de 

concentração ao longo do tempo nos mesocosmos, quando sua concentração foi 

reduzida, ele pode ter funcionado como um micronutriente para os organismos. 

Os índices calculados para os microcrustáceos são um forte indício da redução 

da toxicidade do cobre. Com uma densidade bem inferior a Rotifera, e uma queda na 

densidade e proporção na comunidade, os microcrustáceos provavelmente sofreram 

um impacto logo após a introdução do metal no meio. Porém, após as 120 horas, 
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voltaram a apresentar um aumento em sua densidade, diversidade e equitabilidade, 

com uma redução na dominância até o final do experimento. Estes resultados indicam 

uma recuperação parcial da comunidade, justamente quando as concentrações de 

cobre no tanque contaminado foram similares aos valores encontrados no tanque 

controle. 

Para Rotifera também foi verificada uma redução na densidade logo após a 

contaminação do meio, indicando que provavelmente estes organismos sofreram 

efeitos tóxicos mais acentuados neste momento. No entanto, com o decréscimo da 

densidade dos microcrustáceos, registrou-se um aumento na densidade e proporção 

de Rotifera na comunidade de zooplâncton.  Tal fato pode indicar que os Rotifera são 

menos sensíveis à presença dos metais do que os microcrustáceos, e provavelmente 

uma menor competição por recursos possibilitou o desenvolvimento de rotíferos antes 

dos microcrustáceos. De acordo com os resultados de Jak et al (1996), os Rotifera são 

geralmente menos sensíveis aos metais do que Cladocera, e o desenvolvimento deles 

pode ser acentuado com a redução ou exclusão de Cladocera, que provavelmente tem 

vantagem na competição por recursos alimentares. McIntosh & Kevern (1974), em 

experimentos de campo com a adição de 3 ppm de CuSO4, observaram uma redução 

nas densidades das populações de Cladocera e Rotifera. 

No entanto, alguns trabalhos indicam que os microcrustáceos podem 

apresentar tolerância à presença do cobre em experimentos de campo. De acordo 

com os resultados obtidos por Rico-Martínez et al (1998), em experimentos de 

microcosmos contaminados com cobre em concentrações superiores as deste 

experimento (0,05 a 0,45 mg.Litro-1), foi observado um efeito seletivo sobre o 

zooplâncton, sendo que os microcrustáceos, principalmente Copepoda em relação aos 

Cladocera, apresentaram uma tolerância superior ao cobre em relação aos rotiferos, 

que foram mais drasticamente afetados, mesmo nas concentrações mais baixas. Os 

resultados de Winner et al (1990) também indicaram que os cladóceros, 

principalmente Daphnia e Ceriodaphnia, foram as espécies menos sensíveis dentre os 

organismos fito e zooplanctônicos em experimentos de campo contaminados com 20 e 

40 µg.Litro-1 de cobre. Uma maior tolerância de Copepoda também foi observada no 

experimento de Havens (1984), com concentrações de metais superiores as aplicadas 

no presente estudo (até 100 µg.Litro-1).  

De acordo com os resultados obtidos por Havens (1984), em experimentos de 

mesocosmos onde o zooplâncton foi exposto a concentrações altas de Cobre de forma 

contínua, as seguintes respostas do zooplâncton puderam ser observadas: (1) o 

tamanho médio dos organismos é reduzido; (2) a riqueza e diversidade de espécies 

são reduzidas; (3) as cadeias tróficas tornam-se mais curtas; (4) a complexidade da 
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cadeia trófica é reduzida; (5) a redundância cresce; (6) e a eficiência do uso dos 

recursos diminui. Dentre os efeitos esperados como uma resposta comum da 

comunidade zooplanctônica mediante a contaminação por cobre (Havens, 1984; Rico-

Martinez, 1998) e que pôde ser observado de forma mais acentuada, foram mais 

evidentes a redução na diversidade e riqueza do tanque logo após a contaminação do 

meio, principalmente demonstrada pela comunidade de microcrustacea. Alguns destes 

efeito poderão ser melhor observados na discussão para cada uma das espécies. 

Aparentemente, o cromo parece ter tido um efeito tóxico mais acentuado sobre 

o zooplâncton do que o cobre. Alguns fatores como a redução na densidade total (a 

introdução do cromo causou uma redução na densidade muito mais acentuada do que 

no tanque contaminado com cobre), diversidade, equitabilidade e riqueza e aumento 

na dominância após a contaminação do meio contribuem para a identificação de uma 

possível situação de estresse químico. No entanto, devido ao fato da concentração 

aplicada ter sido baixa, o metal pode ter sofrido alterações químicas responsáveis pela 

redução de sua biodisponibilidade (sensu Kotaś & Stasicka, 2000), e conseqüente 

toxicidade, e um possível efeito tóxico na comunidade pode ser difícil de se detectar, 

provavelmente causando efeitos crônicos não tão evidentes nos índices totais da 

comunidade zooplanctônica. Um experimento muito similar ao presente estudo foi 

desenvolvido na Argentina por Gagneten (2002b). Neste experimento foi observado 

que a resposta do zooplâncton em mesocosmos contaminados com 0,1mg.Litro-1 de 

K2Cr2O7 (concentração superior a aqui aplicada) foi próxima a do tanque controle, sem 

alterações na riqueza e com um leve decréscimo na diversidade, indicando que esta 

concentração poderia não ter efeito tóxico acentuado sobre o zooplâncton, como foi 

observado para as outras concentrações aplicadas (0,4; 0,7 e 1,0 mg.Litro-1 de 

K2Cr2O7). 

No entanto, esta reduzida alteração da comunidade sob concentrações baixas 

deste metal também deve ser considerada com cuidado. Isto por que no ambiente as 

concentrações crônicas e contínuas de cromo são comuns. De acordo com Moore & 

Ramammorthy (1984), as concentrações de cormo em lagos e rios despoluídos fica 

em torno de 1 a 2 µg·Litro-1, enquanto em rios de regiões industriais as concentrações 

mais altas estão em torno de 5-50 µg·Litro-1. Além disso, este metal pode sofrer 

diversas reações e ficar armazenado no sedimento (Kotaś & Stasicka, 2000), onde, na 

forma de cromita e magnetita (Moore & Ramammorthy, 1984), acabam formando um 

estoque que pode se tornar biodisponível a qualquer momento quando as condições 

do meio se tornarem favoráveis. 

De acordo com Gagneten (2002b), a freqüente afirmação de que uma vez 

incorporados nos sedimentos desaparece a ação tóxica do metal, é problemática pelo 
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menos por duas razões: em primeiro lugar, diante de possíveis eventos de mudança 

na química da água (por exemplo, eventos de acidificacão) as formas iônicas do metal 

podem voltar a se tornar biodisponíveis e afetar a riqueza e diversidade das espécies; 

e em segundo lugar, períodos de tempo curtos (menos de 35 dias) são suficientes 

para que se exerça uma ação tóxica sobre o zooplâncton de água doce. 

Os valores dos índices calculados separadamente para Rotifera e 

microcrustáceos demonstraram um comportamento diferenciado após a contaminação 

do meio com cromo. Enquanto os rotiferos diminuíram sua densidade e proporção na 

comunidade zooplanctônica de forma acentuada, e sofreram um aumento em sua 

diversidade, equitabilidade e redução na dominância do grupo, os microcrustáceos 

apresentaram um aumento na densidade e proporção na comunidade zooplanctônica, 

e uma redução na diversidade, equitabilidade e riqueza. Estes resultados indicam que 

ocorreu uma reestruturação na comunidade após a contaminação do meio, fato este 

que pode ter ocorrido por causa de um efeito tóxico direto sobre as espécies mais 

sensíveis dos dois grupos, ou então como resposta secundária (efeito indireto) a uma 

alteração nos recursos do sistema, como o fitoplâncton. 

Na realidade, a “melhoria” dos índices de Rotifera após a contaminação pode 

estar relacionada ao fato de que algumas espécies conseguiram se desenvolver mais 

do que outras na presença do cromo, provocando uma substituição de espécies das 

condições iniciais para as finais. A redução de espécies dominantes no ínicio do 

experimento (como Keratella americana e Ptygura libera) provavelmente proporcionou 

um maior equilíbrio entre as densidades das espécies presentes no tanque, 

aumentando assim a diversidade e equitabilidade de Rotifera. No entanto, houve uma 

alteração na composição específica (como será discutido no item 5.2.2.3), indicando 

que a introdução deste metal ocasionou um impacto diferenciado sobre as espécies, e 

de que, neste caso, a resposta mais significativa foi em termos de alterações 

especificas, do que da comunidade como um todo. 

Os microcrustáceos apresentaram um desenvolvimento melhor no tanque com 

cromo do que no tanque com cobre, atingindo densidades superiores. Isto 

provavelmente está relacionado a uma menor sensibilidade dos microcrustáceos ao 

cromo, e pela possibilidade do cromo ter provocado alterações menos desvantajosas 

na qualidade do fitoplâncton do que o cobre, possibilitando uma utilização deste 

recurso mais eficientemente, mesmo em densidades menores.  

De acordo com os resultados das análises da comunidade zooplanctônica, e 

individualmente dos rotíferos e microcrustáceos, alguns pontos gerais puderam ser 

observados como sendo resposta da comunidade zooplanctônica pela introdução dos 

metais cobre e cromo no meio. 
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Os efeitos da introdução dos metais cobre e cromo em concentrações baixas 

(como as deste trabalho) foram relativamente pouco pronunciados no sentido de 

promover alterações de alguns índices aplicados decorrentes da comunidade 

zooplanctônica. Porém, alterações foram mais visíveis quando analisados os índices 

dos Rotifera e microcrustáceos separadamente. Deste modo, provavelmente a 

utilização de índices separadamente para os principais grupos possam ser mais 

eficientes em análises de efeitos crônicos de contaminantes sobre a comunidade 

zooplanctônica. 

Em geral, os dois metais apresentaram impactos sobre a comunidade 

zooplanctônica total após a contaminação do meio, demonstrando que inicialmente 

podem ter tido um efeito tóxico agudo. No entanto, a comunidade zooplanctônica 

conseguiu se recuperar até o final do experimento para os dois metais, demonstrando 

que o tempo de execução do experimento foi suficiente para se avaliar os efeitos 

tóxicos da introdução deste metal. De acordo com Gagneten (2002), um máximo de 14 

dias para Ceriodaphnia dubia em microcosmos com 5 a 20µg·Litro-1 de Cu, em pH 6 

ou 8 e 10 dias com 1,4ml·Litro-1 de efluente de curtume contendo 0,105µg Cr·Litro-1 de 

efluente são suficientes para se observar uma ação tóxica sobre o zooplâncton em 

experimentos. 

Provavelmente os Rotifera foram mais afetados por efeitos indiretos da 

contaminação do meio, incluindo, por exemplo, a redução do recurso alimentar ou 

aumento da predação, do que efetivamente por efeito tóxico dos metais. Isto pode ser 

evidenciado pelo fato de que a redução ou crescimento dos microcrustáceos esteve 

relacionada com uma redução e um aumento, respectivamente, dos rotiferos. Além 

disso, a densidade deste grupo reduziu no tanque com cromo e aumentou no tanque 

com cobre, o que contradiz os históricos de toxicidade deste grupo para os dois 

metais. Por exemplo, de acordo com Snell & Janssen (1995), os valores de LC50 e 

EC50 para algumas espécies de rotíferos indicam que, em modo geral, estes são 

muito mais sensíveis ao cobre do que ao cromo, e em experimentos realizados por 

Buikema et al (1974), Philodina acutifrons apresentou uma sensibilidade muito maior 

ao cobre do que ao cromo. Contrariamente aos valores de densidade, os índices 

ecológicos observados estão de acordo com a sensibilidade deste grupo para estes 

metais, indicando um melhor desenvolvimento de Rotifera no tanque contaminado com 

cromo do que com cobre. Deste modo, provavelmente também há uma diferenciação 

em termos de sensibilidade das espécies de Rotifera aos dois metais. 

Os microcrustáceos apresentaram os efeitos mais adversos em termos de 

densidade quando expostos ao cobre do que ao cromo, o que pode estar relacionado 

com o fato do cobre poder ter causado alterações mais acentuadas no fitoplâncton em 
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relação ao cromo, causando um efeito indireto sobre os organismos. Esta hipótese 

está de acordo com os resultados de Winner et al (1990), nos quais foram observados 

que alguns dos efeitos do cobre no zooplâncton podem ser indiretos, e a grande 

sensibilidade dos organismos ao cobre na primavera está relacionada a deficiências 

quantitativas e qualitativas no alimento.  

5.2.2.1. Copepoda 

De acordo com Hutchinson (1967), a grande maioria dos metazoa 

planctônicos, tanto no mar quanto em ambientes de água doce, pertencem aos 

Crustacea; em ambientes de água doce os Crustacea planctônicos são representados 

principalmente por espécies de Cladocera, na subclasse Branchiopoda, e Copepoda, 

na subclasse Maxillipoda. Os Copepoda de vida livre de água doce são agrupados 

principalmente em três ordens: Harpacticoida, Cyclopoida e Calanoida. A primeira 

ordem não tem representantes no plâncton. Os Cyclopoida são representados 

principalmente por uma única família, Cyclopidae, formado por importantes espécies 

principalmente de formas bentônicas e natantes litorâneas. Os Calanoida possuem um 

número de espécies bem superior aos Cyclopoida. Quase todas as espécies 

pertencem permanente e verdadeiramente ao plâncton, ou pelo menos em algum 

sentido, são meroplanctônicos. 

Crustáceos são reconhecidamente sensíveis a contaminantes orgânicos e 

inorgânicos, e dentre os crustáceos, Copepoda Calanoida mostram-se particularmente 

vulneráveis a contaminantes contidos na coluna d’água devido ao seu hábito 

planctônico (Nipper, 2002). Os Copepoda são disseminados por uma grande 

diversidade de ambientes marinhos e de água doce e tem uma importante função na 

dinâmica trófica destes ecossistemas. Possuem ciclo de vida curto e podem ser 

facilmente cultivados em laboratório, pois com seu tamanho pequeno requerem 

pequenos volumes de água de teste e diluição (Willisa, 1999). Copépodos marinhos 

planctônicos vêm sendo utilizados há décadas para a identificação de efeitos tóxicos 

de uma grande variedade de contaminantes, e o uso de Acartia tonsa com esta 

finalidade vem aumentando internacionalmente (Nipper, 2002). No entanto, apesar de 

vários Copepoda marinhos e estuarinos serem freqüentemente utilizados em estudos 

ecotoxicológicos, os Copepoda de água doce são raramente utilizados em avaliações 

de toxicidade laboratoriais (Willis, 1999). 

Em testes de toxicidade de campo, a compreensão dos efeitos dos 

contaminantes sobre as diferentes espécies, estrutura populacional e desenvolvimento 

dos Copepoda é de grande importância para se avaliar a magnitude dos impactos 

causados no meio pelos contaminantes. A importância dos Copepoda se torna ainda 
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maior quando se pretende avaliar os efeitos crônicos ou de exposição a concentrações 

sub-letais de contaminantes ao zooplâncton, já que características populacionais como 

taxa de produção de ovos, tempo de desenvolvimento embrionário, crescimento e 

utilização dos recursos alimentares, entre outras, são bastante sensíveis às alterações 

das condições do ambiente (Hutchinson, 1967; Herzig, 1983; Rocha & Matsumura-

Tundisi, 1984; Havens, 1992; Espíndola, 1994; Rocha et al, 1999; Rietzler et al. 2002). 

Devido a grande importância deste grupo na cadeia trófica de ambientes aquáticos, 

sendo responsáveis por um grande consumo dos recursos do meio e transferência 

energética direta para níveis tróficos superiores (como peixes, por exemplo, tornando 

a cadeia trófica mais curta e otimizando a transferência energética no meio), pequenas 

alterações na estrutura e eficiência ecológica deste grupo podem causar grandes 

conseqüências no funcionamento do ecossistema aquático como um todo. 

No reservatório do Broa foram registradas 16 espécies de Copepoda 

(Matsumura-Tundisi & Rocha, 1983), sendo 2 de Calanoida e 6 de Cyclopoida (Rocha 

& Matsumura-Tundisi, 1976; Rietzler et al, 2002). Quatro espécies de Copepoda foram 

observadas ao longo do experimento em todos os tanques, sendo duas de Calanoida, 

Argyrodiaptomus furcatus e Notodiaptomus iheringi, e duas de Cyclopoida, 

Mesocyclops longisetus e Thermocyclos minutus. Este número reduzido de espécies 

pode estar relacionado com dois fatores: a sazonalidade e heterogeneidade horizontal 

típica do reservatório, gerando diferenças na distribuição do zooplâncton da região 

mais próxima do rio até a barragem do reservatório (Bini et al, 1997); e pelo próprio 

processo de enclausuramento da comunidade, que pode ter levado a uma exclusão 

das espécies menos abundantes. 

A. furcatus e N. iheringi são, segundo Rietzler et al (2002), comumente 

encontradas no reservatório do Broa, e apresentam um mecanismo de competição no 

qual N. iheringi é a espécie dominante. Além disso, os autores ainda salientam que N. 

iheringi é mais tolerante a variações de condutividade e é mais comum em ambientes 

eutróficos.  A espécie A. furcatus é mais comum em ambientes oligotróficos, com 

menor resistência a variações de condutividade (Rietzler et al.,2002), tanto que era a 

espécie predominante de Calanoida no reservatório do Broa quando em condições de 

menor trofia do que as atuais (Rocha et al.,1982). 

No tanque controle, as duas espécies apresentaram densidades altas de 

adultos, nauplii e copepoditos no final do experimento, sendo este crescimento da 

população um indicativo de maior atividade reprodutiva de Calanoida. Até então as 

densidades para as duas espécies foram baixas, indicando que por um longo período 

as duas espécies não conseguiram se desenvolver intensamente. Esta situação pode 

ter ocorrido devido a alta densidade de B. longirostris neste tanque, que pode ter sido 
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seu principal competidor por recursos. Provavelmente B. longirostris conseguiu 

encontrar condições para se desenvolver que proporcionaram o consumo mais 

eficiente dos recursos por esta espécie, impedindo um desenvolvimento eficiente de 

Calanoida, assim como de outras espécies. Uma evidência deste fato é que os 

Calanoida apresentaram seu maior desenvolvimento justamente quando a população 

de B. longirostris começou a entrar em declínio. 

As densidades de N. iheringi foram superiores às de A. furcatus ao longo do 

experimento no tanque controle, o que evidencia que sobre condições favoráveis esta 

espécie consiga se desenvolver mais eficientemente. Esta característica está de 

acordo com o fato de N. iherigi ser a espécie dominante dentre os Copepoda no 

reservatório do Broa (Rietzler et al, 2002). No entanto, diversos fatores relacionados à 

ecologia das duas espécies podem ser importantes na compreensão da dominância 

de uma espécie sobre a outra. 

Um fator que pode ter proporcionado um desenvolvimento mais eficiente de N. 

iheringi é o fato de que a população de adultos desta espécie apresentou quase 

sempre o predomínio de fêmeas, enquanto que a população de A. furcatus foi menos 

densa e mais equilibrada entre machos e fêmeas. Esta maior densidade de fêmeas 

pode representar uma grande vantagem reprodutiva de N. iheringi sobre A. furcatus, 

pois um mesmo macho pode fecundar mais de uma fêmea, potencializando assim o 

crescimento da população. Associado a isto, o tempo de desenvolvimento de N. 

iheringi é inferior ao de A. furcatus em temperaturas próximas às observadas ao longo 

do experimento. De acordo com Rietzler et al. (2002), a 26 °C o desenvolvimento de 

ovo para nauplius I, de nauplius I a copepodito I e de copepodito I a adulto são, 

respectivamente, para A. furcatus 1,56, 4,96 e 12,5 dias, e para N. iheringi 1,26, 3,12 e 

9,51 dias. Com isto, um maior número de indivíduos de N. iheringi chegando à idade 

reprodutiva antes do que A. furcatus faz com que, após um determinado período, a 

população potencialmente reprodutiva para a primeira espécie seja maior do que a da 

segunda espécie e, conseqüentemente, reproduzindo mais, há uma maior produção 

de ovos e um crescimento maior da população. 

O efeito da temperatura na produção de ovos e posterior crescimento na 

população pôde ser observado no final do experimento no tanque controle. As duas 

espécies demonstraram um aumento no estoque de ovos no final do experimento, o 

que evidencia uma maior atividade reprodutiva das duas espécies. No entanto, apesar 

de N. iheringi apresentar número de ovos por fêmea inferior a A. furcatus, o tempo de 

desenvolvimento dos ovos é menor, propiciando um crescimento maior para esta 

espécie e um sucesso reprodutivo maior de N. iheringi. 
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Apesar do maior tamanho de A. furcatus, N. iheringi pode ter sido mais 

eficiente na utilização dos recursos alimentares encontrados no tanque, favorecendo 

seu desenvolvimento. Estudos em populações naturais observaram que A. furcatus é 

uma espécie mais eficiente ecológicamente em ambientes oligotróficos, chegando a 

ser dominante (Rocha & Matsumura-Tundisi, 1984). Esta dominância pode estar 

relacionada com o fato de que A. furcatus possui um espectro de tamanho de 

partículas alimentares maior do que N. iheringi, que se alimenta principalmente de 

partículas menores de 20 mm (Rietzler et al, 2002). Apesar dos resultados de Rietzler 

et al. (2002) indicarem que as duas espécies se alimentam das mesmas variedades de 

algas, provavelmente alterações na composição do fitoplâncton devido ao 

enclausuramento e a pastagem seletiva das outras espécies podem ter favorecido N. 

iheringi. 

Por último, ambas as espécies produzem ovos de resistência que podem estar 

presentes formando um estoque no sedimento (Rietzler et al, 2002), e quando as 

condições ambientais se tornam favoráveis, estes podem eclodir, proporcionando a 

ocupação do ambiente pelas duas espécies. Provavelmente a maior densidade de N. 

iheringi pode também estar relacionada com condições dentro dos tanques que 

favorecessem mais a eclosão e desenvolvimento de seus ovos do que os de A. 

furcatus, ou então que o estoque de ovos de N. iheringi fosse superior ao de A. 

furcatus, dando origem a mais indivíduos. 

As duas espécies de Calanoida demonstraram sensibilidade às concentrações 

dos dois metais. Alguns resultados evidenciam muito bem isto, como a redução dos 

valores das densidades totais de adultos, copepoditos e nauplii após a contaminação 

do meio. A redução nas densidades foi relacionada diretamente com a introdução dos 

metais e não por alguma interação ecológica, como predação por exemplo, pois a 

redução da densidade ocorreu mais intensamente logo após a contaminação, num 

período muito curto onde a pressão de predação não conseguiria declinar toda a 

população de Calanoida. 

De acordo com a Tabela 20, verifica-se que os valores aplicados de cobre e 

cromo são inferiores aos valores testados em laboratório que causam morte a 50% 

dos organismos (LC50) em testes com Calanoida. No entanto, para o cobre, o valor 

aplicado é superior em alguns casos aos valores calculados de EC50 (Concentração 

onde 50% dos indivíduos apresentam efeito - imobilidade - a contaminação). Isto 

demonstra que a concentração de cobre no tanque pode ter causado efeitos crônicos 

em Calanoida, ou então proporcionado efeitos indiretos sobre as espécies deste 

grupo. No entanto, pela falta de dados específicos destes metais para as espécies 

observadas, não podem ser feitas comparações mais apropriadas. 
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Porém, ficaram evidentes os efeitos diferenciados dos metais sobre as duas 

espécies de Calanoida, o que sugere que a sensibilidade aos metais é diferente para 

elas. A. furcatus apresentou respostas negativas severas para os dois metais, 

reduzindo tanto em densidade como no estoque e produção de ovos pelas fêmeas. No 

entanto, o cobre parece ter tido um efeito mais severo a longo prazo do que o cromo 

para esta espécie, evidenciando um possível efeito crônico na população, ou então 

uma resposta indireta a alterações provocadas no fitoplâncton (principal recurso 

alimentar). Apesar do cromo ter causado uma redução rápida na densidade e estoque 

de ovos desta espécie, foi observada uma recuperação ao final, indicando que 

provavelmente este metal causou efeitos agudos para esta espécie somente logo após 

a contaminação. O efeito crônico deste metal aparentemente foi menos pronunciado 

para esta espécie, pois houve uma recuperação na produção de ovos, mesmo que 

inferior ao início do experimento. O cobre, por sua vez, causou uma redução mais 

lenta e menos pronunciada na densidade desta população, porém, na presença deste 

metal, esta espécie não conseguiu se recuperar até o final do experimento, diminuindo 

gradativamente seu estoque de ovos e densidade populacional. 

O cobre é amplamente utilizado no controle de algas em corpos d’água devido 

ao seu grande potencial algicida. No entanto, em concentrações baixas seu efeito 

tóxico pode ter atuação direta somente nas algas ou organismos mais sensíveis, não 

tendo efeito direto sobre outros organismos. Porém, as alterações que a introdução de 

substâncias deste tipo podem causar na estrutura da comunidade de forma indireta 

são extremamente amplas. De acordo com Gagnaten (2002a), os herbicidas podem 

provocar uma drástica diminuição na densidade do zooplâncton, em especial a de 

crustáceos herbívoros (Cladocera e Copepoda Calanoida), por determinar a 

diminuição dos recursos alimentares e trocas na estrutura da comunidade algal, e 

associado a isto ainda podem ter efeitos tóxicos. O cobre pode ter atuado de maneira 

similar sobre algumas classes populacionais de Calanoida, proporcionando além do 

efeito tóxico alterações na estrutura da comunidade fitoplanctônica. Isto pôde ser 

observado, por exemplo, na redução de adultos e copepoditos de A. furcatus e N. 

iheringi na presença do cobre. 

Apesar de N.iheringi ter apresentado respostas negativas também para os dois 

metais, estas parecem ter sido menos severas para esta espécie do que para A. 

furcatus. Dentre as espécies de Copepoda que ocorreram nos tanques, N. iheringi foi 

a que atingiu as maiores densidades e obteve a maior produção de ovos. Nos tanques 

contaminados puderam ser observados efeitos sobre sua população, no entanto as 

densidades desta espécie para os tanques com metais foram superiores às 

densidades no tanque controle. A maior tolerância de N. iheringi a condições adversas 
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já é conhecida. De acordo com Rietzler et al (2002), N. iheringi ocupa reservatórios 

com alta turbidez, alta condutividade e baixas concentrações de oxigênio dissolvido. 

Ainda segundo os autores, N. iheringi tolera uma amplitude bem maior de 

condutividade do que A. furcatus, sendo as duas espécies possíveis indicadores de 

águas oligotróficas e eutróficas. Deste modo, provavelmente em ambientes 

impactados, como nos mesocosmos, N. iheringi deve prevalescer. 

Apesar do estoque de ovos de N. iheringi ter se mantido na maior parte do 

tempo superior no tanque com cromo do que no tanque contaminado com cobre, a 

produção de ovos por fêmea foi muito mais afetada mediante exposição ao cromo do 

que ao cobre. Isto é demonstrado principalmente por uma redução no número de ovos 

por fêmea ovada no tanque contaminado com cromo, e um aumento neste número no 

tanque com cobre, logo após a introdução dos metais. Provavelmente o cromo em 

concentrações baixas possa afetar a fertilidade das fêmeas, reduzindo assim a 

produção de ovos pela população. No entanto, apesar das fêmeas de N. iheringi 

expostas ao cobre não terem apresentado redução no número de ovos por fêmea em 

comparação às expostas ao cromo, o estoque de ovos desta espécie reduziu com o 

tempo, e as densidades totais dos adultos foram mais inferiores no tanque com cobre 

do que no tanque com cromo. 

A redução nas densidades com o tempo pôde ser observada também para A. 

furcatus e para os copepoditos e nauplii de Calanoida no tanque com cobre. Isto pode 

indicar que o sucesso no desenvolvimento dos organismos nascidos nos tanques 

contaminados com cromo foi superior ao dos indivíduos nascidos no tanque 

contaminado com cobre, o que explicaria uma densidade final maior das diversas 

categorias no tanque contaminado com cromo. Este sucesso no desenvolvimento 

pode estar relacionado a diversos fatores, entre eles uma menor predação nas fases 

mais jovens no tanque contaminado com cromo, possibilitando que um maior número 

de indivíduos chegassem à fase adulta; uma maior eficiência na utilização dos 

recursos alimentares ou então uma diferenciação de sensibilidade aos metais 

aplicados nos diversos estágios de desenvolvimento de Calanoida. Duas 

características evidenciaram um maior sucesso no desenvolvimento de Calanoida no 

tanque com cromo: o aumento do número de fêmeas ovadas até o final do 

experimento, indicando que um maior número de fêmeas chegaram a idade 

reprodutiva neste tanque, algo que não foi observado no tanque com cobre; e as 

maiores densidades de copepoditos, principalmente copepoditos IV, no tanque com 

cromo, demonstrando que uma maior parte dos indivíduos conseguiu chegar a fase 

adulta neste tanque. 
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Tabela 20 - Valores de sensibilidade (LC50 e EC50, em µg/Litro-1), obtidos em laboratório, para 
diversas espécies de Copepoda Calanoida e Cyclopoida quando expostas ao 
Sulfato de Cobre e Dicromato de Potássio (exceção: (*) Cromato de Sódio). 
NR:Não informado; S:Estático; R:Renovação. (Fonte: Diversos trabalhos, baseado 
na Base de dados da PAN - Pesticides Database - da Pesticide Action Network 
North America - PANNA - www.pesticideinfo.org) 

Nome Estágio Tempo Medida Dose Tóxica Tipo
COBRE    Média Min Max  

Nauplii 48 h LC50 32.2 13.2 38.8 NR 
Nauplii 48 h LC50 21.4 15.2 28.5 NR Copepoda (Geral) 
Nauplii 24 h LC50 - - 90 S 
Adulto NR h LC50 - 48 450 S 

Acartia clausi 
NR 48 h EC50 - 34 82 R 

Acartia simplex Adulto e Copepodito IV 24 h LC50 200 80 310 S 
Acartia tonsa Adulto 24 h LC50 - 104 311 S 
Acartia spinicauda Fêmea e Copepodito IV 48 h EC50 10 5 30 S 

Macho 48 h EC50 70 62 78 S 
Diaptomus leptopus 

Fêmea 48 h EC50 65 56 74 S 
Adulto, CV-CVI 48 h EC50 146 134 158 S Skistodiaptomus 

oregonensis Juvenil, CI-CIV 48 h EC50 151 143 158 S 
Tortanus forcipatus Fêmea e Copepodito IV 48 h EC50 40 3 630 S 
Labidocera scotti NR 24 h LC50 132 - - NR 
Undinula vulgaris NR 24 h LC50 192 - - S 
Metridia pacifica NR 24 h LC50 176 - - S 
Paracalanus parvus Adulto e Copepodito IV 24 h LC50 190 160 220 S 
Cyclops sp. NR 96 h LC50 - 252 225,000 S 

NR 96 h LT50 - 1,000 2,000 R 
NR 72 h LT50 - - 16,000 R Cyclops strenuus 
NR 5 d LT50 4,100 2,000 8,200 R 

Cyclops viridis Adulto 96 h LC50 - 230 400 S 
Tropocyclops prasinus 
mexicanus Adulto e Copepodito V 48 h EC50 - 15 2,915 S 

CROMO        
Fêmea Adulta < 24 h NR - 4000 5000 S 

Acartia clausi 
Fêmea Adulta 48 h LC50 - 8,830 16,990 R 

Acartia clausi* Adulto 96 h LC50 6,643 5,697 7,987 NR 
Cyclops* Adulto 48 h LC50 10,470 - - S 
Pseudodiaptomus 
coronatus* Adulto 96 h LC50 3,650 1,290 6,250 NR 

  

A exposição de Calanoida a metais pesados, como o cobre e o cromo, pode ter 

como uma de suas principais conseqüências a redução na produção de ovos e de sua 

viabilidade. Este efeito pôde ser observado neste experimento para os dois metais, 

nas duas espécies de Calanoida, sendo que o cobre parece ter causado um efeito 

mais severo sobre a produção de ovos. É conhecido que a exposição de Copepoda a 

outros metais causou a redução na produção de ovos. Hook & Fisher (2002) 

observaram que a exposição de copépodos (Acartia tonsa e A. hudsonica) a 

concentrações subletais de metais (Ag, Zn, Hg, Cd, Mn), via cadeia trófica, causou um 

decréscimo acentuado na produção de ovos das espécies. Segundo os autores, 
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possivelmente os metais interferem na produção de ovos promovendo a alteração da 

vitelogênese, decrescendo a acumulação de vitelo no ovário em desenvolvimento. 

Devido ao fato do processo ser comum em animais ovíparos, é possível que a 

acumulação de metais em outras espécies possam causar similarmente uma 

diminuição na reprodução. 

Um dos efeitos observados da exposição de Copepoda ao cobre é a redução 

na taxa de alimentação dos organismos (redução na alimentação ou na eficiência de 

utilização do recurso alimentar), o que pode ter influenciado no desenvolvimento 

menos eficiente dos organismos no tanque contaminando com cobre. De acordo com 

Sharp & Stearns (1997), a taxa de alimentação é um indicador sensível de estresse a 

exposições subletais de metais, sendo que alterações na atividade de Copepoda 

Calanoida podem ter efeitos significantivos na dinâmica populacional, através de 

mudanças das taxas de produção de ovos e desenvolvimento. Os autores observaram 

uma redução intensa na taxa de alimentação de Acartia hudsonica após 24 horas de 

exposição ao cobre. Sosnowski et al (1979) demonstraram que populações de Acartia 

tonsa apresentam uma sensibilidade ao cobre variável, dependente da densidade 

populacional e abundância e qualidade alimentar. Os autores observaram que quanto 

maior era a população de A. tonsa, menor seu LC50, e quanto mais alimento 

disponível, maior seu LC50. Deste modo, os autores chegaram a valores de LC50 72h 

de 9 a 78 µg.Litro-1 de cobre para entra espécie. 

Possivelmente um dos fatores mais importantes que justificariam o sucesso no 

desenvolvimento seria a hipótese de que haja diferenças na sensibilidade dos 

diferentes estágios de desenvolvimento de Copepoda. Os resultados deste 

experimento sugerem que os nauplii de Copepoda são mais sensíveis a presença do 

cobre do que a do cromo. No entanto, a hipótese de sensibilidade dos nauplii ao cobre 

é bastante controversa, já que alguns estudos demosntraram resultados bem 

diferentes. 

Winner et al (1990), por exemplo, observaram em experimentos sazonais de 

mesocosmos para concentrações relativamente baixas de cobre (20 e 40 µg.Litro-1) 

que apesar de haverem diferenças sazonais na sensibilidade entre Calanoida e 

Cyclopoida, sendo os Calanoida mais sensíveis que os Cyclopoida, os nauplii dos dois 

grupos não apresentaram efeito em nenhuma estação do ano. De acordo com o 

resultado dos autores, os nauplii foram menos sensíveis a contaminação do meio do 

que os copepoditos e adultos de Copepoda. Rico-Martínez et al. (1998) também 

observaram uma maior tolerância dos nauplii de Copepoda a introdução de cobre em 

microcosmos laboratoriais (aquários), porém esta foi menor quanto maior a 

concentração do metal. Os autores salientaram que os nauplii representaram mais de 
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80% do total de Copepoda ao longo do experimento, apesar de estágios larvais serem 

reconhecidos como a fase de desenvolvimento do ciclo de vida de animais aquáticos 

mais sensível a contaminantes. 

No entanto, o íon cobre tem reconhecida toxicidade a nauplii de Copepoda 

Calanoida marinhos. Sunda et al. (1990), executaram experimentos nos quais se 

avaliou a toxicidade do cobre dissolvido a nauplii de Acartia tonsa. Os autores 

expuseram os nauplii de A. tonsa ao metal e testaram o efeito da adição de quelantes 

na solução, como o EDTA, para avaliar se os efeitos tóxicos alteravam com a redução 

dos íons cobre dissolvidos. Seus resultados indicaram que a sobreviência dos nauplii 

estava inversamente relacionada a concentração do íon cobre livre. 

Apesar dos haverem evidências na bibliografia que indicam uma maior 

tolerância dos nauplii de Calanoida ao cobre, os resultados do presente experimento 

indicam que isto provavelmente não pode ser extrapolado para todas as espécies de 

Copepoda, uma vez que grande parte dos resultados que se tem com testes de campo 

com cobre é feita em ambientes de alta latitude, alguns em lagos que chegam a 

congelar uma época do ano. Evidentemente, a sensibilidade de espécies adaptadas a 

regimes climáticos tão severos pode ser diferente dos Copepoda Neotropicais, 

adaptados a ambientes com temperaturas altas e mais estáveis a maior parte do ano. 

Porém, caso realmente os nauplii de Calanoida sejam menos sensíveis ao cobre, os 

resultados no presente experimento podem dar sustentação a uma outra hipótese 

importante, a de que haja uma redução na viabilidade dos ovos quando as fêmeas são 

expostas ao cobre. 

Sendo assim, como os nauplii de A. tonsa, provavelmente os nauplii de N. 

iheringi e A. furcatus podem apresentar também sensibilidade ao cobre. No entanto, 

os efeitos relacionados à redução na produção e viabilidade dos ovos podem ter sido 

mais importantes na redução da densidade dos nauplii de Calanoida no tanque com 

cobre, já que o mesmo efeito foi observado para os nauplii de Cyclopoida. Além disso, 

alguns experimentos demonstraram que a presença de metais em concentrações 

baixas podem ser ingeridas através de algas pelos Calanoida, e uma conseqüente 

redução na produção de ovos é observada (Hook & Fisher, 2002), sendo que o cobre 

também apresenta este efeito (Sosnowski et al, 1979). Sosnowski & Gentile (1978) 

observaram que metais como cobre, cádmio e mercúrio podem apresentar efeitos 

negativos na presença e abundância de ovos de A. tonsa, afetando a eficiência 

reprodutiva da espécie. 

Em outro experimento executado com cromo, Gagneten (2002b) encontrou 

resultados muito parecidos com os do presente estudo, porém o autor utilizou 

concentrações superiores, o que permitiu observar melhor os diferentes níveis de 
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sensibilidade na população. Segundo o autor, em todos os tratamentos se registrou 

uma importante recuperação dos nauplii logo após a contaminação do meio, e que 

junto com uma espécie de Rotifera, mostraram ser mais tolerantes que os Cladocera e 

Copepoda adultos. Os resultados do experimento de Gagneten (2002b) estão de 

acordo com os resultados aqui obtidos, demonstrando que ambos responderam de 

forma similar ao cromo longo do tempo. 

 Gagneten (2002b), observou em seus resultados que a mudança na estrutura 

de tamanho da comunidade por diminuição dos organismos de maior tamanho 

determina uma simplificação da rede trófica com a dominância de R estrategistas. 

Outros autores também observaram em seus experimentos um predomínio de 

organismos zooplanctônicos menores em experimentos com cobre (Havens, 1994) e 

pesticidas (Hanazato et al, 1989; Hanazato, 1998), indicando uma reestruturação da 

comunidade na presença de determinados contaminantes. No entanto, a dominância 

de organismos menores pode estar relacionada não somente à ação tóxica do 

contaminante, mas também a um desenvolvimento da comunidade em um ponto de 

equilíbrio diferenciado devido a exclusão de competidores. Hanazato & Yasuno (1987) 

observaram que em tanques contaminados com o inseticida Carbaryl, foram 

dominantes nos tanques os Cladocera e não os Rotifera, provavelmente por exclusão 

competitiva. 

 A tolerância dos nauplii de Copepoda pode ter relação com a evolução na 

ocupação dos ambientes aquáticos continentais por este grupo. Como o meio mais 

eficiente de dispersão nos ambientes aquáticos é feito pelo plâncton, e principalmente 

através dos estágios larvais (mais abundantes e de menor tamanho, tornando-os 

menos susceptíveis à predação), os copépodos invasores do ambiente aquático 

continental que em sua linha evolutiva tivessem nauplii e copepoditos mais resistentes 

às variações ambientais podem ter tido um sucesso maior do que aqueles com 

estágios larvais sensíveis. Isto porque ao terem encontrado ambientes completamente 

diferentes e instáveis em comparação com o ambiente marinho, somente as larvas 

mais resistentes conseguiriam tolerar estas alterações do meio e efetivamente 

colonizar estes novos ambientes. Provavelmente, este foi um dos aspectos que podem 

ter contribuído para que a diversidade de espécies de água doce deste grupo seja hoje 

bem inferior à dos Copepoda marinhos, porém com organismos muito mais 

especializados e com estratégias de sobrevivência muito mais evoluídas, como é o 

caso dos ovos e estágios de resistência. Uma boa abordagem sobre o complexo e 

fascinante tema da teoria de invasão do ambiente de água doce por organismos 

marinhos pode ser observada no capítulo introdutório de Pennak (1989). 
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 Sendo assim, em geral, os Calanoida apresentaram uma resposta mais 

negativa no tanque contaminado com cobre do que no tanque contaminado com 

cromo. Dentre os Calanoida, A. furcatus foi a espécie que apresentou maior 

sensibilidade a presença de ambos os metais, porém as duas espécies apresentaram 

uma sensibilidade maior a presença do cobre do que do cromo. Além disso, apesar 

das fêmeas de N. iheringi terem aumentado sua produção de ovos por indivíduo após 

a contaminação do tanque com cobre, e reduzido no tanque com cromo, este segundo 

foi o que apresentou o maior crescimento da população, indicando que o cobre pode 

ter afetado negativamente o sucesso no desenvolvimento dos organismos. Além disso, 

a redução em proporção dos adultos e copepoditos de Cyclopoida no tanque com 

cromo pode ter possibilitado um maior desenvolvimento dos Calanoida neste tanque 

do que no contaminado com cobre, onde houve um leve aumento dos adultos e 

copepoditos de Cyclopoida. 

 De acordo com Matsumura-Tundisi et al. (1990), os Copepoda da família 

Cyclopidae representam um importante papel como invertebrados predadores 

pelágicos e devem ser considerados, além dos peixes, como determinantes da 

abundância e estrutura da comunidade zooplanctônica. De acordo com Hutchinson 

(1967), todos os Cyclopoida de vida livre devem ser conceituados como raptoriais, 

seja o alimento capturado por eles um animal ou planta. Mecanismos de filtração não 

são desenvolvidos neste grupo, e em geral as espécies carnívoras são maiores que as 

espécies herbívoras. O hábito carnívoro deste grupo é primitivo, e parece provável que 

o desenvolvimento da alimentação com algas forneceu um aumento tão grande no 

potencial nutricional, que espécies herbívoras co-existentes não se limitam umas com 

as outras por competição por alimento, fato que pode ter sido responsável por uma 

especiação mais intensa nestas espécies herbívoras. 

 Considerando a importância que este grupo possui em ambientes aquáticos, a 

compreensão da dinâmica de suas espécies nos tanques experimentais é, portanto, 

essencial para a compreensão de um dos fatores mais importantes na dinâmica de 

toda comunidade zooplanctônica: a predação. De acordo com Rietzler (1995), os 

Cyclopoida constituem um grupo com um amplo espectro alimentar, onde grande parte 

das espécies são potencialmente omnívoras, podendo apresentar diferentes graus de 

herbivoria, carnivoria e consumo de detritos, dependendo das fases de 

desenvolvimento e do ambiente em que se encontram e, por apresentarem hábito 

raptorial, tornam-se mais versáteis em sua alimentação. 

 Infelizmente, grande parte dos dados existentes sobre a sensibilidade dos 

Copepoda a diversas substâncias restringe-se basicamente aos Calanoida, com 

poucos trabalhos que se preocuparam em fazer testes laboratoriais com Cyclopoida. 
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No entanto, esta questão é compreensível, pois o cultivo dos Calanoida é 

relativamente mais fácil do que os Cyclopoida, tanto devido ao regime alimentar 

quanto ao tamanho e identificação de estágios de desenvolvimento. Além disso, o 

objetivo de testes laboratoriais é procurar analisar espécies que sejam mais sensíveis 

no ambiente (ver explicação na Introdução), o que, na maioria dos casos, não se 

adequa aos Cyclopoida, que são geralmente mais resistentes à alterações e 

contaminações do meio. Diversos trabalhos comprovam este fato, como os exemplos 

a seguir. 

 Em estudos realizados em locais altamente impactados pela contaminação 

com metais, a diversidade de espécies é geralmente muito baixa, sendo que poucos 

organismos compõem a comunidade zooplanctônica. Um bom exemplo da tolerância à 

contaminação pelos Cyclopoida é o estudo feito por Bonacina & Pasteria (2001), no 

lago Orta, ao norte da Itália. Este lago sofreu diversos tipos de impactos e 

contaminação por diversos contaminantes, entre eles, altas concentrações de cobre, 

cromo e alumínio. O lago chegou a certo ponto de acidez e contaminação por metais 

em que praticamente toda a comunidade zooplanctôncia tinha sido extinta, sendo 

considerado estéril em 1930. Com o tempo as condições do lago foram melhorando, 

porém somente organismos resistentes às condições adversas do lago foram 

pioneiros em sua colonização. Nesta fase, a comunidade zooplanctônica foi 

caracterizada por Cyclops abyssorum, um Copepoda Cyclopoida, e alguns poucos 

rotíferos, principalmente Hexarthra fennica. Somente anos depois a comunidade 

começou a se reestruturar, e só retornou a um ponto melhor após um longo tratamento 

do lago. 

Um outro exemplo é o trabalho de Monteiro et al. (1995), no qual os autores 

avaliaram os efeitos da contaminação por metais (principalmente Cu, Cd e Zn) do rio 

Sado, em Portugal, sobre o plâncton, e observaram que nos pontos de maior estresse 

químico do rio, a contaminação causou um decréscimo muito acentuado da 

diversidade e riqueza. Neste ponto, Acanthocyclops robustus, outro Copepoda 

Cyclopoida, apresentou um grande desenvolvimento, dominando o zooplâncton nas 

áreas mais impactadas. De acordo com os autores, em ambientes impactados por 

metais, como contaminações crônicas de cobre, Cyclopoida apresentam uma melhor 

tolerância em relação aos Cladocera e Rotifera. Na Tabela 20 pode-se observar que 

as espécies de Cyclopoida geralmente apresentam valores de LC50 superiores aos 

Calanoida, tanto para o cobre quanto para o cromo. O reconhecimento desta maior 

tolerância de Cyclopoida é importante para uma melhor compreensão das respostas 

observadas nos tanques. 
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Em todos os tanques experimentais, controle e contaminados, foram 

observadas duas espécies de Cyclopoida: M. longisetus e T. minutus. De acordo com 

Hutchinson (1967), espécies do gênero Mesocyclops e Thermocyclops são muito 

próximas taxonômicamente, e possuem um nível de especialização ecológica muito 

íntima. O presente estudo pôde evidenciar uma relação ecológica muito próxima entre 

as duas espécies, tanque que em todos os tanques foi observado um mesmo padrão 

de comportamento: enquanto M. longisetus apresenta altas densidades, T. minutus 

não apresenta um crescimento efetivo de sua população, porém quando M. longisetus 

diminuiu em densidade, foi registrado um aumento na densidade de T. minutus. 

O tanque em que esta relação fica mais evidenciada é aquele contaminado 

com cobre. Neste tanque, a densidade numérica de T. minutus foi maior no início do 

experimento, antes da contaminação. Após a introdução do metal, verificou-se uma 

redução na densidade da espécie até o final do experimento, enquanto para M. 

longisetus, pouco observado neste tanque no início, verificou-se situação contrária. No 

tanque com cromo, uma situação inversa foi observada. A espécie T. minutus foi 

pouco registrada no início do experimento, porém M. longisetus também apresentou 

reduzida densidade. Após a contaminação, ocorreu um aumento na densidade de M. 

longisetus e somente após sua menor densidade é que a espécie T. minutus 

apresentou densidade mais elevada. No tanque controle esta relação ficou um pouco 

menos evidente, pois as duas espécies aumentaram sua densidade no final do 

experimento, porém T. minutus foi a única a apresentar densidades maiores que M. 

longisetus no início do experimento, e no final do mesmo. Quando M. longisetus 

aumentou muito sua densidade, T. minutus também cresceu, porém em densidades 

inferiores, sendo esta menos evidente nos tanques controle e com cromo. 

Esta relação fica mais evidente quando se observam os valores das 

densidades dos copepoditos de cada espécie, pois os resultados dos adultos são 

muito mais irregulares. Estes valores mais irregulares dos adultos de Cyclopoida 

podem ter ocorrido devido a influência da estrutura experimental. Provavelmente, com 

o enclausuramento os adultos de Cyclopoida devem apresentar um comportamento 

não somente planctônico, ficando aderidos à parede da estrutura experimental e 

saindo de lá basicamente para procurar presas e reproduzir. Provavelmente a parede 

dos tanques deve ser um atrativo para estes organismos pois lá se encontram 

diversas espécies aderidas, principalmente de organismos não planctônicos ou 

planctônicos ocasionais, como algas (perifiton), rotíferos, bactérias, etc... Em 

observações feitas em laboratório sem quantificação, foi colocado plâncton recém 

coletado da Represa do Broa em aquários de 100 litros, e observado o comportamento 

dos organismos por algum tempo. Os Cyclopoida, principalmente as espécies maiores, 
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como M. longisetus, permaneciam a maior parte do tempo aderidas a parede do 

aquário. Com o passar do tempo, verificou-se uma redução (visual) muito intensa na 

densidade do zooplâncton no aquário, porém criou-se filmes de algas na parede do 

mesmo. Neste momento, verificou-se com maior freqüência os Cyclopoida aderidos na 

parede do aquário. 

Este comportamento pode ter ocorrido nos tanques experimentais. Sendo 

assim, como as coletas foram feitas somente no ambiente planctônico, os Cyclopoida 

adultos devem ter sido coletados com a freqüência de que saiam da parede do tanque. 

No entanto, com o aumento na densidade destes organismos no tanque, maior deve 

se tornar a freqüência em capturá-los em amostras de plâncton. Desta forma, mesmo 

que provavelmente este comportamento dos adultos tenha ocorrido dentro do tanque, 

as coletas de adultos de Cyclopoida corresponderam proporcionalmente ao aumento 

ou redução das espécies. O principal fator que justifica isto são os valores das 

densidades de jovens de Cyclopoida, principalmente nauplii e copepoditos I e II, que 

correspondem ao comportamento dos adultos. Por serem estes estágios os menores, 

seu comportamento planctônico deve ser mais acentuado, tanto para a procura de 

alimento quanto para evitar a predação. 

Deste modo, as relações de alternância entre as duas espécies ficam mais 

pronunciadas quando se observam os valores de densidade de copepoditos 

(principalmente copepoditos I e II) de Cyclopoida. Pode-se observar que com a 

alteração da reprodução de M. longisetus (através da avaliação da densidade de 

copepoditos), T. minutus correspondeu inversamente. Provavelmente dentro dos 

tanques M. longisetus tenha exercido algum tipo de controle importante sobre a 

população de T. minutus, como predação ou competição pelos mesmos recursos 

alimentares. 

Rietzler (1995) estudou a ecologia dos Cyclopoida na represa de Barra Bonita - 

SP. Foram observadas para a represa duas espécies de Mesocyclops e três de 

Thermocyclops, e dentre estas as mesmas espécies encontradas na Represa do Broa. 

No entanto, na Represa de Barra Bonita, as duas espécies foram observadas em 

períodos diferentes, sendo que quando uma apresentou alta densidade, a outra foi 

pouco registrada, assim como os resultados observados no presente experimento. No 

entanto, provavelmente a disputa pelos mesmos recursos alimentares não tenha sido 

a forma de controle que M. longisetus exerceu sobre T. minutus. De acordo com as 

observaçães feitas pelo autor com relação ao regime alimentar das espécies, M. 

longisetus e T. minutus são espécies potencialmente omnívoras, e não apresentaram 

sobreposição de nichos na Represa de Barra Bonita, pois seus principais itens 
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alimentares foram diferentes. T. minutus consumiu mais detritos e colônias de 

Microcystis, enquanto M. longisetus consumiu detritos e diatomáceas. 

Desta forma, baseado nos resultados de Rietzler (1995), a competição por 

recursos alimentares similares deve ser reduzida para as duas espécies. Assim, 

provavelmente a predação de M. longisetus sobre T. minutus seja um fator muito 

importante no controle populacional da segunda espécie. Nas amostras analisadas 

foram observados alguns adultos e copepoditos de M. longisetus predando nauplii de 

Cyclopoida e copepoditos de T. minutus, o que representa um indício de que a 

predação estava ocorrendo dentro dos tanques, apesar de não ter sido feita uma 

avaliação quantitativa. Esta relação de predação já foi observada para outras espécies 

destes gêneros por Maier (1990), que verificou a seletividade de Mesocyclops leuckarti 

e Acanthocyclops robustus na predação de nauplii de Thermocyclops crassus e 

Asplanchna sp. em relação a Moina sp. 

O comportamento alimentar pode ser diferente entre estas espécies nas 

represas de Barra Bonita e do Broa devido ao fato de que os dois ambientes são 

essencialmente diferentes em sua complexidade, trofia e estrutura trófica (Calijuri & 

Tundisi, 1990). Deste modo, as espécies podem se adaptar a regimes alimentares 

apropriados a condição do ambiente presente. A plasticidade alimentar dos Cyclopoida 

é reconhecida (Rietzler, 1995), e mesmo no ambiente de Barra Bonita o gênero 

Mesocyclops é um importante predador intrazooplanctônico (Matsumura-Tundisi et al, 

1990), e o mesmo deve ocorrer no reservatório do Broa. No entanto, as condições de 

enclausuramento da comunidade podem ter acentuado a pressão de predação de M. 

longisetus sobre as outras espécies, como T. minutus, seja por alteração da 

disponibilidade e diversidade natural do alimento, seja pelo aumento nas chances de 

encontro entre predador e presa em um ambiente restrito. 

O sucesso no desenvolvimento de M. longisetus pode ser diferente nas 

Represas do Broa e de Barra Bonita, fazendo com que a interferência desta espécie 

na estruturação da comunidade zooplanctônica também possa ser diferente nos dois 

ambientes. Segundo (Rietzler, 1995), M. longisetus apresenta um elevado 

requerimento energético, e no caso da Represa de Barra Bonita, onde provavelmente 

há uma grande competição por recursos alimentares (por existirem, por exemplo, mais 

espécies do mesmo gênero no ambiente), seu regime alimentar pode tender a ser 

mais diversificado, o que pode influenciar no sucesso do desenvolvimento da espécie. 

Este fato pode ter feito com que M. longisetus, ao não encontrar competição na 

Represa do Broa (por ser a única espécie do gênero observada nos tanques), pudesse 

obter um sucesso maior em seu desenvolvimento através de um regime alimentar 

mais carnívoro. No caso da Represa do Broa, esta espécie deve encontrar condições 
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ótimas para se desenvolver, o que pode favorecer uma alteração do comportamento 

alimentar nesta espécie. 

A predação de M. longisetus não deve ter se restringido basicamente a T. 

minutus dentro dos tanques experimentais, o que provavelmente foi um fator essencial 

no controle de outras populações. Matsumura-Tundisi et al (1990) realizaram 

experimentos de predação de M. longisetus sobre B. calyciflorus, C. cornuta e nauplii 

de N. iheringi. Os resultados dos experimentos laboratoriais de predação deste 

Cyclopoida sobre nauplii de N. iheringi (1,47 presas.Ind-1.h-1) foram levemente superior 

a predação sobre C. cornuta (1,3 presas.Ind-1.h-1), ambos sendo inferiores aos valores 

observados para B. calyciflorus (2,19 presas.Ind-1.h-1). Os autores salientam que 

provavelmente há uma preferência deste predador em B. calyciflorus numa proporção 

de 2:1 (B. calyciflorus:C.cornuta). 

Apesar da reconhecida tolerância à presença de contaminantes no meio, os 

resultados do presente experimento indicam que provavelmente existem grandes 

diferenças em termos de sensibilidade à contaminantes de diversas origens dentre os 

Cyclopoida. Kreutzweiser et al (2002) encontraram uma resposta negativa muito 

acentuada dos Copepoda para o inseticida Azadirachtin, uma substância capaz de 

regular o crescimento de Artropoda através da disrupção do processo de muda. Neste 

experimento, tanto os adultos como os juvenis de Cyclopoida e Calanoida 

apresentaram um efeito agudo a menor concentração aplicada, e nas concentrações 

maiores estas espécies foram eliminadas completamente. Esta resposta não foi 

observada para algumas espécies de Cladocera, que apresentaram um certo grau de 

resistência. O efeito seletivo de algumas substâncias nas diferentes espécies ou 

estágios de desenvolvimento pode provocar alterações importantes no funcionamento 

da cadeia trófica zooplanctônica, gerando efeitos indiretos importantes. 

O resultado que melhor ilustra a sensibilidade diferenciada das espécies foi o 

encontrado no tanque contaminado com cromo. Neste tanque M. longisetus 

apresentou uma redução na densidade de copepoditos, e uma redução mais gradual 

na densidade dos adultos com o tempo. O mesmo não foi observado para T. minutus, 

que aumentou sua densidade após a contaminação do meio. Provavelmente, M. 

longisetus seja muito mais sensível à contaminação por cromo do que T. minutus, e 

com a redução na densidade e da eficiência de captura de M. longisetus sobre outros 

organismos, tornou-se possível o desenvolvimento de outras espécies resistentes a 

este metal, antes em baixas densidades. Sendo assim, provavelmente o aumento nos 

nauplii dos Cyclopoida no tanque com cromo tenha sido proporcionado basicamente 

por nauplii de T. minutus, devido a uma redução na predação de M. longisetus, e uma 

maior atividade reprodutiva desta última espécie. 

 



 206

Além disso, no tanque contaminado com cromo, T. minutus apresentou uma 

baixa densidade de adultos, o que, juntamente com a presença de M. longisetus, deve 

ter dificultado o crescimento da espécie no início do experimento. Porém, pode-se 

observar uma leve redução na densidade de copepoditos de T. minutus após a 

contaminação do meio. Possivelmente esta espécie é sensível a presença do cromo, 

porém somente pôde ser observada esta resposta logo após a contaminação, quando 

a concentração do metal foi maior. Com o tempo, o crescimento desta espécie 

demonstrou que ela apresenta tolerância a presença deste metal, e que a redução na 

densidade de M. longisetus pode ser um fator mais importante no controle da 

população de T. minutus no meio do que a própria contaminação. 

O resultado observado no tanque com cobre foi diferente, verificando-se que M. 

longisetus conseguiu se desenvolver, o que indica que provavelmente esta espécie 

seja mais tolerante a presença do cobre e não do cromo. Além disso, como T. minutus 

apresentou densidades também elevdas depois da contaminação e antes do aumento 

de M. longisetus no meio neste tanque, provavelmente esta espécie também seja 

resistente ao cobre além do cromo. Sendo assim, provavelmente os adultos e 

copepoditos das duas espécies sejam resistentes à contaminação do meio por cobre. 

No entanto, as densidades de nauplii de Cyclopoida foram baixas neste tanque, assim 

como os de Calanoida. Provavelmente o Cobre tenha um efeito similar nos Cyclopoida 

e Calanoida, com poder de inibição da reprodução e eficiência no desenvolvimento de 

ovos e nauplii. Apesar do tanque com cobre ter apresentado densidades maiores de 

M. longisetus, somente a predação desta espécie não justificaria a redução nos 

nauplii, já que no controle ela também esteve presente em alta densidade associado a 

uma maior abundância de nauplii de Cyclopoida e Calanoida. 

A sensibilidade dos nauplii de Cyclopoida a alguns contaminantes é conhecida, 

e os efeitos da contaminação do meio sobre esta categoria populacional podem ter 

conseqüências para toda a população das espécies de Cyclopoida. Peither et al 

(1996) observaram que em experimentos executados em mesocosmos contaminados 

com Lindane (um pesticida), Eucyclops serrulatus não apresentou grande 

sensibilidade nem diferenciação da mesma entre copepoditos e adultos. Entretanto, os 

nauplii desta espécie apresentaram uma elevada sensibilidade a presença do 

pesticida, reduzindo sua densidade até o final do experimento (50 dias). Os autores 

relacionaram a total extinção de E. serrulatus do sistema não devido à atuação do 

contaminante, mas ao declínio dos nauplii desta espécie. 

Apesar de no tanque com cobre os nauplii terem apresentado um 

comportamento negativo, o mesmo não foi observado para os copepoditos. Para 

ambas as espécies os copepoditos, principalmente os copepoditos I, apresentaram um 
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bom desenvolvimento neste tanque. Sendo assim, é provável que haja uma 

diferenciação na sensibilidade dos diferentes estágios de desenvolvimento de 

Cyclopoida aos metais. Em experimentações ecológicas e ecotoxicológicas em 

laboratório, uma grande mortalidade de nauplii é geralmente observada para os 

Cyclopoida (Rietzler, 1995; Willis, 1999). Rietzler (1995) observou experimentalmente 

que em temperaturas elevadas (28°C) ocorre uma alta mortalidade de nauplii de M. 

longisetus e T. minutus. Os resultados do tanque contaminado com cobre indicam que 

provavelmente os nauplii de Cyclopoida são mais sensíveis a presença deste metal do 

que os copepoditos e adultos. Porém o tanque contaminado com cromo, M. longisetus 

apresentou uma redução acentuada nas densidades de adultos e copepoditos, 

enquanto os nauplii apresentaram um crescimento vertiginoso após a contaminação. 

O aumento na densidade de nauplii de Cyclopoida no tanque contaminado com 

cromo pode evidenciar a diferenciação em termos de sensibilidade a este metal entre 

os diferentes estágios de desenvolvimento dos Cyclopoida. Gagneten (2002) observou 

resultado parecido, sendo que os nauplii de Cyclopoida cresceram bastante nos 

tanques contaminados com cromo. Segundo o autor, a capacidade de armazenar 

esperma nas fêmeas de Cyclopoida está relacionada com este aumento na densidade 

de nauplii. Isto não necessariamente implicaria num incremento do esforço 

reprodutivo, mas sim explicaria a alta produção de larvas em todos os tanques com 

cromo e sua grande capacidade de recuperação após aplicação do contaminante. Em 

experimentos realizados com pesticidas este resultado também pôde ser observado. 

Lampert et al. (1989) observaram que a contaminação do meio por Atrazina, um 

herbicida bastante utilizado, traz conseqüências negativas para toda a comunidade 

zooplanctônica, sendo que os Copepoda Cyclopoida e os nauplii apresentaram grau 

de tolerância superior aos outros organismos. 

5.2.2.2. Cladocera 

Cladóceros e copépodos são componentes principais do mesozooplâncton 

(zooplâncton com tamanho de corpo entre 0,2 e 2 mm), e contribuem 

significativamente para a pressão de pastagem sobre o fitoplâncton. Enquanto os 

Copepoda tendem a dominar o zooplâncton na maioria dos ambientes marinhos, os 

Cladocera o fazem nos ambientes de água doce (Sommer et al, 2001).  

Os Cladocera constituem um grupo muito comum, habitando quase todos os 

tipos de corpos de água doce (Pennak, 1989). São um grupo ecológicamente 

importante, pois convertem o fitoplâncton e bactérias em proteína animal e formam 

uma porção significante da dieta de numerosas espécies de peixes (Cooney, 1995).  

As populações naturais de Cladocera constituem-se basicamente de fêmeas, que se 
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reproduzem de forma partenogenética, e comumente somente uma espécie é 

dominante numericamente (Pennak, 1989). Os machos são relativamente raros e 

aparecem na população geralmente quando as condições não são favoráveis. Outra 

característica importante é o fato das populações poderem produzir ovos de 

resistência. De acordo com Pennak (1989), a produção destes ovos de resistência é 

uma adaptação evidente a condições ambientais adversas, sendo estes ovos 

resistentes ao congelamento ou secagem. 

Os Cladocera vêm sendo utilizados como organismos teste em laboratório para 

testes de toxicidade há muito tempo, especialmente algumas espécies como as da 

família Daphnidae. De acordo com Cooney (1995), D. magna e D. pulex são 

extensivamente utilizadas em testes crônicos e agudos de toxicidade aquática como 

organismos teste em laboratório. Algumas outras espécies também são bastante 

utilizadas, como Ceriodaphnia dubia, principalmente em testes crônicos de curta 

duração e de efluentes. O gênero Ceriodaphnia é muito relacionado e similar 

morfologicamente ao gênero Daphnia, porém são menores e possuem um tempo de 

geração também menor. Desta forma, a importância destas espécies em comunidades 

aquáticas fazem delas escolhas lógicas na inclusão entre espécies que precisam ser 

protegidas (Cooney, 1995). 

Segundo Cooney (1995), Os “dafinídeos” são apropriados para o uso em testes 

de toxicidade rotineiros por diversas razões: (1) São amplamente distribuídos por 

corpos d’água e estão presentes ao longo de uma grande variedade de habitats; (2) 

são importantes ligações em muitas cadeias tróficas importantes e uma fonte 

significante de alimento para peixes pequenos; (3) possuem um ciclo de vida 

relativamente curto e são fáceis de se cultivar em laboratório; (4) são sensíveis a uma 

grande variedade de contaminantes aquáticos e são amplamente utilizados como 

organismos teste para avaliação de toxicidade crônica e aguda de substâncias 

químicas e efluentes; e (5) pelo seu tamanho pequeno, requerem pequenos volumes 

de solução teste e água de diluição. 

Devido a estas diversas vantagens de cultivo laboratorial e teste que os 

“dafinídeos” apresentam com relação às outras famílias de Cladocera, e pelo fato dos 

diversos órgãos reguladores ambientais em diversos países terem como organismos 

teste padrão espécies principalmente do gêneros Daphnia e Ceriodaphnia, a maior 

parte dos trabalhos de toxicidade existentes está relacionada a espécies da família 

Daphnidae. Na Tabela 21 constam alguns valores médios de LC50 para algumas 

espécies de Cladocera para os dois metais testados neste trabalho. Pode-se observar 

que o cobre é, em geral, mais tóxico do que o cromo para a maioria das espécies de 

Cladocera presente na literatura. No entanto, verifica-se que existem diferenças 
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marcantes entre algumas espécies, como D. lumholzi e C. dubia. Em testes de campo, 

estas diferenças podem definir a reestruturação das comunidade através da 

eliminação das espécies mais sensíveis. 
 

Tabela 21 - Média e desvio padrão de valores de LC50 para Sulfato de Cobre e Dicromato de 
Potássio para algumas espécies de Cladocera. (Fonte: Diversos trabalhos, 
baseado na Base de dados da PAN - Pesticides Database - da Pesticide Action 
Network North America - PANNA - www.pesticideinfo.org) 

Espécie Média LC50 
(µg/L) 

Desvio 
padrão LC50 

Número de 
Estudos 

Classificação média 
de toxicidade 

Cobre     
Ceriodaphnia dubia 32,5 40,4 27 Muito Alta 
Daphnia carinata 28,0 - 1 Muito Alta 
Daphnia lumholzi 340,0 36,0 4 Alta 
Daphnia magna 68,4 107,4 91 Muito Alta 
Daphnia pulex 33,4 20,4 21 Muito Alta 
Moina macrocopa 45,8 39,3 4 Muito Alta 
Moina mongolica 96,1 7,30 2 Muito Alta 

Cromo     
Ceriodaphnia dubia 38,5 20,3 18 Muito Alta 
Daphnia magna 435,5 601,4 37 Alta 
Daphnia obtusa 61,0 - 1 Muito Alta 
Daphnia pulex 464,0 423,6 13 Alta 
Moina macrocopa 560,0 200,0 2 Alta 
Moina mongolica 5430 1190 2 Moderada 
 

Nos mesocosmos foram observadas 12 espécies de Cladocera, sendo que o 

tanque contaminado com cobre foi o que apresentou o maior número de espécies, e o 

controle a menor riqueza entre os tanques. Esta diferença pode estar relacionada com 

diversos fatores, como um possível enclausuramento diferenciado da comunidade no 

início do experimento, favorecendo algumas espécies e excluindo outras. Outro fator 

importante seria um estoque diferenciado de ovos de resistência no sedimento de 

certas espécies nos locais onde os tanques foram construídos, como o observado por 

Barry & Logan (1998), que encontraram um estoque freqüente de ovos de resistência 

de Simocephalus nos sedimentos de tanques experimentais, o que demonstrou ser 

importante para a colonização dos tanques. No entanto, a sensibilidade das espécies 

foi diferenciada para cada um dos metais. Em geral, os dois metais causaram efeitos 

agudos em algumas espécies de Cladocera dentro dos tanques, fazendo com que 

algumas delas reduzissem muito sua densidade ou reprodução, ou então que até 

fossem extintas dos sistemas. Esta pode ter sido uma das razões pela qual pode ter 

ocorrido um desenvolvimento diferenciado dos Cladocera em cada tanque. 

A família Daphnidae foi a que apresentou o maior número de espécies ao longo 

do experimento em todos os tanques, sendo representada por Ceriodaphnia silvestrii, 
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Ceriodaphnia cornuta, Daphnia gessneri e Simocephalus serrulatus. As espécies C. 

silvestrii e C. cornuta foram observadas em todos os tanques, porém S. serrulatus só 

não foi observado no tanque controle, e D. gessneri somente foi registrada no tanque 

com cobre. 

As duas espécies de Ceriodaphnia foram observadas em todos os tanques, e 

apresentaram uma dinâmica de desenvolvimento em ambiente contaminado e livre de 

contaminação diferenciada. No tanque controle as duas espécies apresentaram 

densidades baixas no início do experimento, sendo que C. silvestrii apresentou 

densidades maiores que C. cornuta. As duas espécies somente apresentaram um 

desenvolvimento acentuado, tanto em densidade quanto em produção de ovos, após o 

declínio de B. longirostris. Este aumento na densidade e atividade reprodutiva de 

Ceriodaphnia somente após o declínio de B. longirostris pode estar indicando que 

estas espécies podem apresentar uma competição por recursos. Apesar de C. 

silvestrii ter apresentado uma densidade maior que C. cornuta no início do 

experimento, sua densidade foi menor justamente no período em que B. longirostris 

apresentou sua maior densidade, o que corrobora com a hipótese de competição por 

recursos. Além disso, C. cornuta somente foi registrada após as 456 horas, e sua 

densidade foi maior a redução de B. longirostris. 

Nos tanques contaminados, o comportamento das duas espécies foi 

diferenciado. A competição por recursos com B. longirostris provavelmente não 

ocorreu nestes tanques, pois esta espécie sofreu efeitos agudos com a introdução dos 

metais (ver discussão posterior). C. silvestrii apresentou sensibilidade aos dois metais 

aplicados, como demonstrado pela redução acentuada da densidade nos dois tanques 

após a contaminação. No entanto, os resultados indicam que os efeitos do cromo 

parecem ter sido mais severos do que os do cobre para esta espécie. No tanque 

contaminado com cobre a espécie sofreu uma maior redução em sua densidade, 

porém não chegou a ser extinta, voltando a aumentar da metade do experimento em 

diante. Além disso, a produção de ovos desta espécie sofreu um declínio somente 

logo após a contaminação, provavelmente devido a uma liberação dos ovos causada 

por um efeito agudo da exposição ao cobre (como um “aborto”). No entanto, a 

contaminação não causou uma redução na produção de ovos efetivamente, pois logo 

após esta voltou a crescer e a população manteve-se ao longo do período com uma 

média se 15,9% das fêmeas ovadas, apresentando, inclusive, um aumento na 

produção de ovos no final do experimento. Isto indica que o efeito da exposição pelo 

cobre teve uma característica mais aguda inicialmente, responsável pela morte e 

“aborto” de ovos por grande parte da população, no entanto os efeitos crônicos devem 

ter sido baixos, pois a população voltou a crescer no final. 
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Já no tanque com cromo, a espécie simplesmente não foi mais registrada após 

a contaminação, voltando a ocorrer, em baixa densidade, no final do experimento, com 

uma reduzida produção de ovos. Estes resultados indicam que o cromo apresenta 

uma toxicidade elevada para esta espécie, tendo um efeito mais agudo inicialmente. A 

recuperação da população se deu de forma mais lenta, e com uma menor produção de 

ovos do que no tanque com cobre, o que indica que provavelmente o cromo provocou, 

além do efeito agudo inicial, efeitos crônicos nesta população devido a exposição 

contínua ao metal. Resultados de Oliveira-Neto (2000) indicaram que a faixa de 

sensibilidade de C. silvestrii em laboratório para o Dicromato de Potássio é 20 a 72 

µg.Litro-1, e o CE (I) (Concentração efetiva inicial que causa imobilidade a 50% dos 

indivíduos em 24/48 horas) é de 46 µg.Litro-1. Desta forma, a concentração de cromo 

aplicada se encontra dentro da faixa em que a espécie demonstra maior sensibilidade 

ao metal. 

Estes resultados estão de acordo com os encontrados por Gagnaten (2002a), 

em mesocomos contaminados por cromo, onde Ceriodaphnia dubia foi uma das 

espécies de Cladocera que apresentaram as maiores densidades no tanque 

contaminado com 0,1 mg.Litro-1 de Cr (a menor concentração aplicada no 

experimento). De acordo com os resultados do autor, esta espécie apresentou uma 

redução logo após a contaminação do meio, porém voltou a aumentar em densidade e 

apresentar variações acentuadas na densidade após a dupla contaminação, sendo 

que a maior densidade ocorreu após a primeira contaminação. 

Ceriodaphnia cornuta, por sua vez, apresentou um comportamento 

completamente diferente para os dois metais. No tanque com cobre apresentou 

densidade inicial alta, porém com a contaminação sofreu um grande declínio, 

indicando que este metal exerceu um efeito agudo sobre esta espécie logo após a 

contaminação. A espécie não produziu mais ovos após a contaminação, voltando a 

reproduzir da metade do experimento em diante, porém esta produção foi bem inferior 

a inicial. Isto indica que o cobre pode ter causado um efeito crônico na espécie, o que 

provavelmente impediu seu crescimento e produção de ovos de forma similar ao 

quantificado no início do experimento. 

Os resultados da contaminação por cobre sobre as duas espécies de 

Ceriodaphnia aqui observadas coincidem com os encontrados por Rico-Martínez et al 

(1998) para Ceriodaphnia lacustris em microcosmos laboratoriais. Os autores 

observaram que C. lacustris foi uma das espécies que demonstraram uma certa 

tolerância superior à contaminação por cobre. Os autores observaram o 

desaparecimento da espécie logo após a contaminação dos microcosmos com 0,05 

mg.Litro-1 de cobre, voltando a ser observada do 6° dia após a contaminação até o 
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final do experimento. Porém, no microcosmos contaminado com 0,45 mg.Litro¹ de 

cobre, a espécie não foi registrada a partir do 3° dia após a contaminação, voltando a 

ser observada em densidades bem menores que as iniciais no 18° dia. 

No entanto, há registros de que a sensibilidade das espécies deste gênero 

pode ser bem diferente no ambiente para o cobre. Winner et al (1990) observaram que 

Daphnia e Ceriodaphnia foram os organismos planctônicos menos sensíveis à 

contaminação por 20 e 40 µg.Litro-1 de cobre. Apesar de mais de 80% dos taxa 

zooplanctônicos observados terem sido negativamente afetados pela exposição a 40 

µg.Litro-1 de cobre durante a primavera, nestes mesmos mesocosmos nem Daphnia, 

nem Ceriodaphnia, foram afetadas pela contaminação do meio. Monteiro et al. (1995) 

observou Ceriodaphnia megops somente no segundo ponto mais contaminado por 

metais no rio Sado. No entanto, este trecho do rio onde a espécie foi observada é 

caracterizado por ter uma concentração de cobre inferior a outros trechos do rio, 

(abaixo de 10 µg.Litro-1 de cobre), porém apresentava concentrações altas de cádmio 

e zinco. 

No tanque contaminado com cromo, C. cornuta somente passou a ser 

observada da metade do experimento em diante, aumentando em densidade e 

atividade reprodutiva. Este resultado indica que provavelmente C. cornuta é uma 

espécie mais tolerante a presença do cromo do que C. silvestrii, o que possibilitou seu 

desenvolvimento no tanque contaminado com cromo. Além disso, o aumento desta 

espécie no período citado coincide com o declínio de algumas espécies 

potencialmente competidoras por recursos, como C. silvestrii, B. longirostris e D. 

birgei, e de M. longisetus, provavelmente o principal predador. Com isto, a espécie 

pode ter encontrado condições favoráveis para se desenvolver e crescer, tendo em 

vista a redução da predação e a competição por recursos. 

Alguns trabalhos têm demonstrado que a redução da competição por recursos 

e da predação parecem ser fatores importantes para o sucesso de espécies de 

Ceriodaphnia em ambientes contaminados. Gagnaten (2002a) observou que os 

Cladocera não foram capazes de repovoar mesocosmos contaminados com 

concentrações de 0,4; 0,7 e 1,0 mg.Litro-1 de cromo após 77 dias de experimento. 

Porém, no tanque contaminado com 0,1 mg.Litro-1 de Cr, o repovoamento foi 

observado após 56 dias do início da exposição ao cromo, sendo que das oito espécies 

de Cladocera inicialmente observadas, somente Ceriodaphnia dubia e Echinisca 

elegans foram registradas. Ceriodaphnia rigaudi apresentou um crescimento rápido 

após cada uma das duas aplicações de 1 mg.Litro-1 de Carbaryl feitas por Hanazato & 

Yasuno (1987) em mesocosmos. As densidades maiores desta espécie ocorreram 
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somente após a contaminação do meio, e os autores relacionaram este fato à 

eliminação de Chaoborus do tanque, seu principal predador. 

A disponibilidade de recursos alimentares pode ser um fator importante na 

recuperação de Ceriodaphnia em ambientes contaminados. Nos tanques 

contaminados com cobre e cromo foi observada uma redução na concentração de 

clorofila dos tanques, e um aumento no final do experimento, justamente quando foi 

observado um aumento na densidade de Ceriodaphnia. Jak et al (1996) também 

obtiveram resultados semelhantes em experimentos nos quais Ceriodaphnia sp. foi 

severamente afetada pela contaminação do meio por uma mistura de metais, porém, 

quando os níveis de clorofila se elevaram no final do experimento esta espécie foi 

novamente registrada, com sucessivo aumento em sua densidade. Possivelmente as 

espécies de Ceriodaphnia encontradas no experimento desenvolvido na represa do 

Broa não competem severamente pelos mesmos recursos no meio, ou pode haver 

uma diferença na preferência alimentar, possibilitando a coexistência. 

Em geral, as espécies do gênero Ceriodaphnia são bastante sensíveis a 

contaminação do meio, e, dependendo do tipo e concentração do contaminante, 

podem ser bons indicadores de alterações ambientais. De acordo com os resultados 

de Barry & Logan (1998), a densidade de Ceriodaphnia sp. foi negativamente 

correlacionada com concentrações sub-letais de Endosulfan em mesocosmos, 

reduzindo a abundância deste que era o organismo zooplanctônico dominante na 

comunidade zooplanctônica. De acordo com os resultados de Gagnaten (2002b), 

concentrações altas de Paquarat (um Herbicida) em mesocosmos foram capazes de 

reduzir a densidade de Ceriodaphnia sp., porém em concentrações mais baixas este 

efeito foi menor. Ceriodaphnia reticulata foi abundante em um dos mesocosmos não 

contaminado de Hanazato et al (1989), porém com a contaminação deste por 

Temephos, esta espécie foi extinta, não sendo observada até o final do experimento.  

Simocephalus serrulatus demonstrou ser mais sensível ao cromo do que ao 

cobre. Apesar desta espécie ter apresentado densidades iniciais bem superiores no 

tanque contaminado com cromo em comparação ao contaminado com cobre, esta foi 

extinta do tanque com cromo logo após a contaminação, não sendo observada até o 

final do experimento. Gagnaten (2002a) observou que em mesocosmos com 

concentrações altas de cromo Simocephalus sp. não foi observada, sugerindo que 

esta espécie pode ser bastante sensível ao cromo. No entanto, o autor também 

observou que Simocephalus sp. esteve presente ao longo do experimento somente no 

tanque contaminado com 0,1 mg.Litro-1 de cromo, sendo que sua densidade reduziu 

após a segunda aplicação desta concentração de cromo no tanque experimental, com 

um declínio lento até o final de 35 dias de experimento. 
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O resultado diferenciado observado por Gagnaten (2002a), em relação ao 

gênero Simocephalus, pode ter ocorrido pelo fato de se tratar de espécies diferentes. 

Estudos têm demonstrado que espécies deste gênero podem ter sensibilidades 

diferentes para vários tipos de contaminantes. Barry & Logan (1998), por exemplo, 

verificaram boa tolerância de Simocephalus sp. para o Endosulfan. No entanto, Van 

den Brink et al. (2000) observaram que Simocephalus vetulus foi sensível a 

Carbendazim (um fungicida), reduzindo sua abundância nos microcosmos 

contaminados em comparação aos controles. Monteiro et al. (1995), no entanto, 

verificaram que Simocephalus vetusus somente ocorreu em uma estação do rio Sado, 

com baixas concentrações de metais na água, principalmente cobre, não sendo 

registradas nos locais com altas concentrações de metais.  

Porém, esta espécie também demonstrou ser sensível ao cobre. Após a 

introdução do metal no tanque, sua densidade sofreu uma redução acentuada, 

indicando que inicialmente o cobre demonstrou uma toxicidade aguda para esta 

espécie. Após alguns dias, a densidade dos indivíduos sem ovos desta espécie 

começou a crescer, demonstrando uma recuperação da população, embora não tenha 

sido registrada a produção de ovos, o que pode ser um indício de efeito crônico ao 

longo do tempo. Apesar de ter apresentado densidades inferiores no tanque com 

cobre, os resultados indicam que esta espécie apresenta sensibilidade diferenciada 

para os dois metais, sendo bastante sensível ao cromo e mais tolerante ao cobre. 

A alteração da toxicidade do cobre ao longo do tempo parece ser um fator 

importante no sucesso de Simocephalus serrulatus, seja por regulação fisiológica dos 

organismos ou por alterações no meio. Em experimentos executados por Nogueira 

(2002), onde se procurou testar a influência de polissacarídeos excretados por 

cianobactérias na toxicidade e acumulação de cobre em S. serrulatus, alguns 

resultados ajudam a compreender porque esta espécie se desenvolveu melhor no 

tanque contaminado com cobre. O autor encontrou valores de EC50 (que causaram 

imobilidade a S. serrulatus) de 2x10-6M a 3x10-6M de cobre na presença de 

exopolissacarídeos, e 2x10-8M na presença somente de cobre livre. Deste modo, foi 

observada que a complexação do cobre pelos exopolissacarídeos reduz a toxicidade 

do cobre a S. serrulatus. Além disso, foi observado que esta espécie ingere tanto o 

cobre livre quanto o complexado nestes exopolissacarídeos, sugerindo que este último 

é uma importante fonte deste metal para esta espécie. No entanto, o autor também 

observou que os valores de cobre acumulado por S. serrulatus foram similares dentro 

de um mesmo tratamento, indicando que esta espécie provavelmente tem a 

capacidade de regulação sobre o cobre. 
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Sendo assim, a possível capacidade de regulação ao cobre pode ter 

possibilitado a persistência de S. serrulatus no tanque com cobre. No entanto, os 

custos fisiológicos para esta regulação devem ser altos, o que fez com que a espécie 

não apresentasse produção de ovos durante o período de exposição ao cobre. Além 

disso, se houverem cianobactérias no meio, provavelmente a produção de 

exopolissacarídeos por elas pode ter ajudado na redução da toxicidade do cobre no 

tanque ao longo do tempo.  Este mecanismo de produção de redução de toxicidade 

por exopolissacarídeos pode ter influência na redução da toxicidade do cobre também 

para outras espécies de Cladocera dentro do tanque. 

O fato de S. serrulatus não ter sido observado no tanque controle pode ter 

relação não somente com o enclausuramento diferenciado da comunidade, mas 

também pode ser um indício de que a espécie sofreu exclusão competitiva por 

recursos alimentares. Barry & Logan (1998) encontraram um resultado parecido em 

experimentos realizados em microcosmos contaminados com Endosulfan (um 

pesticida). Em seus sistemas experimentais Simocephalus sp. Somente não esteve 

presente no tanque controle, sendo observado nos tanques contaminados com o 

pesticida, inclusive nos contaminados com altas concentrações. De acordo com os 

autores, com a contaminação do meio por endosulfan houve um aumento no 

desenvolvimento de algas filamentosas, que esteve associado a um aumento na 

densidade de Simocephalus sp. Deste modo, algas filamentosas podem ser uma 

importante fonte alimentar ou substrato para Simocephalus sp., e a ocorrência desta 

espécie somente nos tanques com as maiores concentrações de Endosulfan sugerem 

que esta espécie foi excluída por limitação de alimento no tanque controle. 

Nos mesocomos deste experimento provavelmente pode ter ocorrido um efeito 

parecido. Provavelmente S. serrulatus não se desenvolveu no tanque controle por 

competição por recursos alimentares similares com alguma espécie competidora, que 

neste caso pode ter sido B. longirostris. A alta densidade de B. longirostris no tanque 

controle pode ter sido responsável pelo consumo de grande parte dos recursos 

alimentares disponíveis, e S. serrulatus pode não ter conseguido se desenvolver 

eficientemente na presença de um competidor em tão alta densidade. Nos 

experimentos de Barry & Logan (1998) foi observado um elevado estoque de ovos de 

resistência de Simocephalus sp. no sedimento, o qual os autores consideraram como 

sendo a principal fonte para a ocupação do meio por esta espécie. No entanto, S. 

serrulatus pode não ter sido observado no tanque controle deste experimento por 

exclusão competitiva por recurso alimentar comum. No caso de Barry & Logan (1998), 

onde não foram observadas espécies de Bosmina, a disponibilidade do recurso 

alimentar foi o responsável pelo desenvolvimento desta espécie. 
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É conhecido que Simocephalus serrulatus demonstra alteração de sua 

sensibilidade de acordo com a disponibilidade de recursos alimentares, o que pode ter 

sido um outro fator importante que facilitou a ocorrência desta espécie somente nos 

tanques contaminados. DeNoyelles et al. (1982) fizeram estudos comparativos da 

sensibilidade de S. serrulatus a Atrazina (um pesticida) em laboratório e em 

mesocosmos no campo. Os autores mantiveram indivíduos de S. serrulatus em 

câmaras perfuradas suspensas dentro de mesocosmos, sendo expostos tanto aos 

efeitos da Atrazina quanto às condições de mudança de alimento nos tanques. Além 

disso, mantiveram indivíduos cultivados em laboratório nas mesmas concentrações de 

Atrazina que no campo, porém com renovação constante de alimento. Foi observado 

que os indivíduos expostos às maiores concentrações de Atrazina no campo 

demonstraram uma menor taxa reprodutiva, produzindo menos indivíduos juvenis, e 

uma menor taxa de crescimento do que nos tanques controle. Associado a isso, a 

produtividade primária e a biomassa fitoplanctônica também demonstraram uma 

redução nos tanques com maior contaminação de Atrazina em relação ao controle. Já 

os indivíduos cultivados em laboratório com alimento em abundância não 

apresentaram diferenças nestes fatores quando expostos a Atrazina. Deste modo, os 

indivíduos responderam no campo com mudanças no crescimento e reprodução 

correlacionadas apenas com a abundância de alimento, não estando a resposta 

correlacionada com a presença do contaminante, que não causou efeitos tóxicos em 

laboratório. 

Daphnia gessneri foi a espécie que ocorreu em menores densidades dentre os 

Daphnidae. O fato desta espécie somente ter sido registrada no tanque contaminado 

com cobre pode estar relacionado ao processo de enclausuramento da comunidade, 

pois ela foi registrada logo no início do experimento. Após a introdução do cobre esta 

espécie apresentou uma redução acentuada em sua densidade, indicando que sofreu 

um efeito agudo com a introdução do metal no meio, sendo que sua densidade até o 

final do experimento foi inferior aos valores de densidade inicial. Isto evidencia que 

apesar da espécie ter sofrido inicialmente um efeito agudo pela entrada de cobre no 

meio, a concentração do metal não foi suficiente para eliminá-la do tanque. No 

entanto, seu desenvolvimento também não foi ótimo, não sendo registrada a produção 

de ovos ao longo do experimento, o que, associado às baixas densidades, pode ser 

um indício de que a população sofreu um efeito crônico ao longo do período. 

Pode-se observar na Tabela 21 que a toxicidade de cobre para espécies do 

gênero Daphnia é bastante variável, com a presença de espécies com uma tolerância 

maior, como D. lumholzi, e menor, como D. carinata. D. gessneri provavelmente deve 

ser uma espécie bastante sensível à presença de contaminantes no meio, como o 
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observado nos resultados deste trabalho. Em comparação com espécies amplamente 

utilizadas em testes de toxicidade laboratoriais, como D. magna, ela provavelmente 

deve ser mais sensível a alguns contaminantes, como o cobre. Deste modo, por ser 

uma espécie sensível, de tamanho grande, de ampla distribuição no Brasil, pode ser 

uma boa espécie para testes de toxicidade laboratoriais. 

D. gessneri provavelmente deve ser bastante sensível ao cromo, e por isto não 

conseguiu se desenvolver neste tanque. Outras espécies podem apresentar alta 

sensibilidade ao cromo, como o observado por Gagnaten (2002a). De acordo com 

seus resultados, Daphnia obtusa foi observada somente após a contaminação do meio 

em tanques 0,4 mg.Litro-1 de cromo, porém desapareceu do sistema após a segunda 

aplicação do contaminante. Em experimentos realizados por Jak et al. (1996), em 

mesocomos contaminados com mistura de metais (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), foi 

observado que os efeitos da contaminação do meio sobre D. cuculata foram muito 

severos, sendo que no tanque com baixa concentração de metais esta espécie não 

conseguiu se desenvolver. Este resultado foi observado pelos autores para Daphnia 

magna somente nas concentrações médias e altas de metais. A alta sensibilidade 

também foi observada para este gênero para outros contaminantes, como para D. 

galeata e D. ambígua, que sofreram efeitos severos quando expostas ao Fenthion 

(Hanazato & Kasai, 1995) e ao Simetryn (Kasai & Hanazato, 1995). 

No entanto, o fato desta espécie não ter sido observada no tanque controle 

pode ter relação com a exclusão competitiva por recursos. Sob baixas concentraçães 

de contaminantes, pode-se observar que algumas espécies de Daphnia tiram proveito 

da menor competição por recursos, e apresentam um bom desenvolvimento. 

Gagnaten (2002a) observou isto para Daphnia obtusa, que no tanque com 0,1 

mg.Litro-1 de cromo apresentou um declínio seguido de um aumento logo após cada 

contaminação do meio, quando muitas espécies zooplanctônicas já tinham sido 

excluídas do meio. Segundo Jak et al (1996), D. magna parece ter sido estimulada 

pela adição de baixas concentrações da mistura de metais, apresentando um aumento 

na abundância populacional mais rápido que no tanque controle. Os autores 

relacionaram este aumento com as melhores condições de alimentação após a 

contaminação, já que o desenvolvimento de outras espécies de Cladocera foi mais 

severamente inibido a este nível de mistura tóxica. 

A família Sididae foi representada por uma espécie, Diaphanosoma birgei. Esta 

é uma espécie comum do reservatório e que ocorreu em todos os tanques, e da 

mesma maneira que outras espécies, apresentou um aumento populacional no tanque 

controle apenas depois do decréscimo na densidade de B. longirostris. Este 

comportamento indica que provavelmente exista competição por recursos com esta 
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espécie, o que seria um fator importante no sucesso de D. birgei. Resultados similares 

já foram encontrados para a represa do Broa. De acordo com Roche et al (1993), as 

relações inversas de B. hagmani e D. brachyurum versus B. tubicen e M. minuta, no 

final do experimento, sugere a ocorrência de interações competitivas. A provável 

competição por recursos com outras espécies também foi constatada para este gênero 

nos mesocosmos controle de Hanazato et al (1989), onde Diaphanosoma brachyurum 

foi observada tanto na presença de Bosmina longirostris quanto Ceriodaphnia 

reticulata. No entanto, suas densidades não foram altas ao longo do experimento, e 

sua maior abundância foi observada quando as densidades de C. reticulata e B. fatalis 

foram menores. Quando a densidade destas duas últimas espécie aumentou nos 

tanques controle, as densidades de D. brachyurum reduziram. 

No entanto, parece que a competição por recursos com outras espécies de 

Cladocera é muito mais significativa do que a competição com Calanoida. Nordi (1982) 

observou que nos mesocosmos controle ocorreu um aumento na densidade dos 

Cladocera ao longo do tempo, tanto no inverno quanto no verão. Este crescimento 

pôde ser observado principalmente pelas altas densidades que Diaphanosoma sp. 

adquiriu nos tanques, o que coincidiu com o aumento na densidade de 

Argyrodiaptomus furcatus e Thermocyclops sp. Este comportamento também foi 

observado nos tanques enriquecidos, sendo maior nos tanques de Inverno, porém 

Thermocyclops apresentou densidades bem menores. Estes resultados indicam que 

provavelmente Diaphanosoma sp. e A. furcatus não disputam pelos mesmos recursos 

alimentares, possibilitando a co-existência das duas espécies na represa do Broa e 

nos tanques experimentais. 

Nos tanques contaminados, D. birgei demonstrou ser uma espécie bastante 

sensível à presença dos metais testados no meio, porém também pôde ser observada 

uma diferença na sensibilidade aos metais. No tanque contaminado com cromo esta 

espécie apresentou uma redução acentuada, não sendo observada após a 

contaminação, voltando a ocorrer, em baixa densidade, no último dia, porém sem 

produção de ovos. Este resultado indica que esta espécie foi seriamente afetada pela 

concentração de cromo aplicada, causando efeitos agudos sobre sua população. A 

alta sensibilidade de espécies deste gênero para algumas substâncias já foi 

constatada por outros autores. Hanazato & Yasuno (1987) observaram que 

Diaphanosoma brachyurum foi extinta após a segunda aplicação de Carbaryl em 

mesocosmos experimentais, sendo que no meio contaminado foi a espécie de 

Cladocera que apresentou as menores densidades ao longo do experimento. 

No tanque contaminado com cobre, D. birgei sofreu uma grande redução em 

sua densidade e produção de ovos após a contaminação, indicando que o cobre pode 
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ter causado um efeito agudo sobre a população desta espécie nos primeiros 

momentos após sua introdução no meio. Porém, da metade do experimento até o final, 

a espécie demonstrou uma certa recuperação, evidenciada por um aumento em sua 

densidade e atividade reprodutiva. No final do experimento, apesar da densidade das 

fêmeas ter sido inferior à inicial, sua produção de ovos foi bem superior ao início. 

Estes resultados indicam que o cobre provavelmente perdeu grande parte de seu 

poder tóxico para esta espécie com o tempo, diminuindo seus efeitos sobre ela. Deste 

modo, D. birgei demonstrou ser uma espécie sensível aos dois metais, porém 

aparentemente ela é mais sensível ao cromo do que ao cobre. 

Resultado similar foi encontrado por Rico-Martínez et al (1998) para a mesma 

espécie em microcosmos laboratoriais contaminados com cobre, no entanto os 

autores não observaram D. birgei no início do experimento. Porém, após a adição de 

0,05 mg.Litro-1 de cobre em microcosmos, a espécie começou a ser registrada após o 

9o dia, e manteve-se presente até o 21°dia, último dia do experimento executado pelos 

autores. No entanto, nos microcosmos contaminados com 0,45 mg.Litro-1 de cobre, a 

maior concentração testada por eles, D. birgei foi eliminada, não sendo registrada até 

o final do experimento. Yan et al. (1996) observou que em lagos ácidos e 

contaminados com altas concentrações de cobre, Diaphanosoma sp. não foi 

observada, porém com a melhoria do meio e uma redução acentuada da 

contaminação esta espécie começou a ser registrada no ambiente. Os resultados de 

Yan et al. (op.cit.) sugerem, portanto, que Diaphanosoma sp. é sensível ao cobre e 

que a melhoria das condições do meio podem propiciar seu desenvolvimento. 

Moina minuta foi a única representante da família Moinidae nos tanques deste 

experimento. Esta espécie só foi observada no tanque contaminado com cobre, 

provavelmente por uma diferenciação entre os tanques no enclausuramento, ou então 

por diferenças nos estoques de ovos de resistência desta espécie no sedimento. No 

entanto, não se podem descartar as possibilidades de que no tanque com cromo esta 

espécie não tenha se desenvolvido devido a uma provável alta sensibilidade a este 

metal, e que tenha sido excluída do tanque controle por competição por recursos por 

outras espécies. Roche et al (1993) constataram uma possível competição por 

recursos de M. minuta com outras espécies em mesocosmos na represa do Broa. 

Seixas (1981) evidenciou a competição por alimento entre Bosmina coregoni, 

Bosminopsis deitersi e Moina minuta, e considerou este o fator responsável pela 

segregação sazonal entre estas espécies na represa do Broa. Hanazato & Kasai 

(1995) observaram em tanques não contaminados que M. micrura dominou 

inicialmente e depois foi substituída por D. galeata e D. ambigua (esta última em 
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menor densidade), indicando a maior eficiência competitiva do gênero Daphnia em 

relação a esta espécie. 

No tanque contaminado com cobre esta espécie demonstrou ser sensível a 

concentração de metal aplicada, apresentando uma resposta aguda logo após a 

contaminação, não sendo mais observada até o final do experimento, quando 

apresentou densidades muito baixas e sem produção de ovos. De acordo com os 

resultados de Hanazato & Yasuno (1987), M. micrura apresentou uma recuperação em 

densidade nos tanques após a primeira aplicação de Carbaryl, indicando que a 

eliminação de predadores, como Chaoborus, foi um fator determinante de seu 

sucesso. Porém, após a segunda aplicação de Carbaryl, o aumento na densidade de 

M. micrura foi bem menor. Este fato coincidiu com um aumento maior na densidade de 

C. rigaudi após a segunda aplicação do pesticida. Como outras espécies de Cladocera 

foram eliminadas do tanque após a primeira aplicação (B. fatalis e D. brachyurum), 

provavelmente M. micrura possa sofrer uma interferência por competição por recursos 

com C. rigaudi, sendo que esta última espécie pode ter vantagem nesta disputa. Um 

fator que pode dar sustentação a hipótese de disputa por recursos é que, segundo 

Hanazato & Yasuno (1987), as duas espécies são similares em tamanho, e portanto 

os tamanhos de partículas consumidas por elas não devem ser diferentes. 

Foram observadas três espécies da família Bosminidae no experimento 

Bosmina hagmani, Bosmina longirostris e Bosminopsis deitersi. Esta família foi a que 

apresentou as espécies com as maiores densidades entre os Crustacea em todos os 

tanques, atingindo sua maior densidade no tanque controle. B. longirostris no tanque 

controle foi a espécie que demonstrou a maior densidade dentre todos os Crustacea 

ao longo do experimento, com a maior densidade de 667410 Ind.m-3 e uma produção 

de ovos que chegou a 125400 ovos.m-3. 

A população de B. longirostris no tanque controle apresentou um crescimento 

inicial muito intenso, que pode ser observado não só pelo grande aumento na 

densidade total, mas também pelo aumento na densidade de indivíduos sem ovos, e 

uma redução na densidade de fêmeas com mais ovos ao longo do tempo. A 

população apresentou um crescimento muito acentuado e rápido principalmente até as 

528 horas, quando atingiu sua maior densidade. Este aumento na densidade se deu 

principalmente por uma ocorrência de uma maior densidade de indivíduos mais jovens 

(sem ou com poucos ovos), o que indica que a população estava crescendo em 

densidade, em número de organismos, porém o crescimento individual dos 

organismos não acompanhou este crescimento populacional. O resultado foi que 

quando ocorreu o aumento em densidade desta espécie, 95,7% da população era 

composta por fêmeas sem ovos, e somente 4,2% de fêmeas com um ovo (que foi a 
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classe de fêmeas ovadas mais freqüente). Este processo reprodutivo acelerado deve 

ter sido proporcionado provavelmente pela grande disponibilidade de alimento, pelas 

condições ótimas de temperatura e oxigênio dissolvido, ausência de contaminantes 

(pois esta espécie demonstrou ser sensível à contaminação – veja a seguir), mas 

principalmente, pela falta de competição por recursos e a baixa predação sobre os 

indivíduos jovens. 

Este crescimento foi tão intensa que a população desta espécie chegou a um 

ponto de desequilíbrio, apresentando alguns sinais de estresse, como foi evidenciado 

por algumas características como: elevada densidade de fêmeas, na maioria de 

tamanho pequeno e sem ovos; um aumento acentuado na ocorrência de parasitismo 

sobre as fêmeas, sendo observadas no final do experimento mais de 68% das fêmeas 

parasitadas por protozoários ou Trichocerca; e principalmente, pela presença de 

machos, justamente nos mesmos dias em que ocorreram as maiores densidades da 

espécie. 

De acordo com Pennak (1989), a formação de machos em populações de 

Cladocera ainda não é um fator completamente conhecido, porém é provável que uma 

complexa interação de fatores seja a responsável por este fenômeno. Segundo o 

autor, a produção de machos parece estar relacionada a (1) um aumento na 

densidade de fêmeas e subseqüente acumulação de produtos excretórios, (2) um 

decréscimo no alimento disponível; (3) uma temperatura da água baixa (de 14 a 17°C); 

e (4) intensidade luminosa. No tanque controle provavelmente a alta densidade de 

fêmeas e uma redução no recurso alimentar disponível podem ter sido as principais 

causas do aparecimento de machos. Neste caso, a presença de machos não está 

relacionada com a contaminação do meio, mas sim ao próprio desequilíbrio causado 

pela superpopulação. Deste modo, estes machos provavelmente podem indicar uma 

estratégia de autoregulação da população em relação à densidade elevada, tanto que, 

logo após o aparecimento dos machos, começa a haver uma redução acentuada na 

densidade dos organismos, um aumento no parasitismo nas fêmeas e os machos não 

são mais encontrados no final do experimento. 

Possivelmente B. longirostris apresentou um crescimento no tanque controle no 

limite ao qual o sistema poderia suportar esta espécie, limitando o crescimento de 

diversas outras espécies herbívoras devido à competição por estes recursos. Esta 

hipótese pode ser correta, pois diversas espécies demonstraram um crescimento logo 

após a redução na densidade de B. longirostris.  

No entanto, cladóceros maiores têm uma eficiência competitiva por recursos 

alimentares maior do que cladóceros de menor porte (Hanazato & Yasuno, 1991). 

Estudos têm demonstrado que espécies de Bosmina não são eficientes competidoras 
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por recursos com outras espécies maiores. Hanazato & Yasuno (1991), por exemplo, 

observaram a substituição de Bosmina fatalis por Daphnia em tanques experimentais, 

demonstrando a menor eficiência competitiva de Bosmina. Nordi (1982) observou 

densidades baixas de Bosminopsis e Bosmina em mesocosmos enriquecidos com 

água e a comunidade zooplanctônica da represa do Broa. Com o aumento na 

densidade de Diaphanosoma sp. e A. furcatus nos tanques experimentais, a 

freqüência de ocorrência de Bosmina se tornou ainda menor, tanto no período de 

inverno como de verão. Estes resultados indicam que Bosmina pode sofrer uma alta 

competição por recursos alimentares com os Copepoda e outras espécies de 

Cladocera, e provavelmente por ser menos eficiente na competição por estes 

recursos, seu desenvolvimento é impedido na presença destes organismos. Hanazato 

et al (1989) também observaram em um mesocomo controle, onde não foi registrada a 

presença de Ceriodaphnia reticulata, que houve um predomínio de Bosmina fatalis 

entre os Cladocera deste tanque, atingindo elevadas densidades ao longo do tempo. 

Sendo assim, Bosmina longirostris provavelmente não conseguiria se 

desenvolver caso outras espécies maiores estivessem presentes no tanque controle, e 

por sua menor eficiência competitiva por recursos, dificilmente seu aumento seria o 

responsável pela exclusão de outras espécies maiores do meio. Porém, é conhecido 

que cladóceros maiores se sobressaem na competição por recursos quando os níveis 

de alimento são altos, mas os cladóceros menores se tornam superiores quando os 

níveis de alimento são baixos (Hanazato & Yasuno, 1991). No presente estudo, os 

níveis de clorofila iniciais no tanque controle eram altos, indicando uma boa 

disponibilidade de alimento. No entanto, as densidades de organismos maiores no 

início do experimento foram baixas, e B. longirostris já apresentava uma densidade 

inicial muito superior a das outras espécies. Esta situação pode ter proporcionado o 

desenvolvimento acelerado de B. longirostris (como foi constatado), que em 

conseqüência aumentou seu consumo sobre o fitoplâncton, como pôde ser 

evidenciado pela redução acentuada na concentração de clorofila na metade do 

experimento. No entanto, esta redução pode não ter proporcionado uma redução da 

densidade desta espécie pois ela deve ter outros itens alimentares tão importantes 

quanto o fitoplâncton. Seixas (1981), por exemplo, observou que o bacterioplâncton e 

os detritos são fontes importantes para a alimentação de B. coregoni na represa do 

Broa.  Assim, com o crescimento da população de B. longirostris, as condições 

ambientais se tornaram menos propícias para o desenvolvimento de grandes 

filtradores, sendo assim observada uma redução na densidade de algumas espécies 

neste período, como A. furcatus, C. silverstrii e D. birgei. Deste modo, apesar de sua 

menor eficiência na disputa por recursos, em altas densidades B. longirostris 
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demonstrou poder causar um efeito adverso sobre espécies com superioridade 

competitiva. 

Hanazato & Yasuno (1991) também observaram em seus tanques 

experimentais que as variações nas concentrações de clorofila no campo não 

corresponderam com as alternâncias das espécies de Cladocera como observado em 

laboratório, sendo observado que Daphnia predominou sob condições reduzidas de 

alimento no campo. De acordo com os autores, esta discrepância nos resultados pode 

ter ocorrido pelo fato de que nos experimentos feitos em laboratório geralmente se 

utiliza uma ou duas espécies de algas, enquanto o alimento no campo é constituído de 

diversas espécies de algas e bactérias. Além disso, os autores salientam que a 

superioridade competitiva entre os Cladocera parece não ser estável, pois as relações 

de competição dependem da estrutura etária (tamanho) e condições de alimento, as 

quais estão sempre se alterando. 

A competição por recursos disponíveis também deve existir com uma outra 

espécie congenérica que ocorreu nos tanques: B. hagmani. Esta espécie só aumentou 

sua densidade quando começou a haver uma redução na densidade de B. longirostris, 

assim como diversas outras espécies de microcrustáceos, aumentando sua densidade 

e produção de ovos somente no final do experimento. Provavelmente B. hagmani não 

conseguiu se desenvolver bem antes do declínio de B. longirostris, pois as duas 

devem competir pelos mesmos recursos. Caso a hipótese seja verdadeira, 

provavelmente as duas espécies devem pertencer a um mesmo nicho no ambiente, no 

qual B. longirostris deve ser a espécie dominante e que leva vantagem na disputa por 

recursos. Com a redução ou eliminação de sua maior competidora, B. hagmani pode 

encontrar condições ótimas para se desenvolver. Segundo Seixas (1981), a 

alternância de Bosmina coregoni e Bosminopsis deitersi na represa do Broa, e o 

tamanho similar entre as espécies, são indícios de que estas competem pelos 

mesmos recursos no meio. Roche et al (1993) também observaram relações inversas 

na abundância de B. hagmanni e B. tubicen em mesocosmos montados na represa do 

Broa, dando sustentação a hipótese de que existe uma competição por recursos entre 

estas espécies. Nos tanques contaminados também foram obtidos resultados que 

evidenciam a relação ecológica entre estas duas espécies congenéricas. 

Apesar do sucesso de Bosmina longirostris no tanque controle, esta 

demonstrou ser bastante sensível à contaminação do meio pelos dois metais, 

apresentando um efeito agudo à contaminação dos tanques, sendo praticamente 

eliminada dos mesocosmos. Esta espécie somente voltou a ocorrer em densidades 

bem inferiores as iniciais no final do experimento nos tanques contaminados, e em 

ambas as situações com uma produção de ovos muito baixa. Este efeito agudo foi 
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evidenciado pelo fato de que B. longirostris apresentou suas maiores densidades 

antes da contaminação do meio, e logo após (120 horas) ela não foi registrada nos 

dois tanques contaminados. Deste modo, B. longirostris demonstrou ser bastante 

sensível à introdução dos metais, mesmo em concentrações relativamente baixas, 

como as aplicadas nos tanques. Alguns estudos demonstram que Bosmina fatalis 

também é uma espécie bastante sensível à contaminação. Em diferentes 

mesocosmos experimentais esta espécie foi extinta após a aplicação de Carbaryl 

(Hanazato & Yasuno, 1987) e Temephos (Hanazato et al., 1989).  Kasai & Hanazato 

(1995) também observaram que Bosmina fatalis foi excluída dos tanques 

contaminados com altas doses do herbicida Simetryn, porém a população desta 

espécie manteve-se nos tanques controle e naqueles com baixa contaminação. 

Os resultados aqui encontrados discordam com os observados por Rico-

Martínez et al (1998), em microcosmos contaminados com 0,05 mg.Litro-1 de cobre, 

onde B. longirostris foi uma das espécies mais tolerantes à contaminação por este 

metal, pois logo após a contaminação (3 dias) foi a única espécie de Cladocera 

observada, mantendo-se presente até o final do experimento (21 dias). Com a adição 

de 0,45 mg.Litro-1 de cobre, B. longirostris foi a única espécie observada após a 

contaminação até o 9° dia do experimento. Após este período, os cladóceros não 

foram observados nos microcosmos até o 18° dia, quando somente B. longirostris e C. 

lacustris foram registradas em densidades baixas. Monteiro et al. (1995) também 

registraram maior tolerância de B. longirostris a contaminação por metais. De acordo 

com os autores, esta espécie somente foi observada no trecho do rio Sado onde as 

concentrações de metais foram acentuadas, sendo que nenhuma outra espécie de 

Cladocera foi registrada neste local. Porém, esta espécie não foi registrada nas 

estações onde as concentrações de metais foram menores, e conseqüentemente, com 

uma qualidade da água melhor e com a presença de mais espécies de Cladocera. Yan 

et al. (1996), observaram que a B. longirostris era a espécie zooplanctônica dominante 

antes do período de tratamento de lagos ácidos altamente impactados por cobre, 

sendo considerada uma espécie herbívora pequena e tolerante à ambientes ácidos. 

No entanto, após o tratamento dos lagos com CaCO3, Ca(OH)2 e Fósforo, sua 

abundância reduziu acentuadamente quando outras espécies apresentaram um 

aumento em sua densidade, como Daphnia galeata mendotae, Diaphanosoma sp. e 

Chydorus sphaericus. 

Estas diferenças nos resultados para Bosmina longirostris podem estar 

relacionadas com o fato de que provavelmente possa existir uma diferenciação de 

sensibilidade entre populações desta espécie. As populações analisadas por Monteiro 

et al. (1995) são de um rio em Portugal, de Rico-Martínez et al (1998) de um 
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reservatório no México e de Yan et al. (1996) de um lago natural no Canadá. Portanto, 

as três populações não têm nenhuma conexão, e podem ter desenvolvido 

sensibilidades diferenciadas para o cobre, já que as concentrações naturais de cobre 

nos ambientes onde elas são encontradas podem ser diferentes. Além disto, a 

composição da comunidade fito e zooplanctônica na qual B. longirostris estava 

inserida nas três situações é completamente diferente, podendo ocorrer condições de 

predação, competição e disponibilidade de recursos alimentares diferenciadas. Uma 

última hipótese é a de que estas diferenças podem ter origem nos diversificados 

ambientes em que as espécies foram avaliadas, sendo a deste experimento em 

mesocosmos de campo, a de Rico-Martínez et al (1998) em microcosmos laboratoriais 

(aquários), a de Monteiro et al. (1995) uma população natural de um rio e a de Yan et 

al. (1996) de um lago natural que congela no inverno. 

Nos tanques contaminados B. hagmani apresentou um crescimento acentuado 

após a metade do período experimental, com alta densidade e produção de ovos no 

final do mesmo. Desta maneira, B. hagmani demonstrou ser muito mais tolerante à 

presença dos metais do que B. longirostris. Além disso, a exclusão de B. longirostris 

pode ter reduzido a competição por recursos com B. hagmani, que encontrou 

condições favoráveis para se desenvolver. Deste modo, a competição por recursos 

pode ser um fator mais importante na regulação da população de B. hagmani do que a 

contaminação crônica do meio. Outro fator importante é que o aumento na densidade 

de adultos e copepoditos de M. longisetus no tanque contaminado com cobre também 

ocorreu paralelamente a um crescimento no desenvolvimento de B. hagmani, que 

atingiu suas maiores densidades neste tanque, indicando que a pressão de predação 

de M. longisetus não existiu ou foi baixa para esta espécie, ou então que M. longisetus 

consumiu outro item alimentar preferencial no tanque que não os Cladocera. 

Diversos estudos indicam que algumas espécies de Bosmina podem ser 

tolerantes a contaminação, obtendo proveito da eliminação de predadores e 

competidores do ambiente. Em experimentos com Fenthion, os pesquisadores 

Hanazato & Kasai (1995) observaram que B. fatalis esteve presente no tanque 

controle, porém foi substituída por espécies de Daphnia. No tanque com baixa 

concentração de Fenthion, B. fatalis não apresentou redução com a aplicação do 

contaminante, e no tanque com alta dose de Fenthion, todos os cladóceros do tanque 

foram excluídos, com exceção de B. fatalis, cuja população persistiu, mas também foi 

afetada pelo contaminante, reduzindo sua densidade. De acordo com os autores, os 

cladóceros de maior porte (Daphnia e Moina) apresentaram uma sensibilidade ao 

Fenthion superior as espécies menores (Bosmina). Giddings et al. (1996) observaram 

que Cladocera foi o grupo mais severamente afetado por Diazinon em um experimento 
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desenvolvido em mesocosmos, estando freqüentemente ausente ou em baixa 

densidade nos microcosmos tratados após a contaminação. No entanto, somente 

Bosmina sp. sobreviveu na maior concentração de Diazinon, porém em densidades 

inferiores ao controle. 

É importante mencionar que todas as situações em que foi registrada a 

presença de Bosmina hagmani coincidiram com um período posterior ao declínio na 

densidade de B. longirostris. Sua densidade no tanque controle foi mais baixa que nos 

tanques contaminados, sendo que suas maiores densidades foram observadas no 

tanque com cobre. As menores densidades de B. hagmani no tanque controle podem 

estar relacionadas com o fato de que B. longirostris não tenha sido completamente 

excluída do tanque, mas sim sua eficiência na competição por recursos tenha sido 

reduzida pelo declínio da população. Os resultados obtidos nos tanques contaminados 

reforçam a teoria de que as duas espécies de Bosmina observadas ocupavam o 

mesmo nicho ecológico nos tanques, e que B. longirostris domina sobre B. hagmani 

em condições ótimas. Porém, em um ambiente sob estresse, provavelmente B. 

hagmani se torne a espécie mais freqüente. Esta situação evidencia uma relação 

trófica muito conectada entre as duas espécies, onde o sucesso de uma está 

condicionado ao fracasso da outra, e às condições de contaminação do meio. Sendo 

B. longirostris mais sensível que B. hagmani para os contaminantes presentes no meio 

e as relações ecológicas entre estas espécies terem se demonstrado bastante claras, 

a proporção entre estas duas espécies pode ser um bom indicador de uma condição 

de possível impacto do meio para certos tipos de contaminantes, como os metais. 

A terceira espécie registrada da família Bosminidae, Bosminopsis deitersi, 

somente foi observada no tanque contaminado com cobre. Esta espécie demonstrou 

ser tolerante à presença do metal, já que aumentou sua densidade na metade do 

experimento, após a contaminação. No entanto, esta espécie não foi registrada antes 

da contaminação do meio, o que pode ser um indício de que provavelmente ela tenha 

se desenvolvido a partir de ovos de resistência presentes no sedimento deste tanque, 

e não tenha ocorrido nos outros tanques, quer seja por uma diferença no estoque de 

ovos no sedimento, quer seja pela ausência de condições mais favoráveis nos tanques 

com cromo e controle. A atividade reprodutiva da espécie também se alterou na 

metade do período amostral, como evidenciado pelo aumento no número de fêmeas 

ovadas e estoque total de ovos na segunda metade do experimento, indicando que a 

espécie não sofreu toxicidade crônica e nem aguda pela adição de cobre. 

No entanto, esta espécie apresentou uma redução após as 528 horas, o que 

coincide exatamente com o início do crescimento de B. hagmani no tanque. Este 

resultado pode indicar que B. deitersi compete por recursos com B. hagmani e B. 
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longirostris, sendo que esta seria a espécie menos eficiente na disputa por recursos. 

Sendo assim, o desenvolvimento de B. deitersi pode ocorrer somente quando não 

houver uma competição direta com B. longirostris e B. hagmani, ou seja, quando estas 

duas espécies não estão presentes ou estão presentes em densidades muito baixas, 

pois somente desta maneira B. deitersi poderia encontrar condições para se 

desenvolver. No tanque contaminado com cobre ocorreu um “espaço” temporal entre a 

eliminação de B. longirostris e o início do crescimento de B. hagmani. Assim, 

associado ao fato de que provavelmente B. deitersi deve ser tolerante ao cobre, esta 

espécie aproveitou este “espaço” para seu próprio desenvolvimento. O mesmo não foi 

observado no tanque controle, pois não houve este “espaço” temporal entre as 

densidades de B. hagmani e B. longirostris. No tanque contaminado com cromo este 

fato também não foi observado, apesar da ocorrência da situação, pois provavelmente 

esta espécie deve ser mais sensível a este metal do que ao cobre, ou então, caso seja 

tolerante também ao cromo, provavelmente o estoque de ovos de resistência no 

sedimento poderia ser menor ou insuficiente para o crescimento da população. 

Alguns estudos realizados no reservatório do Broa dão sustentação à hipótese 

de competição entre os Bosminidae pelos recursos alimentares. O aumento na 

abundância de B. deitersi em tanques experimentais com peixes, como observado por 

Roche et al. (1993), indica que provavelmente a eliminação de prováveis competidores 

maiores que esta espécie através da predação pode ter favorecido seu 

desenvolvimento, assim como o de Thermocyclops. A hipótese de competição pelos 

mesmos recursos alimentares também foi levantada por Seixas (1981) ao se observar 

a sucessão temporal de Bosmina coregoni e Bosminopsis deitersi no reservatório do 

Broa. 

A redução ou eliminação de certas espécies no ambiente pelo estresse químico 

pode dar condições para o desenvolvimento de espécies mais resistentes, que não 

conseguiam se desenvolver no ambiente na presença destas espécies competidoras 

por recursos, como é o caso das espécies oportunistas. Duas espécies observadas 

nos tanques demonstraram características de espécies oportunistas, sendo 

favorecidas pelo estresse causado pela contaminação do meio: Ilyocryptus spinifer 

(Macrothricidae) e Alona retangula pulchra (Chidoridae). 

Ilyocryptus spinifer demonstrou ser a espécie mais oportunista entre os 

Cladocera que ocorreram nos tanques. No tanque controle esta espécie apresentou as 

menores densidades entre os tanques, porém, como outras espécies de Cladocera, 

também apresentou um aumento na densidade e reprodução após o declínio de B. 

longirostris, apesar de estar presente em baixas densidades no início do experimento. 

Provavelmente a densidade da espécie não era muito elevada no tanque controle, pois 
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a espécie foi registrada em conjunto com outras espécies que também estavam 

aumentando em densidade, o que pode ter causado uma competição maior pelos 

recursos, impedindo um desenvolvimento tão acentuado como nos tanques 

contaminados. 

Nos tanques contaminados I. spinifer apresentou densidades muito superiores 

ao controle, sendo que todos os aumentos em densidade e atividade reprodutiva 

ocorreram após a contaminação do meio e a exclusão das espécies mais sensíveis. 

Por ter apresentado elevadas densidades nos dois tanques contaminados, esta 

espécie demonstrou ser tolerante a contaminação por metais. No tanque com cobre, 

suas densidades iniciais foram baixas, porém se verificou um aumento substancial em 

sua densidade. No entanto, a maior parte das fêmeas observadas não apresentava 

ovos, ou então tinham poucos ovos. Este resultado indica que a comunidade estava 

crescendo bastante, porém as fêmeas maiores, e conseqüentemente com um maior 

número de ovos, não estavam sendo coletadas. Provavelmente, neste tanque houve 

alguma diferença em termos de migração na coluna d’água para as diferentes 

categorias populacionais desta espécie. Assim, as fêmeas maiores e com mais ovos 

poderiam estar presentes próximas ao sedimento, enquanto os indivíduos mais jovens, 

sem ovos e menores, poderiam estar na coluna d’água. Outra possível razão para 

uma alta densidade de indivíduos sem ovos é que o estoque de ovos de resistência no 

sedimento, deste tanque, poderia ser elevado, e com o tempo a eclosão de indivíduos 

possibilitou a ocupação do meio, na maioria por indivíduos jovens. 

Resultado similar foi observado no tanque com cromo, porém com densidades 

máximas menores que no tanque com cobre. Além disso, as densidades mínimas da 

espécie foram superiores às do tanque com cobre, indicando que a espécie 

apresentou uma maior freqüência na coluna d’água para este tanque. Outra diferença 

no tanque com cobre foi o estoque superior de ovos e uma densidade de estágios com 

um maior número de ovos também superior. Isto indica que se ocorreu uma 

diferenciação na coluna d’água para as diferentes classes populacionais, esta foi 

inferior para a população enclausurada no tanque com cromo. Por último, as 

densidades de I. spinifer no tanque com cromo sofreram uma redução logo após a 

contaminação e no final do experimento. Este resultado indica que esta espécie pode 

ser mais sensível ao cromo do que ao cobre, e o aumento de algumas espécies neste 

tanque, na segunda metade do experimento (como C. cornuta e B. hagmani), pode ter 

tido um efeito adverso associado a uma maior sensibilidade da espécie, algo que não 

foi registrado para o tanque com cobre. 

Infelizmente pouco se sabe sobre a tolerância destes organismos a 

contaminantes em testes de campo ou laboratoriais. De modo geral, I. spinifer 

 



 229

demonstrou ser tolerante a presença dos metais e seu desenvolvimento esteve 

associado ao decréscimo da maioria das espécies, definindo esta espécie como 

oportunista. Porém, parece que a tolerância a contaminantes é diferente para as várias 

espécies da família Machrotrincidae. De acordo com os resultados de Monteiro et al. 

(1995), a espécie Macothrix hirsuticornis foi observada somente nos locais onde as 

concentrações de cobre na água foram inferiores a 10µg.Litro-1, indicando que 

provavelmente esta espécie é sensível a contaminação por metais. De acordo com 

Silva (1981), I. spinifer é uma espécie litorânea, com comportamento similar a 

Chydoridae, comumente encontrada próxima ao sedimento de fundo, associada às 

margens de corpos d’água. O autor observou esta espécie na coluna d’água na 

represa do Broa após períodos de altas precipitações, indicando que o fluxo de água 

foi o responsável pelo deslocamento destas espécies para as regiões centrais da 

represa. Sua presença na coluna d’água, como livre natante, pode ser considerada, 

portanto, esporádica ou então não freqüente. 

No presente experimento, como as amostragens foram efetuadas apenas na 

coluna d’água, evitando-se ressuspender o sedimento de fundo, a presença constante 

destes organismos não foi, portanto, acidental. Esta é uma característica muito 

importante que pode evidenciar o comportamento oportunista desta espécie. 

Possivelmente a exclusão de um ou mais competidores por um mesmo recurso na 

coluna d’água tenha possibilitado que esta espécie tenha saído de próximo ao fundo e 

utilizado deste recurso livre na coluna d’água. As mesmas espécies competidoras que 

provavelmente tenham restringido o nicho ecológico de I. spinifer por competição 

quando presentes, obrigando esta espécie a se limitar a viver próxima ao sedimento, 

quando excluídas do meio possibilitaram uma ampliação do nicho ecológico de I. 

spinifer, que passou a ocupar também a coluna d’água. 

A família Chydoridae foi representada somente por uma espécie em todos os 

tanques, Alona retangula pulchra. Talvez a falta de fundo (sedimento) com vegetação 

ou macrófitas que ofereçam refúgio adequado tenham sido fatores importantes na 

determinação desta menor riqueza de espécies de Chydoridae nos tanques em 

comparação à represa, na qual já foram registradas 15 espécies desta família (Seixas, 

1981; Matsumura-Tundisi, 1983). Esta espécie foi observada em todos os tanques 

analisados no experimento, e assim como I. spinifer, também apresentou 

características que podem caracterizá-la como uma espécie oportunista. No tanque 

controle, assim como I. spinifer, também começou a ser observada somente após o 

declínio de B. longirostris, quando aumentou em densidade e produção de ovos, 

indicando que também pode ter sido favorecida pelo declínio desta espécie. 
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Nos tanques contaminados, Alona retangula pulchra também apresentou 

comportamento parecido com o de I. spinifer, aumentando sua densidade na segunda 

metade do experimento para ambos os metais. No entanto, a densidade desta espécie 

foi inferior no tanque com cromo em relação ao tanque com cobre. Apesar de ter sido 

observada somente após a contaminação por cromo, sua baixa densidade e não 

produção de ovos indica que provavelmente Alona retangula pulchra apresenta uma 

sensibilidade maior ao cromo do que ao cobre, porém não suficiente para eliminá-la do 

meio. Resultado similar foi encontrado para Alona glabra por Gagnaten (2002). Esta 

espécie apresentou um aumento em densidade após a primeira contaminação por 0,1 

mg.Litro-1 de cromo, porém reduziu sua densidade logo a seguir, não conseguindo 

recuperá-la até o final do experimento, indicando que provavelmente é uma espécie 

bastante sensível a este metal. Monteiro et al. (1995) observaram Alona retangula e 

Alona sp. somente nos trechos do rio Sado onde a contaminação por metais foi menor. 

Porém, algumas espécies demonstram ter tolerância a outros tipos de contaminantes 

além dos metais. Em experimentos realizados por Van den Brink et al. (2000), em 

microcosmos contaminados com Carbendazim (um fungicida), as espécies Acroperus 

harpae e Alonella exigua reduziram sua abundância na presença do contaminante em 

comparação aos tanques controle. Segundo os autores, em nível específico, A. harpae 

foi a espécie mais sensível da comunidade zooplanctônica. 

No tanque contaminado com cobre, Alona retangula pulchra apresentou um 

decréscimo em densidade após a introdução do metal no meio, o que pode indicar que 

sofreu um efeito agudo inicialmente. No entanto, o aumento em sua densidade e 

produção de ovos indica que o cobre não causou efeitos crônicos nesta espécie, 

possibilitando que se desenvolvesse e atingisse densidades superiores às iniciais. 

Este sucesso na segunda metade do experimento, para este tanque, pode estar 

relacionado à exclusão de espécies mais sensíveis e competidoras por recursos. 

Como os Chydoridae são em sua maioria litorâneos (Silva, 1981), seu comportamento 

pode ter sido similar ao de I. spinifer em termos de ampliação de seu nicho ecológico 

com a eliminação de possíveis competidores. 

Estes resultados estão de acordo com os resultados obtidos  por Rico-Martínez 

et al. (1998). Os autores observaram que concentrações de 0,05 mg.Litro-1 de cobre 

foram responsáveis pela redução da densidade de Alona retangula a zero, três dias 

após a contaminação do meio. No entanto, a espécie voltou a ser observada a partir 

do 12° dia, sendo registrada até o final do experimento (21 dias). O mesmo foi 

observado sob uma contaminação de 0,20 mg.Litro-1 de cobre, porém a recuperação 

da espécie foi ainda mais rápida, voltando a ser observada logo no 6° dia após a 

contaminação. No entanto, quando a contaminação foi mais elevada, de 0,45 mg.Litro-
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1 de cobre, a espécie não chegou a ser registrada nos tanques. Winner et al (1990) 

também observaram que a tolerância ao cobre em algumas espécies de Chydoridae 

pode ser elevada. Em seus resultados, os Chydoridae apresentaram densidades 

inferiores ao controle e sofreram uma redução no último dia do experimento (de 5 

semanas) em mesocosmos contaminados com 40 µg.Litro-1 de cobre. Nos tanques 

contaminados com 20 µg.Litro-1 de cobre, as densidades foram maiores que no tanque 

com maior contaminação, e não foram observadas diferenças em relação ao controle, 

aumentando sua densidade desde o início e atingindo sua maior densidade no final do 

experimento. 

Algumas espécies desta família também apresentam tolerância a outros tipos 

de contaminantes. Barry & Logan (1998) observaram que duas espécies de 

Chydoridae, Alona cambouei e Chydorus sphaericus, estiveram distribuídas entre o 

sedimento e a coluna d'água, e foram tolerantes ao Endosulfan, não sendo 

observados efeitos significantes na densidade total destas espécies. Em experimentos 

executados em mesocosmos com o pesticida Lindane, Peither et al. (1996) não 

observaram nenhum efeito tóxico em Chidorus sphaericus. 

A última espécie observada foi Streblocerus pygmaeus, pertencente à família 

Macrothricidae. Esta espécie somente foi observada no tanque contaminado com 

cobre e apresentou as menores densidades entre as espécies de Cladocera que 

ocorreram nos tanques, mas foi uma espécie freqüente até o final do experimento. 

Estes resultados indicam que esta espécie provavelmente é tolerante ao cobre, e seu 

desenvolvimento também pode estar relacionado com o oportunismo, após o 

desaparecimento de algumas espécies do tanque. 

5.2.2.3. Rotifera 

O filo Rotifera pode ser considerado o mais representativo da fauna de água 

doce, sendo um dos grupos mais importantes e diversificados (Pennak, 1989). 

Possuem um grande número de espécies que habitam os mais diversos ambientes, 

podendo ser encontrados em ambientes marinhos, límnicos ou terrestres, em qualquer 

parte do planeta (Pejler, 1995).  

De acordo com Snell & Jenssen (1995), os Rotifera desempenham uma função 

chave na dinâmica do funcionamento de ecossistemas de água doce. As taxas de 

alimentação de Rotifera podem variar intensamente durante as estações, podendo 

afetar significantemente a comunidade fitoplanctônica. Os rotíferos possuem 

coeficientes de assimilação altos, e com isto convertem uma considerável porção do 

alimento em biomassa, tornando disponível para níveis tróficos superiores, sendo que 

a rápida taxa de renovação das populações de Rotifera contribuem significantemente 
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para a reciclagem de nutrientes em ecossistemas aquáticos. Além disso, os rotíferos 

podem ser fortes competidores por alimento com os microcrustáceos, mas também 

servem de alimento para vários tipos de predadores, incluindo protozoários, 

Cladocera, Copepoda Calanoida e Cyclopoida, Chaoborus e Mysis (Pennak, 1989). 

Apesar dos Rotifera terem sido indicados como organismos teste desde os 

anos 70, somente após 1990 o uso destes organismos apresentou um crescimento 

acentuado em testes de toxicidade laboratoriais (Snell & Jenssen, 1995). E mesmo 

assim, apesar de ser um grupo de extrema importância para os ambientes de água 

doce, poucas espécies de Rotifera são utilizadas com freqüência em testes de 

toxicidade. O gênero mais utilizado é Brachionus, principalmente com as espécies 

Brachionus rubens, Brachionus plicatilis e Brachionus calyciflorus (Cooney, 1995). 

De acordo com Ward (1995), testes de toxicidade com rotiferos têm sido 

desenvolvidos, pois eles fornecem um meio relativamente fácil e econômico de se 

testar os efeitos de tóxicos sobre invertebrados. O autor salienta ainda que uma das 

vantagens dos testes com rotíferos é o fato de que os animais teste podem ser 

cultivados simultaneamente com os neonatos resultantes que surgem em condições 

fisiológicas uniformes. Outra vantagem dos testes com rotíferos é o fato da produção 

de cistos (ovos de resistência), gerados da reprodução sexuada, o que é de grande 

utilidade para a ecotoxicologia devido a diversos fatores. Os cistos secos, por 

exemplo, possibilitam que os animais para teste sejam armazenados por anos, sendo 

que a eclosão, com a hidratação, ocorre de forma rápida, gerando um número 

suficiente de organismos para teste em algumas horas. Por último, os cistos geram 

organismos em condições fisiológicas uniformes, e devido ao fato de serem os cistos 

de fácil transporte, testes em qualquer local do planeta podem ser feitos utilizando a 

mesma cepa de determinada espécie (Snell & Jenssen, 1995). 

Apesar de todas estas vantagens, comparado a outros grupos, como os 

Cladocera e Rotifera, os rotiferos ainda são pouco utilizados em testes de toxicidade 

laboratoriais. Poucas espécies receberam atenção para sua padronização para testes 

laboratoriais, no entanto, as que existem são amplamente utilizadas. A ASTM 

(American Society of Testing and Materials) possui testes padronizados de toxicidade 

aguda para água doce utilizando Brachionus calyciflorus e para água salgada com B. 

plicatilis (Snell & Jenssen, 1995). Deste modo, devido ao fato da maioria dos testes 

utilizar estas duas espécies, a comparação dos efeitos tóxicos de substâncias com 

outras espécies de Rotifera se torna limitada. Considerando que este grupo é 

essencialmente de água doce e possui muitas espécies (Pennak, 1989), praticamente 

inexistem informações sobre a sensibilidade individual da maioria das espécies para 

substâncias tóxicas em laboratório. Porém, visto que existem muito mais estudos 
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experimentais de efeitos de contaminantes sobre os ecossistemas de água doce do 

que marinhos, podem ser encontrados excelentes resultados relacionados a resposta 

geral de Rotifera com a introdução de contaminantes no meio, principalmente 

pesticidas. 

Segundo Pennak (1989), a maior parte dos gêneros das espécies observadas 

neste experimento é típica de ambientes litorâneos (como Trichocerca e Lecane), e 

formas limnéticas (como Filinia, Polyarthra, Conochilus, Brachionus, Kellicottia e 

Keratella). Este contraste de associação de espécies de ambientes tão diferenciados 

pode ter ocorrido, pois apesar dos tanques terem sido construídos em uma porção 

rasa da represa, esta se localizou perto da região mais lêntica e uma das regiões mais 

profundas da represa. Como a margem rasa era relativamente curta, provavelmente 

neste ponto deve ocorrer a mistura de águas superficiais e a ressurgência de água das 

porções mais centrais e profundas da represa, possibilitando esta diversidade de 

espécies de hábitos diferenciados. Alterações na estrutura das populações de Rotifera 

da represa do Broa devido a alterações dos padrões de circulação superficial, 

estratificação e mistura da coluna d’água foram observados por Oliveira-Neto (1993). 

Em todos os tanques, controle ou contaminados, quase sempre as mesmas 

espécies demonstraram as maiores densidades, mesmo em período anterior a 

contaminação do meio.  Em geral, P. libera, K. cochlearis, K. americana e F. pejleri 

foram as espécies que apresentaram densidades mais elevadas em todos os tanques, 

e P. vulgaris, C. longicaudata, Collotheca sp., K. bostoniensis, C. unicornis, T. similis, 

T. chattonni, T. pusilla, L. stichaeta, L. bulla e L. lunaris foram as espécies mais 

freqüentes nos tanques, sendo que em pelo menos em um deles apresentou 

densidade. Estes resultados estão de acordo com estudos realizados anteriormente na 

represa do Broa, nos quais foram identificadas como espécies dominantes Conochilus 

sp., Filinia sp. e Ptygura sp. por Matsumura-Tundisi & Tundisi (1976); K. americana por 

Newman-leitão et al (1990); P. libera, K. cochlearis, K. americana, C. campanulata e 

Hexarthra mira ao longo do ano por Oliveira-Neto (1993) e F. pejleri e K. americana 

por Rodríguez (2000) . 

No tanque controle as espécies que ocorreram em maiores densidades foram 

P. libera, K. cochlearis, K. americana, P. vulgaris, T. pusilla, T. similis, T. chattonni, L. 

bulla e A. navicula. No entanto, as maiores densidades destas espécies não ocorreram 

em sua maioria no mesmo período, podendo-se distinguir alguns grupos de espécies 

com comportamento similar. T. pusilla, T. similis, T. chattonni e P. libera apresentaram 

comportamento similar e densidades elevadas praticamente no mesmo período em 

que B. longirostris dominava entre as espécies de microcrustáceos. Este resultado 

sugere que provavelmente estas espécies de Rotifera não devem competir por 
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recursos entre elas e com B. longirostris. Além disso, B. longirostris não deve oferecer 

nenhum tipo de interferência negativa ao desenvolvimento destes Rotíferos. 

A ocorrência de Ptygura com outras espécies já foi observada para a represa 

do Broa, sendo que a dinâmica das associações de espécie pode dar bons indícios de 

competição entre os organismos. De acordo com os resultados de Nordi (1982), 

Ptygura apresentou densidades superiores concomitantemente com aumentos em 

densidade de outros gêneros como Anuraeopsis e Hexarthra. O aumento de alguns 

gêneros como Habrothroca e Monostyla nos tanques controles ocorreram com o 

declínio de Ptygura com o tempo. Keratella foi mais freqüente nos tanques do que 

Ptygura, porém suas maiores densidades também ocorreram junto a presença de 

Ptygura, tanto nos tanques contaminados quanto nos controle. Deste modo, 

provavelmente a espécie observada por Nordi (1982) foi Keratella americana, devido a 

resposta observada por ela ter sido parecida com a do presente experimento. 

P. vulgaris, L. quadricarinata, C. longicaudata, K. cochlearis, K. americana, L. 

stichaeta e F. pejleri apresentaram suas maiores densidades no início do experimento, 

porém se tornaram menos freqüentes, até atingirem sua menor densidade no final do 

experimento. A competição por recursos relacionado ao aumento da densidade de P. 

libera, das espécies de Trichocerca, de A. navícula e B. longirostris ao longo do 

experimento pode ter causado a redução gradual na densidade das espécies. Este 

efeito talvez tenha sido mais acentuado no final, com o reaparecimento de grandes 

crustáceos, que além de competirem por recursos comuns, podem ter oferecido uma 

pressão de predação acentuada sobre estas espécies. 

Das espécies anteriormente mencionadas, K. americana, K. cochlearis, F. 

pejleri e L. stichaeta foram as que apresentaram uma redução acentuada logo no 

início do experimento. Os Rotifera apresentam uma taxa de renovação alta, com 

gerações muito curtas, sendo assim, provavelmente estas quatro espécies devem ter 

se desenvolvido ao longo do período de estabilização dos tanques, atingindo 

densidades elevadas por terem uma menor competição pelos recursos, já que a 

densidade de várias espécies potencialmente competidoras ainda era reduzida. Outra 

possível causa é a ocorrência de uma predação seletiva por alguns estágios de 

copépodos no início do experimento, pois no período de redução na densidade destas 

espécies de rotíferos foram também observadas as maiores densidades de 

copepoditos I a IV de T. minutus, e copepoditos IV fêmea de A. furcatus. Como estas 

classes reduziram mais tarde com o aumento da densidade de B. longirostris, 

possivelmente pode ter ocorrido uma pressão de predação ou competição sobre as 

espécies de rotíferos mais abundantes no início do experimento. 
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Lecane bulla e L. lunaris apresentaram comportamento similar, com sua maior 

densidade em período anterior ao aumento populacional das espécies de Trichocerca, 

de P. libera, A. navicula , K. bostoniensis e B. longirostris. As duas outras espécies de 

Lecane que ocorreram neste tanque, L. stichaeta e L. subtilis, também apresentaram 

suas maiores densidades em momentos distintos, sendo que a maior densidade de L. 

stichaeta ocorreu no início do experimento e depois foi extinta, e a segunda espécie 

somente aumentou em densidade no final do experimento. Por estes resultados 

verifica-se que as espécies de Lecane apresentaram suas maiores densidades em 

momentos distintos ao grupo de espécies anteriormente citadas. Isto indica a 

ocorrência de alguma forma de competição por recursos entre os Lecanidae e o grupo 

de espécies citado, que tendem a eliminar ou reduzir as espécies de Lecanidae no 

meio quando presente. L. subtilis, por sua vez, não deve sofrer pressão de predação, 

interferência negativa ou competição por recursos com crustáceos de maior porte, já 

que apresentou comportamento similar a maior parte das espécies de microcrustáceos 

que se favoreceram com a redução de B. longirostris. Cephalodella mucronata 

provavelmente apresentou o mesmo comportamento que L. bulla e L. lunaris, porém 

com densidades bem menores. 

Uma outra relação importante observada no tanque controle foi o fato de que 

algumas espécies de Rotifera apresentaram suas maiores densidades no período de 

maior abundância ou início do declínio de B. longirostris. Estas espécies foram P. 

libera, T. similis, T. chattonni, T. pusilla, T. myersi, T. bicristata e Machrochaetus sp. 

Associada a esta situação foi verificada a ocorrência de parasitismo em B. longirostris 

por protozoários e Trichocerca, principalmente T. pusilla. Este resultado é importante, 

pois indica que provavelmente as espécies de Trichocerca podem apresentar um 

comportamento parasita facultativo. Sendo assim, verificou-se que a população de B. 

longirostris, após crescimento acentuado, reduziu de forma acentuada sua produção 

de ovos por fêmea, o que pode estar relacionado ao aumento de parasitismo nos 

indivíduos, o qual ocorreu conjuntamente com sua redução na densidade 

populacional. As maiores densidades de P. libera e Machrochaetus sp. podem estar 

relacionadas com uma redução na competição por recursos alimentares 

Desta forma, possivelmente as maiores densidades de Trichocerca estiveram 

relacionadas, neste tanque, ao aumento da oportunidade de parasitismo sobre B. 

longirostris, já que a redução da densidade deste cladócero ocorreu paralelamente à 

redução na densidade de Trichocerca. Este resultado também indica que o gênero 

Trichocerca tem uma importância grande no controle populacional de cladóceros 

pequenos como B. longirostris, em ambientes relativamente restritos, como nos 

mesocosmos. Apesar de poucas espécies de Rotifera viverem como parasitas ou 
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epibiontes (Pejler, 1995), os resultados aqui apresentados sugerem que este 

comportamento pode ocorrer em Trichocerca sob certas condições, como um 

ambiente restrito e baixa predação sobre a população, apesar deste não ser o hábito 

principal deste gênero. 

Os resultados do tanque controle também indicam que B. longirostris não 

compete por recursos com a maioria das espécies de Rotifera, possibilitando que tanto 

B. longirostris quanto a maioria dos Rotifera se desenvolvam bem num mesmo 

ambiente. Os resultados observados por Hanazato & Yasuno (1991) corroboram com 

esta hipótese. Em experimentos executados pelos autores em tanques onde foram 

aplicados Carbaryl (um pesticida), em contraste com o gênero Daphnia, foi observado 

que Bosmina fatalis nem sempre suprimiu as populações de rotíferos e 

freqüentemente estabeleceram grandes populações com os rotíferos ao mesmo 

tempo. Sendo assim, os autores concluem que a relação competitiva entre B. fatalis e 

rotíferos deve ser mínima. De acordo com Gilbert (1988), muitas comunidades 

zooplanctônicas contêm populações densas de cladóceros pequenos e rotíferos. 

Segundo o autor, quatro possíveis mecanismos podem possibilitar a coexistência entre 

cladóceros pequenos e rotíferos: (1) baixa habilidade de interferir mecanicamente com 

os rotíferos; (2) baixa eficiência na depleção dos recursos alimentares; (3) alta 

susceptibilidade à predação por invertebrados e (4) alta susceptibilidade para tirar 

vantagem da competição com os rotíferos. 

As espécies A. navicula e K. bostoniensis apresentaram um crescimento 

acelerado em um curto espaço de tempo. No entanto, como diversas outras espécies 

apresentavam densidades elevadas, estas podem ter sofrido uma exclusão por 

competição, sendo extintas logo após sua maior densidade. Mytilina sp., 

Machrochaetus sp., Scaridium sp. e Brachionus mirus apresentaram densidades 

reduzidas neste tanque, não sendo observado nenhum padrão específico de 

comportamento. C. unicornis, apesar de ter apresentado densidades baixas, esteve 

presente ao longo de todo o experimento, verificando-se um aumento na sua 

densidade somente no final do experimento. Este resultado pode indicar que esta 

espécie compete por recursos com as outras espécies de Rotifera, e com a redução 

na densidade total das espécies no final, seu aumento em abundância indica que ela 

provavelmente deva ser favorecida com a presença de crustáceos de maior porte, os 

quais podem ter influência sobre seus principais competidores. 

A redução na densidade total e da maioria das espécies de Rotifera no final do 

experimento pode estar relacionada ao aumento na abundância de crustáceos 

grandes no tanque, como Copepoda e Cladocera. O aumento na densidade 

principalmente de Copepoda deve ter sido o fator principal que causou a redução na 
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densidade total de Rotifera, devido a predação que estes organismos podem exercer 

sobre Rotifera. Espíndola (1994) observou no trato digestivo de espécies de 

Notodiaptomus, entre elas N. iheringi, da represa de Barra Bonita, mastax de rotíferos 

em maior número quando ocorreram as maiores densidades de rotiferos no ambiente. 

Na represa do Broa, apesar da maior densidade de algas e espectro de tamanho de 

partículas alimentares diferentes, Rietzler (2002) observou mastax de rotiferos no trato 

digestivo de A. furcatus. Matsumura-Tundisi et al (1990) observaram em experimentos 

de laboratório que Mesocyclops longisetus apresentou uma preferência de predação 

sobre Brachionus calyciflorus em relação a C. dubia e nauplii de Calanoida. Os 

autores ainda observaram uma relação inversa entre Mesocyclops e Brachionus na 

represa de Barra Bonita, sugerindo que Mesocyclops apresenta um grande impacto 

sobre a população de Brachionus. Estes estudos indicam que além de Cyclopoida, os 

Calanoida podem ter grande importância no controle da população de Rotifera por 

meio da ingestão (acidental ou oportunista). 

O efeito da predação sobre o controle populacional de Rotifera é bastante 

estudado. De acordo com Williamson (1983), os Rotifera podem ser predados por uma 

grande diversidade de tipos de predadores, como Protozoa, Cnidária, Rotifera, 

Cladocera, Copepoda Cyclopoida, Calanoida e Harpaticoida, Chaoboridae e 

Mysidacea. Nos tanques deste experimento a presença de potenciais predadores é de 

grande importância para a compreensão do possível efeito da predação sobre este 

grupo. Segundo Gilbert (1988), os predadores invertebrados podem causar efeitos 

importantes na estrutura e abundância de Rotifera, como por exemplo, os Copepoda 

Cyclopoida, para os quais os Rotifera são um item crítico em sua alimentação, e 

Calanoida, podendo remover do sistema espécies mais vulneráveis, deixando 

espécies mais resistentes. Dentre as espécies observadas nos tanques, os Cyclopoida 

e os Calanoida são, portanto, provavelmente os maiores predadores de rotíferos, 

podendo causar, assim, alterações significativas nas populações das espécies deste 

grupo. Em uma revisão feita por Williamson (1983), foi observado que os gêneros 

Mesocyclops, Thermocyclops e diversas espécies da família Diaptomidae predam 

rotíferos dos mais diversos gêneros, muitos deles presentes nos tanques, como 

Kellicottia, Keratella, Polyarthra, Brachionus e Conochilus. Ainda segundo este autor, a 

predação de Cyclopoida é mais variada e acentuada sobre os Rotifera do que os 

Calanoida, e ocorre principalmente nos estágios de copepodito e adulto. No entanto, 

muitas espécies de Calanoida onívoras predam rotíferos planctônicos. Gilbert (1988) 

exemplifica esta relação citando o efeito que copépodos como Cyclops bicuspidatus 

thomasi (Cyclopoida) e Hesperodiaptomus sp. e Episcura sp. (Calanoida) exercem 

sobre os rotiferos, provocando alterações nas populações de espécies deste grupo, 
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deixando somente que espécies mais resistentes, como Conochilus sp. e K. longispina 

predominem entre os Rotifera. 

Outro fator importante que está associado ao aumento na densidade de 

Crustacea no final do experimento é a provável ocorrência de “interferência negativa” 

de algumas espécies sobre a população de Rotifera, tendendo a reduzir a ocorrência 

de certas espécies no ambiente. De acordo com Gilbert (1988), a competição por 

interferência é comumente observada por espécies grandes de Cladocera, como 

Daphnia, que podem interferir mecanicamente sobre Rotifera. Esta interferência ocorre 

quando os rotíferos são levados para dentro da câmara branquial de Daphnia durante 

sua alimentação. Apesar de muitos rotíferos serem rapidamente rejeitados pelo pós-

abdomen sem serem danificados, alguns são ingeridos e outros permanecem mais 

tempo dentro da câmara, sendo rejeitados, porém já danificados. Este dano pode ser 

letal ou sub-letal, e pode incluir a separação dos ovos de fêmeas ovígeras. Estes ovos 

separados são mais susceptíveis a predadores e menos susceptíveis à eclosão devido 

sua sedimentação em regiões mais frias e menos oxigenadas do corpo d´água. 

A principal evidência que apóia a hipótese de que possa ocorrer à existência 

de relações ecológicas que tendem a afetar negativamente os Rotifera dentro deste 

tanque, como a interferência mecânica, é o fato de que com a redução de B. 

longirostris e o aumento da densidade de diversas outras espécies de microcrustáceos 

(na maioria espécies maiores que B. longirostris), boa parte das espécies de Rotifera 

apresentou uma redução em sua densidade. Na realidade, as menores densidades de 

Rotifera no tanque controle foram observadas justamente no final do experimento. 

Algumas espécies de Rotifera antes registradas neste tanque foram totalmente 

excluídas com o aumento dos microcrustáceos maiores no final do experimento, como 

B. mirus, L. stichaeta, F. pejleri e C. longicaudata. Em contraste, a reduzida densidade 

inicial de outros microcrustáceos maiores pode ter proporcionado uma maior 

densidade de Rotifera neste tanque por existir uma menor competição por recursos, 

predação ou então exclusão por interferência negativa sobre Rotifera. 

De acordo com Gilbert (1988), muitos estudos têm demonstrado que rotíferos 

são mais abundantes em comunidades onde grandes espécies de Daphnia são raras 

ou ausentes, corroborando com a hipótese de que os rotíferos podem ser 

severamente suprimidos da comunidade por espécies grandes de cladóceros (como 

Daphnia), provocando alterações importantes na estrutura da comunidade 

zooplanctônica. No presente estudo, não foram observadas espécies de Daphnia no 

tanque controle, no entanto esta competição por interferência pode ter ocorrido com 

outras espécies, como Ceriodaphnia. Hanazato & Yasuno (1991) observaram que os 

gêneros Ceriodaphnia e Moina podem exercer uma importante influência sobre a 
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estrutura populacional de Rotifera, em tanques experimentais, muito superior a 

Bosmina. Porém, de acordo com Gilbert (1988), o efeito causado por Ceriodaphnia 

sobre os Rotifera é menor do que Daphnia, porém também é registrado, como o 

observado para tanques experimentais com C. reticulata. Nos mesocosmos foram 

observadas C. silvestrii e C. cornuta, que podem ter causado este efeito. No entanto, 

por serem espécies relativamente menores que Daphnia, provavelmente este efeito 

terá maior importância quanto maior for a densidade das espécies deste gênero. 

Nos tanques contaminados as relações de competição e predação 

intrazooplanctônicas também parecem ter tido grande influência na estrutura da 

população de Rotifera, sendo que a contaminação do ambiente foi a grande 

responsável por causar estas alterações populacionais, seja por efeitos tóxicos diretos, 

seja por efeitos indiretos na comunidade zooplanctônica. Nos dois tanques 

contaminados foi possível verificar situações bem distintas, que evidenciam tais efeitos 

diretos e indiretos sobre Rotifera. No tanque contaminado com cromo es efeitos foram 

muito mais severos e rápidos sobre as espécies de Rotifera do que no tanque 

contaminado com cobre, onde alterações importantes ocorreram, porém, de forma 

geralmente mais lenta e menos severa para a maioria das espécies. Deste modo, o 

tanque contaminado com cromo foi caracterizado por causar mais efeitos agudos do 

que crônicos sobre Rotifera, enquanto situação contrária foi verificada no tanque 

contaminado com cobre. 

Para uma melhor compreensão dos resultados obtidos neste experimento, na 

Tabela 22 podem ser observados os valores de LC50 para algumas espécies de 

Rotifera comumente utilizadas em testes ecotoxicológicos laboratoriais. Os resultados 

sugerem que o cobre geralmente apresenta uma toxicidade superior ao cromo que, 

por sua vez, é mais tolerado por algumas espécies de Rotifera. Infelizmente pela falta 

de dados laboratoriais para as espécies observadas neste trabalho não é possível se 

saber quais os limites de tolerância destas espécies para os contaminantes testados. 

No entanto, verifica-se que os resultados obtidos nos experimentos de campo 

divergem bastante do conhecimento da sensibilidade laboratorial de Rotifera para 

estes metais. 

Os efeitos tóxicos de cromo foram mais acentuados sobre a maioria das 

espécies de Rotifera do que o cobre, discordando com os valores apresentados na 

Tabela 22. Os resultados indicam que 45,5% das espécies de Rotifera observadas no 

tanque com cromo apresentaram um efeito agudo após a adição do metal. Estas 

espécies não foram registradas logo após a contaminação por cromo, e não voltaram 

a ser observadas ou então apresentaram densidades muito baixas até o final do 

experimento, demonstrando um claro sinal de não recuperação da população. Dez 
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espécies demonstraram tal resposta: P. libera, K. cochlearis, K. americana, F. pejleri, 

P. vulgaris, C. unicornis, B. mirus, C. longicaudata, Collotheca sp. e C. mucronata. 

Este resultado é bastante similar com o encontrado por Gagnaten (2002), apesar do 

fato do autor ter testado concentrações mais altas de cromo e ter encontrado somente 

seis espécies de Rotifera. O autor observou que a maioria das espécies de Rotifera 

sofreu um efeito agudo com a introdução do metal, reduzindo sua densidade, e que 

após a contaminação tornaram-se predominantes os nauplii de Copepoda e somente 

uma espécie de Rotifera. 
 

Tabela 22 - Média e desvio padrão dos valores de LC50 para Sulfato de Cobre e Dicromato de 
Potássio para algumas espécies de Rotifera. (Fonte: Diversos trabalhos, baseado 
na Base de dados da PAN - Pesticides Database - da Pesticide Action Network 
North America - PANNA - www.pesticideinfo.org) 

Espécie Média LC50 
(µg/L) 

Desvio 
padrão LC50 

Número de 
Estudos 

Classificação média 
de toxicidade 

Cobre     
Philodina acuticornis  1217 164,3 10 Moderada 
Brachionus rubens  19,0 - 1 Muito Alta 
Brachionus plicatilis  194.4 130.6 9 Alta 
Brachionus calyciflorus  52.9 59.1 8 Muito Alta 

Cromo     
Philodina acuticornis  15060 3308 10 Leve 
Brachionus plicatilis  384438 169853 16 Baixa 
Brachionus calyciflorus 5,200 - 1 Moderada 

 

Estes resultados sugerem que as espécies que reduziram sua densidade logo 

após a contaminação são espécies menos tolerantes ao cromo. P. libera e K. 

americana foram espécies que apresentaram, provavelmente, o efeito mais notável de 

redução na densidade com a contaminação, uma vez que estas foram as espécies 

mais abundantes no início do experimento, entre as espécies de Rotifera, dentro do 

tanque. Alguns trabalhos indicam que a comunidade de Rotifera em ambientes 

naturais pode ser bastante sensível à introdução de metais. Monteiro et al (1995) 

observaram que no rio Sado em Portugal, na porção do rio onde a contaminação por 

Zinco, Cobre e Cádmio foi maior, das 22 espécies de Rotifera registradas ao longo do 

rio somente L. luna e Philodina sp. foram registradas neste ponto. Estes resultados 

corroboram com a hipótese de que os Rotifera podem ser bastante sensíveis à 

introdução de metais. 

No entanto, apesar de ser observada a sensibilidade de Rotifera a alguns 

metais, provocando sua redução, alguns trabalhos indicam que os rotíferos possuem 

alta capacidade de recuperação em um curto espaço de tempo. Jak et al (1996) 

relacionaram o aumento na densidade das espécies de rotíferos K. quadrata, K. 
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cochlearis e Brachionus sp. ao desaparecimento de grandes cladóceros, como 

Daphnia, em mesocosmos com alta dosagem de mistura de metais (entre eles, cobre 

e cromo). Apesar disso, os autores observaram que as espécies de Keratella, 

especialmente K. quadrata, foram bastante sensíveis após a contaminação, mas com 

elevada capacidade de recuperação após a eliminação dos cladóceros, o que reduz a 

interferência competitiva e favorece o aumento do fitoplâncton no final do experimento. 

Apesar de terem observado que os rotiferos apresentaram uma sensibilidade inicial 

similar aos cladóceros, os autores concluíram que os rotíferos demonstraram ser, de 

modo geral, menos sensíveis à mistura de metais (contendo, entre outros, cobre e 

cromo) em mesocosmos do que os cladóceros. 

A capacidade de recuperação dos Rotifera também foi observada para outros 

tipos de contaminantes, como pesticidas, apresentando o mesmo resultado. Hanazato 

& Yasuno (1987) observaram que o pesticida Carbaryl é muito tóxico para Rotifera, no 

entanto, em tanques experimentais contaminados com 1 ppm desta substância, foi 

observada uma recuperação rápida de Rotifera, poucos dias após a introdução do 

pesticida no meio. No presente trabalho provavelmente o aumento de Copepoda no 

final do experimento, neste tanque, tenha causado uma pressão competitiva e de 

predação, impedindo que fosse, até o final do experimento, registrada a recuperação 

de várias espécies, entre elas, as do gênero Keratella. Rand et al (2000) observaram 

que após a aplicação de concentrações altas de Pyridaben em tanques, muitas 

espécies zooplanctônicas apresentaram um acentuado declínio em sua densidade, 

entre elas os copepodos, os Cladocera Latonopsis sp. e Ilyocryptus sp. e os Rotifera 

Polyarthra, Machrochaetus, Keratella e Lepadella. No entanto, alguns gêneros de 

Rotifera, apesar de terem reduzido sua densidade logo após a contaminação, como 

Conochilloides, Monostyla, Collotheca e Platyias, voltaram a crescer em um período 

mais curto do que a maioria das outras espécies zooplanctônicas, com aumento em 

densidade em 1 a 2 semanas. 

Gagnaten (2002) obteve um resultado bastante similar ao observado no 

presente experimento: dentre as espécies de Rotifera que foram observadas pelo 

autor, somente uma era do gênero Lecane, e foi justamente a única espécie com 

maior tolerância a presença de cromo, sendo que obteve seu melhor desenvolvimento 

na menor concentração aplicada de cromo, que foi de 0,1 mg.Litro-1. No presente 

estudo, no tanque contaminado com cromo, foram observadas cinco espécies do 

gênero Lecane, sendo que quatro delas (L. lunaris, L. luna., L. stichaeta e L. ludwigii) 

apresentaram um melhor desenvolvimento somente após a contaminação. A única 

espécie deste gênero observada no tanque com resposta negativa após a introdução 

do metal, diminuindo em densidade, foi L. bulla. A espécie que Gagnaten (op.cit.) 
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encontrou foi Lecane lunaris que, junto com L. stichaeta, foram as espécies com 

melhor desenvolvimento no mesocosmos contaminado com cromo. Estes resultados 

sugerem que as espécies do gênero Lecane são bastante tolerantes ao cromo, em 

especial estas duas espécies. Além disso, seu desenvolvimento pode ter sido 

estimulado pela eliminação ou redução de outras espécies de Rotifera e Crustacea 

após a adição do metal. Um exemplo disso foi a eliminação de S. serrulatus neste 

tanque, já que é uma espécie grande e que provavelmente pode exercer algum tipo de 

pressão por competição ou interferência mecânica sobre algumas espécies de 

Rotifera, como os da família Lecanidae. 

Algumas espécies apresentaram uma redução rápida após a contaminação, 

voltando a aumentar sua densidade na metade do experimento, porém sem recuperar 

suas densidades iniciais, estando ausentes até o final do período analisado. Este foi o 

caso de T. pusilla, T. similis e K. bostoniensis. Provavelmente estas espécies sofreram 

um efeito agudo ocasionado pela introdução do metal, porém não sendo extintas do 

tanque. Seu crescimento logo após a contaminação pode ter sido estimulado pela 

redução de outras espécies de Rotifera, reduzindo a competição e a diminuição da 

predação ou competição com os Calanoida pela diminuição na abundância destes 

organismos neste período. No entanto, o fato do desenvolvimento destas espécies ser 

limitado pode estar indicando os efeitos crônicos da exposição ao cromo, o que, 

associado ao aumento na abundância dos Copepoda no final do experimento, pode ter 

culminado na extinção das espécies. L. bulla também deve apresentar algum tipo de 

competição por recursos ou então ser mais efetivamente predada que outras espécies 

de Lecane por copépodos, o que justificaria sua extinção antes do final do 

experimento. 

O último grupo de espécies que apresentou comportamento similar foi 

composto por T. chattonni, L. quadricarinata, A. navicula, Cephalodella sp. e L. 

ludwigii. Estas espécies somente foram registradas no tanque com cromo após a 

contaminação, sendo que T. chattonni, A. navicula e L. ludwigii foram observadas 

somente próximo ao final do experimento. Este resultado pode indicar, principalmente, 

que estas espécies não competem por recursos nem sofrem interferência negativa 

com a presença de Copepoda, já que foram observadas justamente nos períodos de 

maior densidades de Copepoda. Somente Cephalodella sp. foi registrada logo após a 

contaminação, indicando sua maior tolerância ao cromo. No entanto, pouco se pode 

inferir sobre a tolerância ao cromo das outras espécies, já que estas ocorreram 

quando as concentrações deste metal já eram bastante baixas. Provavelmente estas 

espécies apresentam um comportamento oportunista, ocupando o ambiente quando a 

competição é menor. Esta hipótese pode ser verdadeira, uma vez que a maioria das 
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espécies de Rotifera inicialmente observada para este tanque não estava presente no 

final do experimento. 

Os resultados do tanque contaminado com cobre, por sua vez, indicam que 

efeitos da contaminação por cobre foram menos acentuados sobre os Rotifera do que 

o cromo. A densidade total de Rotifera foi similar entre o tanque controle e o tanque 

contaminado com cobre, com um aumento na densidade total na metade do 

experimento, indicando que o cobre não causou efeito tóxico sobre Rotifera na 

concentração em que foi aplicado. Além disso, somente T. bicristata e L. leontina 

parecem ter apresentado uma resposta mais aguda com a contaminação do meio, no 

entanto, isto ainda não está muito claro, pois estas duas espécies estiveram presentes 

em densidades muito baixas neste tanque. Esta diferença de resultados entre a 

sensibilidade das espécies em testes de toxicidade laboratoriais e no presente 

trabalho pode estar relacionado com o fato já mencionado anteriormente de que os 

dados laboratoriais baseiam-se principalmente em testes com o gênero Brachionus. 

O melhor desenvolvimento, representado pelo aumento na abundância total, 

indica que as espécies P. libera, K. cochlearis, K. bostoniensis, T. similis, T. chattonni, 

F. pejleri, P. vulgaris, L. quadricarinata, T. pusilla, A. navicula, C. longicaudata, 

Collotheca, sp., Scaridium sp. e Notommata sp. foram favorecidas após a 

contaminação do ambiente. Alguns fatores podem ter sido muito importantes para o 

sucesso destas espécies de Rotifera no tanque contaminado com cobre. 

Provavelmente o principal fator que contribuiu para este resultado foram as alterações 

severas que o cobre causou sobre algumas espécies de microcrustáceos, causando 

uma modificação nas populações de Copepoda e Cladocera que favoreceram o 

desenvolvimento de Rotifera. Como visto anteriormente, o cobre causou efeitos 

adversos principalmente sobre os Copepoda Calanoida, T. minutus, D. gessneri, D. 

birgei, B. longirostris, C. cornuta., C. silvestrii e S. serrulatus. Nestas espécies o cobre 

causou um efeito agudo e/ou crônico, provocando redução imediata, a exclusão do 

meio ou uma redução progressiva em suas densidades. Em geral, pode-se considerar 

que estas espécies reduziram ao longo do tempo sua “participação” na comunidade 

zooplanctônica e, conseqüentemente, houve uma redução do impacto causado pelas 

espécies na comunidade zooplanctônica como um todo, pela redução na competição 

por recursos, predação, interferência mecânica, etc... 

No entanto, todas estas espécies apresentaram uma redução em sua 

densidade no final do experimento, sendo que L. quadricarinata e Notommatta sp. 

foram extintas antes mesmo do final do período experimental. O final do experimento 

foi caracterizado pela recuperação de Crustacea no tanque, e possivelmente teve 

relação direta com a redução na densidade destas espécies de Rotifera. Este 
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resultado indica que a presença de Crustacea no ambiente pode ser um fator 

determinante no sucesso de Rotifera, e que o aumento na densidade de Crustacea 

pode implicar em alterações severas nas populações de Rotifera. 

Entretanto, o comportamento das espécies com melhor desenvolvimento, após 

a contaminação, não foi exatamente igual, registrando-se diferenças importantes e, em 

sua maioria, similares às do tanque controle. K. bostoniensis demonstrou densidade 

superior no tanque com cobre em relação ao tanque com cromo. Além disso, 

apresentou um comportamento similar ao do tanque controle, apresentando um 

aumento em sua densidade antes do aumento da densidade de P. libera. Estes 

resultados sugerem que esta espécie, além de ser menos tolerante ao cromo, pode ter 

um desenvolvimento rápido quando as condições são favoráveis, porém a pressão 

competitiva com outras espécies deve ser um fator muito importante na exclusão ou 

redução desta espécie no ambiente. 

T. chattonni e T. similis também apresentaram um comportamento similar ao 

observado no tanque controle, mas com um leve declínio em sua densidade após a 

contaminação por cobre. T. pusilla e A. navicula apresentaram densidade bem inferior 

no tanque com cobre em relação ao tanque controle, porém apresentaram 

comportamento bem semelhante nos dois tanques, com uma recuperação no final 

após a redução de densidade com a contaminação, indicando que provavelmente 

estas espécies não competem pelos mesmos recursos. 

P. vulgaris mostrou ter maior tolerância ao cobre, apesar da densidade no 

tanque contaminado ter sido inferior ao tanque controle. No entanto, o 

desenvolvimento desta espécie deve estar relacionado principalmente a exclusão dos 

crustáceos no tanque, uma vez que a espécie somente foi observada após a 

contaminação do tanque por cobre, sendo que no tanque controle a espécie esteve 

presente no início. Ambas as situações correspondem ao período em que a densidade 

de Crustacea foi inferior nos tanques. L. quadricarinata apresentou um aumento em 

densidade justamente no momento em que as menores densidades de Crustacea 

ocorreram no tanque com cobre, assim como no tanque controle, porém em 

densidades inferiores. Estes resultados sugerem que provavelmente esta espécie 

deva também sofrer pressão competitiva com os crustáceos. 

Sendo assim, os Rotifera demonstraram claramente terem sido favorecidos 

pelos efeitos negativos que o cobre causou sobre a maioria dos microcrustáceos. 

Além disso, o aumento em densidade da grande maioria das espécies de Rotifera 

indica que, em geral, os rotiferos são menos sensíveis a contaminação do ambiente 

por cobre do que os microcrustáceos. O estudo desenvolvido por Roche et al (1993) é 

um bom exemplo de como a supressão de predadores ou competidores na 
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comunidade zooplanctônica pode levar a um aumento da abundância e dominância 

dos rotiferos. No estudo desenvolvido na represa do Broa, em mesocosmos, por 

Roche et al (1993), foi observado que nos tanques onde houve a presença de 

Holoshetes heterodon, a densidade de algumas espécies de Rotifera foram 

significantemente altas, como Polyarthra vulgaris e Ptygura libera. Os peixes foram 

responsáveis pela redução de crustáceos e larvas de Chaoborus nos tanques, o que 

proporcionou um maior desenvolvimento de Rotifera devido a uma menor competição 

e predação sobre este grupo. 

Os resultados deste experimento e os observados por Roche et al (1993) 

indicam que P. libera é uma espécie melhor adaptada às condições da represa, e 

assim como observado por Oliveira-Neto (1993), é dominante em diversas situações 

no ambiente natural. Em tanques experimentais, possivelmente P. libera encontre 

condições propícias para se desenvolver, podendo se tornar facilmente a espécie 

dominante entre os rotiferos da represa do Broa. No entanto, este estudo e o 

desenvolvido por Roche et al (1993) demonstraram que isto somente é capaz de 

ocorrer quando a predação ou competição são menores para esta espécie, como por 

exemplo, menor densidade de Copepoda ou Chaoboridae. Em experimentos 

executados por Nordi (1982), foi observado que tanto nos tanques controle, quanto 

nos tanques enriquecidos com nutrientes, a abundância de P. libera esteve 

inversamente relacionada com a de A. furcatus, o que pode indicar que as duas 

espécies tenham uma competição pelos mesmos recursos alimentares ou possa haver 

pressão de predação por A. furcatus. Além disso, os resultados dos tanques 

contaminados com cobre e cromo indicam que esta espécie pode ser altamente 

sensível a determinados contaminantes, sendo a qualidade do ambiente uma 

importante variável no sucesso desta espécie. 

É conhecido que a aplicação de pesticidas em tanques ou cercados demonstra 

alterar a estrutura da comunidade zooplanctônica da dominância por Cladocera para a 

dominância de Rotifera (Hanazato et al., 1989; Hanazato, 1998). Em experimentos 

realizados por Hanazato et al (1989), foi observado que a aplicação de Themephos 

(um pesticida) em tanques experimentais ocasionou na redução de grande parte de 

Cladocera e Rotifera, no entanto, somente os rotiferos conseguiram se recuperar até o 

final do experimento. Com isto verificou-se uma grande alteração na composição das 

espécies de Rotifera, fazendo com que após a aplicação do pesticida, as espécies 

Polyarthra trigla, Hexarthra mira e Brachionus calyciflorus predominassem nos tanques 

contaminados. Em tanques experimentais contaminados com Fenthion, um pesticida 

organofosforado, Hanazato & Kasai (1995) observaram que algumas espécies de 

Rotifera foram mais tolerantes do que Cladocera a contaminação, porém o aumento 
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de densidade de Rotifera nos tanques contaminados foi relacionado a um efeito 

secundário da contaminação. Os cladóceros maiores foram mais sensíveis a este 

pesticida do que os menores, alterando a estrutura da comunidade, o que possibilitou 

um desenvolvimento acentuado de algumas espécies de Rotifera, como Keratella 

valga e Filinia longiseta, apesar de Polyarthra trigla ter demonstrado maior 

sensibilidade à adição do metal. 

O problema em se comparar os efeitos da contaminação do ambiente por 

metais e pesticidas é que a maioria dos contaminantes tem características bem 

diferenciadas no ambiente aquático. Provavelmente o principal fator que cause efeitos 

tóxicos diferenciados é a persistência do contaminante no meio. Os metais podem 

apresentar uma alta persistência no meio, podendo se tornar biodisponíveis de acordo 

com as características ambientais, como o pH. Utilizando como exemplo o Cobre foi 

demonstrado que o Carbono Orgânico Dissolvido tem grande importância na 

determinação da biodisponibilidade deste metal (Winner et al, 1990). No entanto, 

alguns pesticidas, como o Carbaryl, apresentam uma taxa de dissipação elevada, não 

tendo uma persistência elevada no meio (Hanazato & Yasuno, 1987). Porém, 

resultados obtidos em testes de toxicidade com alguns pesticidas específicos, como o 

Fention, foram similares aos da contaminação por metais. Isto porque, de acordo com 

Hanazaro & Yasuno (1995), o Fenthion possui uma taxa de degradação relativamente 

baixa, persistindo na água do tanque por um longo período, suprimindo a recuperação 

de Cladocera e permitindo o aumento na abundancia de Rotifera sobre condições 

livres de competição. 

No entanto, nem todas as espécies de Rotifera parecem ter a mesma 

tolerância a presença do cobre. Além de T. bicristata e L. leontina, algumas espécies 

apresentaram uma resposta que provavelmente pode ter sido induzida por efeitos 

crônicos de exposição ao cobre, e não somente a alterações na estrutura trófica. As 

espécies K. americana, L. bulla, L. lunaris, C. unicornis e Cephalodella sp. foram 

aquelas que apresentaram suas maiores densidades no início do experimento, ou 

antes ou logo após a contaminação do meio, e foram reduzindo sua densidade até o 

final. Em L. bulla e L. lunaris este efeito não é tão claro, pois houve variações 

significativas em sua densidade, no entanto, apresentaram tal redução até o final do 

experimento, o que foi mais evidente em L. bulla. Rico-Martinez et al. (1998) 

observaram resultados similares entre L. bulla e L. lunaris após a contaminação do 

meio com cobre, sendo eliminadas posteriormente, indicando que provavelmente 

apresentam sensibilidade similar a este metal. C. unicornis apresentou uma redução 

gradativa, atingindo sua menor densidade no final do experimento. Alguns estudos 

indicam que espécies destes gêneros podem realmente apresentar uma tolerância 

 



 247

menor à contaminação por cobre. Monteiro et al. 1995 observaram que na presença 

de concentrações de 88µg.Litro-1 de cobre, Keratella tropica, Lecane bulla e 

Cephalodella gibba foram eliminadas da comunidade zooplanctônica do Rio Sado. 

Apesar disso, também deve haver diferenças na sensibilidade do gênero 

Lecane ao cobre. Apesar de L. bulla e L. depressa não terem sido observadas por 

Monteiro et al. (1995) na estação mais contaminada por metais do rio Sado, L. luna foi 

registrada na mesma estação, indicando que esta deve ser uma espécie mais 

tolerante a contaminação por metais. No entanto, mais a jusante do rio, onde as 

condições se tornaram melhores, L. bulla e L. depressa foram novamente registradas 

nas amostras, porém L. luna não foi mais rencontrada. Nos resultados de Rico-

Martinez et al. (1998), podem ser observados comportamentos diferenciados entre L. 

pyriformis, Lecane sp. e L. hornemanii. Apesar dos autores terem observado uma 

resposta similar de L. bulla e L. lunaris logo após a contaminação do meio, somente L. 

lunaris voltou a ser registrada no último dia do experimento. Este resultado indica que 

provavelmente L. lunaris deve apresentar uma capacidade de recuperação mais 

rápida do que L. bulla, e apesar de terem sensibilidade similar ao cobre, L. lunaris 

tenderia a ocupar o ambiente antes de L. bulla. Os resultados de Monteiro et al. (1995) 

e Rico-Martinez et al. (1998) indicam que pode haver diferenças na sensibilidade das 

espécies do gênero Lecane, e que espécies mais tolerantes a contaminação devem 

prevalecer sobre espécies menor tolerantes, porém com uma provável capacidade de 

disputa por recursos maior. 

No tanque com cobre esta relação entre os gêneros de Lecane pode ser 

observada, principalmente nos resultados de Lecane stichaeta. Esta espécie 

apresentou um efeito agudo inicial com a introdução do cobre, ao contrário do que foi 

observado para o cromo, já que não foi registrada no tanque com cobre após a 

contaminação do meio. Porém esta espécie não deve sofrer uma pressão de predação 

acentuada de Cyclopoida, pois no final do experimento voltou a ser observada. Além 

disso, a redução da densidade de outras espécies de Rotifera, como ocorreu no 

tanque com cromo, deve ter proporcionado uma menor competição por recursos, 

estimulando seu desenvolvimento. Deste modo, os resultados do tanque contaminado 

com cobre e cromo corroboram com a hipótese de que existem diferenças de 

sensibilidade para os metais testados entre os gêneros de Lecane. 

K. americana e Cephalodella sp., além de terem apresentado uma redução 

acentuada após a contaminação, o que indica que estas espécies podem ser 

sensíveis a este metal, não conseguiram recuperar sua densidade inicial até o final do 

experimento. Este resultado pode ter sido favorecido não somente por uma exposição 

crônica, mas também por um aumento na competição com outras espécies de Rotifera 
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na metade do experimento, e um aumento na predação por microcrustáceos, 

principalmente Cyclopoida, no final do experimento, quando as concentrações de 

cobre foram mais baixas. O fato de K. americana e K. cochlearis apresentarem 

sensibilidades diferentes ao cobre pode ter sido um dos fatores importantes no 

predomínio de K. cochlearis nos mesocosmos com este metal. De acordo com 

experimentos realizados por Rico-Martínez et al (1998), K. cochlearis foi a única 

espécie a ser observada em microcosmos logo após a aplicação das maiores 

concentrações de cobre (0,45 mg.Litro-1), indicando que esta espécie é mais tolerante 

à presença deste metal. Alguns resultados indicam que deve haver diferença na 

sensibilidade das espécies deste gênero para diferentes metais. Monteiro et al. (1995) 

observaram a ocorrência de K. tropica no rio Sado somente em condições onde a 

concentração de cobre foi inferior a 10 µg.Litro-1, sendo que esta espécie não foi 

registrada quando as concentrações deste metal atingiram 88 µg.Litro-1.  

Winner et al (1990) verificaram uma variação na sensibilidade do gênero 

Keratella em experimentos em mesocosmos com contaminação crônica de cobre, 

sendo a espécie mais sensível na primavera, não sendo observada sensibilidade no 

outono. Estes resultados sugerem que o gênero Keratella pode apresentar uma 

variação sazonal na sensibilidade ao cobre. No entanto, os autores não identificaram 

os indivíduos deste gênero em termos de espécie, e concluíram que as variações na 

sensibilidade ao cobre não são, pelo menos inteiramente, devido a mudanças na 

estrutura da comunidade. Porém, provavelmente os tanques de Winner et al (1990) 

podem ter apresentado mais de uma espécie de Keratella, sendo que as populações 

podem ter variado sazonalmente. Assim, as variações na sensibilidade observadas por 

Winner et al (1990) podem ter sido decorrente da presença de diferentes espécies de 

Keratella, e como observado nos resultados do presente experimento, isto pode ter 

ocorrido. 

A exposição ao cobre pode causar alguns efeitos subletais em Rotifera com 

conseqüências ecológicas importantes na estruturação da comunidade. Charoy & 

Janssen (1999) observaram que a exposição de neonatos de B.calyciflorus em um 

período de exposição igual ou superior a 2 horas, em concentração de 25µg.Litro-1 de 

cobre, foi responsável pela diminuição pela metade de sua velocidade natatória. Além 

disso, os período de natação foram reduzidos na concentração de 12,5µg.Litro-1, 

sendo que os efeitos foram superiores após 6 horas de exposição. Em uma 

concentração similar a utilizada nos mesocosmos deste experimento, Charoy & 

Janssen (1999) observaram uma redução de 64,7 a 69,1% da velocidade e períodos 

de natação para animais expostos a 20µg.Litro-1. De acordo com os autores, o 

comportamento natatório de Rotifera tem uma importante função em diversos 
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processos ecológicos, como reconhecimento específico, comportamento de 

acasalamento, atividade de alimentação e fuga de predadores. Assim, a alteração do 

comportamento natatório de Rotifera pode trazer conseqüências ecológicas 

importantes para este grupo. 

As concentrações de cobre podem ter causado efeitos crônicos similares a B. 

calyciflorus em algumas espécies de Rotifera do mesocosmos contaminado com este 

metal, como K. americana, L. bulla, L. lunaris, C. unicornis e Cephalodella sp., 

podendo ter ocasionado uma redução na eficiência competitiva destas espécies pela 

utilização dos recursos disponíveis no ambiente. A pressão por predação não deve ter 

sido, logo após a contaminação, o principal fator que contribuiu para a redução destas 

espécies, pois os crustáceos também sofreram uma redução acentuada, implicando 

em redução na competição e predação. 

 

 



 250

6. CONCLUSÕES 

 

• Os mesocosmos utilizados demonstraram ser estruturas experimentais 

eficientes na avaliação do impacto de contaminantes sobre a comunidade 

zooplanctônica. 

 

• As concentrações máximas permissíveis de cobre (0,02 mg/l) e cromo (0,05 

mg/l) para corpos de água classe 2 (de águas de abastecimento) no Brasil, de 

acordo com a Resolução n°20/ 1986 do CONAMA, causaram efeitos tóxicos 

diferenciados na comunidade zooplanctônica, registrando-se alterações na 

estrutura da comunidade em termos de densidade e composição de espécies, 

e efeitos na fecundidade, sendo observadas alterações na produção e estoque 

de ovos de Copepoda e Cladocera, efeito este mais pronunciado nos 

Copepoda. 

 

• Para as concentrações dos metais testados, as análises em níveis específico e 

populacional demonstraram ser mais eficientes na avaliação do impacto 

causado no zooplâncton do que as feitas considerando somente a comunidade 

zooplanctônica total, o que foi constatado pela avaliação dos índices 

ecológicos, com maior efeito do cromo em relação ao cobre. 

 

• Os metais cobre e cromo causaram efeitos tóxicos agudos no zooplâncton, 

com respostas diferentes entre os grupos e espécies. No entanto, a 

comunidade zooplanctônica apresentou uma recuperação para os dois metais, 

em termos de densidade, até o final do período experimental, demonstrando 

que o tempo de execução do experimento foi suficiente para se avaliar os 

efeitos tóxicos da introdução dos metais no ambiente. 

 

• O cobre causou efeitos tóxicos mais acentuados sobre os Copepoda do que o 

cromo, observando-se sensibilidade diferenciada entre as espécies e os 

diversos estágios de desenvolvimento, sendo os nauplii mais sensíveis ao 

cobre do que ao cromo. Dos Copepoda Calanoida, A. furcatus apresentou 

maior sensibilidade aos dois metais, com efeito acentuado sobre sua 

reprodução, enquanto N. iheringi demonstrou ser uma espécie mais tolerante à 

contaminação do meio. 
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• M. longisetus foi mais sensível ao cromo do que ao cobre, e demonstrou 

influenciar de forma negativa a população de T. minutus, através de 

competição por recursos ou predação. Apesar da baixa densidade de adultos 

de T. minutus no tanque contaminado com cromo, este metal causou uma 

toxicidade inicial mais acentuada para esta espécie do que o cobre, que por 

sua vez apresentou um efeito tóxico severo de forma mais prolongada. 

 

• Cladocera foi o grupo mais sensível à contaminação, apresentando diferenças 

na sensibilidade entre as espécies, onde puderam ser observados efeitos 

agudos e crônicos para ambos os metais, como a redução na densidade 

populacional e na produção de ovos. Além do efeito tóxico direto, efeitos 

indiretos da contaminação, responsáveis por alterar fatores como a 

disponibilidade alimentar e a competição por recursos, demonstraram ser 

importantes na sucessão das espécies de Cladocera, evidenciando algumas 

relações ecológicas importantes, como a competição e dominância entre 

espécies congenéricas. 

 

• Nos tanques contaminados com os metais estudados, espécies de Cladocera 

de maior porte, como as pertencentes aos gêneros Moina, Simocephalus, 

Diaphanosoma e Ceriodaphnia, tendem a ser eliminadas do sistema, e a 

comunidade passa a ser dominada por espécies menores, algumas delas com 

comportamento oportunista, como espécies dos gêneros Alona, Ilyocryptus e 

Bosmina. 

 

• Os Rotifera apresentaram variação interespecífica de sensibilidade aos metais, 

sendo que o cromo causou efeitos tóxicos muito mais acentuados sobre a 

maioria das espécies do que o cobre. Além disso, foram favorecidos pelos 

efeitos negativos que a adição dos metais causou sobre os Copepoda e 

Cladocera, já que a presença destes microcrustáceos demonstrou ser  um fator 

importante na estruturação das populações de Rotifera. 

 

• As populações de Rotifera demonstraram também ser altamente influenciadas 

por efeitos indiretos da contaminação do meio, alterando as condições de 

competição por recursos e predação sobre as espécies, sendo estes fatores 

importantes na estruturação de suas populações.  
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	1.1. Metais no ambiente aquático
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	1.1.1. Distribuição dos Metais no Ambiente Aquático

	Os metais são encontrados normalmente em rochas, solos e sed
	Nos sistemas aquáticos os metais estão presentes em vários c
	Separadamente dos processos físicos, reações mediadas biolog
	Este ciclo complexo está claramente inter-relacionado com ou
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	Com o aumento no padrão de vida e com os avanços tecnológico
	Em relação às causas de origem artificial (atividades antróp
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	A questão sobre toxicidade dos metais levantada por Katz (19
	Figura 2 - Fatores que podem influenciar na toxicidade de me
	No caso de metais não essenciais, como é o caso do Urânio po
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	1.3.1. Sobre a escolha dos contaminantes

	Atualmente, diversos trabalhos têm reportado a contaminação 
	Tabela 3 - Poluição por metais em alguns locais da costa bra
	Local
	Tipo de Indústria
	Metais
	Baía de Todos os Santos (BA)1
	Indústria de óleo, Metalúrgicas e Esgoto urbano
	Hg, Pb, Cd, Zn
	Baixo Rio Jacuí (RS)3
	Processamento de carvão e produção de aço
	Cromo, Cobre, Fe, Co e Ni
	Baía de Guanabara (RJ)1
	Indústrias Químicas e de Óleo e Esgoto Urbano
	Cromo, Cobre
	Rio dos Sinos (RS)4
	Efluentes Industriais
	Cromo, Cobre, Zn, Pb e Cd
	Baía de Sepetiba (RJ)1
	Metalúrgicas
	Cromo, Cd, Zn
	Rio Sapucaí Mirim (SP) 5
	Efluentes Industriais
	Cromo, Zn
	Baía de Santos (SP)1
	Indústrias Químicas e de Óleo e Metalúrgica
	Hg
	Lagoa dos Patos (RS)1
	Fertilizantes e Esgoto Urbano
	Cromo, Pb e Cd
	Rios tributários da lagoa de Jacarepaguá (RJ)2
	Esgoto Urbano e Industrial
	Cromo, Cobre, Cd, Ni e Zn
	Conselheiro Lafaiete (MG)6
	Mineração
	Cromo, Cobre, Mn, Fe, Cd e Ni
	Segundo Rashed (2001), existem diversas fontes de contaminaç
	Com base nesses trabalhos foi feita a escolha dos metais a s
	Tabela 4 - Sumário dos compostos de Cobre e Cromo, suas resp
	Componente
	Fórmula
	Usos

	Cromita
	FeOCr2O3
	Refratário e Ligas Metálicas
	Dicromato de Sódio
	Na2Cr2O7
	Pigmentos, Agentes de Curtimento, Oxidantes e Cromagem
	Arsenito de Cobre Cromado
	Produto da reação de H3AsO4 + Na2HAsO4 + Na2Cr2O7 + CuSO4
	Preservativo de madeira
	Cobre Metálico
	Cobre
	Ligas metálicas e Equipamentos elétricos e eletrônicos
	Sulfato de Cobre
	CuSO4
	Algicida, Herbicida, Tinturaria e uma grande variedade de us
	Arsenito de Cobre
	CuHAsO3
	Inseticida, Fungicida, Preservativo de madeira e como Pigmen
	Cromato de Cobre
	CuCrO4
	Fungicida, Inseticida e em Tingimento
	Cloreto de Cobre
	CuCl2
	Catalizador Industrial, no Refino de Petróleo e Aditivo alim
	Acetoarsenito de Cobre
	Cobre(C2H3O2)2 , 3Cu(AsO2)2
	Inseticida, Preservativo de Madeira e Pigmento
	Acetato de Cobre
	Cobre(CH3COO)2
	Fungicida, como Catalizador em envelhecimento de Borracha e 
	Carbonato de Cobre Básico
	CuCO3, Cobre(OH)2
	Tratamento de sementes, tinta e vernizes, aditivo em aliment
	Seleneto de Cobre
	CuSe
	Semi-Condutores
	Estearato de Cobre
	(C18H35O2)2Cu
	Agente antiencrustante, envelhecimento de Borracha e Cataliz
	1.3.2. O Cromo

	O Cromo é um metal branco, duro e lustroso com ponto de fusã
	Em ambientes de água doce o Cromo(+6) solúvel introduzido é 
	O Cromo é transportado em rios primariamente em fase sólida 
	1.3.2.1. Contaminação

	O Cromo é obtido principalmente do mineral Cromita (FeOCr2O3
	Na metalurgia seu uso é principalmente na confecção de ligas
	O uso na fabricação de químicos é geralmente feita utilizand
	As principais emissões de Cromo em águas superficiais são pr
	Outras fontes de compostos derivados de Cromo são: fitas mag
	1.3.2.2. Efeitos Tóxicos

	O Cromo apresenta-se na maioria das vezes na forma trivalent
	Segundo Moore & Ramamoorthy (1984) a toxicidade do Cromo (Cr
	Este metal apresenta um alto potencial de bioacumulação ao l
	1.3.3. O Cobre

	Segundo Moore e Ramamoorthy (1984) o Cobre é um metal macio 
	O Cobre é amplamente distribuído na natureza em seu estado l
	Seu transporte também se dá principalmente por forma adsorvi
	Diversas proteínas contentoras de Cobre têm sido identificad
	1.3.3.1. Contaminação

	Nriagu (1979, apud Moore & Ramammorthy, 1984) compilou diver
	Depósitos hidrotermais são detentores de dois terços de toda
	A descarga mundial por rejeitos de mineração e poeira são a 
	Propriedades como maleabilidade, ductilidade, condutividade 
	1.3.3.2. Efeitos Tóxicos

	Segundo Moore & Ramamoorthy (1984), as taxas de absorção de 
	O Cobre é altamente tóxico a invertebrados marinhos e de águ
	A presença de quelantes orgânicos e matéria orgânica e EDTA 
	Apesar de ser essencial a todos os organismos, o cobre é con
	A toxicidade do Sulfato de Cobre (CuSO4.5H2O) para a comunid
	Em experimentos de mesocosmos contaminados com Cobre no Lago
	1.3.4. Sobre a escolha dos Mesocosmos

	Apesar de diversos trabalhos apresentarem considerações sobr
	Os mesocosmos foram escolhidos como estruturas experimentais
	Nos diversos projetos já desenvolvidos pelo Núcleo de Estudo
	1.3.4.1. Escalas do Experimento

	Uma das questões primordiais em termos de testes experimenta
	Até hoje não houve um consenso geral da definição do que é u
	1.3.4.1.1. Escala Espacial

	Segundo Perez (1995), a dependência da riqueza de espécies e
	Dentro desta questão, valores de volumes mínimos têm sido pr
	Apesar dos volumes de experimentos com zooplâncton em mesoco
	Figura 4 - Relação aproximada entre os ciclos de vida dos or
	Partindo deste ponto de vista, e não havendo um consenso nem
	1.3.4.1.2. Escala Temporal

	A escala temporal é outro fator de grande importância. Esta 
	Quando a comunidade é composta por organismos menores e de c
	Sendo assim, o desenho experimental em termos espaciais e te
	1.3.5. Sobre a escolha da comunidade zooplanctônica

	A comunidade zooplanctônica possui expressiva importância em
	Pelo fato do zooplâncton ser um elo de ligação entre os prod
	Outra importância do zooplâncton reside no fato de que diver
	2. OBJETIVOS
	O objetivo principal deste trabalho foi avaliar o efeito dos
	Os objetivos específicos foram:
	Avaliar os efeitos da adição de Cromo e Cobre na composição 
	Avaliar os efeitos da adição de Cromo e Cobre na fertilidade
	Avaliar se as concentrações máximas permissíveis de Cobre (0
	3. MATERIAL E MÉTODOS
	Este trabalho consta de duas partes, cada uma sendo experime
	3.1. Testes Preliminares: Experimentos em Microcosmos Expost

	Apesar dos experimentos de Mesocosmos serem ferramentas muit
	3.1.1. Instalação do experimento

	Este experimento foi executado no período de 11 a 18 de Deze
	Para a execução do experimento foram col�
	A inserção do plâncton no sistema foi feita de modo a tentar
	Após este processo de montagem e preenchimento dos microcosm
	3.1.2. Coleta de amostras

	O experimento teve duração total de uma semana, sendo que as
	Tabela 5 - Cronograma de coleta de amostras nos microcosmos.
	horas
	0
	3
	24
	48
	72
	96
	120
	144
	168
	Água para análise de metais (Cobre e Cromo)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Zooplâncton
	X
	X
	Figura 5 - Esquema da disposição dos microcosmos no experime
	Figura 6 - Distribuição dos microcosmos nos tanques experime
	3.1.2.1. Água

	No momento da coleta para a montagem do experimento, algumas
	Durante o experimento, amostras de água foram coletadas dos 
	3.1.2.2. Zooplâncton

	Todas as amostras de zooplâncton foram preservadas com formo
	3.1.3. Preparação e análise das amostras
	3.1.3.1. Água
	3.1.3.1.1- Clorofila

	As amostras coletadas para análise de clorofila foram imedia
	3.1.3.1.2. Metais

	Para a determinação dos metais Cobre e Cromo dissolvidos, as
	3.1.3.1.3. Zooplâncton

	A contagem dos microcrustáceos planctônicos foi feita utiliz
	3.2. Experimentos em Mesocosmos
	3.2.1. Área de estudo e época das coletas

	Os experimentos foram efetuados na represa do Ribeirão do Lo
	Figura 7 – Localização da Represa e do ponto de execução do 
	Além disso, diversos estudos vem sendo conduzidos neste rese
	A bacia hidrográfica na qual a represa pertence possui 227,7
	3.2.2. Montagem dos Tanques

	Este experimento foi feito utilizando-se tanques hexagonais 
	A escolha da construção destes tanques sem este sistema de b
	Os tanques podem ser caracterizados, em geral, como cercados
	Figura 8 - Mesocosmos durante o processo de instalação (Foto
	Figura 9 - Esquema tri-dimensional dos mesocosmos, evidencia
	Durante o processo de montagem dos tanques houve a preocupaç
	Foram construídos um total de nove mesocosmos, sendo três ut
	A área escolhida para montagem dos tanques localizou-se próx
	Os tanques foram montados no mesmo dia (01 de Março de 2002)
	3.2.3. Contaminação dos Tanques

	Depois deste período de estabilização os tanques foram conta
	Figura 10 - Esquema da distribuição dos nove mesocosmos ao l
	Figura 11 – Mesocosmos já instalado na represa do Lobo (Broa
	Inicialmente foram feitas soluções concentradas em laboratór
	3.2.4. Metodologia de Coleta

	Em todas as coletas executadas nos tanques todas as caracter
	Figura 12 - Linha temporal demonstrando os momentos das cole
	3.2.4.1. Registro das condições Físicas e Químicas instantân

	As condições físicas e químicas da água no momento das colet
	3.2.4.2. Coleta das amostras de água

	As amostras de água para determinação de metais, nutrientes 
	3.2.4.3. Coleta de Zooplâncton

	As amostras de zooplâncton foram coletadas com auxílio de bo
	Logo após coletadas, as amostras foram acondicionadas em fra
	As freqüências das coletas de zooplâncton constam na Figura 
	3.2.5. Metodologias de Laboratório
	3.2.5.1. Água
	3.2.5.1.1. Nutrientes

	Das amostras de água coletadas em campo foram separadas duas
	Tabela 6 - Metodologias utilizadas para análise dos nutrient
	Análise
	Metodologia
	Instrumentação
	Nitrito
	Golterman et al., 1978
	Espectrofotometria uv/vis
	Nitrato
	Mackereth et al., 1978
	Espectrofotometria uv/vis
	Amônio
	Koroleff, 1976
	Espectrofotometria uv/vis
	Nitrogênio Total
	Golterman et al., 1978
	Titulação
	Fosfato Total Dissolvido
	Strickland & Parsons, 1960
	Espectrofotometria uv/vis
	Fosfato Inorgânico
	Strickland & Parsons, 1960
	Espectrofotometria uv/vis
	Fósforo Total
	Valderrama, 1981
	Espectrofotometria uv/vis
	Silicato
	Golterman et al., 1978
	Espectrofotometria uv/vis
	2.2.5.1.2- Carbono

	A determinação das concentrações de carbono total, carbono o
	3.2.5.1.3- Metais

	As amostras coletadas para análise de metais (Cobre ou Cromo
	3.2.5.1.4- Clorofila

	As amostras coletadas para análise de clorofila foram imedia
	3.2.5.1.5- Material em Suspensão

	As amostras coletadas para a análise do material em suspensã
	3.2.5.2. Zooplâncton

	A comunidade zooplanctônica considerada neste experimento é 
	3.2.5.2.1. Copepoda

	Os Copepoda foram contados sob microscópio estereoscópico ut
	Para este grupo foram feitas as avaliações das densidades es
	Os Cyclopoida adultos e copepoditos foram contados em sua to
	3.2.5.2.2. Cladocera

	Da mesma maneira que os Copepoda, os Cladocera foram contado
	Todos os indivíduos foram identificados em termos de espécie
	3.2.5.2.3. Rotifera

	Os Rotifera foram contados em câmara de Sedgewick-Rafter qua
	3.2.5.2.4. Índices calculados

	Índices ecológicos são de ampla utilização em Ecologia pois 
	É importante salientar que todos os índices aqui calculados 
	3.2.5.2.4.1. Índices de Riqueza

	É virtualmente impossível de se conhecer o número total de e
	3.2.5.2.4.2. Índices de Diversidade

	Os índices de diversidade são obtidos de forma a descrever a
	O primeiro índice aqui calculado não é especificamente um ín
	1-D, que significa a probabilidade de dois indivíduos retira
	1.D-1, que significa o número de espécies igualmente comuns 
	Além destes índices, outros índices comuns utilizados em eco
	A diversidade máxima (H’max) foi definida por Pielou (1975) 
	Os dois índices de diversidade calculados neste trabalho se 
	Tabela 7 - Índices Utilizados no presente trabalho com suas 
	Tipo de Índice
	Nome
	Notação
	Unidade
	Fórmula
	Riqueza
	Índice de Margalef
	(log base 2)
	d2
	-
	Riqueza
	Índice de Margalef
	(log base 10)
	d10
	-
	Diversidade
	Índice de Shannon
	(log base 2)
	H'
	bits/ind.
	Diversidade
	H' máxima de Shannon
	(log base 2)
	H’max
	bits/ind.
	Equitabilidade
	Equitabilidade de Pielou
	(log base 2)
	J'
	-
	Diversidade
	Índice de Simpson
	(Dominância de Simpson)
	D
	-
	Diversidade
	Diversidade de Simpson
	1/D
	Espécies
	Diversidade
	Diversidade de Simpson
	1-D
	-
	Abundância
	Densidade de Organismos
	N
	org/m3
	Riqueza
	Número de Espécies
	S
	-
	3.2.5.2.4.3. Índice de Equitabilidade

	De modo a se avaliar as diferenças de diversidade entre duas
	Além destes índices calculados, foi feita uma avaliação da p
	4. RESULTADOS
	4.1. Testes preliminares: experimentos em microcosmos

	O experimento em microcosmos foi executado em conjunto com o
	4.1.1. Análise preliminar da água

	Os resultados das análises físicas e químicas, incluindo-se 
	Tabela 8 - Variáveis físicas e químicas da  água da represa 
	pH
	Cond (µS/cm)
	OD
	(mg/l)
	T (oC)
	Cobre (µg/l)
	Cromo (µg/l)
	Amostra 1
	6,02
	9
	7,75
	26,4
	6,99
	Nd
	Amostra 2
	5,43
	9
	8,67
	26,6
	1,43
	Nd
	Amostra 3
	5,46
	8
	8,63
	26,6
	1,64
	Nd
	4.1.2. Variáveis limnológicas e climatológicas
	4.1.2.1. Precipitação, temperatura da água e do ar

	Os valores de precipitação, temperatura da água e do ar no d
	Tabela 9 - Valores obtidos para temperatura da água e do ar 
	Horas
	Temperatura da água (°C)
	Temperatura do ar (°C)
	Precipitação (mm)
	3
	24,6
	24,1
	26,0
	24
	25,0
	23,9
	3,7
	48
	23,9
	21,8
	1,3
	72
	21,6
	20,8
	10,5
	96
	25,3
	23,1
	26,6
	120
	24,4
	22,3
	12,9
	144
	27,0
	24,6
	19,4
	168
	29,0
	24,6
	0,0
	4.1.2.1. pH

	Os valores de pH determinados na água, em cada unidade exper
	Tabela 10 - Valores de pH determinados nos microcosmos contr
	Horas
	C1
	C2
	C3
	Cr1
	Cr2
	Cr3
	Cu1
	Cu2
	Cu3
	0
	6,0
	5,4
	5,5
	5,6
	5,3
	5,4
	5,3
	5,5
	5,6
	2
	6,4
	7,3
	7,5
	6,0
	6,8
	7,0
	7,2
	7,2
	7,5
	3
	7,7
	7,4
	7,5
	7,3
	6,8
	7,3
	7,3
	7,5
	7,3
	24
	5,3
	6,9
	7,1
	5,2
	7,0
	7,2
	5,5
	7,0
	7,2
	48
	7,5
	7,1
	7,3
	7,1
	7,1
	7,0
	7,3
	7,0
	7,2
	72
	7,0
	7,0
	6,3
	6,9
	6,7
	6,9
	6,6
	6,9
	6,9
	96
	6,5
	6,3
	6,4
	6,4
	6,3
	6,3
	6,5
	6,5
	6,5
	120
	6,8
	6,9
	6,6
	6,6
	6,6
	6,6
	6,9
	6,5
	6,8
	144
	6,7
	6,6
	6,8
	6,7
	6,7
	6,5
	6,8
	6,6
	6,7
	168
	7,2
	6,9
	6,8
	6,6
	6,5
	6,4
	6,6
	6,5
	6,6
	As maiores alterações dos valores de pH ocorreram antes e lo
	4.1.2.2. Clorofila

	Os valores de clorofila em cada unidade experimental podem s
	Tabela 11 - Valores de clorofila, em μg.Litro-1, determinado
	Horas
	C1
	C2
	C3
	Cr1
	Cr2
	Cr3
	Cu1
	Cu2
	Cu3
	48
	21,6
	14,0
	15,3
	7,7
	9,1
	5,6
	6,3
	11,9
	12,6
	96
	10,5
	7,7
	10,5
	2,8
	3,5
	3,5
	7,0
	8,4
	7,0
	144
	13,3
	14,6
	20,9
	4,2
	2,8
	2,8
	4,2
	9,8
	6,3
	Nos microcosmos controle foram obtidos os maiores valores de
	4.1.3. Metais
	4.1.3.1. Cobre

	As concentrações de Cobre nos microcosmos controle e contami
	Tabela 12 - Valores das concentrações (µg.litro-1) de Cobre 
	Horas
	C1
	C2
	C3
	Cu1
	Cu2
	Cu3
	3
	16,3
	4,2
	4,2
	10,6
	13,2
	20,3
	24
	12,6
	6,0
	4,7
	32,5
	23,9
	8,8
	48
	4,5
	3,4
	5,3
	11,5
	9,7
	10,2
	72
	4,3
	3,4
	7,5
	12,3
	22,0
	8,8
	96
	6,5
	7,0
	3,9
	14,7
	12,8
	8,9
	120
	3,2
	4,4
	5,1
	10,1
	6,3
	13,8
	144
	16,6
	8,1
	11,2
	10,5
	14,4
	15,5
	168
	5,5
	13,1
	14,8
	10,7
	8,8
	12,1
	As concentrações de Cobre em todas as unidades experimentais
	4.1.3.2. Cromo

	As concentrações de Cromo nos microcosmos contaminados com e
	As concentrações de Cromo adicionadas no início (0,05 mg.L-1
	Tabela 13 - Valores das concentrações (µg.litro-1) de Cromo 
	Horas
	Cr1
	Cr2
	Cr3
	3
	21,4
	18,9
	22,7
	24
	18,7
	17,1
	17,7
	48
	18,1
	18,3
	18,4
	72
	16,6
	18,5
	16,2
	96
	16,9
	19,1
	19,5
	120
	15,5
	18,2
	18,7
	144
	16,9
	17,4
	17,5
	168
	15,0
	15,6
	16,4
	4.1.4. Zooplâncton
	4.1.4.1. Composição e densidade numérica

	A composição e densidade numérica da comunidade zooplanctôni
	Após uma semana de exposição, as densidades dos copépodos no
	A densidade final de Cyclopoida foi superior ao início do ex
	A densidade de Cladocera foi bem mais variável entre cada mi
	As densidades de Rotifera em todos os microcosmos Controle (
	As únicas espécies de Rotifera que ocorreram em todos os tan
	Tabela 13 - Densidades (ind.m-3) das espécies zooplanctônica
	Copepoda
	Inicio
	C1
	C2
	C3
	Cu1
	Cu2
	Cu3
	Cr1
	Cr2
	Cr3
	Argyrodiaptomus furcatus
	7630
	1346
	1500
	1634
	4583
	871
	837
	Notodiaptomus iheringi
	9667
	7404
	6000
	8208
	3269
	1069
	7639
	6532
	6191
	Thermocyclops minutus
	1844
	1691
	926
	1597
	8725
	4764
	292
	9000
	10556
	Mesocyclops longisetus
	516
	5750
	3282
	1852
	872
	681
	Total Copepoda
	9990
	15417
	13723
	10278
	9805
	14500
	6514
	12514
	16403
	17584
	Cladocera
	Ceriodaphnia silvestrii
	9220
	7583
	55875
	29514
	42
	139
	14
	347
	2444
	139
	Bosmina longirostris
	660
	Bosmina hagmani
	40
	Diaphanosoma birgei
	600
	375
	69
	Daphnia gessneri
	40
	139
	Total Cladocera
	10560
	7583
	56389
	29583
	42
	139
	14
	347
	2444
	139
	Rotifera
	Ptygura libera (Total)
	49500
	71528
	75694
	104167
	11111
	7222
	2500
	252778
	290278
	270833
	Ptygura libera (Com Ovo)
	8000
	4861
	9722
	6944
	2222
	2222
	556
	73611
	111111
	98611
	Lepadela quadricarinata
	500
	2778
	Conochilus unicornis
	1500
	694
	278
	278
	8333
	2779
	1389
	Collotheca longicaudata
	4000
	36806
	39583
	59722
	1944
	833
	12500
	44444
	44444
	Collotheca sp.
	72917
	134722
	126389
	1944
	833
	5556
	20833
	1389
	Keratella cochlearis
	18500
	12500
	18056
	50000
	16667
	25833
	8889
	20833
	23611
	30556
	Keratella americana
	1500
	555
	1667
	278
	2778
	4167
	Kellicotia bostoniensis
	2000
	555
	1667
	833
	Filinia pejleri
	44000
	2083
	8333
	31944
	41944
	17778
	15278
	27778
	27778
	Trichocerca pusilla
	30000
	3472
	8333
	5556
	2222
	1667
	2778
	Trichocerca similis
	9000
	4167
	2083
	1389
	1389
	278
	1111
	1389
	2778
	1389
	Trichocerca chattonni
	6000
	3472
	5556
	6944
	2500
	6944
	1667
	2778
	2778
	1389
	Trichocerca myersi
	278
	Trichocerca bicristata
	1500
	1389
	1389
	Lecane stichaeta
	694
	278
	Lecane bulla
	2222
	4167
	1111
	4167
	1389
	2778
	Lecane lunaris
	694
	1389
	1387
	Lecane luna
	1389
	Mytilina bicristata
	1389
	556
	9444
	Cephalodella sp.
	3000
	2083
	1389
	1389
	2778
	Anuraeopsis navicula
	555
	2778
	Notommata sp.
	1500
	Synchaeta sp.
	500
	Total Rotifera
	189000
	220138
	305554
	383333
	78330
	101667
	46112
	479166
	640279
	586112
	TOTAL
	209550
	243138
	375666
	423194
	88177
	116306
	52640
	492027
	659126
	603835
	Todas as espécies mencionadas anteriormente apresentaram as 
	4.1.4.2. Abundância relativa

	Os resultados da abundância relativa dos principais grupos d
	Figura 13 - Proporções entre os três principais grupos zoopl
	Durante todo o experimento os Rotifera foram mais dominantes
	Após uma semana de experimento, nos tanques não contaminados
	4.1.4.3. Índices ecológicos

	Os índices ecológicos calculados para a comunidade zooplanct
	Após uma semana de experimento, verificaram-se em todos os t
	Com relação somente aos microcrustáceos, os maiores valores 
	Tabela 14 - Índices calculados para a comunidade de zooplânc
	Início
	C1
	C2
	C3
	Cu1
	Cu2
	Cu3
	Cr1
	Cr2
	Cr3
	Riqueza d2
	1.25
	0.73
	0.81
	0.91
	0.92
	1.19
	0.83
	0.87
	0.69
	0.75
	Riqueza d10
	4.16
	2.42
	2.70
	3.03
	3.05
	3.96
	2.76
	2.89
	2.30
	2.50
	Shannon H'
	3.17
	2.63
	2.57
	2.71
	2.77
	2.93
	2.82
	1.74
	1.88
	1.81
	Shannon Hmax
	4.52
	3.81
	4.00
	4.17
	4.00
	4.39
	3.81
	4.09
	3.81
	3.91
	Shannon J'
	0.70
	0.69
	0.64
	0.65
	0.69
	0.67
	0.74
	0.43
	0.49
	0.46
	Simpson (D)
	0.16
	0.22
	0.23
	0.20
	0.22
	0.21
	0.20
	0.55
	0.46
	0.47
	Simpson (1/D)
	6.32
	4.47
	4.37
	4.93
	4.62
	4.72
	5.08
	1.83
	2.17
	2.14
	Simpson (1-D)
	0.84
	0.78
	0.77
	0.80
	0.78
	0.79
	0.80
	0.45
	0.54
	0.53
	N
	193550
	233416
	356221
	409306
	83733
	111862
	51528
	344805
	436904
	406612
	S
	23.00
	14.00
	16.00
	18.00
	16.00
	21.00
	14.00
	17.00
	14.00
	15.00
	Tabela 15 - Índices calculados para os microcrustáceos planc
	Início
	C1
	C2
	C3
	Cu1
	Cu2
	Cu3
	Cr1
	Cr2
	Cr3
	Riqueza d2
	0.49
	0.14
	0.37
	0.33
	0.15
	0.29
	0.24
	0.22
	0.21
	0.21
	Riqueza d10
	1.62
	0.46
	1.24
	1.09
	0.50
	0.96
	0.79
	0.73
	0.70
	0.71
	Shannon H'
	1.84
	1.55
	1.11
	1.26
	0.68
	1.59
	1.12
	1.24
	1.63
	1.24
	Shannon Hmax
	3.00
	1.59
	2.81
	2.59
	1.59
	2.32
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	Shannon J'
	0.61
	0.98
	0.39
	0.49
	0.43
	0.68
	0.56
	0.62
	0.81
	0.62
	Simpson (D)
	0.35
	0.35
	0.65
	0.58
	0.72
	0.42
	0.57
	0.48
	0.37
	0.48
	Simpson (1/D)
	2.86
	2.88
	1.54
	1.74
	1.39
	2.38
	1.75
	2.08
	2.72
	2.09
	Simpson (1-D)
	0.65
	0.65
	0.35
	0.43
	0.28
	0.58
	0.43
	0.52
	0.63
	0.52
	N
	20550
	23000
	70111
	39861
	9847
	14639
	6528
	12861
	18847
	17722
	S
	7.00
	3.00
	6.00
	5.00
	3.00
	4.00
	4.00
	3.00
	3.00
	3.00
	Tabela 16 - Índices calculados para Rotifera nos microcosmos
	Inicio
	C1
	C2
	C3
	Cu1
	Cu2
	Cu3
	Cr1
	Cr2
	Cr3
	Riqueza d2
	0.80
	0.57
	0.44
	0.59
	0.74
	0.91
	0.58
	0.65
	0.48
	0.54
	Riqueza d10
	2.67
	1.88
	1.47
	1.98
	2.46
	3.01
	1.93
	2.17
	1.60
	1.79
	Shannon H'
	2.78
	2.24
	2.04
	2.36
	2.46
	2.48
	2.44
	1.52
	1.62
	1.57
	Shannon Hmax
	3.91
	3.46
	3.17
	3.59
	3.70
	4.00
	3.32
	3.70
	3.32
	3.46
	Shannon J'
	0.71
	0.65
	0.64
	0.66
	0.67
	0.62
	0.74
	0.41
	0.49
	0.45
	Simpson (D)
	0.19
	0.27
	0.32
	0.24
	0.27
	0.27
	0.25
	0.59
	0.50
	0.51
	Simpson (1/D)
	5.18
	3.69
	3.16
	4.13
	3.77
	3.69
	4.06
	1.70
	1.99
	1.96
	Simpson (1-D)
	0.81
	0.73
	0.68
	0.76
	0.74
	0.73
	0.75
	0.41
	0.50
	0.49
	N
	173000
	210416
	286110
	369445
	73886
	97223
	45000
	331944
	418057
	388890
	S
	15.00
	11.00
	9.00
	12.00
	13.00
	16.00
	10.00
	13.00
	10.00
	11.00
	Para os Rotifera, os maiores valores de H’ foram obtidos no 
	4.1.4.4. Composição populacional dos Copepoda

	Na Tabela 18 podem ser observadas as densidades médias e a e
	Os nauplii de Cyclopoida tiveram um aumento em sua densidade
	Os copepoditos de Cyclopoida não apresentaram grande diferen
	Os copepoditos de Calanoida apresentaram, no início do exper
	Os adultos de Calanoida, por sua vez, estiveram representado
	Tabela 17 - Composição populacional dos Copepoda no início d
	Início
	C1
	C2
	C3
	Cu1
	Cu2
	Cu3
	Cr1
	Cr2
	Cr3
	Calanoida
	Nauplii
	7050
	375
	69
	389
	333
	222
	Copepodito I
	190
	181
	375
	486
	111
	389
	Copepodito II
	160
	319
	556
	208
	2708
	625
	444
	222
	56
	111
	Copepodito III
	60
	792
	1111
	1181
	3472
	2778
	167
	3611
	278
	444
	Copepodito IV Macho
	2361
	222
	1181
	417
	139
	778
	1944
	667
	Copepodito IV Fêmea
	10
	5972
	2500
	4167
	1111
	1111
	333
	6722
	4556
	5000
	A. furcatus Fêmea
	100
	556
	69
	28
	28
	14
	42
	A. furcatus Macho
	60
	69
	56
	14
	14
	28
	N. iheringi Fêmea
	1014
	208
	14
	83
	42
	69
	181
	N. iheringi Macho
	42
	2042
	347
	83
	14
	28
	139
	333
	Total Calanoida
	7630
	9667
	8751
	7499
	8208
	4903
	1069
	12223
	7403
	7028
	Cyclopoida
	Nauplii
	1180
	2500
	1903
	1042
	694
	2222
	1167
	1389
	2333
	Copepodito I
	230
	931
	1069
	486
	139
	1806
	2167
	28
	2222
	3889
	Copepodito II
	190
	833
	931
	278
	208
	2986
	1389
	69
	2833
	2889
	Copepodito III
	190
	792
	97
	208
	2014
	389
	14
	1333
	167
	Copepodito IV
	80
	236
	139
	139
	278
	56
	222
	167
	Copepodito V
	170
	181
	139
	139
	167
	167
	111
	T. minutus Fêmea
	190
	208
	347
	69
	69
	181
	556
	778
	T. minutus Macho
	60
	236
	208
	69
	28
	278
	222
	M. longisetus Fêmea
	30
	236
	417
	417
	14
	M. longisetus Macho
	40
	42
	42
	14
	Total Cyclopoida
	2360
	5751
	4973
	2778
	1596
	9597
	5446
	292
	9000
	10556
	4.2. Experimentos em Mesocosmos

	Os experimentos em mesocosmos foram executados em conjunto c
	Sendo o objetivo principal deste trabalho a avaliação da com
	4.2.1. Climatologia

	Os valores de temperatura do ar, da água, radiação solar e p
	4.2.2. Variáveis limnológicas
	4.2.2.1. Oxigênio dissolvido, condutividade, pH e temperatur

	Os valores de oxigênio dissolvido, condutividade, pH e tempe
	Figura 14 - Valores médios de temperatura do ar,  máximos e 
	Figura 15 - Valores obtidos para oxigênio dissolvido (mg.L-1
	Em relação aos valores de condutividade, verificou-se no tan
	Em todos os tanques verificou-se um aumento no valor de pH l
	4.2.2.2. Clorofila e Material em Suspensão

	Os valores de clorofila e material em suspensão (MS) total (
	No tanque controle foram obtidos os maiores valores de cloro
	No tanque controle obtiveram-se os maiores valores de Materi
	Figura 16 - Concentração de Clorofila  (μg.L-1) e Material e
	Nos tanques contaminados com Cobre e Cromo foram registrados
	4.2.2.3. Nutrientes

	Os valores das concentrações de Silicato Dissolvido (SiO2), 
	Silicato Dissolvido

	Os valores de silicato não demonstraram grandes variações no
	Nitrato
	O tanque controle foi o que apresentou o maior valor inicial
	Nitrito
	As menores concentrações de nitrito foram observadas no tanq
	Figura 17 - Variação na concentração de nutrientes obtida du
	Amônia
	No tanque Controle foi obtida uma baixa concentração de amôn
	Nitrogênio Orgânico Total
	Os valores de Nitrogênio Orgânico Total no tanque controle t
	Fosfato Inorgânico
	No tanque controle obteve-se um aumento na concentração de F
	Fósfato Total Dissolvido
	No tanque controle verificou-se alterações na concentração d
	Fósforo total
	No tanque controle foram obtidos os maiores valores de Fósfo
	Carbono total
	No tanque controle o valor de carbono total foi menor no iní
	Carbono Orgânico Total
	No tanque controle obtiveram-se os maiores valores de Carbon
	Carbono Inorgânico
	No tanque controle obteve-se as menores concentrações de Car
	4.2.3. Metais

	As concentrações de Cobre e Cromo (μg.L-1) obtidas durante o
	Figura 18 - Concentrações de cobre e cromo (μg.litro-1) obti
	Cobre

	Após a contaminação com Cobre, obteve-se uma concentração de
	Cromo

	Não foram detectadas concentrações de Cromo nos tanques cont
	4.2.4. Zooplâncton

	Nesta seção serão inicialmente apresentados os resultados ob
	A composição de espécies nos mesocosmos controle e nos conta
	Entre os Cladocera, apenas C. cornuta, C. silvestrii, B. hag
	Com relação aos Rotifera, o maior número de espécies foi obs
	Tabela 18 - Composição de espécies do zooplâncton nos tanque
	Espécies
	Controle
	Cromo
	Cobre
	Copepoda
	Notodiaptomus iheringi
	X
	X
	X
	Argyrodiaptomus furcatus
	X
	X
	X
	Mesocyclops longisetus
	X
	X
	X
	Thermocyclops minutus
	X
	X
	X
	Cladocera
	Ceriodaphnia silvestrii
	X
	X
	X
	Ceriodaphnia cornuta
	X
	X
	X
	Bosmina hagmani
	X
	X
	X
	Bosmina longirostris
	X
	X
	X
	Diaphanosoma birgei
	X
	X
	X
	Ilyocryptus spinifer
	X
	X
	X
	Simocephalus serrulatus
	 
	X
	X
	Alona retangula pulchra
	X
	X
	X
	Moina minuta
	 
	 
	X
	Daphnia gessneri
	 
	 
	X
	Bosminopsis deitersi
	 
	 
	X
	Streblocerus pygmaeus
	 
	 
	X
	Rotifera
	Ptygura libera
	X
	X
	X
	Polyarthra vulgaris
	X
	X
	X
	Keratella cochlearis
	X
	X
	X
	Keratella americana
	X
	X
	X
	Kellicotia bostoniensis
	X
	X
	X
	Trichocerca pusilla
	X
	X
	X
	Trichocerca similis
	X
	X
	X
	Trichocerca chattonni
	X
	X
	X
	Trichocerca myersi
	X
	 
	 
	Trichocerca bicristata
	X
	 
	X
	Filinia pejleri
	X
	X
	X
	Lecane bulla
	X
	X
	X
	Lecane lunaris
	X
	X
	X
	Lecane stichaeta
	X
	X
	X
	Lecane subtilis
	X
	 
	 
	Lecane luna
	 
	X
	 
	Lecane ludwigii
	 
	X
	 
	Lecane leontina
	 
	 
	X
	Lepadela quadricarinata
	X
	X
	X
	Conochilus unicornis
	X
	X
	X
	Collotheca longicaudata
	X
	X
	X
	Collotheca sp.
	 
	X
	X
	Cephalodella sp.
	X
	X
	X
	Cephalodella mucronata
	X
	X
	 
	Brachionus mirus
	X
	X
	X
	Anuraeopsis navicula
	X
	X
	X
	Scaridium sp.
	X
	 
	X
	Mytilina sp.
	X
	 
	 
	Machrochaetus sp.
	X
	 
	 
	Notommata sp.
	 
	 
	X
	Total
	36
	34
	39
	4.2.4.1. Densidades do zooplâncton

	A densidade numérica do zooplâncton, considerando os princip
	Figura 19 - Densidade numérica de Cladocera, Copepoda e Roti
	As maiores densidades iniciais foram observadas para Rotifer
	Cladocera foi o segundo grupo mais importante em termos de d
	Os Copepoda apresentaram comportamento diferenciado entre os
	4.2.4.2. Abundância relativa do zooplâncton

	As proporções entre Cladocera, Copepoda e Rotifera nos tanqu
	No tanque controle pode-se observar que a comunidade de zoop
	No tanque com Cobre, Rotifera contribuiu com 67,89% no iníci
	Figura 20- Proporções entre Cladocera, Copepoda e Rotifera e
	No tanque com Cromo verificou-se uma resposta da comunidade 
	4.2.4.3. Índices Ecológicos

	Os Índices Ecológicos foram calculados para a comunidade zoo
	4.2.4.3.1. Índices para a comunidade zooplanctônica

	Os Índices calculados para a comunidade zooplanctônica dos m
	No tanque controle obteve-se comportamento similar entre os 
	No tanque contaminado com Cobre foram observados os maiores 
	No tanque com Cromo também se verificou comportamento simila
	4.2.4.3.2. Índices calculados para os microcrustáceos

	Os índices calculados para os microcrustáceos da comunidade 
	Os  valores finais de H’, 1/D e 1-D no tanque controle foram
	Figura 21 - Índices ecológicos calculados para a comunidade 
	Figura 22 - Índices ecológicos calculados para os microcrust
	No tanque contaminado com Cobre os valores finais de alguns 
	Para o tanque contaminado com Cromo, o valor final de H’ (1,
	4.2.4.3.3. Índices calculados para Rotifera

	Os índices calculados para Rotifera estão representados na F
	No tanque contaminado com Cobre foi observado valor de H’ in
	No tanque com Cromo verificou-se uma evolução dos valores de
	Figura 23 - Índices ecológicos calculados para Rotifera dura
	4.2.4.4. Caracterização da Comunidade Zooplanctônica
	4.2.4.4.1. Mesocosmos Controle
	4.2.4.4.1.1. Copepoda
	4.2.4.4.1.1.1. Densidade total das espécies de Copepoda

	Os valores das densidades das espécies de Copepoda presentes
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	Para Rotifera também foi verificada uma redução na densidade
	No entanto, alguns trabalhos indicam que os microcrustáceos 
	De acordo com os resultados obtidos por Havens (1984), em ex
	Aparentemente, o cromo parece ter tido um efeito tóxico mais
	No entanto, esta reduzida alteração da comunidade sob concen
	De acordo com Gagneten (2002b), a freqüente afirmação de que
	Os valores dos índices calculados separadamente para Rotifer
	Na realidade, a “melhoria” dos índices de Rotifera após a co
	Os microcrustáceos apresentaram um desenvolvimento melhor no
	De acordo com os resultados das análises da comunidade zoopl
	Os efeitos da introdução dos metais cobre e cromo em concent
	Em geral, os dois metais apresentaram impactos sobre a comun
	Provavelmente os Rotifera foram mais afetados por efeitos in
	Os microcrustáceos apresentaram os efeitos mais adversos em 
	5.2.2.1. Copepoda

	De acordo com Hutchinson (1967), a grande maioria dos metazo
	Crustáceos são reconhecidamente sensíveis a contaminantes or
	Em testes de toxicidade de campo, a compreensão dos efeitos 
	No reservatório do Broa foram registradas 16 espécies de Cop
	A. furcatus e N. iheringi são, segundo Rietzler et al (2002)
	No tanque controle, as duas espécies apresentaram densidades
	As densidades de N. iheringi foram superiores às de A. furca
	Um fator que pode ter proporcionado um desenvolvimento mais 
	O efeito da temperatura na produção de ovos e posterior cres
	Apesar do maior tamanho de A. furcatus, N. iheringi pode ter
	Por último, ambas as espécies produzem ovos de resistência q
	As duas espécies de Calanoida demonstraram sensibilidade às 
	De acordo com a Tabela 20, verifica-se que os valores aplica
	Porém, ficaram evidentes os efeitos diferenciados dos metais
	O cobre é amplamente utilizado no controle de algas em corpo
	Apesar de N.iheringi ter apresentado respostas negativas tam
	Apesar do estoque de ovos de N. iheringi ter se mantido na m
	A redução nas densidades com o tempo pôde ser observada tamb
	Tabela 20 - Valores de sensibilidade (LC50 e EC50, em µg/Lit
	Nome
	Estágio
	Tempo
	Medida
	Dose Tóxica
	Tipo
	COBRE
	Média
	Min
	Max
	Copepoda (Geral)
	Nauplii
	48 h
	LC50
	32.2
	13.2
	38.8
	NR
	Nauplii
	48 h
	LC50
	21.4
	15.2
	28.5
	NR
	Nauplii
	24 h
	LC50
	-
	-
	90
	S
	Acartia clausi
	Adulto
	NR h
	LC50
	-
	48
	450
	S
	NR
	48 h
	EC50
	-
	34
	82
	R
	Acartia simplex
	Adulto e Copepodito IV
	24 h
	LC50
	200
	80
	310
	S
	Acartia tonsa
	Adulto
	24 h
	LC50
	-
	104
	311
	S
	Acartia spinicauda
	Fêmea e Copepodito IV
	48 h
	EC50
	10
	5
	30
	S
	Diaptomus leptopus
	Macho
	48 h
	EC50
	70
	62
	78
	S
	Fêmea
	48 h
	EC50
	65
	56
	74
	S
	Skistodiaptomus oregonensis
	Adulto, CV-CVI
	48 h
	EC50
	146
	134
	158
	S
	Juvenil, CI-CIV
	48 h
	EC50
	151
	143
	158
	S
	Tortanus forcipatus
	Fêmea e Copepodito IV
	48 h
	EC50
	40
	3
	630
	S
	Labidocera scotti
	NR
	24 h
	LC50
	132
	-
	-
	NR
	Undinula vulgaris
	NR
	24 h
	LC50
	192
	-
	-
	S
	Metridia pacifica
	NR
	24 h
	LC50
	176
	-
	-
	S
	Paracalanus parvus
	Adulto e Copepodito IV
	24 h
	LC50
	190
	160
	220
	S
	Cyclops sp.
	NR
	96 h
	LC50
	-
	252
	225,000
	S
	Cyclops strenuus
	NR
	96 h
	LT50
	-
	1,000
	2,000
	R
	NR
	72 h
	LT50
	-
	-
	16,000
	R
	NR
	5 d
	LT50
	4,100
	2,000
	8,200
	R
	Cyclops viridis
	Adulto
	96 h
	LC50
	-
	230
	400
	S
	Tropocyclops prasinus mexicanus
	Adulto e Copepodito V
	48 h
	EC50
	-
	15
	2,915
	S
	CROMO
	Acartia clausi
	Fêmea Adulta
	< 24 h
	NR
	-
	4000
	5000
	S
	Fêmea Adulta
	48 h
	LC50
	-
	8,830
	16,990
	R
	Acartia clausi*
	Adulto
	96 h
	LC50
	6,643
	5,697
	7,987
	NR
	Cyclops*
	Adulto
	48 h
	LC50
	10,470
	-
	-
	S
	Pseudodiaptomus coronatus*
	Adulto
	96 h
	LC50
	3,650
	1,290
	6,250
	NR
	A exposição de Calanoida a metais pesados, como o cobre e o 
	Um dos efeitos observados da exposição de Copepoda ao cobre 
	Possivelmente um dos fatores mais importantes que justificar
	Winner et al (1990), por exemplo, observaram em experimentos
	No entanto, o íon cobre tem reconhecida toxicidade a nauplii
	Apesar dos haverem evidências na bibliografia que indicam um
	Sendo assim, como os nauplii de A. tonsa, provavelmente os n
	Em outro experimento executado com cromo, Gagneten (2002b) e
	Gagneten (2002b), observou em seus resultados que a mudança 
	A tolerância dos nauplii de Copepoda pode ter relação com a 
	Sendo assim, em geral, os Calanoida apresentaram uma respost
	De acordo com Matsumura-Tundisi et al. (1990), os Copepoda d
	Considerando a importância que este grupo possui em ambiente
	Infelizmente, grande parte dos dados existentes sobre a sens
	Em estudos realizados em locais altamente impactados pela co
	Um outro exemplo é o trabalho de Monteiro et al. (1995), no 
	Em todos os tanques experimentais, controle e contaminados, 
	O tanque em que esta relação fica mais evidenciada é aquele 
	Esta relação fica mais evidente quando se observam os valore
	Este comportamento pode ter ocorrido nos tanques experimenta
	Deste modo, as relações de alternância entre as duas espécie
	Rietzler (1995) estudou a ecologia dos Cyclopoida na represa
	Desta forma, baseado nos resultados de Rietzler (1995), a co
	O comportamento alimentar pode ser diferente entre estas esp
	O sucesso no desenvolvimento de M. longisetus pode ser difer
	A predação de M. longisetus não deve ter se restringido basi
	Apesar da reconhecida tolerância à presença de contaminantes
	O resultado que melhor ilustra a sensibilidade diferenciada 
	Além disso, no tanque contaminado com cromo, T. minutus apre
	O resultado observado no tanque com cobre foi diferente, ver
	A sensibilidade dos nauplii de Cyclopoida a alguns contamina
	Apesar de no tanque com cobre os nauplii terem apresentado u
	O aumento na densidade de nauplii de Cyclopoida no tanque co
	5.2.2.2. Cladocera

	Cladóceros e copépodos são componentes principais do mesozoo
	Os Cladocera constituem um grupo muito comum, habitando quas
	Os Cladocera vêm sendo utilizados como organismos teste em l
	Segundo Cooney (1995), Os “dafinídeos” são apropriados para 
	Devido a estas diversas vantagens de cultivo laboratorial e 
	Tabela 21 - Média e desvio padrão de valores de LC50 para Su
	Espécie
	Média LC50 (µg/L)
	Desvio padrão LC50
	Número de Estudos
	Classificação média de toxicidade
	Cobre
	Ceriodaphnia dubia
	32,5
	40,4
	27
	Muito Alta
	Daphnia carinata
	28,0
	-
	1
	Muito Alta
	Daphnia lumholzi
	340,0
	36,0
	4
	Alta
	Daphnia magna
	68,4
	107,4
	91
	Muito Alta
	Daphnia pulex
	33,4
	20,4
	21
	Muito Alta
	Moina macrocopa
	45,8
	39,3
	4
	Muito Alta
	Moina mongolica
	96,1
	7,30
	2
	Muito Alta
	Cromo
	Ceriodaphnia dubia
	38,5
	20,3
	18
	Muito Alta
	Daphnia magna
	435,5
	601,4
	37
	Alta
	Daphnia obtusa
	61,0
	-
	1
	Muito Alta
	Daphnia pulex
	464,0
	423,6
	13
	Alta
	Moina macrocopa
	560,0
	200,0
	2
	Alta
	Moina mongolica
	5430
	1190
	2
	Moderada
	Nos mesocosmos foram observadas 12 espécies de Cladocera, se
	A família Daphnidae foi a que apresentou o maior número de e
	As duas espécies de Ceriodaphnia foram observadas em todos o
	Nos tanques contaminados, o comportamento das duas espécies 
	Já no tanque com cromo, a espécie simplesmente não foi mais 
	Estes resultados estão de acordo com os encontrados por Gagn
	Ceriodaphnia cornuta, por sua vez, apresentou um comportamen
	Os resultados da contaminação por cobre sobre as duas espéci
	No entanto, há registros de que a sensibilidade das espécies
	No tanque contaminado com cromo, C. cornuta somente passou a
	Alguns trabalhos têm demonstrado que a redução da competição
	A disponibilidade de recursos alimentares pode ser um fator 
	Em geral, as espécies do gênero Ceriodaphnia são bastante se
	Simocephalus serrulatus demonstrou ser mais sensível ao crom
	O resultado diferenciado observado por Gagnaten (2002a), em 
	Porém, esta espécie também demonstrou ser sensível ao cobre.
	A alteração da toxicidade do cobre ao longo do tempo parece 
	Sendo assim, a possível capacidade de regulação ao cobre pod
	O fato de S. serrulatus não ter sido observado no tanque con
	Nos mesocomos deste experimento provavelmente pode ter ocorr
	É conhecido que Simocephalus serrulatus demonstra alteração 
	Daphnia gessneri foi a espécie que ocorreu em menores densid
	Pode-se observar na Tabela 21 que a toxicidade de cobre para
	D. gessneri provavelmente deve ser bastante sensível ao crom
	No entanto, o fato desta espécie não ter sido observada no t
	A família Sididae foi representada por uma espécie, Diaphano
	No entanto, parece que a competição por recursos com outras 
	Nos tanques contaminados, D. birgei demonstrou ser uma espéc
	No tanque contaminado com cobre, D. birgei sofreu uma grande
	Resultado similar foi encontrado por Rico-Martínez et al (19
	Moina minuta foi a única representante da família Moinidae n
	No tanque contaminado com cobre esta espécie demonstrou ser 
	Foram observadas três espécies da família Bosminidae no expe
	A população de B. longirostris no tanque controle apresentou
	Este crescimento foi tão intensa que a população desta espéc
	De acordo com Pennak (1989), a formação de machos em populaç
	Possivelmente B. longirostris apresentou um crescimento no t
	No entanto, cladóceros maiores têm uma eficiência competitiv
	Sendo assim, Bosmina longirostris provavelmente não consegui
	Hanazato & Yasuno (1991) também observaram em seus tanques e
	A competição por recursos disponíveis também deve existir co
	Apesar do sucesso de Bosmina longirostris no tanque controle
	Os resultados aqui encontrados discordam com os observados p
	Estas diferenças nos resultados para Bosmina longirostris po
	Nos tanques contaminados B. hagmani apresentou um cresciment
	Diversos estudos indicam que algumas espécies de Bosmina pod
	É importante mencionar que todas as situações em que foi reg
	A terceira espécie registrada da família Bosminidae, Bosmino
	No entanto, esta espécie apresentou uma redução após as 528 
	Alguns estudos realizados no reservatório do Broa dão susten
	A redução ou eliminação de certas espécies no ambiente pelo 
	Ilyocryptus spinifer demonstrou ser a espécie mais oportunis
	Nos tanques contaminados I. spinifer apresentou densidades m
	Resultado similar foi observado no tanque com cromo, porém c
	Infelizmente pouco se sabe sobre a tolerância destes organis
	No presente experimento, como as amostragens foram efetuadas
	A família Chydoridae foi representada somente por uma espéci
	Nos tanques contaminados, Alona retangula pulchra também apr
	No tanque contaminado com cobre, Alona retangula pulchra apr
	Estes resultados estão de acordo com os resultados obtidos  
	Algumas espécies desta família também apresentam tolerância 
	A última espécie observada foi Streblocerus pygmaeus, perten
	5.2.2.3. Rotifera

	O filo Rotifera pode ser considerado o mais representativo d
	De acordo com Snell & Jenssen (1995), os Rotifera desempenha
	Apesar dos Rotifera terem sido indicados como organismos tes
	De acordo com Ward (1995), testes de toxicidade com rotifero
	Apesar de todas estas vantagens, comparado a outros grupos, 
	Segundo Pennak (1989), a maior parte dos gêneros das espécie
	Em todos os tanques, controle ou contaminados, quase sempre 
	No tanque controle as espécies que ocorreram em maiores dens
	A ocorrência de Ptygura com outras espécies já foi observada
	P. vulgaris, L. quadricarinata, C. longicaudata, K. cochlear
	Das espécies anteriormente mencionadas, K. americana, K. coc
	Lecane bulla e L. lunaris apresentaram comportamento similar
	Uma outra relação importante observada no tanque controle fo
	Desta forma, possivelmente as maiores densidades de Trichoce
	Os resultados do tanque controle também indicam que B. longi
	As espécies A. navicula e K. bostoniensis apresentaram um cr
	A redução na densidade total e da maioria das espécies de Ro
	O efeito da predação sobre o controle populacional de Rotife
	Outro fator importante que está associado ao aumento na dens
	A principal evidência que apóia a hipótese de que possa ocor
	De acordo com Gilbert (1988), muitos estudos têm demonstrado
	Nos tanques contaminados as relações de competição e predaçã
	Para uma melhor compreensão dos resultados obtidos neste exp
	Os efeitos tóxicos de cromo foram mais acentuados sobre a ma
	Tabela 22 - Média e desvio padrão dos valores de LC50 para S
	Espécie
	Média LC50 (µg/L)
	Desvio padrão LC50
	Número de Estudos
	Classificação média de toxicidade
	Cobre
	Philodina acuticornis
	1217
	164,3
	10
	Moderada
	Brachionus rubens
	19,0
	-
	1
	Muito Alta
	Brachionus plicatilis
	194.4
	130.6
	9
	Alta
	Brachionus calyciflorus
	52.9
	59.1
	8
	Muito Alta
	Cromo
	Philodina acuticornis
	15060
	3308
	10
	Leve
	Brachionus plicatilis
	384438
	169853
	16
	Baixa
	Brachionus calyciflorus
	5,200
	-
	1
	Moderada
	Estes resultados sugerem que as espécies que reduziram sua d
	No entanto, apesar de ser observada a sensibilidade de Rotif
	A capacidade de recuperação dos Rotifera também foi observad
	Gagnaten (2002) obteve um resultado bastante similar ao obse
	Algumas espécies apresentaram uma redução rápida após a cont
	O último grupo de espécies que apresentou comportamento simi
	Os resultados do tanque contaminado com cobre, por sua vez, 
	O melhor desenvolvimento, representado pelo aumento na abund
	No entanto, todas estas espécies apresentaram uma redução em
	Entretanto, o comportamento das espécies com melhor desenvol
	T. chattonni e T. similis também apresentaram um comportamen
	P. vulgaris mostrou ter maior tolerância ao cobre, apesar da
	Sendo assim, os Rotifera demonstraram claramente terem sido 
	Os resultados deste experimento e os observados por Roche et
	É conhecido que a aplicação de pesticidas em tanques ou cerc
	O problema em se comparar os efeitos da contaminação do ambi
	No entanto, nem todas as espécies de Rotifera parecem ter a 
	Apesar disso, também deve haver diferenças na sensibilidade 
	No tanque com cobre esta relação entre os gêneros de Lecane 
	K. americana e Cephalodella sp., além de terem apresentado u
	Winner et al (1990) verificaram uma variação na sensibilidad
	A exposição ao cobre pode causar alguns efeitos subletais em
	As concentrações de cobre podem ter causado efeitos crônicos
	6. CONCLUSÕES
	Os mesocosmos utilizados demonstraram ser estruturas experim
	As concentrações máximas permissíveis de cobre (0,02 mg/l) e
	Para as concentrações dos metais testados, as análises em ní
	Os metais cobre e cromo causaram efeitos tóxicos agudos no z
	O cobre causou efeitos tóxicos mais acentuados sobre os Cope
	M. longisetus foi mais sensível ao cromo do que ao cobre, e 
	Cladocera foi o grupo mais sensível à contaminação, apresent
	Nos tanques contaminados com os metais estudados, espécies d
	Os Rotifera apresentaram variação interespecífica de sensibi
	As populações de Rotifera demonstraram também ser altamente 
	7. BIBLIOGRAFIA
	Anderson, P. D. & D'Apollonia, S. 1978. Aquatic Animals. Pri
	Arcifa, M. S., Starling, F. L. R. M., Sipaúba-Tavares, L. H.
	Argenton, E. C. 2004. Limnologia, balneabilidade e impactos 
	Avelar, W. E. P., Roma, F. & Longo, L. D. 1997. Heavy metal 
	Banse, K. 1982. Experimental Marine Ecpsystem Enclosures in 
	Barreto, A. S. 1994. Assimilação de cromo trivalente nas bio
	Barry, M. J & Logan, D. C. 1998. The use of temporary ponf m
	Beyers, R. J. & Odum, H. T. 1993. Ecological Microcosms. New
	Bicudo, C. E. M & Bicudo, R. M. T. 1970. Algas de águas cont
	Bini, L. M., Tundisi, J. G., Matsumura-Tundisi, T. & Matheus
	Bonacina, C. & Pasteria, A. 2001. Zooplankton of Lake Orta a
	Borg, H. 1995. Trace Elements in Lakes, p.177-201. In B. Sal
	Bowen, H. J. M. 1966. Trace metals in biochemistry. Academic
	Buikema, A. L., Cairns Jr, J. & Sullivam, G. W., 1974.  Eval
	Cairns Jr., J. 1995. The Genesis of Ecotoxicology, p. 1-10. 
	Cairns Jr, J., Niederlehner, B. R. & Smith, E. P. 1995. Ecos
	Calijuri, M. C. & Tundidi, J. G. 1990. Limnologia comparada 
	Caquet, T., Lagadic, L., Jonot, O., Baturo, W., Kilanda, M.,
	Carvalho, C. E. V., Ovalle, A. R.C.; Rezende, C. E.; Molisan
	Cerrão, G. C., Carlos, V. M., Santos, M. J, & Rigolin, O. 19
	Chapman, P. M. 2002. Integrating toxicology and ecology: put
	Charoy, C. & Janssen, C. R. 1999. The Swimming Behaviour of 
	Cooney, J. D. 1995. Freshwater Tests, p. 71-98. In Rand, G. 
	Downing J. A. & Rigler, F. H. 1984. A manual on methods for 
	Elmoor-Loureiro, L. M. A. 1997. Manual de identificação de c
	Espíndola, E. L. G. 1994. Dinâmica da Associação Congenérica
	Espíndola, E. L. G. & Niselli, R. 1996. Análise da dinâmica 
	Esteves. F. A. 1988. Fundamentos de limnologia. FINEP. Ed. I
	de Filippis, L. F. de & Pallaghy, C. K. 1994. Heavy Metals: 
	Forbes, V. F. & Depledge, M. H. 1996. Environmental stress a
	Fryer, G. 1997. The role of copepods in freshwater ecosystem
	Gagneten, A. M. 2002a. Respuesta de una Comunidad Zooplanctó
	Gagneten, A. M. 2002b. Efectos del Herbicida Paraquat sobre 
	Gamble, J. C. 1990. Mesocosms: Statistical and Experimental 
	Ganf, G. G. & Blazka, P. 1974. Oxygen Uptake, Ammonia and Ph
	Gearing, J. N. 1989. The role of aquatic microcosms in ecoto
	George Michael, R. & Sharma, B. K. 1988. Fauna of Indica and
	Gilbert, J. J. 1988. Supression of Rotifer populations by Da
	Golterman, H. L., Clymo, S. & Ohnstar, R. 1978. Methods for 
	Graney, R. L., Giesy, J. P. & Clark, J. R. 1995. Field Studi
	Grice, G. D. & Reeve, M. R. 1982. Introduction and Descripti
	Guanguo, L. 1990. Different Types of Ecosystem Experiments, 
	Guckert, J. B.  1996. Toxicity Assessment by Community Analy
	Hanazato, T. 1998. Response of a zooplankton community to in
	Hanazato, T, Iwakuma, T., Yasuno, M. & Sakamoto, M. 1989. Ef
	Hanazato, T. & Yasuno, M. 1987. Effects of Carbamate Insetic
	Hanazato, T. & Yasuno, M. 1991. Insights into competition in
	Haney, J. F. & Hall, D. J. 1973. Sugar-coated Daphnia: a pre
	Havens, K. E. 1992. Acidification effects on the plankton si
	Havens, K. E. 1994. An experimental comparison of the effect
	Henry, R. & Tundisi, J. G. 1985. Enrichment Esperiments and 
	Henry, R., Tundisi, J, G., Calijuru, M. C., Ibañez, M. S. R,
	Herricks, E. E. 1991. General Principles of Toxicology, p 7-
	Herzig, A. 1983. The ecological significance of the relation
	Hessen, D. O. 1992. Nutrient element limitation of zooplankt
	Hook, S. E. & Fisher, N. S. 2002. Relating the reproductive 
	Hutchinson, G. E. 1967. A Treatise on Limnology. Volume II: 
	Jak, R. G., Maas, J. L. & Scholten, M. C. Th. 1996. Evaluati
	Jordão, C. P., Pereira, J. L., Jham, G. N. & Bellato, C. R. 
	Kemp, W. M., Petersen, J. E. & Gardner, R. H. 2001. Scale-De
	Kennedy, J. H., Johnson, P. C. & Johnson, Z. B. 1995. The us
	Koivisto, S. 1995. Os daphnia magna an Ecologically Represen
	Koivisto, S., Ketola, M. & Wals, M. 1992. Comparison of five
	Koroleff, F. 1976. Determination of nutrients. In: Grassohof
	Koste, W. 1978. Rotatoria. Die Radertiere Mittleuropas. Best
	Koste, W & Terlutter, H. 2001. Die Rotatorienfauna einiger G
	Kotaś, J & Stasicka, Z. 2000. Chromium occurrence in the env
	Kozlowsky-Suzuki, B. & Bozelli, R. L. 2002. Experimental evi
	Krebs, C. J. 1999. Ecological methodology. Addison Wesley Lo
	Kreutzweiser, D. P., Back, R. C., Sutton, T. M., Thompson, D
	Kruus, P., Demmer, M. e McCaw, K. 1991. Chemicals in the Env
	Kuiper, J. 1982. Ecotoxicological Experiments with Marine Pl
	La Point, T. W., Fairchild, J. F., Little, E. E. & Finger, S
	Lacerda, L. D. 1998. Trace metals biogeochemistry and diffus
	Lalli, C. M. 1990. Enclosed Experimental Ecosystems: A Revie
	Lampert W., Fleckner W., Pott E., Schober U. & Störkel K., 1
	Lampert, W. & Sommer, U. 1997. Limnoecology: The Ecology of 
	Lu, F. C. 1996. Basic toxicology. Fundamentals, target organ
	Mackereth, S. J. H., Heron, J. & Talling, J. S. 1978. Water 
	Maier, G. 1990. Coexistence of the predatory cyclopoids Acan
	Margalef, R. 1983. Limnología. Omega, Barcelona. 1010p.
	Masutti, M. B. 2004. Análise da Distribuição de Metais Traço
	Matsumura-Tundisi, T. & Tundisi, J. G. 1976. Plankton Studie
	Matsumura-Tundisi, T. 1986. Latitudinal distribution of Cala
	Matsumura-Tundisi, T, Rietzler, A., Espíndola, E. L. G., Tun
	Matsumura-Tundisi, T., Rietzler, A. C. & Tundisi, A. C. 1989
	Matsumura-Tundisi, T. 1983. Tipologia de Reservatórios do Es
	Matsumura-Tundisi, T. & Rocha, O. 1983. Occurrence of Copepo
	McCauley, E. 1984. The estimation of abundance and biomass o
	McIntosh, A. W. & Kevern, N. R. 1974. Toxicity of copper to 
	McKnight, D. 1981. Chemical and Biological process controlli
	Melão, M. G. G. 1997. A comunidade planctônica (fitoplâncton
	Montú, M. A. & Gloeden, I. M. 1986. Atlas dos Cladocera e Co
	Montú, M. A. & Gloeden, I. M. 1998. O derramamento ácido do 
	Moore, J. W. & Ramamoorthy, S. 1984. Heavy Metals in Natural
	Moraes, E. M. 1978. Ciclo sazonal, distribuição horizontal e
	Morales, E. S., Reid, J. K., Lliffe, T. M. & Fiers, F. 1996.
	Neumann-Leitão, S.; Matsumura-Tundisi, T. & Calijuri, M. C. 
	Nipper, M. 2002. Avaliação de toxicidade com os copépodos ca
	Nordi, C. S. F. Efeitos do Enriquecimento artificial na comu
	Nusch, E. A. 1980. Comparison of methods for chlorophyll and
	Odum, E. P. 1972. Ecología. Saunders, Philadelphia. 3 ed. 63
	Odum, E. P. 1984. The Mesocosm. BioScience 34:558-562.
	Odum, E. P. 1985. Trends Expected in Stressed Ecosystems. Bi
	Oliveira-Neto, A. L. 1993. Estudo da variação da comunidade 
	Oliveira-Neto, A. L. 2000. Toxicidade de alguns metais pesad
	Omori, M. & Ikeda, T.  1984. Methods in Marine Zooplankton E
	Ostrensky, A. & Wasielesky Jr., W. 1992. Afeitos da amônia s
	Parkhurst,  B. R. 1994. Are Single Species Toxicity Test Res
	Parsons, T. R. 1982. The future of controlled ecosystem encl
	Pascoe, D., Wenzel, A. Janssen, C. Girling, A. E., Jüttner, 
	Peither, A., Jüttner, I., Kettrup, A. & Lay, J.P. 1996. A Po
	Pejler, B. 1995. Relation to habitat in Rotifers. Hydrobiolo
	Pennak, R. W. 1989. Fresh-water invertebrates of the United 
	Perez, K. T. 1995. Role and Significance of Scale to Ecotoxi
	Perin, G.; Fabris, R.; Manente, S.; Wagener, A. R.; Hamacher
	Pielou, E. C. 1975. Ecological Diversity. Wiley Interscience
	Pilson, M. E. Q. 1990. Application of Mesocosms for solving 
	Postel, L., Fock, H. & Hagen, W. 2000. Biomass and Abundance
	Prescott, G. W. 1966. Algae of the Western Great lakes area.
	Rand, G. M., Clark, J. M. & Holmes, C. M. 2000. Use of fresh
	Rand, G. M., Wells, P. G. & McCarty, L. S. 1995. Introductio
	Rashed, M.N. 2001. Monitoring of environmental heavy metals 
	Reid, J. W. 1985. Chave de identificação e lista de referênc
	Reinfelder, J. R., Fisher, N. S., Luoma, S. N., Nichols, J. 
	Reis Filho, R. W. 2004. Avaliação Ecotoxocológica do Sedimen
	Rico-Martínez, R, Pérez-Legaspi,I. A., Quintero-Díaz, G. E.,
	Rietzler, A. C. 1991. Alimentação, Ciclo de vida e análise d
	Rietzler, A. C. 1995. Estudo da dinâmica de populações de Co
	Rietzler, A. C., Matsumura-Tundisi, T. & Tundisi, J. G. 2002
	Rocha, O. & Matsumura-Tundisi, T. 1976. Atlas do Zooplâncton
	Rocha, O. & Matsumura-Tundisi, T. 1984. Biomass and producti
	Rocha, O., Matsumura-Tundisi, T., Espíndola, E. L. G., Roche
	Roche, K. F., Sampaio, E. V., Teixeira, D., Matsumura-Tundis
	Rodríguez, M. P. & Matsumura-Tundisi, T. 2000. Variation od 
	Salomons, W., Kerdijk, H. van Pagee, H., Klomp, R. & Schreur
	Schimidt-Nielsen, K. 1999. Fisiologia Animal: Adaptação e Me
	Segers, H. 1995. Rotifera Volume 2: the Lecanidae (Monogonon
	Segers, H. & Dumont, H. J. 1995. 102+ rotifer species (Rotif
	Seixas, M. H. 1981. Aspectos ecológicos das populações de Cl
	Sendacz, S., Kubo, E. & Cestarolli, M. A. 1985. Limnologia d
	Sharp, A. A. & Stearns, D. E. 1997. Sublethal effects of cup
	Sibney, T. H., Shott, G. & Chang, C. 1994. Distribution and 
	Silva, M. R., Lamotte, M., Donard, O. F. X., Soriano-Sierra,
	Smith, E. P. 1995. Design and Analysis of Multispecies Exper
	Smith, R.P. 1993. A Primer of Environmental Toxicology. Lea 
	Snell, R. W. & Janssen, C. R. 1995. Rotifers in Ecotoxicolog
	Sommer, U. 1989. Toward a Darwinian Ecology of Plankton, p.1
	Sommer, U., Sommer, F., Santer, B., Jamieson, C., Boersma, M
	Sosnowski, S. L., Germond,D. J. & Gentile, J. H. 1979. The e
	Sosnowski, S. L. & Gentile, J. H. 1978. Toxicological compar
	Steiner, C. F. & Roy, A. H. 2003. Seasonal succession in fis
	Strickland, J. D. H., Parsons, T. R. 1960. A manual of sea w
	Sudo, R. & Aiba, S. 1973. Effect of copper and hexavalent ch
	Suedel, B. C., Deaver, E. & Rodgers Jr., J. H. 1996. Experim
	Sunda, W. G., Tester, P. A. & Huntsman, S. A. 1990. Toxicity
	Sunda, W. G. & Huntsman, S. A. 1998. Processes regulating ce
	Tam, N. F. Y.; Wong, Y. S. 1995. Spatial and temporal variat
	Timmermans, K. R. 1993. Accumulation and Effects of trace me
	Tundisi, J. G. & Matsumura-Tundisi, T. 1995. The Lobo-Broa e
	Van Loon, J. C. 1985. Selected methods of trace metal analys
	Vollenweider, R. A. 1969. Samplimg Techniques and Methods fo
	Ward, G. S. 1995. Saltwater Tests, p. 103-133. In G. M. Rand
	Wetzel; W. G. & Likens, G. E. 1991. Limnological Analyses. E
	Wiebe, P.H., Boyd, S. & Cox, J.L. 1975. Relationships betwee
	Wiens, J. A. 1996. Coping with variability in environmental 
	Willis, K. J. 1999. Acute and Chronic Bioassays With New Zea
	Winner, R. W., Owen, H. A. & Moore, M. V. 1990. Seasonal var
	Wittmann, G. 1983. Toxic Metals. in Förstner, U. & Wittmann,
	Xu, F., Tao, S., Dawson, R.W., Li, P. & Cao, J. 2001. Lake E
	Zar, J. H. 1996. Biostatistical analysis. Prentice Hall, Upp


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


