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RESUMO 

O Reservatório do Lobo, inserido na APA de Commbataí, M unicípio de Itirapina, faz 

patte do sistema Jaca ré Guaçú. Este s istema, nas últimas décadas, tem sofrido impactos 

antrópicos significativos. Apesar deste fato, o trabalho desenvolvido (coletas mensais em nove 

estações no Reservatório do Lobo), com coleta de dados a respeito das variáveis físicas, 

químicas e biológicas, entre os meses de junho de 1999 a maio de 2000, demonstrou que este 

sistema ainda apresenta uma comunidade fítoplanctônica semelhante à observada em trabalhos 

anteriores. As mudanças nesta comunidade estão ligadas às funções de força físicas que atuam 

no sistema, principalmente a temperatura e aos regimes hidrológicos. O reservatório pôde ser 

ca racterizado em dois compartimentos: o inferior (mais profundo, com a coluna d'água mais 

homogênea) e o superior (entrada dos principais afluentes, com bancos de macrófítas). A 

Racillariophyceae Aulacoseira distcms predominou nos três primeiros meses (junho a agosto de 

1999), favorecida pela transparência e mistura da coluna d'água. A espécie Aphanocapsa 

delicalissima (Cyanophyceae), nos meses posteriores (setembro a dezembro de 1999) substituiu 

em densidade aquela espécie, devido ao aumento da temperatura na coluna d'água, às 

estratifi cações e à diminuição da concentração de nutrientes (especialmente fósforo). A espécie 

Cyclotella stelligera (Bacillariophyceae) predominou junto de Aphanocapsa delicatissima, em 

densidade (janeiro/2000), devido ao fato de ser eficiente competidora. A classe Chlorophyceae 

predominou em densidade no período chuvoso (fevereiro a março de 2000), representada pelos 

táxons Coe/as/rum reticulatum e Chiare/a vulgaris. A Cyanophyceae Aphanocapsa 

delicatissima voltou a predominar em densidade nos dois últimos meses (abril a maio de 2000), 

em relação à densidade, devido ao aumento da insolação e, conseqüentemente, à ocorrências de 

períodos de estra tificações durante o período de estudo. As espécies Aulacoseira dislans, 

Coe/as/rum reliculatwn e Aulacoseira granula/a var. granula/a fora m os táxons predominantes 

em relação ao biovolume. Os táxons predominantes no período de eshtdo apresentaram a 

seguinte composição, quanto às suas estratégias de sobrevivência: R (Aulacoseira distans) 

~cs (Aphanocapsa delicatissima)---7CR (Cyclotela stellygera e Coe/as/rum reticukttum)---7CS 

(Aplwnocapsa delicalíssima) ICR (Coe/as/rum reticulalum). Estas estratégias indicam um 

ambiente em constante transição entre períodos de estra tificação e mistura. Ao se analisar a 

composição fitoplanctônica por grandes grupos, a seqüência de transição destes mostra um 

ambiente tipicamente mesotrófíco. 
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ABSTRACT 

The Reservo ir o f the Lobo inserted in AP A (protection environmental o f area) o f 

Corumbataí, Municipal district of !ti rapina, is part of the system Jacaré Guaçú. This system, in 

the last decades, it has been suffering impacts signifícant antrópics. In spite of this fact, tl1e 

developed work (monthly collections in nine stations in the Reservoir of the Wolf), with 

collection of data regarding tl1e physical variables, chemistries and biological, among the 

montlls of june of 1999 the ma i of2000, demonstrated tltat this system introduces a community 

observed similar phytoplankton her in previous works. The alterations in the community are 

linked to tl1e functions of physical forces tl1at act in tlte system, mainly temperature and cycles 

hidrologics. The horizontal distribution was verified forming two compartment; the inferior 

(deeper and homogeneous) and the superior (the flowing principal entrance, witl1 macrófitas 

banks). Au/acoseira distans (Bacil/ariophyceae) it prevailed in the first three months (june the 

august of 1999), favored by the transparency and it mixes ofthe column ofwater. Aphanocapsa 

de/icatissima (Cyanophyceae), in the subsequent montlls (September the December of 1999) it 

substituted in density that species, due to the increase of the temperature in tlle colurnn of 

water, beddings and tlle decrease of nutritious (especially match). Cyc/otella stelligera 

prevailed Aphanocapsa delicatissima near in density (january o f 2000), should be this species 

efficient competitor. The class Chlorophyceae prevailed in density in tlle rainy period 

(February the march of 2000), represented by the taxon Coe/astnm1 reticulaltlm and Clllorella 

vulgaris. Aphanocapsa de/icatissima prevailed in density in the last two montl1s again (april the 

mai of 2000) in relation to density, dueto tlle increase of the heatstroke and, consequently, to 

periods of beddings. during the study period. Aulacoseira distans, Coe/as/rum reticulatwn and 

Aulacoseira granula/a were predominant taxons in relation to tl1e biovolume. The predominant 

táxons in ilie study period, presented the following composition, wiili relationship to your 

survival strategies: R (Aulacoseira distans) ~ CS (Aphanocapsa delicatissima) ~ CR 

(Cyc/ote/a stellygera and Coe/astrum reticu/atum) ~ CS (Aphanocapsa de/icatissima) /CR 

(Coelastrum reticulatum). These strategies indicate atmosphere in constant transition among 

bedding periods and it mixes and when analyzing tl1e composition phytoplankton for great 

groups, tlte sequence oftransition ofthese, display environment typically mesotrophic. 
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/ 
1- Introdução 

A dinâmica de um reservatório proporctona habitats com persistente 

variabilidade, levando as comunidades, como a do fitoplâncton, à mudanças na 

composição de espécies. Estas mudanças são o resultado das interações biológicas com 

as funções de forças física (luz, temperatura), química (nutrientes) e biológica 

(competição e "grazing"). A fi·eqüente mudança na composição e abundância do 

fitoplâncton se dá, principalmente, pela mistura da massa d'água e pode levar à reversão 

da composição taxonômica, voltando à comunidade preexistente no início da 

colonização (REYNOLDS, 1990). 

As variáveis fisicas são as "chaves" para se entender a diversidade de espécies 

no ambiente, bem como o tamanho de compartimentos formados e o tamanho dos 

"patchines" (mosaicos) (SMA YDA, 1980). 

A variação da comunidade fitoplanctônica em um reservatório pode ser 

determinada a patiir das mudanças sazonais na biomassa e na composição de espécies. 

NICHOLLS ( 1997) afirma que as funções de forças fisicas são as responsáveis pelas 

características cíclicas do padrão sucessional da comunidade fitoplanctônica. 

Em sistemas tropicais, com estações climáticas não bem definidas, as funções de 

forças fi sicas determinantes das características fisico-químicas da coluna d'água não são 

controladas por variações sazonais (primavera, verão, outono e inverno) típicas de 

ambientes temperados mas por "pulsos" fi·eqi.ientes e irregulares, de menores 

amplitudes, que ocasionam interrupção constante da sucessão ecológica, forçando o 

retorno, no reservatório, aos estágios iniciais de desenvolvimento da comunidade. Os 

modelos desenvolvidos, então, com base em sistemas de ambientes temperados - para 

denotar o padrão de estrutura diante das variações climáticas - podem não se aplicar a 

regiões tropicais (CALTJURI, 1 999). 

Este estudo deverá então contribuir para o entendimento da ecologia de 

reservatórios tropicais e subtropicais, especialmente sob os aspectos da heterogeneidade 

espaço-temporal da estrutura da comunidade fitoplanctônica, uma vez que, segundo 

ELLTOT (1990), a ciência quantitativa descritiva para investigações de alterações 

sazonais se torna ciência quantitativa preditiva. 
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2- Revisão da Literatura 

2.1-Mudanças na Esh·utul'a da Comunidade Fitoplanctônica. 

O fitoplâncton é a base da cadeia alimentar no ecossistema aquático, por ser 

fonte produtora de energia primária (CAPBLANCQ & CATALAN, 1994; 

REYNOLDS, 1997). Essa comunidade é composta de organismos unicelulares e 

coloniais de diversas formas e tamanhos, organismos que segundo HOEK ela/. (1 998), 

são definidos taxonomicamente, quanto as características fi siológicas, morfológicas e 

recentemente pela filogenética da espécie. De acordo com HUTCIUNSON (1 967), esses 

organismos apresentam reprodução, em sua maioria, assexuada, manifestando assim 

baixos índices de variabilidade genética e, evolutivamente, baixos índices de mutação. 

Esse último fator contribui para o crescimento ou decaimento de uma espécie ou grupo 

diante das condições fisicas e químicas do ambiente, pois como as espécies apresentam 

estratégias de sobrevivência distintas, que se manifestam diante das condições do 

ambiente, estas podem implicar na alteração da estrutura da comunidade, com o 

estabelecimento de espécies que apresentam estratégias mais apropriadas as novas 

características fí sicas e químicas do meio. Como exemplo, LINDENSCHMIDT & 

CHORUS ( 1998) afirmaram que três meses seguidos de condições de estabilidade na 

coluna d'água foram importantes fatores para a redução na diversidade e aumento da 

exclusão competitiva. 

Para PIANKA (1982), um lago de zona temperada experimenta mudanças 

estacionais marcantes e previsíveis de temperaturas. Essas mudanças influem na 

comunidade que ali vive; os organjsmos se distribuem de modo previsível no tempo e 

no espaço, esperando progressão estacionai-anual regular elo fítoplâncton. Para ODUM 

(1988), tal progressão, também chamada "sucessão ecológica", é fundamental para o 

desenvolvimento do ecossistema, envolvendo a mudança na estrutura da comunidade ao 

longo do tempo. Essa sucessão é controlada pela comunidade, embora o ambiente físico 

determine o padrão e a velocidade ela mudança, muitas vezes, limitando a extensão do 

seu desenvolvimento. A sucessão em ecossistemas aquáticos é, geralmente, complicada 

por for1es entradas de materiais e energia que podem acelerar, interromper ou mesmo 

reverter a tendência normal de desenvolvimento da comunidade. 
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Ao utilizar-se dos recursos nutricionais disponíveis de acordo com as limitações 

determinadas pelas características climáticas que variam marcadamente durante o ano 

em ecossistemas aquáticos temperados, essa preditibilidade cíclica pode permitir que os 

organismos desenvolvam certo grau de dependência em relação a determinadas 

condições ambientais e a modelos temporais de disponibilidade de recursos, dando 

origem, através dessa especialização, a substituições diárias ou estacionais de espécies. 

Essas variações populacionais, tanto diárias como estacionais, podem permitir a 

coexistência de mais espécies e, dessa forma , contribuir para a diversidade da 

comunidade (PIANKA, 1 982). 

Para ODUM ( 1988), a diversidade vat apresentar uma porcentagem 

relativamente pequena de organismos abundantes (representada por grandes números de 

indivíduos, biomassa ou produtividade) e grande porcentagem ele organismos raros (ele 

pequenos valores de importância). Em alguns momentos, no entanto, pode não haver 

dominantes mas muitas espécies de abundância intermediária. 

A diversidade total de espécies pode dividir-se em componentes espacta1s, 

temporais e tráficos. As espécies substituem-se diante destas três dimensões e a 

diversidade é gerada pela separação existente entre cada uma delas (PJANKA, op.cit.). 

Segundo ODUM (op.cit.), as dimensões são definidas como diversidade de 

padrões, resultantes de zonação, estratificação, pe1ioclicidade, disposição em manchas e 

redes alimentares. 

Os padrões de diversidade são resultado das formas com que os organismos 

respondem às pressões ambientais, e podem ser evidenciados nos estudos de PIANKA 

( 1970), que separou, em dois grandes grupos, as estratégias de sobrevivência que os 

organismos apresentam diante das pressões ambientais: os que priorizam a reprodução, 

também chamados de r-estrategistas ( op011unistas) e os que apresentam baixas taxas de 

reprodução, mas com melhor capacidade de sobrevivência competitiva, os chamados k

estrategistas. Esses conceitos foram aplicados para o fitoplâncton por MARGALEF 

( 1978). 

GRllvffi ( 1979) ampliou de duas para três as estratégias reprodutivas, em 

resposta às variações ambientais. REYNOLDS (1984a, 1988a e 1988b) aplicou estas 

estratégias para o fitoplâncton, relacionando-as às condições ambientais, levando os 

mecanismos de adaptação convergirem à morfologia e à fisiologia, definindo-as da 

seguinte maneira: 



Distribuição Espacial e TempornlnnDiversidmle dn Comunidnde Fitoplnnclônica no Reservatório do Lobo. 4 

• C-estrategista ("competidores") - engloba organismos pequenos, com alta 

ati vidade metabólica e alta razão de superfíci e em relação área e volume e que, no 

entanto, são organismos sensíveis a altas intensidades de luz, herbivoría e processos de 

mistura que os conduzem para fo ra da zona eufótica. 

• R-estrategista ("ruderais") - organismos dependentes de altos coeficientes 

de mistura na coluna d 'água que, morfologicamente, preservam alta razão 

superfície/volume, apresentam alta atividade metabólica, com grande potencial de 

reprodução, e cuja população se reduz com a diminuição da temperatura ou da 

insolação. 

• S-estrategista ("stress-tolerantes") - são organismos de desenvolvimento 

lento, devido a pouca disponibilidade de nutrientes. Esses são de maior porte, porém, de 

menor razão abe e índices metabólicos relativamente de baixos. São sensíveis à 

diminuição de ternperatura e à redução da radiação solar e apresentam menor taxa de 

reprodução em relação aos outros estrategistas, a qual é compensada pela maior 

resistência à herbívora e ao afundamento. 

Os grupos se desenvolvem em razão da disponibilidade de nutrientes e da 

freqüência de distúrbios, que refletem na dinâmi ca populacional, na abundância e na 

composição de espécies (REYNOLDS, 1998a). 

REYNOLDS ( op. cit. e 1998b) afirma que a composição taxonômica resultante 

das características tróficas da água é excelente indicador para a avaliação da qualidade 

desta, pois o ambiente se torna seletivo para os organismos mais tolerantes às condições 

do meio. REYNOLDS (1997) também descreveu que as condições do meio agem como 

pressão ambiental, selecionando e fixando, no ambiente, através da competição, 

organismos com maior adaptação, isto é, aumentam o número de certos organismos 

(abundância) e, conseqüentemente, sua dominância em relação aos outros. 

REYNOLDS ( 1996) propôs que, além das estratégias reprodutivas, o 

fítoplâncton pode apresentar associações de espécies que, se comparadas, podem indicar 

ciclos sazonais, características físi cas e químicas do ambiente e também estados de 

trofia. Estas associações podem, quando reconhecidas, indicar mudança na estrutura da 

comunidade. 

As associações do fítoplâncton, propostas por REYNOLDS (2000b ), são 

descritas em 28 gmpos, que se distribuem em relação à profundidade da transparência 
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da água, mistura ou estratificação da coluna d'água, temperatura, concentrações ele 

nutrientes e predação. 

Segundo KRUK et a/. (2002), além das associações do fitoplâncton propostas 

por REYNOLDS (op. cit.), as estratégias reprodutivas podem ser ampliadas, pois há 

gntpos transitórios entre as três estratégias definidas por GRIME (1979). 

As estratégias reprodutivas e associações de organismos são a base da teoria c!f' 

.:-qmhbrio, para a qual a principal interação entre os organismos é a competição, que 

pode ser de forma indireta envolvendo a exploração de recursos comuns, ou direta, na 

qual os competidores incapacitam uns aos outros, levando à exclusão competitiva 

(LAMPERT & SOMMER, 1997). 

Porém, há uma tendência para a manutenção da cliversiclacle ele espécies em 

comunidades planctônicas, evitando a exclusão competiti va. Este fato começou a ser 

discutido a partir elo trabalho de HUTCIDNSON (J 961 ), "The Paradox o f the 

Plankton". O trabalho enfoca o grande número ele espécies que coexistem e competem 

pelo mesmo recurso. HUTCIDNSON (op cit.), advertiu que os ambientes mudam 

temporalmente e podem promover a diversidade, alterando periodicamente a capacidade 

competitiva relativa elas espécies e permitindo sua coexistência. 

A par1ir· ele HUTCHINSON (op cit.), inúmeros modelos foram propostos para as 

flutuações da diversidade que se observa nas comunidades fitoplanctônicas. CONNELL 

(1978) propôs a Hipótese do Distúrbio Intermediário como forma de preservação da alta 

diversidade. P ÁDISAK (1993) afirmou que os ambientes não se encont ram em 

equilíbrio, mas que estão constantemente sujeitos a mudanças drásticas em seu meio 

fisico, refletindo na estrutura da comunidade. O fitoplâncton, assim, responde ao 

distúrbio de acordo com o tempo de ocorrência do evento que pode ser de horas ou dias. 

Esta é a mesma definição que se propõe para a teoria do não equilíbrio, uma vez 

que HARRIS (1986) a utiliza para explicar a mudança na estrutura da comunidade 

diante de variações ambientais, havendo diminuição das interações competitivas até 

podendo chegar a níveis mínimos. Essa explicação é suficiente para garantir que as 

comunidades biológicas estejam em estado dinâmico perturbado e por isso impedidas de 

atingir o equilíbrio ou a condição de exclusão competitiva. 

Segundo CAPBLANCQ & CATALAN (1994), REYNOLDS, (1988a) e 

JACOBSEN & SJMONSEN (1993), a sucessão sazonal na comunidade fitoplanctônica 

pode ser promovida por fatores internos (autogênicos), reconhecidos somente quando o 
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ambiente aquático permanece estável e quando a sucessão é interrompida por 

reorganizações imprevisíveis, incluindo reversão à comunidade preexistente, em 

resposta a eventos de mistura vertical da coluna d' água, induzida pelo vento e por outras 

funções de forças físicas externas ao sistema (fatores alogênicos ou pulsos), que 

também causam movimento na água. THORNTON et a/ ( 1990) e SEURONT & 

LAGADEUC ( 1998) afirmaram que, em sistemas turbulentos ou com hidrodinâmica 

complexa, as mudanças físicas (alogênicas) são as principais responsáveis pelas 

alterações na comunidade. 

Para HUSZAR et a/ (1998), as funções de forças físicas atuantes na coluna 

d'água são as responsáveis pelas variabilidades ambientais no habitat do fitoplâncton de 

lagos, rios e mares e REYNOLDS ( 1990) definiu estas funções de força fisicas em duas 

ordens: 

• ordem direta: radiação solar (influencia tanto nas variações diária e sazonal 

quanto na temperatura, dependendo da latitude em que se localiza). 

• ordem indireta: pressão atmosférica; vento; evaporação; precipitação e 

movimentos geoquímicos de partículas dissolvidas no habitat dessa comunidade. 

Ainda segundo REYNOLDS ( 1989, op cit. e 1993), pesquisadores envolvidos 

em estudos de dinâmica populacional concordam que o principal fator controlador das 

mudanças na composição da comunidade fítoplanctônica é a variabilidade fisica dos 

sistemas aquáticos. 

Para SOMMER et a/. ( 1993), o padrão de sucessão autogênico, em ambientes 

tropicais, pode não se aplicar devido às freqüentes mudanças nos eventos climáticos. De 

acordo com HARRIS ( 1986), os ecossistemas aquáticos tropicais apresentam vários 

períodos de estratificação e mistura na coluna d'água, com rápidas sucessões da 

comunidade fitoplanctônica durante o ano. Em ambientes temperados, existe maior 

uniformidade nas mudanças sazonais do fitoplâncton, devido, principalmente, às 

menores variações nos eventos climáticos (KOTUT ela/, 1998). 

Segundo LAMPERT & SOMMER (1997) e CAPBLANCQ & CATALAN 

( 1994), as respostas da comunidade à pressão ambiental, advindas das características 

filogenéticas de cada gmpo, influenciam na densidade e diversidade do fitoplâncton. 

Portanto, a sucessão sazonal de espécies é determinada mais pela seqüência dos 

eventos fisicos anuais do que pelas interações biológicas dentro da comunidade. Desse 
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modo, escalas físicas e biológicas completam-se perfeitamente (HARRlS & TRfMBEE, 

1986). 

HARRIS & PICCININ (1980) afirmaram que a variação entre estratificação e 

mistura é a principal força na determinação da comunidade fitoplanctônica. 

MARGALEF (1983), WETZEL (1993) e KOTUT et ai (1998) salientaram que, em 

ambientes tropicais, esta variabilidade é ainda mais fieqüente em função dos fatores 

climáticos, ocasionando numerosas modificações na sucessão do fitoplâncton. 

Segundo TRAIN & RODIUGUES ( 1998), a distribuição de nutrientes pode 

modificar a estmtura da comunidade, porém aquela parece ser efeito indireto da 

va riabilidade fisica do sistema. 

WATSON et a/. (1997) observaram que, dependendo da concentração de fósforo 

total no sistema, a composição taxonômica se altera drasticamente. 

CALIJURI & DOS SANTOS (1996) e DOS SANTOS & CALlJURI (1998) 

verificaram que, no reservatório tropical de Barra Bonita (São Paulo), no inverno de 

1993, o fator determinante para a manutenção da alta diversidade de espécies foi a 

constante mistura da coluna d'água. Já no verão de 1994, a concentração de material em 

suspensão, as altas temperaturas e a estabilidade da coluna d'água foram as provávei s 

causas do estabelecimento e predomínio da cianoficea Microcystis aem ginosa. Para 

CALIJUIU (1999), estudando o mesmo sistema, a mistura da coluna d'água, a radiação 

solar e o vento obtiveram importante correlação na determinação e manutenção da alta 

diversidade do fitoplâncton no inverno, constatando que essas variáveis ambientais 

contribuíram para a sobrevivência de diferentes espécies no mesmo ambiente. No verão, 

devido à maior precipitação e às estratificações prolongadas, com anoxia no sedimento, 

altas concentrações de fósforo foram liberadas para a coluna d'água e este tàtor, 

principalmente, contribuiu para o domínio daquela cianofícea e para que a comunidade 

apresentasse menor índice de diversidade. CALIJUIU & DOS SANTOS (200 I) 

determinaram que as funções de forças (precipitação, vento e radiação) que atuam 

naquele sistema são os agentes responsáveis pelas freqüentes misturas da coluna d'água, 

e determinantes para o aumento da diversidade. 

A concentração de nutrientes é um importante fator para o desenvolvimento da 

estmtura da comunidade fttoplanctônica, já que estes organismos competem por estes 

recursos. Os nutrientes são disponibilizados através das entradas alóctones advindas na 

forma dissolvida ou particulada e ainda pela ressurgência, na coluna d' água, do 



Distribuição Espacia l e Tempoml na Diversidade da Comunidade Fitoplnnctônica no Reservatório do Lobo. S 

nutriente precipitado no sedimento e pelas excreções resultm1tes do zooplâncton. Essas 

formas são fontes importantes de disposição de nutrientes para o fítoplâncton 

(REYNOLDS, 1994 e TRAJN & RODRIGUES, 1998). 

As variações temporais na densidade e na biomassa da comunidade 

fitoplanctônica, em lagos e reservatórios na Região Sudeste brasileira, têm sido 

associadas a períodos climáticos de estiagem e de chuvas (HINO, 1979; TUNDISI, 

1990b e MARTNHO, 1994). Tal fato tem sido explicado pelo aporte de nutrientes, 

durante o período ele chuvas, através das águas elos rios que chegam aos corpos de água 

ou através do escoamento superficial do ecossistema terrestre adjacente, enquanto a 

diminuição das suas concentrações, em períodos de estiagem, é devida a circulações e 

estratificações da coluna d'água (ESTEVES, 1998). 

Conhecendo-se, então, a periodicidade e a intensidade das mudanças ambientais, 

pode-se prever quais serão os grupos de algas dominantes em determinado ambiente 

(HARRIS, 1980). 

2.2- Compartimentalização de Reservatórios 

Os habitats, estntturalmente complexos, oferecem mator variedade de 

microhabitats distintos. Essa heterogeneidade de ambientes é ocupada por maior 

número de espécies que habitats homogêneos, pois há substituição ele espécies no 

espaço com maior freqüência (PlANKA, 1982). 

MARGALEF ( 1983) afirmou que a comunidade fitoplanctôzúca desenvolve-se 

em qualquer corpo d'água, abrigando populações de muitas espécies que coexistem e se 

superpõem. Cada população alcança uma densidade máxima em pontos pazticulares do 

espaço e em diferentes momentos do tempo. Essa comunidade pode aparecer dominada 

por poucas ou muitas espécies, alterando a equidade e abundância, ao se distanciarem 

das condições ótimas para seu desenvolvimento. 

Para TUNDISI ( l990a), os efeitos das funções de forças estabelecem padrões de 

mistura vertical e complexidade horizontal que impõem sistemas de 

compartimentalização espacial, produzindo diversos tipos de distribuições vertical e 

horizontal do fitoplâncton. Tais distribuições podem acarretar modificação na estrutura, 

composição, abundância e tamanho das populações e, em conseqüência, na produção de 

biomassa (HENR Y et ai., 1998). 
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Segundo THORTON et ai ( 1990), os reservatórios apresentam áreas de 

transição, chamadas de compm1imentos, que podem desenvolver três zonas distintas 

(Figura 1), apresentando populações diferentes e distribuídas por gradientes 

longitudinais resultantes do tluxo principal de água no reservatório. Esses ambientes 

apresentam propriedades fisicas, químicas e biológicas únicas, originando 

compartimentos descontínuos caracterizados pela morfomet ria, velocidade da corrente, 

tempo ele residência da água, concentrações de sólidos em suspensão, luz e 

disponibilidade de nutrientes. 

Zona de t•io Zona de tronsiçao Zona locustt•e 

Figura. 1- Gradiente longitudinal apresentado em áreas de reservatórios. (modificado de 

THORNTON et a/. , I 990). 

As três zonas, segundo THORTON et a/. (1990), são assim definidas: 

l 0 ) Zona de Rio (!ótica)- Área marcada por curto tempo de residência da água, 

com correntes de maior velocidade, possuidora de altas concentrações de nutrientes e 

sólidos suspensos e menor disponibilidade de luz na coluna d'água. 

2°) Zona de Transição - apresenta altas concentrações de nutrientes e sólidos em 

suspensão e, devido à diminuição da velocidade da água e do conseqüente aumento no 

tempo de residência, promove, além de acentuada sedimentação, aumento significativo 

da produção do fitoplâncton, sendo essa região considerada como área fért il. 

3°) Zona Lacustre - Definida pelo maior tempo de residência da água, tende a 

apresentar baixas concentrações de nutrientes e sólidos suspensos, o que implica em 

maior penetração de luz e conseqüente aumento da zona eufótica. 

Para REYNOLDS (1984a), as distribuições da comunidade fitoplanctônica, nas 

compartimentalizações horizontais do reservatório, formam mosaicos chamados de 

"patchiness", cuja formação é independente da comunidade de outros "patchiness". 
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Nos reservatórios, a heterogeneidade espacial dependerá do 'input' de material 

dissolvido e em suspensão, advindos do uso e ocupação da bacia hidrográfica, do tempo 

de residência da água (que varia de acordo com a localização e morfometria), da perda 

de biomassa na vazão vertida, da principal utilidade do reservatório e do ciclo 

hidrológico (CALIJURI, 1999). 

Segundo OLIVEIRA & CALIJURI (1995), as interações das funções de força 

são determinantes para a estrutura da comunidade fitoplanctônica em reservatórios. 

Estas autoras demonstraram que a diminuição no fluxo contínuo e na sedimentação do 

material em suspensão, no Reservatório do Lobo, em junho de 1991 , favoreceram o 

desenvolvimento de maior número de espécies, aumentando a diversidade e a equidade. 

De acordo com HENRY et al (1998), pulsos sazonais de aporte de sólidos 

suspensos para as represas podem levar ao estabelecimento de gradientes longitudinais 

na transparência da água e, portanto, determinar a heterogeneidade espacial na camada 

eu f ótica. 

A caracterização da estrutura do fitoplâncton (composição taxonômica, 

abundância, densidade, diversidade de espécies e distribuição) é aplicada, dessa forma, 

para indicar o padrão de organização desses organismos, decorrente das mudanças 

originadas pelas funções de forças ás quais a comunidade está sujeita, nos diferentes 

ecossistemas aquáticos (REYNOLDS, 1997). 

O presente trabalho pretende identificar as variáveis que alteram a comunidade 

fitoplanctônica, no Reservatório do Lobo, fornecendo, subsídios para futuros estudos e 

para a elaboração de hipóteses quanto a possíveis padrões sucessionais que aquela 

comunidade possa apresentar, uma vez que em sistemas tropicais, estudos que 

enfatizem estas mudanças na comunidade fitoplanctônica durante longos períodos ainda 

são escassos. As questões que continuam em aberto são: Será que ambientes tropicais 

permitiriam a recorrência de padrões cíclicos de organismos? Estes padrões são reflexos 

das estratégias de sobrevivência da comunidade fitoplanctônica? Se sim, a partir disto, 

pode-se estabelecer padrões de heterogeneidade e periodicidade? 

Este conhecimento e entendimento, da estrutura ecológica e da dinâmica dos 

processos funcionais dos ambientes aquáticos, vão contribuir para o manejo adequado, 

seJa no controle da produtividade biológica, seja no melhoramento da qualidade da 

água. 
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3. Objetivos 

•Determinar a distribuição espacial e as mudanças temporais da 

comunidade fitoplanctônica durante o período de um ano no Reservatório do 

Lobo. 

• Avaliar as estratégias de sobrevivência dos organismos predominantes, 

relacionadas com as variáveis físicas e químicas, no Reservatório do Lobo. 
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4. Área de Estudo 

4.1. Caracterização da Bacia Hidrográfica do Reservatório do Lobo 

O Resetvatório do Lobo ou Represa do "Broa", como também é conhecida (construída 

em 1936 para fins de produção de energia elétrica), localiza-se entre os municípios de Brotas 

e ltirapina, na Região central do Estado de São Paulo, entre as coordenadas: 22°1 O' e 22°20' de 

latitude Sul e 47°45' e 47°55' de longitude Oeste. 

Os principais rios constituintes da bacia hidrográfica do Lobo são o Ribeirão do Lobo 

e Rio Itaqueri e os Córregos do Geraldo e das Perdizes. Suas águas percolam por vasta área de 

sedimentos holocênicos, que apresenta, em alguns pontos, intrusão de basalto (CALIJURI, 

1988). 

MATTOS (1982) classificou o clima da bacia como subtropicalmesotérmico, úmido, 

com estiagem no inverno. A média anual das temperaturas encontra-se ao redor dos 20° C, e a 

amplitude média, diferença entre as máximas e mínimas, varia de 17 a 18° C. 

A bacia hidrográfica do Lobo coincide com as áreas de recarga de águas subtetTâneas 

do Aqüífero Guarani (GlLBOA et ai, 1976). Esse aqüífero é, segundo TElSSEDRE & 

BARNER (1981), a maior reserva de água doce da América do Sul (talvez o maior do 

mundo). No período de seca, ele garante a manutenção dos rios Jacaré-Guaçu e Jacaré Pepira 

e ele seus afluentes, pois retorna à superfície em forma de deflúvio básico, participando das 

vazões médias dos rios (AMORlM, 1997), fato este que levou essas áreas a serem declaradas 

como de proteção ambiental, de acordo com o decreto Estadual no 20960 de 08.6.83 

(CETESB/ 1983). 

A área dessa bacia hidrográfica tem sua formação pertencente aos grupos: Bauru, com 

rochas ígneas básicas (intrusivas) e São Bento, com formações de Serra Geral (constituídos 

por rochas Efitsivas basálticas e arenitos intercalados) e de formação Botucatu Pirambóia, 

com rochas compostas por arenitos, argelitos e conglomerados (COSTA, 1996). 

Segundo ALMEIDA ( 1974), a bacia do ribeirão do Lobo localiza-se na província de 

cuestas arenito-basálticas. Apresenta declive para oeste da superfície primitiva, partindo da 

linha de "cuestas", favorecendo profitnda erosão e resultando em uma ampla bacia aberta para 
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oeste e ci rcundada por morros que caracterizam a topografia da região (MAIUNS, I 975 apud 

SOUZA, l 993). 

Em torno dessa bacia são observadas altitudes máximas nas proximidades das 

nascentes do ribeirão do Lobo (970 m) e elo rio Ttaqueri (945 m). A altitude mínima (700m) 

pode ser observada na região próxima a montante da represa, entre o ribeirão do Lobo e o Rio 

Jtaqueri. 

Esse conjunto de vertentes é constituído, em sua geolog ia, por arenitos finos a médios, 

arredondados e ele ongem eólica, 50% destes com diâmetros entre O, 125 e 0,250 mm 

(GfLBOA et ai , 1976), conferindo ao solo excelentes condições ele porosidade, 

permeabi lidade e armazenamento de água (DELLA TOGNA, I 973). Essas características 

geológ icas coincidem com a constituição do solo da Bacia Jacaré Pepira, pois 64 % desta é 

formada por solos arenosos permeáveis (AMORTM, I 997). 

A pedologia da bacia hidrográfi ca do Lobo pode ser classificada em oito tipos 

diferentes: solos hidromórficos, solos orgânicos, latossolo, regossolo, solos Litólicos, " terra

roxa", solos Podzólicos e solos arenosos (MESSINA, 1998) . 

Segundo ALMEIDA (I 974), a região apresenta, em sua maior parte, um relevo pouco 

acidentado, com desníveis máximos que chegam a 300m. A vegetação predominante é o 

cerrado, com manchas de mata galeria nos solos mais úmidos. E m algumas regiões, encontra

se o reflorestamento com Pimts ~p. e áreas de agricultura permanentes e casuais (TUNDISI & 

MATSUMURA-TUNDISJ, 1995). 

4.2. Caracterização do Reservatório do Lobo 

As características morfométricas do reservatório estão resumidas na tabela 1. 

Tabela 1- Características morfométricas do Reset-vatólio do Lobo (Fonte: CALIJURI & 
TUNDISI, 1990) ---

Características morfométricas 
Comprimento máx imo 
Largura máxima 
Largura média 
Profi.mdidade máxima 
Profi.mdidade média 
Superfície 
Perímetro 
Volume 

Dados 
8,0Km 
2,0 Km 
0,9Km 
11 ,5 m 
3,0 111 

2 6,8 Km 
2 1,0Km 
22,0 X 106 

111
3 

-------------------------

J 
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CALIJURl (1 988) e CALlnJlU & TUNDTSI ( 1990) consideram o Reservatório do 

Lobo polimitico, sujeito à constante ação do vento, que provoca turbulência o ano todo e 

conseqüente instabilidade na coluna d'água. A coluna d'água desse reservatório apresenta 

per!odos limitados de estratificações térmicas e químicas, e alta transparência da água durante 

o ano todo, sendo que a zona eufótica, em algumas épocas, atinge toda a coluna d'água. Seu 

sistema é caracterizado pela grande quantidade de material em suspensão inorgânico. 

Apresenta também baixos valores de condutividade elátrica e baixas concentrações ele 

nutrientes inorgânicos (nitrogênio, fósforo e potássio) durante o ano, responsáveis pela 

limitação elo crescimento e da produção primária do fitoplâncton . 

O entorno da represa do Lobo apresenta ocupação antrópica sob a forma de clubes e 

condomínios, que ocupam uma área aproximada de 312 hectares (FIGUEROA, 1996). Esta 

represa é usada também para a pesca e recreação, além de servir de objeto de estudo para 

inúmeras pesquisas experimentais e aplicadas. 

De acordo com CALJJURI & TUNDISI ( 1990), nesse reservatório, apesar ele o mesmo 

estar inserido em área de proteção ambiental, são detectadas alterações ambientais devido à 

atividade humana: clesflorestamentos, recepção de despejos domésticos e de fertili zantes 

utili zados em áreas de agricultura. 

No verão, devido à maior intensidade das chuvas, a condutividade pode aumentar. O 

pH e a alcaliniclacle da água são baixos devido à contribuição do solo circundante, que 

apresenta valores de pH entre 4 e 4,8. 

Os principais afluentes dessa represa possuem padrão dendrítico e destacam-se o Rio 

Itaqueri , Ribeirão do Lobo e o Córrego das Perdizes, sendo que os dois primeiros contribuem 

com 80% do volume de água. Além disso, esses afluentes são os que mais contribuem com o 

aumento de nutrientes e materiais alóctones para o Reservatório do Lobo. 
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S. JVIA TERJAL E MÉTODOS 

5.1 Considemções gerais 

Para realização do trabalho foram coletadas mensalmente amostras em diferentes 

profi111didades, em nove estações, definidas como M I a M9 (Figura 2), entre os meses de 

junho de 1999 a maio de 2000. As estações de amostragem foram selecionadas de modo que 

se evidenciasse a heterogeneidade do reservatório. As coletas foram realizadas nas áreas 

próximas às desembocaduras dos rios e córregos, próximas ao balneário e o corpo central elo 

reservatório; sendo a última delas, a jusante, após a barragem. Foram medidos em campo: 

condutividade, oxigênio dissolvido, turbidez, pH e temperatura. No laboratório foram 

determinadas a alcalinidade, as concentrações de nutrientes totais e dissolvidos e o material 

em suspensão; a análise da est111tura da comunidade fitoplanctônica foi reali zada 

posteriormente, a pa11ir de amostras fixadas com lugol. 

Os dados obtidos nas diferentes profundidades (físicos, químicos e biológicos) foram 

integrados, de modo a se obter a média ponderada da coluna d'água. 

5.2 Variáveis climatológicas 

As variáveis climatológicas (precipitação, velocidade do vento, radiação solar e 

temperatura elo ar) foram fornecidas pela Estação Climatológica do Centro ele Recursos 

Hídricos e Ecologia Aplicada, do Departamento de Hidráulica e Saneamento, da Escola de 

Engenharia de São Carlos/USP-São Carlos. 

5.3 Variáveis físicas e químicas da água. 

5.3.1 Temperatura, pH, condutividade, turbidez e oxigênio dissolvido. 

Para a determinação dos perfis de temperatura da água (°C), pH, condutividade 

üLS.cm-1
) , turbiclez e oxigênio dissolvido (mg. L-1

) utilizou-se uma multisonda Horiba, 

modelo U- 1 O. 

5.3.2 Radiação Solar Subaquática 

As medidas de radiação solar subaqucít ica foram realizadas utilizando-se de um 

radiômetro "Quanta-Meter" Ly-Cor, com medidas obtidas a cada 0,25 metros, nas estações 

Ml a -M8. 



Caracteristicas ~erais: 

- comprimento máximo: S km ·.-;.;·· 
- largura máxima: 2 km 
- lar~a média: 0,9 km 
- profundidade máxima: 12m 
- profundiade média: 3 m 
- perimetro: 21 km 
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Figura 2- Mapa do Brasil, do Estado de São Paulo, do Reservatório do Lobo e fotos dos locais próximO!l às 
~.stações amostradas. 
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5.3.3 Transparência da Água e Coeficiente de Atenuação 

A transparência da água foi medida com o "Disco de Secchi" como descrito em KTI"tK 

( 1986). O coeficiente de atenuação elo contraste vertical foi determinado através elas medidas 

da radiação solar, e da seguinte fónnula (WETZEL, 1975), equação I: 

lula - Jn I 
Kt=----z 
Onde: 

Kt= coetlciente de atenuação do contraste vertical. 
Z = profimdidade em metros. 
I = radiação em uma dada profundidade. 
lo= radiação na superficie 
In= logaritimo natural 

5.3.4 Matel'ial em suspensão 

(Equação !) 

Para determinação da concentração de material em suspensão foi utili zado o método 

de gravimetria, descrito em TEIXEJR.A e/ a/. ( 1965). Foram utilizados filtros GF/C com 

porosidade de 0,45 ~tm da marca Whatman, calcinados em mufla a 460°C durante uma hora, e 

em seguida pesados, obtendo-se o peso inicial (Po). Foram filtrados, em média, 500 ml elas 

amostras coletadas em diferentes profundidades da coluna d'água, com réplicas. Após a coleta 

e filtração, os filtros foram deixados em estufa durante 24 h a 65°C, tendo sido pesados para 

se obter o P I (peso elos sólidos totais orgânicos e inorgânicos). Em seguida, os filtros foram 

colocados na mufla à 460°C por uma hora e posteriormente pesados (P2). Para obtenção das 

concentrações das diferentes formas de material em suspensão, foram utilizadas as equações 

2, 3 e 4: 

/\4S7(mg!L) = (~ - Po) x 1000/VA 

JvJSDtmg iL) = (~ - l~ ) x 1000/VA 

MSI(mgn ) = (MST - MSO) 

(Equação 2) 

(Equação 3) 

(Equação 4) 

Onde: MST= material em suspensão total; MSO = material em suspensão orgânico; 

MSI= material em suspensão inorgânico; Ya = volurne da amostra filtrado (L); P0= peso do 

filtro previamente calcinado (g); Pt= peso do filtro seco em estufa à 65°C por 24 h após a 

filtragem (L) e P2= peso do filtrado calcinado em mufla à 460°C durante uma hora. 
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5.3.5 Alcalinidade 

A determinação da alcalinidade foi feita segundo a técnica descrita em GOLTERMAN 

& CLYMO (1969). Os valores foram obtidos de pH através de um phmetro da marca Horiba, 

a uma temperatura de 25°C. Titulou-se a amostra com ácido sulfúrico (0,0 I N), registrando-se 

a quantia gasta, deste ácido, para chegar a um pH de 4,35. Com a quantidade de volume de 

ácido gasto para acidificação, foram calculadas as concentrações das formas de carbono; C0 2 

total (mg. L"1
), C02 livre (mg. L-\ HC03- (1ng. L"1

) , CO/- (mg. L"1
) e C inorgânico (mg. L"1

) , 

através de cálculo descrito em MACKERETH e/ a/ ( 1978). 

5.3.6 Nutrientes 

Para a análise dos nutrientes dissolvidos e totais, foram coletadas amostras em 

diferentes profundidades da coluna d ' água , em garrafas de " Yan Dorn". Os nutrientes totais 

foram acondicionados em frascos de polietileno sem tiltrar. As amostras para determinação 

dos nutrientes dissolvidos foram filtradas a vácuo, em filtros de fibra de vidro, AP40 

(Millipore) . Os frascos ele polietileno contendo as amostras foram acondicionados no freezer 

até o momento de sua determinação, que não ultrapassou o período de um mês. Os nutrientes 

determinados no laboratório foram os seguintes: 

5.3.6.1 Fol'mas de Nitl'ogênio 

• Para aná li se de nitrato (N-N02- J..lg.L- 1
) e Nitrito (N-N03- ~tg.L- 1 ), a metodologia 

utilizada foi a descrita em MACKERETH et a/. (op. cit.), com leitura em 

espectrofotometria a 543 nm. 

• O íon amônia (N-NH4 + ~tg.L- 1) foi determinado em confonniclade com a 

metodologia descrita em KOROLEFF (1976), espectrofotometricamente. em 

comprimento de onda de 630 nm. 

• Para análi se do nitrogênio total (mg.N.L-1
), seguiu-se à metodologia de Kjedahl 

descrita em APHA (1985). 
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5.3.6.2 Formas de Fósforo 

• O Fósforo total dissolvido e fósforo inorgânico (P-o11o) foram determinado~ 

segundo a metodologia descrita em STRICKLAND & P ARSONS ( 1960), e 

quantificados por espectrofotometria em 882mn, com os valores expressos em 

~tg/L- 1 • 

• O Fósforo total foi determinado seguindo a metodologia descrita em APHA 

( 1985). 

5.3.6.3 Silicato Reativo 

• As concentrações de silicato (mg.Si.L-1
) , foram obtidas a pa11ir da metodologia 

descrita em GOLTERMAN et a/. (1978), por espectrofotometria, em 

comprimento de onda de 815 tun . 

• 
5.4 Comunidade Fitoplanctônica 

5.4.1 Extração e determinação de Clorofila a 

Para a determinação das concentrações de clorofila "a" da água (em profundidades), 

como forma de avaliação da biomassa fitoplanctônica, as amostras foram filtradas no 

laboratório em filtros Wathmann GF/C, com réplicas. 

Os filtros foram conservados no ft·eezer e a extração foi feita posteriormente, no 

laboratório, através da técnica de extração com etano! 80% a quente, baseada em NUSH 

(1980). 

As absorbâncias das amostras foram lidas no espectrofotômetro Shimadzu, nos 

comprimentos de onda de 665 nm e 750 nm. Após a primeira leitura (nos dois comprimentos 

de onda), as amostras foram acidificadas com HCL 0,4 N até atingir um pH próximo de 2, 7 e 

em seguida, foi realizada uma nova leitura (nos mesmos comprimentos de onda). 

Para cálculo da concentração determinação da clorofila "a" foi utili zada a equação 5, 

descrita em NUSH (op. cit.), com modificações no coeficiente de absorção específica da 

clorofila "a", baseado em MARKER et a/. ( 1980); 
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onde: 

Eu- absorbância da amostra não acidifícada; 

Ea - absorbância da amostra acid ifícada; 

v - vo lume do extrato (mL ); 

V - volume da amostra filtrada (litros); 

s - espessura da cu beta (em); 

27,9- coeficiente de absorção específica da clorofila a ; 

I , 7 - razão de rendimento da clorofi la não acidificada para acicli fícacla . 

5.4.2 Análises qualitativa e quantitativa do fitoplâncton 

A análi se quantitativa do fitoplâncton foi feita utili zando-se as amostras obtidas com o 

auxi lio da garrafa de "Yan Dorn", em diferentes profundidades e estações ele amostragem, 

acondicionadas em frascos de vidros e fixadas com lugol, para posteriormente proceder-se à 

identificação com microscópio binocular Zeiss e aumento de 400x. 

Para a identificação do fítoplâncton, a bibliografia consultada foi a seguinte: SMJTH 

( 1920; 1950); JOL Y ( 1963); PHJLIPOSE ( 1967); PRESCOTT (I 962; 1978); BOURREL Y 

(1966; 1968; 1970; 1972); BICUDO & BICUDO (1970); FOTT (1971); KOMAREK (1974; 

1983); KOMAREK & FOTT (1983); HINO & TUNDISI (1984); MARTINS (1986); 

PICELLT-VICENTIM (1987); SANT' ANNA & MARTINS ( 1982); SANT' ANNA et a/. 

(1988 e 1989); BICUDO & MARTINS (1989); MARINHO & HUSZAR (1990), CASTRO et 

a/. (1991); COSTA & TORGAN (1991); CASTRO (1 993); KRAMMER & LANGE 

BERTALOT (1991); BITTENCOURT-OLIVEIRA (1993); BICUDO el a/. (1993); 

OLIVEIRA (1994); MARINHO (1996), além ele terem sido feitas consultas aos especialistas 

do Instituto Botânico, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. 

A contagem dos organi smos foi feita com o auxilio de um microscópio invertido da 

marca Olimpus, utilizando-se o aumento de 400x, com câmaras de sedimentação que 

variaram entre 1 O e 20 mL de capacidade, dependendo ela densidade ele organismos 

presentes nas amostras. O método de sedimentação foi baseado em UTHERMÚHL ( 1958). 
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Para o cálculo da densidade do fitoplâncton, foi utilizada a equação 6 para estimar o 

número de indivíduos por unidade de volume, segundo WETZEL & LIKENS (1991 ), sendo 

considerada como unidade fundamental de contagem o campo do microscópio. 

Considerou-se como indivíduo: 

-organismos unicelulares 

-filamentos 

-tricomas 

-colônias 

-cenóbios 

Os campos de contagem foram distribuídos em transectos verticais paralelos cobrindo 

praticamente toda a área da câmara. O número de campos contados foi o necessário para 

alcançar I 00 indivíduos das espécies mais freqüentes, permitindo assim um e1To inferior a 

20% em um intervalo de confiança de 95% (LUND et ai, 1958). 

CxA I 
N° org./ mL = (Equação 6) 

Af x F x V 

Onde: 

No./ml = número de organismos por mL·1 = densidade; 

C = número de organismos contados; 

At = área total do fundo da câmara de sedimentação, (nun2
) ; 

Af= área de um campo de contagem, (mm\ 

F = número de campos contados; 

V = volume da amostra sedimentada, (mL). 

5.4.3 Tamanho e volume celular 

Para a determinação do volume celular das células fitoplanctônicas utilizou-se das 

formas geométricas aproximadas de cada espécie, segundo técnica descrita em WETZEL & 

LlKENS (I 991). As dimensões celulares foram determinadas com a utilização de lente com 

régua graduada adaptada à ocular do microscópio. Para a determinação do biovolume, foi 

através da média para cada 15 medidas de cada táxon mensurado. 
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5.4.4. Porcentagem de contribuição de classes 

Para a análise da porcentagem de cont ribuição de classes, foi determinada a densidade 

organismos de cada classe e a densidade total em cada amostra contada. Depois, estes valores 

fo ram aplicados na equação 7: 

PCC = De x lOO 
D1 

Onde: 

PCC = porcentagem de contribuição de cada classe 

De = densidade de cada classe 

Dt= densidade total 

5.4.5 Abundância relativa 

(Equação 7) 

Segundo LOBO & LEIGHTON (1986), considera-se como espécies dominantes 

aquelas cujas densidades são maiores que 50% da densidade total da amostra e como 

abundantes aquelas em que a densidade supera a média de cada amostra; entre 1 O e 29% são 

consideradas espécies comuns, entre I e 9% ocasionais e menores que I% são consideradas 

raras, no total da amostra. 

5.4.6 Diversidade 

Para o cálculo do índice de diversidade (H), foram utilizadas as fórmulas propostas por 

SHANNON ( 1948), sendo este o método menos empírico, fimdamentado na teoria da 

informação, para se estimar a diversidade expressa em bits.incr 1
, pois uma amostra aleatória 

homogeneizada é tomada a partir de uma grande população, onde todas as espécies estarão 

presentes. 

Para análise da estrutura da comunidade foi ainda calculada a taxa máxima de 

diversidade e a equidade, que é uma medida ela distribuição elas densidades entre as espécies 

(P ADISÁK, 1993). 
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O índice de SHANNON-WEA VER foi obtido através das equações 8 e 9: 

P
. lli 

I = -
N 

Onde: 

Pi = Grau de importância de cada espécie na comunidade. 

ni = número de indivíduos ou biomassa total do táxon i; 

N = número total ele indivíduos; 

H = índice de diversidade 

5.4.7 Equidade 

(Equação 8) 

(Equação 9) 
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A equidade foi avaliada através da fórmula sugerida por PIELOU (1975) e expressa a 

diferença entre as diversidades real e hjpotética (distribuição uniforme das espécies), de 

acordo com as fórmulas abaixo (equações lO e I 1): 

E = H 
Hmax 

ou como porcentagem 

H 
E%=100x - -

Hmax 

onde: 

E= equidade 

H= índice ele Shannon-Weaver 

(Equação 1 O) 

(Equação I I) 

Hmax= log2S = número de diversidade específica máxima teórica, resultante da 

distribuição uniforme de todas as espécies na amostra. 

Os valores de equ idade variam entre O e I, sendo que quando os valores são próximos 

de 1, representam uma situação em que as espécies estão igualmente distribuídas, sob as 

mesmas condições. 
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS. 

Os resultados foram analisados nas seguintes etapas: 

a) Correlações lineares r de Pearson, estabelecendo relações entre as variáveis físicas, 

químicas e a comunidade fítoplanctônica. Para tal fim foi utilizado o software Estatística 

(Statsoft). 

b) Análises de agrupamento (matriz de correlação simples e coeficiente de correlação 

euclideana) com os dados físicos, químicos e biológicos. Para este tratamento estatístico 

foram utilizados os softwares, Estatística (Statsoft) e MVSP versão 3.13 b (Kovach 

Computing Se1vices). 
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7 - Resultados 

7.1 Variáveis Climatológicas 

7.1.1. Radiação Solar 
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A Radiação solar média (ca lculada dos dados de quanta do ar, observados em 

cada estação) teve, no mês dejaneiro/2000, seu maior valor, 1625 ~tE. n{ s-1 • A menor rad iação 

foi observada no mês de março/2000, 620 ~t E. n{s- 1 • De modo geral, as menores médias foram 

observadas no período de estiagem (primeiros meses de coleta), marcado por baixas 

temperaturas; as maiores médias foram respectiva mente marcadas pelos aumentos da 

precipitação e da temperatura, que diminuíram à medida que se aproximava o período de 

estiagem (tabela 2). 

7.1.2. Vento 

A velocidade do vento entre 06/1999 a 05/2000 foi ma ior no mês de outubro 

(20/10/ 1999) com 7,7 K.tll.h. As menores velocidades foram registradas nos meses de menor 

precipitação, sendo que em junho ( 15/06/1999) fo i registrado o menor, em média 2,20 Km.h 

(tabela 2). 

7. l.3. Pr·eci11itação e Temperatura do At· (média mensal) 

Na Figura 3 estão os dados de precipitação acumulada e as médias mensais da 

temperatura do ar, no período de coleta. A precipitação pluviométrica total do período de 

amostragem foi de 1362,70 mm, sendo que a precipitação mínima foi registrada no mês de 

agosto/1 999 (0,0 mm) e a máxima em janeiro/2000, igual a 470,8 mm (tabela 2) . A maior 

temperatura média do ar observada foi de 22,6°C em feverei.ro/2000. Os menores va lores 

ocorreram nos meses de junho a setembro de 1999. As chuvas fora m mais intensas a partir do 

mês de setembro, estendendo-se a março de 2000, com valores de temperatura e precipitação 

deca indo à medida que se aproximava a estação mais seca. (tabela 2). 
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Figura 3- Variação da precipitação total acumulada (nun) e da temperatura média mensa l do ar 

(
0 C), no período de junho de 1999 a maio de 2000, no Reservatório do Lobo. 

7.1.4. Tempenttum do At· (nos dias de coleta) 

Os maiores valores de temperatura do ar (nos dias de coleta), coincidiram com os 

meses de maior precipitação, tendo sido a máxima registrada no mês de abril/2000, com 24,3 oc 
(média diária), enquanto que a temperatura núnima foi registrada no período de estiagem, no 

mês de junho com 14,8 °C (tabela 2). 

Tnbrln 2: Tl'IIIJX'I'Hhll'il do m· ("C), Velocidmll' do H'nlo (Km.b-1
) , P reci pitnç iio (somn dos \'iliOJ'('S dHtdos 110 mrs, 

expressos em mm) e Radiação Solar (JtE.m2.s-1) , 110 IX'riodo de junho de 1999 n maio dr 2000, uo Resl'rn1túrio do 

Lobo. 

Tcmpcratl1ra Velocidade Preci pi I ação 
Radiação 

Solar 
da água ("C) do vento (mm) 

üLE.m2.s) 
Mês núnima máxima média 

(Km.h-1) 
mínima máxima Média 

jun/99 11.0 2 1.0 14.8 2.20 73.4 390 1900 820 

jul/99 13 .0 20.5 15.5 4 .82 9 .2 700 1650 1175 

ago/99 13.0 20.0 16 .0 3.56 0,0 1100 1350 

I 
1275 

sct/99 19.3 30.0 23.4 5.70 129 .3 8SO ISSO 1325 

out/99 10.0 26.6 18.3 7.77 38.8 92S 172S 1463 

nov/99 16.0 26.0 2 1.1 4.45 46.4 1000 1900 1600 

dezJ99 19.0 22.S 20.7 6.90 240.4 870 1800 161 3 

jan/00 2 1.0 24.5 22.7 2.74 470.8 740 1700 162S 

tcv/00 22.0 26.2 23.7 2.77 190.9 1200 1800 1600 

mar/00 19.5 2S.O 2 1.4 2.4 1 105.6 200 11 00 620 

abr/00 20.S 28.5 24.3 3.46 64.1 IOSO 1600 1300 

mai/00 17.0 23.5 20.3 6.08 40.2 13S 1500 11 50 
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7.2. Variáveis Limnológicas 

7.2.1. Tempo Médio de Residência da Água 

Segundo CALIJURI & TUNDISI (1990) o tempo médio de residência da água 

no Reservatório do Lobo, é estimado em cerca de 20 dias. 

7.2.2. Radiação Solar Subaquática 

Os valores obtidos referentes à radiação fotossinteticamente ativa, subaquática 

(RF.A.), nas nove estações amostradas no reservatório, nos meses de estiagem, variaram de 

150 a 850 ~tE/n{s-1 , com extinção em média entre 3 e 4 metros de profundidade (tabela 3). Os 

valores na superfície variaram entre 90 a 950 ~tE/m-2.s e a profundidade de penetração da RF.A. 

variou de 2 a 3,5 metros. Os meses de abril e maio de 2000 apresentaram valores de R.F.A. 

semelhantes aos observados no período de estiagem. 

7.2.3 Tmnspaa·ência da Água e Coeficiente de Atenuação 

A maior profundidade da zona eufótica foi observada no mês de abril (figura 4), 

na estação M2 onde, a RF.A. chegou até o fundo (6 m). E m abril/2000 as estações (MI , MJ, 

M4) dis tantes das entradas, com exceção da estação MS, apresentaram profundidades de 

desaparecimento do disco de secclú relativamente maiores que em outros meses do período de 

chuva. A menor profundidade da zona eufótica, no período chuvoso foi à observada na estaç.ão 

M7 em fevereiro/2000 (0,20 m). De modo geral, verificou-se que no período de seca foram 

observadas as maiores profundidades de desaparecimento elo disco, sendo que a máxima 

ocorreu no mês de julho (1 ,80 m) na estação MS; a menor (0,20 m) foi observada nas estações 

M6 e M7 (entrada do Ribeirão do Lobo e Rio ltaqueri, respectivamente) (Tabela 4). 

Os coeficientes de atenuação do contraste vertical (tabela 3) foram menores no 

mverno, com o menor coeficiente de 0,62 (18/08/ 1999) na estação M4 (13/07/1999). No 

período de maior precipitação (verão), no mês de janeiro é que se obteve o maior valor 

reg istrado (2, 11) também na estação M4. 



'1istribuição E~pacia l c Temporal na Diversidade da Comunidade foitoplanctônica no Reservatório do Lobo. 28 

Tabela 3- Coeficientes de atenuação do contraste vertical (Kt) e J.H'ofuntlidade de extinção 
da R.F.A. no corpo central do Rese•vatól'io do Lobo (estações de maior profundidade) , no 

' d d . I I 1999 . I 2000 [)CI'JO O e .Jllll 10 l e a ma•o <e 

Estação Mês 
Kt Prof ext. Estação Mês 

f(t Prof ext. 
(1JE.cm·2.s-1

) (m) (IJE.cm·2.s-1
) (m) 

M1 iun/99 1.07 3.00 M2 iun/99 1.04 3.25 
jul/99 0.99 3.00 jul/99 1.47 3.25 

ago/99 0.70 3.50 ago/99 1.37 3.00 
seV99 0.61 4.00 set/99 1.29 3.50 
ouV99 - 10.00 ouV99 - 4.50 
nov/99 0.79 3.25 nov/99 1.39 3.00 
dez/99 - 3.90 dez/99 - 2.70 
j an/00 0.75 3.25 jan/00 1.21 3.00 
fev/00 1.00 3.25 fev/00 1.27 3.00 

mar/O O 0.89 4.00 mar/00 1.58 2.50 
abr/00 0.88 3.50 abr/00 1.35 2.75 
mai/00 0.60 3.50 mai/00 1.29 4.75 

M3 iun/99 1.44 3.25 M4 iun/99 1.25 2.50 
jul/99 1.26 3.00 jul/99 1.62 2.25 

ago/99 1.20 3.00 ago/99 0.62 3.25 
seV99 1.12 3.00 seV99 1.45 3.00 
ouV99 - 3.00 ouV99 - 6.75 
nov/99 1.49 3.00 nov/99 1.17 3.00 
dez/99 - 2.70 dez/99 - 2.70 
jan/00 1.22 3.00 jan/00 2.11 1.75 
fev/00 1.44 2.75 fev/00 1.81 2.75 
mar/00 1.33 3.00 mar/00 0.70 2.75 
abr/00 1.41 2.50 abr/00 2.13 2.00 
rnai/00 1.37 3.00 mai/00 1.38 3.00 

M5 jun/99 1.00 3.50 
jul/99 0 .98 3.25 
ago/99 1.34 3.50 
seV99 0.96 4.00 
ouV99 - -
nov/99 1.24 3.25 
dez/99 - 1.50 
jan/00 1.21 3.00 
fev/00 1.48 3.00 
rnar/00 1.34 3.50 
abr/00 1.23 3.50 
mai/00 1.43 3.00 
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Figura 4: Variação da profundidade da zona eufótica em 8 estações de coleta, no Jleríodo de jtmho de 1999 
a maio de 2000, no Reser\'atório do Lobo. 
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tabela 4- Transparência !la ;Ígua (Zd,), c limite !la zona cufótica (Z<u1), no período tlc junho tlc 1999 a maio 
de 2000, no Rcscrvatúrio do Loho. 

Estação Mês Zds (m) Zeu (m) Estação Mês Zds (m) Zeu (m) 

Estação M1 jun/99 1.50 4.50 Estação MS jun/99 1.50 4.50 

jul/99 1.60 4.80 jul/99 1.80 5.40 

ago/99 1.50 4.50 ago/99 1.50 4.50 

seV99 1.90 5.70 seV99 1.50 4.50 

nov/99 1.50 3.00 nov/99 1.45 2.90 

dez/99 1.30 3.90 dez/99 0.50 1.50 

jan/00 1.50 4.50 jan/00 1.1 o 3.30 

fev/00 1.25 3.75 fev/00 1.20 3.60 

mar/00 1.40 4.20 mar/00 1.20 3.60 

abr/00 1.70 5.10 abr/00 1.90 5.70 

mai/00 1.30 3.90 mai/00 1.20 3.60 

Estação M2 jun/99 1.50 4.50 Estação M6 jun/99 0.90 2.70 

jul/99 1.1 o 3.30 jul/99 0.20 0.60 

ago/99 1.30 3.90 ago/99 1.00 3.00 

seV99 1.60 4.80 seV99 1.00 3.00 

nov/99 1.45 2.90 nov/99 0.95 1.95 

dez/99 0.90 2.70 dez/99 - -
jan/00 1.10 3.30 jan/00 1.1 o 3.30 

fev/00 1.20 3.60 fev/00 0.50 1.50 

mar/00 1.20 3.60 mar/00 1.1 o 3.30 

abr/00 2,00 6.00 abr/00 0.90 2.70 

mai/00 1.10 3.30 mai/00 0.75 2.25 

Estação M3 jun/99 1.50 4.50 Estação M7 jun/99 0.90 2.70 

jul/99 1.30 3.90 jul/99 0.20 0.60 

ago/99 1.40 4.20 ago/99 0.50 1.50 

seV99 1.50 4.50 seV99 0.70 2.10 

nov/99 1.35 2.70 nov/99 0.75 1.50 

dez/99 0.90 2.70 dez/99 - -

jan/00 1.50 4.50 jan/00 0.50 1.50 

fev/00 1.20 3.60 fev/00 0.20 0.60 

mar/00 1.20 3.60 mar/00 0.90 2.70 

abr/00 1.50 4.50 abr/00 0.80 2.40 

mai/00 1.40 4.20 mai/00 0.75 2.25 

Estação M4 jun/99 1.20 3.60 Estação MS jun/99 0.50 1.50 

jul/99 1.00 3.00 jul/99 0.70 2.10 

ago/99 1.1 o 3.30 ago/99 0.90 2.70 

seV99 1.40 4.20 seV99 0.60 1.80 

nov/99 1.10 2.20 nov/99 0.70 1.40 

dez/99 0.90 2.70 dez/99 - -
jan/00 1.1 o 3.30 jan/00 0.80 2.40 
fev/00 0.75 2.25 fev/00 1.00 3.00 

rnar/00 1.20 3.60 mar/00 0.90 2.70 

abr/00 1.30 3.90 abr/00 0.70 2.10 

mai/00 0.90 2.70 mai/00 0.75 2.25 
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7.2.4. Temperatura da Água e Oxigênio Dissolvido 

A temperatura da água e oxigênio dissolvido, em cada estaÇ<1o de coleta no 

Reservatório do Lobo, no período de estudo, são observadas nas Tabelas 5a e 5b. Nessas 

tabelas estão as médias ponderadas (coluna integrada). Na estiagem a temperatura máxima da 

água foi encontrada na estação M3 (22,5 °C) em setembro/ 1999 e a mínima na M7 ( 15, I 0 C) em 

agosto/ 1999. No verão, o maior valor foi obtido emjaneiro/2000 (27,0 °C- estação M 3). 

As maiores concentrações de O.D. foram registradas em agosto/ 1999 e 

setembro/1999 com concentrações méd ias acima de 9,0 mg/L de O.D. A maior concentração foi 

observada na estação Iv19 (9,8 mg/L).e a menor foi obtida na estação M7 (3,8 mg/L) em 

dezembro/ 1999 (Tabelas 5a e 5b). 

Com relação ao perfil de O.D. (nas estações mais profundas - Ml a M S), nas 

coletas de janeiro, fevereiro, março e abril de 2000, nas estações Ml e M2, tiveram diminuição 

de sua concentração na coluna d'água, chegando próximo a anoxia, excetuando a estação M2 

em feverei.ro/2000 (Figura 5) . Nos meses de julho/1999 (estação Ml) e setembro/ 1999 (todas as 

estações) também se observou ligeira estratificação na coluna d'ág ua. 

Os perfis de temperatura ela água, apresentaram estratificações térmicas na coluna 

d'água, no período entre setembro a novembro de 1999, janeiro a março de 2000 e, em algumas 

estações (Ml , M2 e M4) no mês de abriV2000 (F igura 6). 

7.2.5. tJH e Condutividade 

Os valores de pH observados, referentes à superfície da ág ua, estão nas tabelas 

5a e 5b. Os valores de pH variaram de 4,1 na estação M6 (dezembro/1999) a 7,2 na estação Ml 

(abril/2000). Na época de ba~xa precipitação, o mês de setembro apresentou os menores valores 

de pH, sendo observado na estação M7 o menor valor (4,4) e na M9, o maior (6,2). 

Os maiores valores de condutividade foram observados nas estações M7 e M8, 

no período de verão. A estação M7 foi a que apresentou os maiores valores de condutividade 

(máximo em abril/2000, com 25 ~tS . cm-1 ) . Nos meses de menor precipitação, a estaçlío M8 

apresentou os menores valores de condutividade, nos dias junho/l999 e agosto/ 1999. Os valores 

médios de condutividade da coluna d'água mostram que a estação M7 foi a que teve os maiores 

valores de condutiviclade elétrica da água (Tabela 5a e 5b). 
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jun/99 juV99 ago/99 

00 (mg.l"1) OD(mg.l"1) 
OO(mg.r 1) 

o 2 4 6 8 10 o 2 4 6 8 10 
o 2 4 6 8 10 

superficie superficie 
superficie 

prof. prof. 
prof. 

t meio 
melo meio 

I I fundo 
fundo fundo 

set/99 out/99 
nov/99 

OO(mg.l"1) o o (mg.l"1
) 

OO(mg.l"1
) 

o 2 4 6 8 10 o 2 4 6 8 10 o 2 4 6 8 10 

superficie superficie 
superficie 

prof. pro f. prof. 

melo meio meio 

fundo fundo l fundo 

dez/99 jan/00 fev/00 

OO(mg.l"1) 00 (mg.l"1
) 00 (mg.l"1

) 

o 2 4 6 8 10 o 2 4 6 8 10 o 2 4 6 8 10 
superficie superficie superficie 

pro f. prof. I I 
prof. 

meio meio meio 

1 fundo fundo fundo 

mar/00 maVOO 

00 (mg.l"1
) 

OD(mg.l"1
) OD(mg.r1) 

o 2 4 6 8 10 o 2 4 6 8 10 o 2 4 6 8 10 
superficie 

superficie superficie 

prof. 
o f. prof. 

meio 
meio meio 

fundo fundo '-------!:~E-' 

- M1 M2 - M3 - M4 M5 

figura 5: Perfil de Oxigênio dissolvido (OD mg.r1
) nas estações mais profundas, no Reservatório do Lobo, no 

Período de junho/1999 a maio/2000. 
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jun/99 c• juV99 c• ago/99 c• 
15 16 17 18 19 20 

15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 
superficie 

superficie f-- superficie 

prof. prof. prof. 
meio meio meio • 

fundo L--------litlll---1 
fundo L-----* fundo 

set/99 c• out199 c• nov/99 c• 

18 19 20 21 22 23 24 25 

superficie 

20 21 22 23 24 25 20 21 22 23 24 25 

superficie 

prof. 
meio 

prof. 

meio 

fundo fundo fundo 

dez199 c• jan/00 c• fev/00 c• 
20 21 22 23 24 25 22 24 26 28 20 22 24 26 28 30 

superficie superficie superficie 

I 
prof. pro f. pro f. 

meio meio meio 

fundo fundo fundo 
/ j 

martog
2 

c• abr/00 c• 
23 25 26 maüOO c• 

superficie 
20 22 24 26 28 20 21 22 23 24 25 

superficie superficie 

pro f. prof. prof. 
meio meio meio 

fundo ~ 

--- M1 M2 - M3 -- M4 --- M5 

figura 6: Perfil de temperatura (C0
) na coluna d'água, nas estações mais profundas, no Reservatório do Lobo, no 

período de junho de 1999 a maio de 2000. 
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7.2.6. Material em Suspensão 

O mês ele dezembro/1999 apresentou as maiores concentrações de material em 

suspensão total na co luna d'água, especialmente a estação M6 com 13,5 mg/L (Tabela 6a). No 

mês de janeiro/2000 (Tabela 6b) apresentou altas concentrações, que se correlacionaram às 

precipitações. Em dezembro/1999 e janeiro/2000, foram observadas as maiores concentrações 

ele Material em Suspensão Inorgânico (MSI), sendo que a maior concentraç.-1o foi observada na 

estação M6 (8,9 mg/1,) em dezembro/1999. É importante notar que as concentrações de MSl 

nos meses restantes estiveram abaixo daquelas de Materia l em Suspensão Orgânico (MSO). A 

maior concentração de M.S.O. foi registrada em agosto, na estação MS (6,4 mg/L). 

7.2.7. Alcalinidade 

A estação M7 (março/2000) apresentou a ma10r média ponderada (coluna 

integrada) de alcalinidade (0, 1 5 meq/L), no período de estudo. Nos meses de menor 

precipitação (junho, julho, agosto e setembro de J 999) foram observados os maiores va lores de 

alcalinidade, na maioria das estações. O mês de dezembro/1999 apresentou as menores 

alcalinidades, porém a estação M8 analisada em abriV2000 foi a que apresentou a menor 

concentração (0,007 meq/L) de todas as coletas (Tabelas 7a e 7b em anexo). 

7.2.8. Formas de Carbono 

As médias das formas de carbono, nas estações amostradas foram, maiores nos 

meses de maior precipitaç.-1o pluviométrica (dezembro/1 999, janeiro, fevereiro, março e abril ele 

2000), apesar dos maiores valores (56,34 mg/L de C02 total e 55,94 mg/L de C02 livre na 

estação M8) obtidos no mês dejunho/1999. Nos meses de maior precipitação, as formas de C02 

(livre e total) sobressairam às demais com, respectivamente, 30,71 mg/L e 33,35 mg/L na 

estação M6, no mês de fevereiro/2000. Estas mesmas formas mostraram, nos meses ele menor 

precipitação, as menores concentrações (Tabelas 7a e 7b em anexo). 

Quanto ao bicarbonato (HC0-3) , as maiores concentrações médias foram 

registradas nos meses de menores precipitações pluviométrica. A maior concentração foi 

observada (média) na estação M7 (10,97 mg/L), em julho (juU10/J 999). A menor, neste período, 

foi de 0,55 mg/L na estação M8, em junho/1999 (menor concentração durante o estudo). Em 
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relação ao Carbono Inorgânico, as médias foram marores nos meses de maror precipitação 

pluviométrica, embora a maior concentração tenha ocorrido em julho/ I 999, na estação M7 (21 ,4 

mg/L). No gera l esta va riável teve valores ma is baixos nos meses em que ocorreram menores 

precipitações pluviométricas (junho, julho, agosto, e setembro de 1999 - Tabela 8a - anexo). 

O carbonato (COJ-2) foi detectado em duas coletas (junho/1 999 e 

fevereiro/2000), em todas as estações e em agosto e outubro, na estação Ml . no mês de 

Junho/1999 as maiores médias foram registradas na estação MS, com a concentração mais a lta 

(0,0008 mg.L-1
) (Tabela 7a). 

Em média, o C0 2 inorgâ nico também apresentou as maiores concentrações nos 

meses de maiores precipitações pluviométricas (dezembro/1999, jan eiro, fevereiro, março e abril 

de 2000) . Em fevereiro/2000 foram observadas as maiores concentrações de C02 inorgânico, 

principalmente na estação M6 (com 0,7 mg.L-1
) . E m agosto/1999 observou-se as menores 

concentrações, tendo a estação com Ml apresentado a menor delas (0,1 mg.L-1
) (Tabela 7b). 

7.3 Nutrientes 

7.3.1 Nutrientes totais 

Para o nitrogênio total (NOT), observou-se nos meses de junho, julho e agosto 

de 1999 as maiores concentrações médias, sendo a estação M4 (agosto/ 1999) a que apresentou 

a maior (I ,4 ~tg.L-1 ) . As menores concentrações foram observadas em março/2000, sendo a 

menor registrada na estação M6 (0,2 ~tg.L-1 ) . O mês de agosto/1999 mostrou a maior média de 

nitrogênio total (0,92 ~tg. L- 1 ) e abril/2000 a menor (0,3 ~tg.L-1 ) . (tabelas 8a e 8b em anexo). 

Em setembro/1 999 observou-se, para o fósforo total (PT), a maior concentração 

média (1 90,7 ~tg.L- 1 ) na estação MS. Em maio/2000 obteve-se a menor concentração (36,7 

~tg .L- 1 ) . (tabelas 8a e 8b). 

7.3.2 Fonnas de Niti'Ogên io 

O mês ele abril/2000 apresentou a maior concentração (6,8 ~tg.L- 1 ) de nitrito em 

relação às médias obtidas nos outros meses de coleta. E m junho/1999 e janeiro/2000 foram 

observadas as menores (2,6 ~tg .L-1 ) . E m abril/2000 registrou-se, na estação M7, a maior 



Distribuição Espacial c Tempora l na DiYcrsidauc ua Comunidauc Fitoplanctôniea no Rt'servatório do Lobo. JG 

concentração de nitrito (40,2 ~t g.L-1 ) e em maio/2000, na estação MS, a menor (l ,O ~t g.L- 1 ) 

(Tabelas 8a e 8b). 

A maior média mensal de nitrato foi obt ida em jull10/ 1999 (1 39,3 ~tg.L- 1 ) e a 

menor ocorreu em março/2000 ( IS, 1 ~tg. L"1
) . Em abriV2000, a estação M7, apresentou a maior 

concentração de nitrato (SS1 ,8 ~t g.L- 1 ) e em fevereiro, na estação M2, foi observada a menor 

(4,7 ~tg.L-1 ) (Tabelas 8a e 8b). 

A concentração média de nitrogênio amoniacal (N1-V ) , em agosto/ 1999, foi a 

maior obtida (44,28 ~t g.L" 1 ) e em fevereiro/2000 a menor ( l ,OS ~tg. L-1 ) . A estação M7, em 

agosto/ 1999, apresentou a maior concentração (1 29,7 ~t g. L-1 ) e a M8, em março/2000, a 

menor (0,03 ~tg.L- 1 ) (Tabelas 8a e 8b). 

7.3.3 Formas de Fósforo 

No mês de setembro/1 999 registrou-se a ma ior concentração média de fosfato 

total dissolvido (41 , 1 ~t g.L-'), enquanto que maio/2000 a menor (9,9 ~tg.L-1 ). Com relação à 

distribuição espacial deste nutriente no reservatório, em abriV2000, na estaç.1o M7, observou-se 

a maior concentração de fosfato to tal dissolvido (6S, l ~tg.L"1 ) . A estação MS, em 

fevereiro/2000, apresentou a menor concentração de PTD (2,94 ~tg.L-1 ) (tabelas 8a e 8b). O 

fosfato inorgânico, em setembro/ 1999, apresentou-se com uma média de 33,7 ~tg.L- 1 e em 

maio/2000, ocorreu a menor (2,1 ~tg.L- 1 ) . Analisando a distribuição espacial desse nutriente no 

reservatório, em setembro/ 1999, observou-se que na estação M8 foi registrada a maior 

concentração (47,3 gg.L-1
), enquanto que em maio/2000 registrou-se, nas estações M8 e M9, as 

menores (0,8 ~tg.L- 1 em ambas) (tabelas 8a e 8b- anexo). 

7.3.4 Silicato r·eativo 

Em julho/1999 foi observada a maior média de silicato re.ativo na coluna d'água 

(3,8 mg.L-1
) e nos meses de junho/1999 e janeiro/2000 foram observadas as menores (0,3 mg. L-

1). Observou-se em fevereiro/2000, na estação M7, a maior concentração de silicato reativo (7,8 

mg.L-1
). No mês de novembro/1 999, no entanto, foi registrada a menor delas (0,08 mg. L"1

) , na 

estação M S (tabelas 8a e 8b - anexo) . 
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7.4. Variáveis Biológicas 

7.4.1. Clorofila "a" 

Em março/2000 observou-se a maior concentração média de clorofila "a" na 

coluna d'água (11 ~tg/L- 1 ), enquanto em junho/1 999 encontrou-se a menor (3,3 pg/L-1
). De 

modo geral, os meses de estiagem prolongada apresentaram menores concentrações de clorofila 

"a"(figura 7). Espacialmente a clorofila "a", no reservatório, apresentou na estação MS (março/ 

2000) a maior concentração (26,4 ~tg/L- 1 ), enquanto que as estações M6 e M7, em julho/1999, 

apresentaram as menores (0,4 ~-tg/L- 1 ) (Tabela 9). 
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Figura 7: Médias mensais de Clorofila "a" de diferentes profundidades da coluna de água, nas 

estações de coleta, no período de junho de 1999 a maio de 2000, no Reservatório do Lobo. 



Distribuiç<1o Espacial c Tempomlna Diversidade da Comunidade Filoplanclônica no Reservatório do Lobo. 38 

Tabela 9: Concentrações médias de Clorofila "a", das coletas realizadas, no 11e1·íodo de juubo de 1999 a 

maio de 2000, Reservatório do Lobo. 

Jun/ Jul/ A gol Se V Ou V No v/ Dez/ Jan/ Fev/ Mar/ Abri Ma li 
Estações 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2000 

M1 5.48 3.97 12.42 8.07 12.75 8.71 4.49 7.98 11.60 9.94 7.43 10.01 

M2 3.54 4.67 5.92 9.24 11 .46 9.26 7.32 11.61 11 .52 11 .06 9.47 9.36 

M3 3.43 6.97 12.20 4.36 11 .53 5.74 5.53 9 .08 11 .33 10.35 7.57 8.57 

M4 2.97 4.63 7.67 7.77 7.58 10.93 14.15 12.73 10.46 14.86 9.45 9.51 

MS 4.12 5.68 13.25 9.41 7,00- 11 .92 6.25 8.91 11.98 26.34 8.39 13.67 

M6 0.69 0.34 1.39 0.35 18.17 1.43 1.86 3.21 0.34 3.64 2.29 11 .03 

M7 0.35 0.34 3.83 1.04 11 ,00 11 .06 3.44 14.13 1.38 3.06 4.25 11 .37 

MS 3.14 1.39 8.37 17.00 0.86 2.73 8.16 9.31 9.77 10.45 10.68 

M9 5.93 4.53 10.81 8.72 8,00 8.04 3.73 9.08 11.60 10.15 9.08 6.43 

7.4.2. Composição da Comunidade Fitoplanctônica 

A comunidade fitoplanctônica , durante o período de estudo, apresentou um 

total de 226 taxa pertencentes a 7 classes taxonômicas (20 famílias da classe Chlorophyceae, 

13 de Bacil/ariophyceae, 7 de Cyanophyceae, I de Criplophyceae, 3 de Cluysophyceae, I de 

Dinophyceae e 1 de Euglenophyceae. A classe das Chlorophyceae apresentou o maior número 

de táxons (1 07), enquanto que, Hacil/ariophyceae contribuiu com 80 espécies seguidas por 

Cyanophyceae com 2 1, 6 de Clyptophyceae, 7 de Cluysophyceae, 3 de Dinopi~)'Ceae e 2 de 

Euglenophyceae (Tabelas lOa- 1 Oe em anexo). 

As Tabelas I Oa a I Oe mostram o biovolume celular médio (~un3) de cada 

táxon e sua forma geométrica, cujos valores foram utilizados para a determinação da biomassa 

de cada espécie. Na Figura 8 observam-se os táxons mais freqüentes no Reservatório do Lobo, 

no período de junho de 1999 a maio de 2000. 
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7.4.3. Densidade da Comunidade Fitoplanctônica 

Ao ana lisar a di stribuição temporal da densidade total (Figura 9). do 

fitoplâncton no reservatório, observou-se que os meses de outubro e nove mbro apresentaram os 

maiores valores médios (aproximadamente 17.000 ind.nlL-1
), enquanto que junho, julho e 

dezembro de 1999 apresentaram densidades médias em torno de 2.500 ore.mL -1
. As maiores 

densidades coincidiram com a diminuição da riqueza de espécies, visto que o mês de 

dezembro/1999, seguido por junho e julho de 1999, apresentaram densidades menores, com 

maior riqueza de espécies. No restante dos meses a densidade acompanhou o decaimento no 

número médio das espécies, aumentando novamente no mês de maio/2000. 

A densidade média dos organismos na coluna d'água por classe foi importante 

para mostrar que nos primeiros meses de coleta, Baci/lariophyceae dominou e foi substituída 

por Cyanophyceae, em outubro/ J 999. As Cyanopl~yceae e as Chlorophyceae alternaram-se nos 

demais meses. E m abril e maio de 2000, a dominância foi de Cyanophyceae, seguida por 

Ch/orophyceae (Figura 9). 

Quanto à abundância, nos primeiros meses Gunho a agosto de 1999 e depois 

novembro/ 1 999), Bacillariophyceae dominou a comunidade na maioria das estações (estações 

M9, M 1 a MS); a domiuância na estação M7, na maioria das análises foi de Clllorophyceae, 

com exceção dos meses de junho, setembro a dezembro de J 999 e abril/2000. A comunidade 

fitoplanctônica , nas estações Ml a MS, e à jusante do reservatório (estação M9), nos meses 

posteriores a agosto/1999, passou a ser dominada em densidade, nos meses de setembro e 

outubro de 1999, por Cyanophyceae e por Chlorophyceae, em fevereiro e março de 2000. Nos 

meses de abril/2000 e maio/2000 a dominância voltou a ser da classe Cyanophyceae. As 

estações M6 e M8, na maioria das vezes, apresentou alternância entre Chlorophyceae e 

Baci/lariophyceae (Figuras I O a 12). 
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Figura 9: Distribuição mensal das classes fitoplanctônicas, no período de junho de 1999 a maio de 2000, no Reservatório do Lobo 
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Os táxons que dominaram por densidade foram, respectivamente Aulacoseim 

distans nos três primeiros meses (nas estações M1 à M5 e M9), o mês de agosto/1999 (n.·. 

estação Ml) foi o que apresentou maior densidade deste táxon (7.800 org. mL-1). O táxon 

Aphanocapsa delicatissima predominou de setembro/1999 a janeiro/ 1999, com maior 

densidade no mês de outubro/ 1999 (na estação M3), com 15.800 org.mL-1
; A Clllorophyceae 

Coelastm111 reticulaflflll em fevereiro e março ele 2000, dominou a comunidade sendo que no 

primeiro mês, na estação Ml, obteve-se a maior densidade deste táxon (4.900 org. mL-1
); e 

Aphanocapsa de/icatissima novamente nos dois últimos meses ele coleta nestas estações, sendo 

que em abril/2000 obteve-se a maior densidade (7 .800 org.mL-1
) na estação M I. Nas estações 

M6 à M8 houve variação de dominância e densidade. A estação M7 apresentou táxons 

semelhantes ao do corpo central do reservatório, em relação à dominância; a M6 fo i mais 

heterogênea, sendo a espécie Coelastm111 reticulaium a que dominou nas coletas apesar da 

presença de vá rias Bacillariophyceae, que também dominaram em algumas coletas. A 

Cyanophyceae Aphanocapsa de/icatissima domjnou, na ma ioria das coleta s, na estação M8. 

Estas estações (M6, M7 e M8) apresentaram densidades inferiores às estações elo corpo central 

do reservatório sendo, em média, a densidade de 1.000 org.ml:' com exceção dos meses de 

outubro/1999 cuja dominância foi marcada por Aphanocapsa delicatissi111a que apresentou 

11 .000 org.mL-1 na estação M6 e no mês de novembro/1999, Aulacoseim granula/a var. 

granula/a, na estação M7, com 6.500 org.mL"1 (figuras 13 a 18). 

O fitoplâncton quantificado para o mês de novembro/ 1999 foi amostrado com 

rede, tendo havido então possibilidade de subestimação e seletividade na amostra. 
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7.4.4 Abundância relativa 

Como já evidenciado a partir dos dados ele densidade, nos três pnmetros 

meses Au/acoseira distans apresentou a maior densidade tendo sido considerada como o táxon 

mais abundante no mês ele junho, e dominante nas estações do corpo central do reservatório, 

nos meses de julho/1999 e agosto/1999 (figuras 19 e 22). Esse táxon foi abundante no mês de 

setembro/ 1999, e ocasional nos meses de outubro/1999, novembro/ 1999 e dezembro/1999 (em 

média 5 a lO % da densidade total) (figuras 19, 20, 22 e 23). Em janeiro/2000 sua densidade 

apresentou decréscimo, representando em média 5% ela densidade lotai de organismos. Nos 

meses de fevereiro/2000 e março/2000, a densidade oscilou entre 0.60% a I O % da densidade 

total (em fevereiro/2000 foi considerada rara a ocasional e em março/2000, rara, pois osci I ou 

entre 0,5 a 3% de densidade). Em abril/2000 e maio/2000 praticamente não houve registros de 

sua ocorrência, com exceção de algumas estações do corpo central, que obtiveram médias de 

densidades de 0,5 a I% (figuras 20, 21 , 23 ,24). 

A espécie Aphanocapsa de/icalissima apresentou-se rara no primeiro mês de 

coleta, com média de 0,5% de densidade de organismos, e sem registro em julho/1 999. No mês 

seguinte passou a ser considerada ocasional, representando em média 5% das densidades 

obtidas nas estações elo corpo central e rara, nas estações M6 a M8. Nos meses de 

setembro/1999, dezembro/ 1999 e janeiro/2000 a espécie foi abundante, e dominante nos meses 

de outubro/ 1999, abril/2000 e maio/2000, sendo que neste último representou 60% dos taxa em 

todas as estações. Nos meses de fevereiro/2000 e março/2000 sua densidade oscilou, em média, 

27%, sendo considerada comum na maioria das estações. (figuras J 9 a 24). 

A Chlorophycea Coelaslntm reliculallllll foi abundante no mês de 

fevereiro/2000 e dominante na comunidade, no mês de março/2000. Nos primeiros meses 

Uunho/1999 a agosto/1999), essa espécie foi considerada como ocasional , com média de 0,5 a 

3% da densidade total; nos meses de setembro/1999 e outubro/ 1999 não foram encontradas 

(com exceção da estação M 1, no mês de setembro/1999, com 6%, sendo considerada 

ocasional). Este táxon passa a ser considerado comum na estação M3 em novembro/ 1999, com 

20 % . Em outras estações elo mesmo mês, Coelaslmm reticulallllll foi considerada ocasional , 

com média de 7% da densidade total. Em dezembro/1999 houve queda na densidade deste 

organismo, sendo considerado como raro na maioria elas estações, pois oscilou entre 0,5 a 

0,9%. Em janeiro/2000 sua distribuição voltou a ser maior e sua contribuição passou a ser em 
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média de I 0%, sendo considerado comum em todas as estações do corpo central do 

reservatório. Estes dados também se aplicam a abril (média de 15% na maioria das estações) e 

maio (média de 20 % na maioria das estações do corpo central) (figuras 19 a 21 ). Nas estações 

M6, M7 e M8 (figuras 22 a 24), os organismos oscilaram entre abundantes e comuns, com 

baixa densidade em relação aos demais pontos amestrados. Nos primeiros meses houve 

alternância na dominância da comunidade nestas estações, entre Bacillariopl~)'ceae, 

Cyanophyceae e Chloropl~)'ceae, com exceção dos meses de março a maio de 2000, quando o 

táxon Aphmwcapsa delicalissima oscilou entre abundante e dominante. 

7.4.5. Freqiiência específica 

Dentre os táxons inventariados; Au/acoseira dislans, Chiarei/a vulgaris, 

A ulacoseira grmmlata var. granulata, Chlorolobimu minutum, Coe/as/rum reliculatum, 

Oyptomonas marssonii, Cyc/otella slelligera, Fluilomonas minuta, lvfonoraphyditmt tOJ·tile, 

Aplwnocapsa delicalissima e Tabellaria fenes/rala , respectivamente, foram considerados 

freqüentes nas coletas, pois apareceram em mais de 80% das amostras estudadas. 

7.4.6. Biovolume 

A espécie Aulacoseira granula/a var. granula/a, ele junho a dezembro de 

1999, foi a espécie dominante, considerando-se o biovolume (figuras 25 e 26). A Dinophyceae 

Peridinyum gatunense teve importante patticipação em biovolume nos meses ele julho, agosto e 

outubro de 1999 com 35.106 mm3
. 120.106 mm3 e 60. 106 mm3

, respectivamente. Em termos de 

biovolume Coe/astrum reticulatum dominou no restante dos meses (com exceção de 

maio/2000), sendo que no mês de janeiro/2000 foi observada a maior contribuição deste táxon 

120xl06 mm3 (estação M3) (figuras 26 e 27). Maio/2000 caracterizou-se pela dominância de 

Peridinyum galunense (estações M2 e MS), Coelastnm1 reticulatum (estação M I), A u/acoseira 

granula/a var. grrmulala (Estações M3 e M4) e Oyplomonas erosa (estação M9). Destes, o de 

maior significância foi Peridinyum galunense, com aproximadamente 100.106 mm3
. (figura 

27). As estações M6 a M8, apresentaram-se heterogêneas quanto à dominância em biovolume. 

porém, Pe1ydinitmt galtmense, Chiare/a vulgaris e Oscilatoria simplíssima foram os táxons 

que mais contribuíram (figuras 28-30). 
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Figura 25: Biovolumc dos táxons observados nas estações Ml a MS (corpo central do reservatório) c após a barragem (M9). no Reservatório do Lobo, no 
período de junho a setembro de 1999. 
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Figura 29: Biovolume (106.m3) dos táxons observados na estação M7, no período de junho de 1999 a maio de 2000, no Reservatório do Lobo. 
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Figura 30: Biovolume (10'.m3) dos táxons observados na estação .J\.18, no período de junho de 1999 a maio de 2000, no Reservatório do Lobo. 
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7.4.7 Riqueza de espécies 

A riqueza de espécies foi inversamente prooorcional à densidade total de 

organismos observados durante o período de coletas (figura 31). O mês de dezembro/1999 

apresentou o maior numero de espécies observadas por estação (85, na estação M4), já a 

estação M6, com apenas 8 táxons, em julho/1999, foi a que apresentou o menor numero. Ao se 

analisar cada estação em particular, observa-se que; a estação Ml foi mais rica no mês de 

dezembro/1999, as estações M2, M3, e MS apresentaram o maior número ele táxons no mês de 

janeiro/2000. Com relação às estações M6 e M9, somente no mês de fevereiro/2000 é que 

apresentaram maior número de táxons, já M7 e M8, obtiveram nos meses de junho/1999 (em 

relação a M8), julho/1999 e janeiro/2000 (para M7), o maior numero de táxons observados. 

Nas estações próximas a entrada dos afluentes (Itaqueri e Lobo), foram 

observados menor numero de espécies e de densidade total (M8, M7 e M6), estes números 

aumentaram gradativamente a medida que se aproximou da jusante (em ordem; M2, MS, M4, 

M3 e Ml) decaindo os valores após a saída do sistema (estação M9) (Figura 31 ). 

7 .4.8 Índices ecoló~icos 

Os índices de diversidade e equidade são visualizados na tabela 11 . Percebe

se que nos primeiros meses de coleta Uunho/1999, julho/1999) ocorreram altos valores de 

diversidade. Os menores índices ocorreram em maio/2000. 

Dezembro/1999 foi o mês que apresentou os maiores índices de diversidade 

(H) e de equidade, aumentando a pattir das estações M6 a M8. 

A menor diversidade foi observada em outubro/1999, juntamente com a 

diminuição na equidade. 

Quando comparadas as variações temporais, a estação M I obteve os maiores 

índices em dezembro; as estações de M2 a M7 tiveram os maiores valores em janeiro/2000. A 

estação M8 apresentou, no mês de junho, os maiores valores e a M9 em fevereiro/2000 (tabela 

li). 

Em média, os matores valores para a diversidade foram observados na 

estação M6 (Figura 32). 
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Considerando-se as médias mensais, dezembro/ 1999 apresentou os maiores 

va lores de diversidade e outubro/1999, a mator densidade, conseqüente1nente, os menores 

índices de diversidade e equidade (figura 32). 

Tabela li: Índices de diYcrsidadc (H) c CfJUidadc (eiJUid), no período de junho de J999 a maio de 2000, no 
Rcscn·atório do Lobu. 

Mês lndices M1 M2 M3 M4 MS M6 M7 MS M9 

jun-99 H 3.90 3.29 3.19 2.96 3.00 3.73 3.51 3.94 3.30 

equid 0.66 0.63 0.62 0.51 0.58 0.98 0.79 0.75 0.68 

j•JI-02 H 2.98 3.08 2.48 3.46 2.12 2.92 4.37 2.50 2.21 

equid 0.52 0.53 0.48 0.62 0.40 0.75 0.83 0.97 0.51 

ago-99 H 2.69 1.53 1.72 2.78 1.96 2.85 3.03 3.53 1.18 

equid 0.50 0.30 0.36 0.54 0.38 0.79 0.64 0.86 0.25 

set-00 H 2.33 2.31 2.46 2.45 2.15 3.82 1.40 4.25 2.07 

equid 0.40 0.44 0.47 0.41 0.45 0.93 0.33 0.95 0.48 

out-99 H 1.69 1.94 1.65 1.29 1.44 1.53 

equid 0.39 0.40 0.43 0.30 0.38 0.36 

nov-99 H 2.93 2.69 2.41 2.35 1.33 0.28 1.76 2.04 

equid 0.65 0.60 0.53 0.52 0.29 0.06 0.45 0.49 

dez-99 H 3.53 3.44 3.54 3.69 3.71 3.19 4.26 3.90 3.42 

equid 0.56 0.59 0.64 0.57 0.68 0.68 0.93 0.95 0.69 

jan-00 H 3.02 2.84 2.98 2.67 2.99 3.54 2.71 2.34 2.44 

equid 0.54 0.53 0.56 0.46 0.53 0.64 0.51 0.49 0.50 

fev-00 H 2.63 2.56 2.61 2.48 2.72 3.73 4.21 2.33 2.50 

equid 0.48 0.50 0.51 0.45 0.49 0.93 0.96 0.49 0.50 

mar-00 H 2.91 2.79 2.90 3.48 3.08 2.64 3.06 2.92 3.66 

equid 0.55 0.54 0.55 0.60 0.55 0.53 0.62 0.77 0.77 

abr-00 H 2.21 2.34 2.11 2.36 1.86 2.13 3.74 2.41 2.47 

equid 0.39 0.46 0.45 0.46 0.42 0.50 0.92 0.59 0.59 

mai-00 H 2.55 2.22 1.78 1.81 1.96 2.90 1.68 2.05 2.39 

equid 0.43 0.45 0.39 0.33 0.39 0.76 0.37 0.44 0.52 
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7 .S. Análise estatística 

As análises de Cluster, figu ras 33 a 39 (anexo), permitiram visualizar a 

distribuição espaço/temporal das variáveis físicas, químicas e biológ icas. Os dados de pH, 

temperatura, oxigênio dissolvido, condutividade, precipitação e temperatura do ar evidenciaram 

a sazonalidade no reservatório. Nos meses de março, abril e fevereiro de 2000 e dezembro/ 1999 

fi caram di stantes elos outros meses (distância acima ele 0,4). O gmpo composto pelos meses de 

junho/1999, julho/ 1999, outubro/ 1999 e setembro/ 1999, novembro/ 1999 e janeiro/2000, e ainda 

agosto/ 1999 e maio/2000, provavelmente devido às osci I ações elas variáveis climatológ icas 

(precipitação, vento, temperatura) atuantes no sistema, ficaram próximos e abaixo de 0,4. 

Segundo as análi ses de agrupamento, referindo-se a análi se temporal dos nutri entes totais e 

dissolvidos, os meses ele maior precipitação (novembro/1999, janeiro/2000, março/2000 e 

abril/2000) apresentaram proximidade muito grande e estão reunidos sob o mesmo grupo, 

indicando o mesmo comportamento quanto a baixas concent rações de nutrientes. Os meses de 

julho/ 1999, agosto/l 999 a outubro/ 1999 indicaram concentrações superiores em relação a 

nutrientes, se comparados aos meses já descritos, tendendo, portanto a maior distância do 

primeiro grupo (figura 33). 

Com relação à incidência das classes do fitoplâncton no reservatório, os 

meses de outubro, abril e maio apresentaram-se sob o mesmo gmpo, com domínio de 

Cyanophyceae. Fevereiro/2000 e março/2000, marcados pelo domínio ele Chlorophyceaeforam 

agrupados sob o mesmo grupo e, por último, o restante elos meses apresentaram-se sob um 

gmpo com duas divisões, setembro e agosto (com dominância ele Cyanopl~yceae) e o restante, 

sob o domínio de Bacillariophyceae (figura 34). 

Quanto à heterogeneidade espacial elo reservatório, em relação aos nutrientes 

totais e dissolvidos e às variáveis físicas, agruparam-se as estações M 1 a MS e M9, com 

proximidades de menos de 0,5 em um gmpo que caracteriza estas estações como homogêneas. 

As estações M6 e M8 apresentaram-se sob gmpo distinto e somado a este a M7. Essas três 

últimas estações podem ser designadas como as do compartimento superior do reservatório, 

enquanto que o primeiro grupo discutido se localiza no compartimento inferior (Figura 35). 

A distribuição dos grupos, em relação a compartimentalização do sistema 

evidenciou que as áreas do corpo central do reservatório e dos tributários (Lobo e Geraldo) 

apresentaram uma composição de classes semelhantes, enquanto que as estações M8 e M3, 

foram agntpaclas distante do restante (Figura 35). 
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Os agrupamentos das características fisicas e químicas mensais apresentaram, 

de modo geral, as estações M1 , M2, MJ , M4, M5 e M9 com características semelhantes, com 

exceção dos meses de outubro/1999, janeiro/2000 e abril/2000, que apresentaram maior 

heterogeneidade quanto à compartimentalização do reservatório (figuras 36 e 37)_ 

A compartimentalização do Reservatório do Lobo, ao longo do período de 

coleta, nos meses de julho, agosto, setembro e dezembro de 1999, janeiro, fevereiro e abril de 

2000 apresentou distribuição espacial dos organismos abundantes (em relação à densidade) 

igual à observada para outros parâmetros (fisicos e químicos), com as estações M7 e M8 

distintas do restante. Os meses de junho e novembro de 1999, abril e maio de 2000 

apresentaram menos heterogeneidade, não sendo possível distinguir a estratificação horizontal 

do fitoplâncton e não apresentando distinção entre os compartimentos inferior e superior 

(figuras 38 e 39). 
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8- Discussão 

As estações podem ser agrupadas, segundo a análise de C luster, em duas á reas 

distintas, con1 diferentes características físicas, disponibilidade de nuh·ientes e ainda 

diferente composição e dens idade na comunidade fitoplanctônica. A primeira região é 

influenc iada pelas entradas el e rios (estações M6 a M8), produzindo um gradiente de 

diluição; este compattimento superior foi caracterizado como área de transição entre os 

tributários (Rio Ttaqueri e Ribeirão do Lobo), com bancos de macrófítas. A segunda área ou 

compartimento inferior (estações Ml a MS) abrange o corpo central do reservatório até a 

barragem. 

CALIJURJ & TUNDISI (1990) também dividiram este reservatório nestas mesmas 

áreas: o compartimento superior, em que deságuam os rios Itaqueri , Lobo e Limoeiro, com 

características físico-químicas diferentes das observadas no restante do reservatório (mais 

profundo, misturado e homogêneo). THORNTON et ai (J 990) afirmaram que, em 

reservatórios, a entrada de cargas de áreas de drenagem, aliada a eventos de chuvas, 

provoca conseqüências eco lóg icas em virtude da redução de luz, aumento da concentração 

de nutrientes, mudanças rápidas nas estmturas long itudinal e vertical dos orga nismos 

planctônicos e nas partículas em suspensão responsáveis. Segundo OUVElRA & 

CALTJURI (1995), pelas baixas densidades do fitoplâncton nesta região. CALUURl & 

TUNDTSI (op cit) descreveram ainda o compartimento inferior, que se estende do início do 

reservatório, junto à barragem, até as áreas próximas aos bancos de macrófítas (próximo da 

área de efluente do Rio Itaqueri). Este compartimento é mais homogêneo, com menores 

flutuações ambientais. A estação M9 mostrou-se semelhante ao compartimento inferior, 

mesmo estando a jusante da barragem. 

OLIVEIRA (1993), estudando o reservatório e seus afluentes nos meses de outubro 

de 1990, janeiro de 1991 e junho de 1991, observou que as áreas a partir do Rio Ttaqueri até 

a barragem são as áreas mais profundas do sis tema e se mantiveram homogêneas quanto a 

características fls icas, químicas e biológicas. 

A ausência de grandes variações na temperatura da água e na radiação so lar, em 

sis temas tropicais, pode induzir a idéia de que a sazonalidade deve ser pouco determinante 
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na estmtura da comunidade fitoplanctônica. Segundo GIANI e/ a/. {1999), diversos estudos 

mostram que isto não corresponde à realidade. Para MELO & HUSZAR (2000), as 

flutuações nas populações são fortemente detemlinadas pelas mudanças nas condições 

hidrológicas e hidrográficas, que se concentram nonnalmente em poucos meses do ano, 

totalizando valores bastante elevados de densidade em curtos períodos de tempo. Na região 

da represa a estação seca (período de pouca precipitação) foi de junho/1999 a 

novembro/1999 e a chuvosa ele dezembro/ 1999 a abril/2000 (maiores precipitações). 

Durante o período de seca, as concentrações médias de nutrientes foram maiores 

que no período chuvoso. Segundo GTAN1 e/ a/ (1999), a chuva pode agir como um fator 

diluidor e, ao mesmo tempo, como fator de perturbação das comunidades aquáticas, tendo 

f011e influência na composição das espécies e na biomassa total. 

As concentrações de clorofila diminuíram no mês ele dezembro/1999. Este fato 

deveu-se, provavelmente, à precipitação ocorrida, pois houve aumento na concentração 

média do material em suspensão e diminuição da transparência da água e da zona eufótica. 

A correlaç~o entre precipitação e clorofila, no compartimento inferior, foi negativa (-41%

Tabela 12). No compartimento superior a con·elação da clorofila com material em 

suspensão total também foi negativa (-98%). CALJJURl {1988) registrou, na estação 

chuvosa, diminuição de até 90% na produção elo fitoplâncton , devido ao aporte de material 

inorgânico em suspensão no Reservatório elo Lobo 

Tabrla 12: Conl'lação dl' Pl'!II"SOII t'llhl' p1-ccipitnçi\o r clorofila 110 compm·timrnto infrlior (rslaçõrs 1\11 a 1\15 r 

M9) r clorofiln r matcrialrm susprnsi\o, 110 compnrtimrnto suprrior (rstaçõrs 1\16 a 1\18) Rrsr•·n1tório do Lobo, no 

prdndo mrs de drzcmbro/1999. 

Compm·Hmrnlo inferior· Pr·cdpilaçlio Clorotiln Compm·limrnlo supnior· i\lnlcrinl rm suspcmi\o Clorofila 

l'rw ipilnç;lo 1,00 -0,41 i\lnlrrfal em Suspensão I ,00 -0,98 

Clo roflln -0,41 I ,00 Clomtiln -0,98 I ,00 

Apesar da diminuição da concentração de clorofila em dezembro/ 1999, as 

concentrações ele clorofila tiveram variação sazonal, com maiores concentrações 

observadas nos períodos de maior precipitação e temperatura. 
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WATANABE (1981) também encontrou, neste reservatório, maiores concentrações 

de clorofila no período de chuva. DOS SANTOS (1996) também observou, no Reservatório 

de Barra Bonita, maiores concentrações ele clorofila no verão (período de maior 

precipitação). 

Em lagos tropicais, a temperatma, apesar de ser fator importante na determinação 

da estratificação e mistura ela coluna d'água, na maioria elas vezes não é o principal fator 

limitante, por ser geralmente alta, para o metabolismo do fitoplâncton (que na maioria varia 

de I O a 25°C, segundo REYNOLDS, 1984a). Para CAL TJURI el a / (1999), a va riação 

temporal elo fitoplancton é controlada, principalmente, pela disponibilidade de nutrientes e 

pela variação da radiação subaquática. Estes fatores são controlados, sobretudo, por ventos, 

precipitação, turbulência, estratificação da co luna d 'água, transparência e por processos de 

decomposição (ESTEVES, 1998). E m muitos corpos d 'água tropicais, as flutuações dessas 

variáveis (nutrientes e radiação subaquática) estão relacionadas a ciclos de mistura 

periódicos, freqüentemente associados à estação chuvosa e ao escoamento hidráulico 

(PA YNE, 1986). Nesses ambientes, tem-se obsetvado que a variabilidade do fttoplâncton 

ocorre em escalas ele tempo menores que a sazonal registrada para regiões temperadas, 

estando associadas, também, a fatores locais, além de sazonais (HARRIS, 1986). 

Segundo HARRTS (op cit), a variabilidade temporal do fítoplâncton de lagos 

tropicais apresenta três padrões principais: 

l . padrão sazonal associado a flutuações na prec ipitação, fluxo de rios e mistura 

vet1ical. 

2. ocorrência total de sazonalidade e baixa variabilidade biológica. 

3. flutuações abruptas, a pat1ir de uma condição estável para outra também 

estável. 

Neste trabaLho, nos meses de julho e agosto de 1999 (período seco), foram 

obsetvadas as maiores concentrações de nutrientes. Nestes meses, a densidade da 

comunidade fitoplanctônica foi mais baixa, com predomínio de táxons da classe 

Bacillariophyceae, a qual dominou a comunidade tanto em biovolume quanto em 

densidade. A correlação negativa (-54% no mês de junho/1999 e -76% no mês de 



Distri buição Espacial c Tempomlna Diversidade da Comunidad~: f7iloplanctônica no Reservatório do Lobo. 75 

julho/1999 - Tabela 13) de Bacillariop/Jyceae com o si licato reati vo indicou 

desenvolvimento desta classe. Segundo BICUDO et a / (I 999), popu lações de d iatomáceas 

em crescimento rapidamente extinguem a sí lica da zona eufótica No Reservatório do Lobo, 

ai nda nestes meses, Bacillariophyceae apresentou correlação positiva (71%) com a 

transparência da co luna d'água, que foi mais alta, e esta teve correlação negativa com a 

turbidez (-69%) e a condutividade (-40%), tabela 14, estes dois últimos com valores 

menores neste período. Ainda segundo BICUDO et a /. (op cit), o aumento de turbidez 

impediu a classe Bacillariophyceae de autnentar, no Lago das Garças entre os anos de 1994 

e 1996. 

NOGUEIRA (1996), estudando a Represa de Jurumirim, obse1vou o predomínio da 

classe Baci llariophyceae (Aulacoseira sp.) na primavera, favorecida pela maior incidência 

do vento, se comparado ao período de inverno, quando a comunidade apresentava 

predomínio por Cyanop/Jyceae, provavelmente associado à maior estabilidade da co luna 

d'água. 

Tnbrla 13: CoJTeh•\·iio dr Pcauson l'n lrc Bacillarivpltyceae l' sili ca to n~ali\'u 110 Rrsrnnlútiu do Lobo, 11os lll l'Sl'!:i dr 

juulJ0/1999 c juiJw/1999. 

l(t'sN·\·l-lfório 

Siliralo t·ralh·o 

lJncillnrioplt)'Ccwe 

SiliCillo t't'alh·o 

1,00 

.(),54 

JJneillnriopltJ·ct'ne 

.(),54 

1,00 

Julho/1999 SiliN~Io t'Ntlh·o 

Silirnlo t't'ali \'0 I ,00 

/Jncil/nriopflycelle -0,76 

IJncillnriopltJ·ccl1c 

.(),76 

1,00 

Tabda 14: C01nlaçiio de Pcarson rnlrr Bacillariopltyceae, silica lo rrali\'o, conduthidadr I' turbidrz 110 

Rl'Sl'l'\'lllório do Lobo, nos mrsr!S d r junho/1999 e julho/1999. 

Hrsrt' \';tlórlo do Lobo Tr·amp-.wência (Zds) Cont.lulh·idndr Tut·bidn IJncillnriop!tyceae 

Tt·an~fY.lt~nda (Zds) 1,00 -0,40 .{),69 0,7 1 

Comlulhidadr .(),40 1,00 0,20 -0,37 

Tut·bldez .(),69 0,20 1,00 -0,50 

/Jncillnriopft)·cene 0,7 1 -0,37 .{),50 1,00 

TUNDIST ( 1994) afinnou ser o táxon Aulacoseira granula ta (Bacillariophyceae), 

em reservatórios do Estado de São Paulo, dominante em ambientes oligotróficos e 

mesotróficos, durante períodos com extensa ação dos ventos. Segundo GlANI et a/ ( 1999), 
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diatomáceas coloniais sedimentam facilmente e sua permanência na zona eufótica se deve a 

mistura da coluna d'água, para os autores, estudando o Reservatório da Pampulha (de 1993 

a 1996), concluíram que a espécie Aulacoseira granula/a pode ter s ido fcworecida pela 

constante turbulência na coluna d'água. Segundo TUNDISI (1990b ), demonstrando o ciclo 

estacionai de Al/elosira italica (Aulacoseira italica) em períodos de baixa estabilidade da 

coluna d'água (junho a outubro/1973), induzida por vento, constatou que houve aumento de 

densidade no Reservatório do Lobo. 

A Bacillariophyceae Aulacoseira distans dominou o fitoplâncton , em densidade, 

nos três primeiros meses de coleta (junho a agosto de 1999), no Reservatório do Lobo. 

OLIVEffi.A & CALIJURI (1995) também encontraram este táxon no compartimento 

inferior do reservatório, assim como Aulacoseira granula/a, Rhyzoso/enia longiseta e 

C)'C!otela sp. (espécies também presentes neste trabalho). 

Segundo KRUK e/ a/ (2002), o gênero Aulacoseira sp. pode ser descrito como 

organismos R-estrateg istas e ainda alga pertencente à associação P que, segundo 

REYNOLDS (2000b), indica ambiente em mistura. 

WATANABE (1981), ao estudar o Reservatório do Lobo nos meses de março de 

1975 a fevereiro de 1976, também observou que, nos meses de menor precipitação, havia 

predomínio das Bacillariophyceae, representada por Aulacoseira itálica e que a densidade 

desta espécie esteve relacionada com as concentrações de silicato reativo e fos&1to. 

A desvantagem de a classe Bacillariophyceae ser limitada por sílica é 

contrabalançada pelo fato de ser boa cornpetidora por fósforo (SOMMER, 1988). Somente 

em baixas concentrações destes dois elementos (P e Si), em experimento de competição 

com culturas em "steady-state", a comunidade composta por Bacillariophyceae pode ser 

substituída por Cyanophyceae ou Chlorophyceae (SOMMER, 1983 apud BICUDO et ai, 

1999). Segundo REYNOLDS (1996) e LINDENSCHMIDT & CHORUS (1998), 

Aulacoseira gmnulata é espécie que se beneficia em ambientes caracterizados por 

prolongadas circulações, tendo maior tolerância a turbidez e sendo considerada como 

espécie R-estrategista. 
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HOYOS & COMIN (1999), estudando a evo lução sucessional em reservatório 

oligotrófíco (Lago Sanabria), com polimixia pratjcamente anual e com termóclina no~ 

meses ele março e abril, observou queAulacoseim distans apresentou maior densidade nos 

períodos de polimix.ia. 

HlNO (1979) observou que o compartimento inferior do Reservatório do Lobo teve 

o predomínio, na maioria dos meses estudados, de Bacillariophyceae. 

Nos meses de junho/1 999 a agosto/ 1999 foram observadas as marores 

concentrações médias de nitrogênio e poss ível homogeneização da coluna d 'água; o que 

pode justificar a alta densidade de Aulacoseim distans no Reservatório do Lobo, que 

apresentou correlação positiva (71 %) com nitrogênio total (Tabela 15). 

ta!Jrla 15: Correlação dr Prarson rntrr Au/acoseira distans r silicato reativo uo Rrsen•atól"io do Lobo, nos meses dr 

junbo/1999 a agosto/1999. 

Hese•·n•tório do Lobo Nitrogênio totul 

Nit rogrnio total I ,00 

Racillariophyaae 0 ,7 1 

Dacillarioph.rceae 

0,71 

1,00 

AGBETI e / ai ( 1997) observou que a estratificação na coluna d'água em dois lagos 

(Lago Opinicon e Lago Upper Rock), no período de verão, proporcionou o 

desaparecimento de Bacillaripohyceae do sistema, especialmente do gênero Aulacoseira . 

As Cyanophyceae predominaram nos meses de setembro/1999 a maio/2000, no 

Reservatório do Lobo. 

BICUDO et a/ (1999), analisando dados a respeito do Lago das Garças, 

observaram, no mês de agosto/I 996, grande densidade de Aphanocapsa de/icatissima. 

REYNOLDS (1996) afirmou que Aphanocapsa .v;. tem ocorrência em águas com 

moderadas concentrações de nutrientes e sem circulação da coluna d'água. HOYOS & 

COMTN (1999) observaram a presença do gênero Aplwnocapsa .~p. nos momentos de 

estab ilidade da coluna d 'água no lago Sanabria. 

REYNOLDS (2000a) afinna também que, em Lagos do sistema Irish (Holanda), 

florações de cianofíceas em s istemas mesotróficos são possíveis de ocorrer, ai nda mais 
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quando há aumento de fertili zação no s istema, evidenciado pela elevada concentração de 

clorofi la "a" 

No período de transição (setembro a dezembro de 1999), no Reservatório do Lobo, 

ocorreram chuvas escassas, temperaturas mais elevadas se comparadas às do inverno e 

estrati ficações na coluna d 'água, com diminuição nas concentrações dos nutrientes a partir 

de ouhtbro/1999. A diminuição das concentrações de fósforo fo i coincidente com o 

aumento da densidade do fitoplâncton no Reservatório do Lobo, assim como do biovolume 

de Aulacoseira granula/a var. granula/a, e da densidade de Apllanocapsa delicatissima, 

sendo que esta última se correlacionou negativa mente às formas de fósforo -88% para PT, 

P04TD e PO., inorgân ico e posit ivamente (68%) com a transparência da coluna d'água 

(Tabela 16). 

A diminuição do fósforo nos meses de janeiro/2000 a maio/2000, no Reservatório 

do Lobo, pode estar relacionada também com a diminuição na densidade de Aulacoseim 

granula/a var. granula/a. Segundo TURKIA & LEPISTO ( 1999), Aulacoseira gmnulata 

var. granula/a apresenta grandes con·elações com fósforo. 

Tni.Jrln 16: CoJTrlaçíio dr Prnrson rullx- n h·nnspnt"ilnrin tln colunn d':ígun, fonnns d r fósforo (I' T, t•o.-rD r 1'0 , 

inor-giinlco) r Apluuwcnpsn delicnlínim11 Ut•srr·•·alól"io do Lobo, uos m rsrs dr srlrmi.Jro/1999 11 norr mbro/1999. 

RrsN·mlól'io do 
l'rrdpilnçi\o Tr'>lll.'l p. •·oi una (Y)" 

Lollo 
1'01'1"0 1'01inorg. Aplumocapsn dd. 

Prrdpilaçilo 1,00 0 ,16 0 ,83 0,89 0,95 .0,87 

Tnms p. coluna 0, 16 1,00 -0,39 -0,09 0,0 1 0,68 

I'T 0,83 ·0,39 1,00 0 ,94 0 ,92 .0,88 

PO,TD O,S9 -0,09 0,94 1,00 0 ,96 .0,88 

1'0 1inor·g. 0,95 0,0 1 0,92 0,96 1,00 .0,88 

Aphnl/ocapsn dei. -0,87 0,68 -0,88 -0 ,88 -0,88 1,00 

No início das chuvas (outubro/1999-novembro/ 1999) houve diminuição da 

concentração do fósforo no sistema, com correlações positivas (83%, 89%, 95%) entre as 

fonnas de fósforo (respectivamente PT, PO-tTD e P04 inorgânico) e a precipitação (Tabela 

18). A espécie Apllanocapsa delicatissima manteve abundância, dividindo com Chlore/la 

vulgaris o predomínio no mês de outubro/1999. REYNOLDS et ai (2000) citaram 
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Chlorella ·W· como nanoplâncton, abundante em ambientes com recentes estratifi cações e 

apresentando a lta produtividade, o que parece conoborar as a ltas concentrações de clorofi la 

encontradas no mês de outubro/1999, no reservatório do Lobo. 

REYNOLDS ( 1996) aponta a incidênc ia maior do gênero Aphanocapsa sp. em 

ambientes de águas ca lmas e com concentrações moderadas de nutrientes, descrição esta 

pertencente à associação K. KRUK et a/. (2002) descreveu este gênero como CS 

estrategista. 

Conforme RODERICK et ai (2001), a classe Cyanophyceae tem maior efi ciência 

fo tossintética em ambientes de maior turbidez, em baixas razões nitrogênio: fósfo ro e 

ba ixas concentrações de dióxido de carbono dissolvido. Estas características ambientais são 

semelhantes às observadas no Reservatório do Lobo, quando C)anophyceae predom inou na 

comunidade. Segundo STOCKNER et a/ (200 I), uma elas vantagens elos organismos que se 

apresentaram com pequenos tamanhos celulares em ambientes ele baixas concentrações de 

nutrientes é a pouca li mitação de seu desenvo lvimento, dev ido à grande razão 

superfíc ie/volume de sua célula, Segundo STOCKNER et a/ (op cit), o picop lâncton 

pertencente à classe Cyanophyceae, principa lmente o gênero Aphanocapsa sp, tem maior 

ocorrência em lagos produtivos ou meso-eutróficos. 

No mês de dezembro/1999, a densidade do fi toplâncton no Reservatório do Lobo fo i 

menor. Além disto, neste mês houve mudanças na comunidade, com o aumento da 

densidade de Coelastmm reticulatum que predominou j unto com Aphanocapsa 

delicatissima e Cyclotela stelligera. Estes táxons podem ter s ido beneficiados por 

concentrações de fósforo, a lgumas formas de nitrogênio, ca rbono e sílica uma vez que, 

especialmente para Coelastnm reliculatum, estas variá veis apresenta ram correlações 

negativas (Tabela 17), indicando crescimento destes organismos, através de absorção destes 

nutrientes. Com exceção de Aphanocap.m delicatissima, os do is táxons (Coelastnm 

reticulatum e Cyclotela stelligera) são, segundo REYNOLDS (2000b), organismos que 

apresentam estratégias de sobrevivênc ia de transição entre C e R (CR) e pode caracteri za r 

ambientes mesotróficos. 
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CALJJURJ et a/. (2002), estudando o Resetvatório de Barra Bonita (eutrófíco), 

também observaram a predominância de Bacillariophyceae (Cyclotella stelligem) ~ 

Ch/orophyceae (Chore/la vulgaris ) em um mesmo período (mês de julho/ 1993), sendo que 

os principais fatores determinantes para o predomínio foram as disponibilidades de luz e de 

nutrientes com estratégias de sobrev ivência considerada como C-es trategistas. 

KOTliT et a/ ( 1998), estudando o Reservatório Turkwel Gorgo - Kenya, no período 

ele novembro/ 1993 a dezembro/ 1995, também observaram o predomínio da c lasse 

Chlorophyceae. 

Tab<'la 17: Cnrrdnçiio d<' Pl':uson t'Uh't' Mat<'tin l t'lll suspensão tota l (MST), tmnsparêncin dn roluun d'ngun (Zds), 

formas dt' nitrugênio (mnônia-NH~ t' nilmto-NOJ), silkfliO rt'flliYo (Si), fósfom (fosfnlo lol nl dissoh-ido-PO,TD) ~ ninda 

g>\s nwbônko (CO,,),~~~~~·~ os hhons Apltmrocopm ddimti~sirrw (Aph.), Coefnrtrum relinrfolum (Co~ I.)~ nimln Cydotelo stell(çera 

(C:~·dol .) Hesen·ntó.-io do Lo bo, nos m~s~s dt' st'll'mbro/1999 a now mbru/1999. 

H~sen·nl ório elo Lobo Aph. <.:o fi. Cyd ol. 

l\IST -0, 19 -0,98 -0,61 

Zcls 0,9-1 1,00 0,69 

NU -0,45 0,73 0,93 

NO, 0, 14 -0,9-1 -0,37 

Si 0, 11 0,33 -0,48 

PO,Til -0,31 -0,76 -0,49 

co, 0,26 0,87 -0,33 

CHAMTXAES (1991 ), estudando a comunidade fitoplanctônica no Reservatório do 

Lobo, em 1988 e 1989, observou que Chlorophyceae foi a classe mais representativa no 

reservatório. Com relação à importância das Chlorophyceae na comunidade, nos meses 

mais quentes (fevereiro e março de 2000), a alga Coelastmm reticulatum fo i abundante 

com relação à densidade e predominou com relação ao biovolume. Resultados semelhantes 

foram obtidos por CALIJURJ (1985), no mesmo sistema, onde a classe Chlrophyceae 

dominou a comunidade fitoplanctônica emmarço/1983 e fevereiro/1984. 

WATANABE (1981) também observou que, nos meses de maior precipitação 

(dezembro, janeiro e fevereiro), houve o preclonúnio de Ch/orophyceae (Ch/orella sp) e 

Cyanophyceae (Oscilatória sp., com ocorrência de Aphanocapsa sp.). Esta pesquisadora 

também constatou que nos meses de transição da estação chuvosa para estiagem, houve 
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maior incidência de Cyanophyceae. CALIJURl ( 1985), estudando o Reservatório do Lobo, 

de março/ 1983 a fevereiro/1984, também observou a presença de Aplmnocapsa ·W e o 

predomínio da classe Chlorophyceae (Coelaslmm sp, Sphaerocyslis sp. Tetraedron .~p e 

Cllforella sp) no mês de fevereiro/ 1984. 

HINO ( 1979) observou que a área próxima à desembocadura do Ribe irão do Lobo 

caracterizou-se pelo predomínio de Baci/lariophyceae. Já a região entre os dois afluentes 

(Ttaqueri e Lobo) foi mais heterogênea, com maior incidência de Chlorophyceae, com 

concentrações matores no mês de dezembro/1976 e aumento significativo de 

Cyanophyceae. Para HlNO (op cit), a estação monitorada , próxima ao Itaqueri teve 

composição bem diferente do restante do reservatório, visto que hou ve a dominância de 

Chlorophyceae, com densidades maiores que as das outras estações do reservatório. 

OLIVEIRA ( 1993) também observou que a região enlre os rios Ttaqueri e Lobo foi 

dominada por Chlorophyceae, cujo táxon tnais impo11ante foi Staumdesmus quir{lems, no 

período de chuva. No iJwerno, na mesma estação a autora observou predomínio de 

C!ysophyceae. Já a região próxima à desembocadura do Ribeirão do Lobo, no período de 

chuva , foi caracterizada pelo predomínio da classe Bacillariphyceae, com maior 

abundância da espécie Eunotia bilunari. No inverno, predominou Chlorophyceae, sendo 

Chlamydomonas sp . a espécie mais abundante. A autora também registrou densidades e 

diversidades menores nas estações próximas ao banco de macrófítas, em relação ao restante 

do Reservatório do Lobo. 

LlNDENSCH.MlDT. & CHORUS (1 998), estudando a comunidade fítoplanctônica 

no Lago Tegel em quatro anos distintos (1981 , 1988, 1993 e 1997), elaboraram tabela de 

comparação das estratégias de sobrevivência das espécies observadas. Os autores 

relacionaram a presença de Coe/as/rum sp. a ambientes que sofreram distúrbios e a 

períodos de início de estratificações. 

Neste trabalho, Baci/lariophyceae voltou a ser abundante no mês de janeiro/2000, 

sendo C)lclotela stelligera a que apresentou a maior densidade, predominando junto com 

Aphanocapsa delicatissima na comunidade. K.RUK et a/ (2002) descreveram Cyclotela 

meneghiana como organismo CR-estrategista. 
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Para W AT AN ABE ( 1981 ), a heterogeneidade horizontal é resultado de fatores 

físicos e químicos da água e não do vento. Esta autora acredita que os nutrientes se 

distribuem em gradientes horizontais, devido ao grande desenvolvimento de 

microfitoplancton na confluência próxima do banco de macrófítas, entre os rios Itaqueri e 

Lobo, e à incidência maior de fítoplâncton de menor tamanho próximo à barragem. O 

crescimento do microfítoplancton seria beneficiado pelas entradas de nutrientes. 

Clysophyceae foi considerada, na maioria das amostras como rara, não sendo 

representativa em termos de densidade e biovolume, porém estiveram presentes em todas as 

amostras. OLTVEffiA (1993), estudando o Reservatório do Lobo e seus afluentes, nos 

meses de ouhlbro/1990, janeiro e junho/ 1991, também observou os organismos da classe 

C1ysophyceae (Dinob1yon sp. e Nfallomonas sp. ), praticamente em todas as estações 

estudadas. A incidência destes organismos, de acordo com SANDGREEN ( 1988), deve-se 

ao fato de serem nutricionalmente op011unistas. 

As alterações na comunidade do fitoplâncton e na sua densidade variaram com o 

ciclo hidrológico, especialmente nos períodos de maior precipitação, radiação solar, 

temperahna e vento. A comunidade, no mês de dezembro/1999, foi completamente 

diferente dos meses posteriores, em relação à dominância por biovolume e por densidade 

do fítoplâncton. Além da composição, neste mês foram observadas as menores densidades 

e biovolumes. Esta diminuição ocorreu simultaneamente com a diminuição da zona 

eufótica, originada pelo grande apo11e de material em suspensão, o que justifica as 

conelações negativas entre estas variáveis (-61% -Tabela 18). SILVA (1995) constatou 

que, com o aumento da precipitação no mês ele novembro/1988, no Lago Monte Alegre em 

Ribeirão Preto, houve queda de até 90% ela biomassa fitoplanctônica. 
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Tnbl'ln 18: Cun'l'lnçf1o de Pcarson rnh·c tnmspat-t:ncia da coluna d 'lígun (Zds) c ruat<'ri!ll em susprnsiio totnl 

(MST), no Rrsc•·yafório do Lobo, uos mrsrs dr junho/1999 H a gostu/191)1;. 

Rosormtódo do Lobo 

.\IST 

I ~s 
I. o o 

1 ~.61 
-0,61 

1,00 

A mudança temporal na comunidade, é detenninada pelas funções de forças às 

quats o ambiente está sujeito. Deste modo, Bacillariophyceae predominou no inverno 

(período seco), caracterizado por constantes misturas na coluna d'água e baixas 

precipitações; Cyanophyceae, no verão (período chuvoso), caracterizado por aumento da 

precipitação e conseqüente hubidez na coluna d'água, diminuindo a zona eufótica, e a 

momentos de estratificação. A incidência de Ch/orophyceae se deveu, provavelmente, a 

maiores períodos de estratificação na coluna d'água e diminuição na concentração de 

nutrientes. 

HARRIS (1986) afirmou que reservatórios tropicais apresentam regimes ftsicos que 

promovem pequenos padrões sazonais na comunidade fitoplanctônica, delimitados pelo 

regime hidrológico. 

Para REYNOLDS (1996), as estratégias de sobrevivência apresentadas pelo 

fitoplâncton em resposta às condições a mbientais, podem seguir padrão de sucessão 

autogênico de mudança na comunidade; com a estabilidade elo sistema, organismos C

estrategistas predominam, mas quando esta estabilidade é interrompida por evento 

perturbatório na coluna d'água, propicia ambiente para organismos R -estrategistas, 

resis tentes a variações na coluna d'água. Ao cessarem os eventos perturbatórios e ao se dar 

início à estabilidade na coluna d'água, organismos resistentes ao afundamento (S

estrategistas) se tornam mais abundantes, dando inicio ao processo de sucessão autogênica. 

A diversidade de espécies, no período de estiagem, foi menor, se comparado ao 

período mais quente e de maior precipitação. No mês de dezembro/1999, observou-se além 

ela dim.inuição da densidade na comunidade, também o predomínio de outros táxons. Esta 

diversidade manteve-se durante o restante do período chuvoso, diminuindo no período de 

estiagem. RAMIREZ (1996), eshtdando o Lago elas Garças, observou que as variações na 

di versidade também estiveram relacionadas às mudanças sazonais. 
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LINDENSCHMTDT & CHORUS (1 998), afínnaram que no Lago Tegel, 

estratificações iniciais e posteriores condições de c irculação indicaram ráp ida diminuição 

da zona eufótica, causando declínio na diversidade de espécies; após estes eventos, os 

autores perceberam aumento na di versidade, com estabelecimento de novas espécies. 

Segundo HARRTS (1983), em lagos dos Estados Unidos, com prolongados 

períodos de estabilidade, há baixa diversidade de espécies. Já em ambien tes com freqüentes 

perturbações (mistura e estratificações), observou-se alta diversidade de espécies. 

De acordo com MARGALEF (1983), a diversidade do ambiente eutrófico varia ele 

0,7 a 2,0 bits. incl-1 e em oligotróficos, de 1,0 a 3,0 bits. ind-1• O Reservatório do Lobo, 

caracterizado como ambiente o ligomesotrófico (CALIJURI & TUNDJSI, 1990), apresentou 

a divers idade variando entre 1,8 à 3,5 bits. ind-1
, sendo que as maiores fora m observadas no 

compartimento superior. 

O Reservatório do Lobo teve maior aporte de materiais em suspensão e as maiores 

temperaturas e radiações solares no mês de dezembro/1999, mês que apresentou a 

diversidade positiva mente correlacionada com a condutividade e turbidez (76% e 59%, 

respectivamente) Tais fatores podem ter favorecido o desenvolvimento de organ ismos com 

taxa reprodutiva mais acelerada e de pequeno tamanho (organismos C-estrategistas). 

SOUZA (2000), estudando o Reservatório de Salto Grande, no período de janeiro/1996 a 

dezembro/1996, em dois pontos de amostragens, observou que a maior diversidade também 

ocorreu nos meses de maior precipitação (dezembro e janeiro). Estudos feitos por ARAUJO 

& PINTO-COELHO (1998), na Represa da Pampulha (Minas Gerais), no ano ele 1994, 

mostraram que a reduzida disponibilidade de luz na coluna d'água, causada pela elevada 

turbidez inorgânica, provavelmente limitou o crescimento do fitoplâncton , a lterando a 

diversidade. 

A menor diversidade, no Reservatório do Lobo, ocorreu nas estações de coleta do 

compartimento inferior, nos meses de menor precipitação e no período de transição entre a 

estiagem e período chuvoso (agosto/1999 a novembro/ 1999). 

A equidade da comunidade foi ma ior no período chuvoso, no compart imento 

supenor. 
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Segundo RAMIREZ (1 996), as variações na diversidade estão também re lacionadas 

com mudanças na comunidade. Desta fonna , a alteração sazonal na diversidade esboça uma 

tendência de alteração na comunidade elo fitoplâncton. Segundo KOTUT e / a/ (1998), a alta 

divers idade indica uma comunidade composta por organismos de diferentes estratégias 

reprodut ivas. 

Neste traballw, as estações localizadas no compartimento inferior, em média, 

tiveram valores de densidade maiores que as estações do compartimento superior; já as 

estações do compartimento superior apresentaram valores de diversidade e cquidade 

matores. 

A diversidade do fitoplâncton , no período de estudo, correlacionou-se inversamente 

à dens idade, especialmente no mês de dezembro/ I 999 (correlação -25% entre os dados, que 

apresentou diminuição acentuada na densidade e aumento na divers idade - Tabela 19). 

LOPES (1999), estudando o Lago do Instituto Astronômico e Geofisico em São Paulo, de 

agosto a janeiro, observou que, embora apresentando maiores densidades, houve também 

aumento na diversidade no período seco. LOPES (op cit) constatou que, no período 

chuvoso, a diversidade e equidade foram mais altas, atribuindo isto à rreqüência de chuvas, 

associada a outras variáveis fisicas (persistência de estratificações térmicas e aumento de 

nutrientes alóctones) que poderiam atuar como agentes de perturbação ambiental. 

Tabrla 19: Con-elaçiio de Pl'l111SUII rntrr drnsidnde totnl e divei1SÍthulr, 110 Rrsrrvntório do Lobo, uo mrs dr 

dl•zr.nbro/1999. 

H~nn·nló.-io tio Lobo ONuitlad~ lolal 

llrnsidatlr lolal I ,00 -0,2~ 

di\·N·sidadr -0,25 1,00 

Um dos mats importantes processos de perda de biomassa fitoplanctônica é a 

sedimentação, por causa da densidade dos organismos planctônicos ser superior à da água 

(WETZEL, 1981 ). As a lgas planctônicas desenvolveram varias estratégias para reduzir suas 

taxas de sedimentação. Estas estratégias abrangem desde vacúolos gasosos, secreção de 

mucilagem, acúmulos de gotas de óleo, etc. Algumas ainda contam com a presença de um 

ou mais flagelos, para pennanecerem dentro da zona eufótica e para assimilação de 
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nutrientes, sendo esta estratégia ap licada a sistemas com pouca turbulência (REYNOLDS, 

1984b). 

Algas de mesmo volume e densidade podem ter suas taxas de sedimentaÇ<1o 

modificadas por alterações na fonna da célula, conservando a razão superfície/volume 

(REYNOLDS, op cit). Além di sto, tal razão influencia na absorção da luz e de nutrientes e 

promove a liberação de produtos e calor (MALONE, 1980). 

As adaptações das algas para evitar o afundamento e manter a razão 

superfíc ie/volume, segundo LEWIS ( 1976), são observadas nos orgamsmos 

fitoplanctônicos co lotúais ou solitários, nas seguintes estratégias: 

• Desenvolvimento de formas reduzidas em duas dimensões (atenuadas, 

cilíndrico alongadas, fusiformes, filamentosas); ou em apenas uma 

dimensão (achatadas, discó ide, foliares, e tc), ou a inda fom1as elaboradas 

com desenvolvimento de ornamentação (como processos, espinhos, etc). 

• Rompimento da biomassa em unidades múltiplas de menor vol ume 

(colônias, cenóbios ). 

• Pequeno volume, mantendo forn1as robustas a fim de reduz ir a razão 

superfície/volume. 

Segundo REYNOLDS ( 1984b ), o princípio da conservação da razão 

Superfície/Volume, formulado por LEWIS (L 976), ressa lta que, apesar do amplo intervalo 

de variações das unidades de volume (L03- l05~tm- 1 ), a razão SN varia somente dentro de 

apenas uma ordem de magnitude (IO~-l04~tm- 1 ) . Tal conservação é conseqüência da seleção 

natural, no sentido de adequar formas e volumes às unidades de biomassa. 

O biovolume, além de apresentar o principio de conservação de massas, é também 

útil para mensurar a produção no sistema, através do flu xo de matéria orgânica (carbono 

orgânico particulado) nos ecossistemas aquáticos HILLEBRAND et af. (1 999). ODUM, apud 

HO (1 976), enfatizou ser o biovolume, o melhor parâ metro como indicador eco lógico das 

espécies na comunidade. 

A comunidade fitoplanctônica, observada no R eservatório do Lobo, van ou 

grandemente em forma e tamanho, desde as diminutas Aphanocapsa de/icatissima (com 
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fonna esférica e tamanho l0,5 f..l3) , Chlorella sp.(esférica, 14 f..l:~ ) e Fluitomonas minuta 

(flagelada de forma cilíndrica 8 ~·\ até Aulacoseira granula/a var. granula/a (de forma 

cilíndrica l.27 1 ~t3) e Pe1ydinium gatunense (elipsó ide, 50.939 f..l3) . O biovolume va riou 

conjuntamente com a cloro fi la ao longo elo período estudado (exceção para outubro/1999, 

fevereiro/2000 e março/2000). FELIP & CA TALAN (2000), ao estudarem o Lago Redó 

(Espanha), entre 1984 e 1985, encontraram correlação entre clorofila e volume celular 

varia ndo em relação ao ciclo sazonal. 

Neste trabalho, os maiores biovolumes ela comunidade forarn observados nos meses 

de maior precipitação. No mês de dezembro/1999, porém, houve diminuiç.-1o, 

provavelmente em função da densidade. 

Aulacoseira grmwlata var. granula/a foi a espécie que mais contribuiu para o 

predomínio das Bacillariophyceae no período do inverno, no Reservatório do Lobo. 

HUSZAR (1994), esh1dando o Lago Batata, SJLVA (1995), o Lago Monte Alegre e JATI 

( 1998), em Barra Bonita, também verificaram o predomínio de Bacillariophyceae no 

biovolume da comunidade durante o inverno. JATI (op cit) observou que o aumento na 

dens idade da classe diatomácea deveu-se às maiores disponibilidades ele luz, de 

concentrações de fósforo e de s ilicato reati vo no invemo. 

Segundo REYNOLDS (1 997), a instabilidade física da coluna d 'água favorece o 

crescimento de espécies R-estrategistas (como a Aulacoseira granulata {Ehr.) Sim.). 

W ATSON et a/. ( 1997) observaram que nos lagos mcsotrófícos, a morfologia 

predominante na classe Bacillariophyceae é centrica, predominando principalmente em 

ambientes sujeitos a turbulências, por serem eficientes competidoras por nutrientes . 

O predomínio de Bacillariophyceae e Chlorophyceae, em termos de dens idade, 

refletiu no predomínio destes gmpos em biovolume. Quando Cyanophyceae foi o grupo 

que apresentou as maiores densidades, Bacillariophyceae foi a classe com maior biomassa 

no Reservatório do Lobo, no período de junho a dezembro de 1999, e novamente em 

maio/2000. A classe Chlorophyceae apresentou maior contribuição, em termos de 

biovolume (com Coelastrum reticulatum), quando da dominância de Cyanophyceae, no 
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período compreendido entre janeiro/2000 a abril/2000. Maiores va lores de clorofi la 

também foram observados nestes meses. 

Na classe Chlorophyceae, a família mats abundante naquele período fo i 

Chlorococcales que, por serem algas pequenas, apresentaram matar relação 

superfíc ie/volume para aumentar a capacidade ele absorção de nutrientes. Esta vantagem 

competitiva é importante em águas com baixas concentrações de nutrientes e maior 

penetração ele luz, coincidente com as caracterís ticas apresentadas nos meses em que 

dominou. Ch/orococca/es apresenta maior resistência à turbulência e mnior dependência de 

níveis altos de radiação solar subaquática. Com base nestas característ icns, REYNOLDS 

( 1988b) clnssi ficou o g rupo como sendo de co lonizadoras (C-estrategista), com espécies 

tolerantes à perhtrbação (R-estrategista). 

WATSON et a/. (J 997) enfatiZê'lram que, em ambientes mesotróficos, 

Chlorophyceae obtém relativo sucesso no predomínio da comunidade, quando o sistema se 

apresenta intermitente, entre a mistura da co luna d'águn e estratificação. 

Neste trabalho, o predomínio de algas classificadas como microplâncton 

(Aulacoseim distans para Bacil/ariophyceae) e nanoplâncton (Aphanocap.m de/icafissima 

para Cyanophyceae), está de acordo com as conclusões de HINO (1979), que observou a 

presença de fitoplâncton com tamanho abaixo de 50~un, na estnção próxima da barragem. 

Segundo o autor, o fato deve-se a menor disponibilidade de nutri entes nesta região, cujo 

predomínio foi caracterizado pela classe Chlorophyceae, representncla pelos gêneros: 

Anldstrodesmus .~p., Cosmarium sp., Scenedesmus sp., Staumstmm sp., Tetmedron sp. e 

Dictiophaerium sp. OLNElRA & CALIJURl (1995) também observaram que na reg ião 

central do reservatório, com instabilidade na coluna d 'água, houve preclominâncin do 

nanoplâncton . 

A morfologia dos táxons apresentou predomínio das formas cilíndricas e esféricas 

de pequenos tamanhos, com ba ixas razões superfície/volume. 

De maneira geral, o biovolume das algas no Reservatório do Lobo, esteve em 

média, representado por organismos entre os tamanhos de J 00 a 1500 ~tm.; que pertenciam 

as classes: Bacillariophyceae, Chlorophyceae e Oysophyceae. 
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HUSZAR (1994) observou que diatomáceas, presentes em todo ciclo anual, 

também apresentaram maior contribuição em biomassa, mas apenas no período de 

estiagem, no Lago Batata (Pará). 

Nos meses de janeiro a mato de 2000, no Reservatório do Lobo, Coelastmm 

reticulatum foi dominante em biovolume. No mês de ma io/2000, em algumas estações, 

fitoflagelados também dominaram, como C!Jplomonas erosa e Pe1ydlitium gatunense, bem 

como Bacillariophyceae (Aulacoseira g ranula/a var. granula/a). 

A espécie Cyc/otela stelligera, no mês de janeiro/2000, predomjnou em biovolume. 

Segundo HAPPEY-WOOD (1988), o aparecimento de espécies pequenas de 

Bacillariophyceae co incide com o aparecimento de pequenas Chlorococcales. No caso do 

Resetvatório do Lobo, a incidênc ia de Cyclotela stelligem predominou juntamente com 

Chlorella vulgaris. 

Nos períodos em que foram observadas as menores densidades e, 

conseqüentemente, biovolumes (estiagem), as concentrações de clorofila fora m também 

menores, sobretudo nos prime iros meses em que predominaram os táxons: Aulacoseira 

distans e Aulacoseim granula/a var. granula/a. Para MALONE (1980), os organtsmos 

maiores apresentam menores quantidades de clorofila, se comparados aos organismos 

nanop lanctônicos. De fato, nos meses em que Aphanocapsa delicatissima dominou ou foi 

abundante, os va lores de clorofila foram predominantemente maiores. MALONE (op cit) 

sugere que a elevada razão SN pemlite aos orga nismos nanoplanctônicos melhor 

adaptação a ambientes o ligotróficos. 

KANNAN & JOB (1980) sugeriram que o decréscimo na biomassa fitoplanctônica , 

no Lago Sathiar (Índia), esteve associado à depleção de nutrientes, com a diluição da água 

do lago pela chuva, com as perdas pela barragem e a sed imentação. 

No lago Monte Alegre, segundo STL V A (1 995), além da complexa relação entre o 

fitoplâncton e os fatores fisico-químicos, a maior contribuição de organismos maiores para 

a biomassa fitoplanctônica pode ter sido influenciada, também, pela ação zooplanctônica, já 

que em termos de densidade o nanop lâncton constituiu a fração mais importante ao longo 
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do ano, caracterizado por organismos que, segundo ARCIF A et ai (1992), estariam na faixa 

ele tamanho adequada para a herbivoria, pelas espécies do zooplâncton. 

Neste trabalho, a comunidade composta de acordo com as disponibilidades de 

fósforo e variações sazonais evidenciou a dominância de gmpos que, segundo WATSON et 

a/ (1997), caracterizaram também os sistemas de vários lagos temperados. OLNER et a/ 

(200 1 ), por exemplo, estudando ambientes temperados, observaram que a estratificação 

termal inicia-se com a progressiva mudança de Bacillariophyceae por Chlorophyceae, 

culminando durante o verão com o domínio de Cymwphyceae. A classe Bacillariophyceae 

aumenta em abundância em momentos de depressão da termóclina, com declínio de 

Chlorophyceae e Cyrmophyceae. Estas caracterizações podem também segundo W ATSON 

et a/. (op cit), representar o grau de trofía dos reservatórios, de acordo com a incidência das 

classes predominantes. Para ambientes mesotrófícos, segundo W ATSON e/ a/. (op cit), por 

exemplo, a comunidade pode mudar em predomínio de acordo com a variação sazonal , pois 

Bacillariophyceae ao diminuir seu predomínio em densidade, devido à diminuição ela 

circulação na coluna d'água, pode ser substituída por Cyanophyceae. Este resultado foi 

também observado no Reservatório do Lobo. Finalmente WATSON et a/. (op cit), sugerem 

que em reservatórios mesotrófícos, as classes taxonômicas Bacillariophyceae, 

ClJplophyceae e Chlorophyceae podem ser substituídas por Cyanophyceae, Dinophyceae e 

Clnywphyceae quando diminuem as concentrações de fósforo no sistema. 

REYNOLDS (1984b) citou que Asterionel/a formosa, Cyc/otel/a !,]J. , Synedm !,p. 

Ankistrodesmus sp., Chlorella sp, Gomphosphaeria sp. e Tabellaria .flocculosa são táxons 

representativos de ambientes mesotróficos. Reynolds (2000b) também incluiu como 

espécies comuns para ambientes mesotrófícos, os táxons; Aulacoseim distans, Chiarei/a .sp, 

Coe/ashwn Jp. e Ch/amydomonas sp. Tais espécies foram comuns no Reservatório do 

Lobo. 

A composição ela comunidade fitoplanctônica apresentou muita semelhança com as 

comunidades observadas em trabalhos anteriores sobre fitoplâncton no reservatório. 

CALIJ URl ( 1985), estudando o reservatório nos anos de 1983 e 1984 e OLIVEIRA (1993 ), 

nos meses ele outubro/1990, janeiro e junho de 1991, registraram uma composição 
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taxonômica que inclui muita das espécies observadas, neste traba lho. As espécies 

encontradas neste traba lho, quanto à densidade e biovolume, não diferiram das registradas 

em trabalhos anteriores, visto que Aulacoseira distans, Aulacoseira granula/a var. 

granula/a, Coe/as/rum reliculalwn, Aphanocapsa delicalissima (em OLIVEIRA, 1993), 

Cyclotela slellygem , Ch/orella sp.e Pe1ydinium gatunense são espécies que já foram 

observadas em trabalhos mais antigos. 

O Reservatório do Lobo, diante das características físicas, químicas e biológicas 

apresentadas, passou por mudanças sazonais determinadas pelas variações climatológicas, 

que favoreceram a compartimentalização espacial e temporal , devido ao futo das 

comunidades obse1vadas condizerem com o esperado (para grandes gmpos), como 

proposto por W ATSON e / a/ ( 1997), em respostas a eventos de mistura, estratificação e 

disponibilidade de nutrientes, em ambientes mesotróficos. A variação observada nas 

estratégias de sobrevivência do fitoplâncton foram : R (Aulacoseira distans ) ~CS 

(Aphanocapsa delicatissima)~CR (Cyclolela stellygera e Coelastmm reticulatum)- >CS 

(Aphanocapsa delicatíssima)/CR (Coelastmm reticulalum). 

Por fim, apesar dos muitos trabalhos já realizados no Reservatório do Lobo, ainda 

contamos com poucas informações a respeito das variações às quais a comunidade 

fitoplanctônica está sujeita diante das variações climatológicas, e se aquelas variações são 

cíclicas, uma vez que os estudos não extrapolam períodos interanuais e que foram 

realizados em anos não consecutivos. Sendo, portanto, ainda necessários estudos que 

contemplem vá rios episód ios sazonais em seqüência. 



Distribuição Espacinl c Temporal na Diversidade da Comunidade Fitoplanctônil:a no Reservatório do Lobo. 92 

9-Conclusões 

I. O Reservatório do Lobo pode ser dividido em dois compat1imentos di stintos 

quando analisadas as variações físicas, químicas e biológicas, sendo, porém, 

que nesta ultima, a compartimentalização observada em alguns meses 

esteve associada às densidades menores observadas nas estações do 

compartimento superior em re lação ao restante do reservatório. 

2. A classe Bacillariophyceae, no período seco, foi caracterizada pela 

predominância de Aulacoseira distans em densidade, e por Au/acoseim 

grmmlata var. granulata em biovolume. No período chuvoso Cyc/otella 

stelligera foi abundante em densidade no mês de janeiro de 2000. 

3. A classe Cyanophyceae representada pelo táxon Aphanocapsa de/icatissima 

predominou de outubro a novembro de 1999 e nos meses seguintes 

( dezembro/1999 a maio/2000) junto do táxon Coelaslrtllll reticulatum 

(Chlorophyceae) predominaram em densidade. 

· 4. A c lasse Chlorophyceae predominou em biovolume no período chuvoso 

(dezembro/1999 a maio/2000), representada pelo táxon Coelastmm 

reliculatum. 

5. A menor diversidade, no Reservatório do Lobo, ocorreu nas estações do 

compartimento inferior (mais profundas e mais próximas à barragem), nos 

meses de menor precipitação e no período de transição entre a estiagem e 

período chuvoso (agosto/1999 a novembro/1999). 

6. A equidade da comunidade foi maiOr no período chuvoso, no 

compartimento superior. 

7. O biovolume variou conjuntamente com a clorofila ao longo elo período 

estudado (exceção para outubro/1999, fevereiro/2000 e março/2000). Os 

matores biovolumes assim como maiores valores de clorofila da 

comunidade foram observados nos meses de maior precipitaç.-'lo. 
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8. Os táxons predominantes no período de estudo, vanaram quanto às suas 

estratégias de sobrevivênc ia em: R (Aulacoseira distans) - >CS 

(Aphanocapsa de/icatissima)- >CR (Cyclotela stellygera e Coelastmm 

reticu/atum)- >CS (Aphanocapsa delicatíss ima) /CR (Coelastrum 

reticulatum ). 

9. As espécies predominantes no Reservatório do Lobo, neste trabaU10, foram 

também encontradas em trabalhos anteriores, não havendo, portanto, 

a lteração na comunidade nos últimos anos. 
/ 
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Tabela 5a: M édia c.las variáveis Hsicas (pll, Couc.lutividade-mS.cm-, Oxigênio Dissolvic.lo-OD mg/1 e Tcmperatmn-"C) 
I . . I L b . d d . ti b cJ 1999 cru cac.la estação c.lc co c ta, no Rcscrvatono < o o o, no peno o c JUI 10 a novem ro c 

Mês Estações pH Cond. O.D. Temp. Mês Estações pH Cond. O.D. Temp. 

jun-99 M1 6.06 9.00 7.57 18.83 jul-02 M1 5.74 3.00 7.22 18.88 

M2 5.54 10.00 7.74 18.49 M2 5.29 9.00 7.83 1S.43 

M3 5.61 9.00 7.91 1S.51 M3 5.45 8.90 S.25 18.98 

M4 5.63 10.00 7.60 18.36 M4 5.16 8.90 7.40 1S.20 

M5 5.62 10.00 8.01 18.62 M5 5.1S 9.06 8.02 1S.61 

M6 5.28 8.00 7.53 18.58 M6 4.96 6.00 7.89 16.14 

M7 5.22 7.00 7.55 18.75 M7 5.24 20.50 6.84 15.65 

M8 5.32 18.00 7.40 17.70 M8 4.60 4.00 7.70 15.74 

M9 6.07 10.00 8.72 19.80 M9 5.59 10.00 8.90 19.30 

ago-99 M1 5.22 8.00 9.04 17.2S set-99 M1 4.73 10.00 8.01 20.1 3 

M2 5.51 8.00 S.98 17.01 M2 4.83 9.00 9.14 20.75 

M3 5.95 8.00 9.38 17.75 M3 5.10 9.00 9.33 22.46 

M4 5.58 8.00 9.07 16.13 M4 5.46 10.00 8.60 19.98 

M5 5.76 8.00 9.07 17.16 M5 4.S3 9.00 9.17 20.94 

M6 5.74 5.00 S.09 15.63 M6 5.26 S.OO 7.22 19.30 

M7 5.79 17.00 7.64 15.10 M7 4.34 6.00 8.41 21.68 

M8 5.53 4.00 7.73 16.20 M8 4.68 20.00 7. 15 19.90 

M9 6.50 10.00 9.19 17.90 M9 6.15 9.00 9.53 20.73 

out-99 M1 5.55 9.00 7.87 22.79 nov-99 M1 5.85 8.00 7.76 21 .78 

M2 6.40 9.00 8.05 22.83 M2 6.04 8.00 8.04 21.52 

M3 6.25 9.00 8.14 22.76 M3 6.22 8.00 8.09 22.23 

M4 6.10 9.00 7.47 22.24 M4 6.35 8.00 7.83 20.86 

M5 - - - - M5 6.17 8.00 7.96 21.78 

M6 6.38 10.00 8.42 22.03 M6 6.01 5.00 7.27 20.05 
M7 - - - - M7 5.91 15.00 7.35 20.15 

M8 6. 19 6.00 8.10 22.36 M8 5.69 4.00 6.S9 20.45 

M9 - - - - M9 6.22 9.00 7.7S 23.45 

Tabela 5b: Média das variáveis fisicas (pl I, Condutivic.ladc-mS/cm-, Oxigênio Dissolvic.lo-00 mg/1 e Tempcrntma-''C) 
ll - d I R ' . d L b 'od d d b 11999 . /2000 em cac '1 cstaçao e co ela, no cscrvatono o o o, no pcn o e ezem ro a mmo 

Mês Estações pH Cond. O.D. Temp. Mês Estações pH Cond. 0 .0 . Temp. 

dez-99 M1 5.47 10.00 6.54 23.S8 jan-00 M1 0.26 0.00 1.63 0.97 

M2 5.36 10.00 7.02 23.31 M2 0.37 0.00 1.86 1.12 

M3 5.58 10.00 7.09 23.70 M3 0.04 0.00 1.93 0.36 
M4 5.09 10.00 7.58 22.30 M4 0.24 0.00 1.84 1.10 
M5 5.53 10.00 7.42 23.79 M5 0.07 0.00 0.10 0.09 

M6 4.05 10.00 4.SO 20.30 M6 0.05 0.00 0.12 0.62 
M7 4.53 20.00 3.73 20.50 M7 0.14 0.00 0.28 0.07 
M8 4.7S 10.00 5.93 20.90 M8 0.07 0.00 0.10 0.76 

M9 6.08 10.00 S.49 23.9 M9 0.04 0.00 0.06 0.00 

fev-00 M1 0.1S 8.00 O.S1 0.19 mar-00 M1 0.1S 0.00 2.32 O.S8 

M2 0.09 8.00 0.24 0.13 M2 0.19 0.00 0.82 0.24 

M3 0.12 S.OO 0.46 0.46 M3 0.21 0.00 0.41 0.12 
M4 0.17 S.OO 1.34 0.68 M4 0.24 0.00 0.83 O.SO 
M5 0.08 9.00 0.69 0.34 M5 0.23 0.00 0.58 0.13 
M6 0.02 9.00 0.58 0.00 M6 0.23 0.00 0.27 0.00 

M7 0.07 110.00 0.1S 0.21 M7 0.25 0.00 0.91 0.00 
MS 0.07 7.00 0.53 1.00 MS 0.57 0.00 0.33 1.01 

M9 0.03 9.00 0.1S 0.00 M9 0.01 0.00 0.17 0.00 
abr-00 M1 0.71 10.00 3.04 0.54 mai-00 M1 1.19 0.00 2.26 5.12 

M2 0.19 10.00 2.89 0.66 M2 1.20 0.00 2.27 5.50 
M3 0.09 8.00 0.33 0.39 M3 1.27 0.00 2.35 5.34 

,. M4 0.13 9.00 1.53 0.59 M4 1.2S 0.00 2.28 5.44 

M5 0.05 8.00 0.38 0.17 M5 1.24 0.00 2.2S 5.47 

M6 0.44 7.00 0.34 0.20 M6 1.S6 0.00 3.47 6.49 
M7 0.06 25.00 0.21 0.06 M7 1.91 0.01 3.42 6.58 

MS 0.04 7.00 0.30 0.78 M8 1.77 0.00 3.30 6.98 

M9 0.04 S.OO 0.33 0.06 M9 3.40 0.00 4.82 11.25 
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Tabela 6a: Média das concentrações de Material em Suspensão (mg/1) na superficie (material em suspensão total- MST, 
material em suspensão.inorgânico-MSI e material em suspensão orgânico-MSO) em cada estação de coleta, 

no R ' . d L b ' d d 'unh d b d 999 eservatono o o o, no peno o e Jl o a ezem ro e l 
Mês Estações MST MSI MSO Mês Estações MST MSI MSO 

jun-99 M1 2.81 0.61 2.55 jul-02 M1 2.71 0.81 2.35 
M2 3.05 0.75 2.30 M2 3.54 0.63 2.91 
M3 2.87 0.78 2.50 M3 3.37 0.43 2.95 
M4 2.05 0.48 2.02 M4 3.99 0.56 3.43 
M5 3.26 0.92 2.34 M5 3.10 0.49 2.63 
M6 - - - M6 6.32 5.27 1.05 
M7 1.98 0.28 1.70 M7 3.60 1.30 2.30 
M8 6.29 2.49 3.80 M8 0.98 0.02 0.96 
M9 2.1 3 - 2.27 M9 2.95 0.75 2.20 

ago-99 M1 5.93 1.33 4.60 set-99 M1 3.83 1.15 2.67 
M2 6.45 1.71 4.75 M2 4.64 1.28 3.36 
M3 6.90 1.51 5.40 M3 4.08 0.91 3.17 
M4 6.86 1.57 5.29 M4 4.79 1.08 3.71 
M5 7.63 1.20 6.43 M5 4.58 0.73 3.85 
M6 5.64 0.85 4.79 M6 2.42 0.45 1.97 
M7 4.87 1.36 3.51 M7 1.75 0.01 1.75 
M8 1.74 - 1.96 M8 13.26 7.68 5.58 
M9 5.08 1.56 3.52 M9 3.85 0.60 3.25 

nov-99 M1 4.43 1.55 2.89 dez-99 M1 3.00 0.68 2.32 
M2 4.69 1.63 3.06 M2 7.01 3.20 3.80 
M3 3.45 0.57 2.88 M3 4.27 1.51 2.76 
M4 6.06 2.71 3.35 M4 7.74 3.75 3.99 
M5 5.15 6.10 3 03 M5 6.43 3.38 3.05 
M6 1.42 0.18 1.24 M6 13.52 8.87 4.65 
M7 8.08 4.00 4.08 M7 8.30 4.60 3.70 
M8 6.12 4.15 1.97 M8 9.61 5.97 3.64 
M9 3.61 0.72 2.89 M9 4.87 2.07 2.80 

Tabela 6b: Média das concentrações de Material em Suspensão (mg/1) na superficie (material em suspensão total- MST, 
material em suspensão inorgânico-MSI e material em suspensão orgânico-MSO) em cada estação de coleta, 
no R ' . d L bo ' d d d 2000 eservatono o o , nomes e Janerro e nos meses e março a maw e 
Mês Estações MST MSI MSO Mês Estações MST MSI MSO 
jan-00 M1 4.41 1.60 2.80 mar-00 M1 3.80 0.90 2.90 

M2 10.79 5.30 5.49 M2 306 0.64 2.42 
M3 4.94 1.82 3.13 M3 3.23 0.96 2.27 
M4 8.94 3.95 4.98 M4 4.69 0.98 3.71 
M5 3.85 0.76 3.09 M5 5.19 0.65 4.54 
M6 3.36 0.86 2.50 M6 7.60 3.73 3.87 
M7 4.21 1.60 2.61 M7 7.00 3.60 3.40 
M8 5.96 2.27 3.69 M8 3.46 0.43 3 03 
M9 3.50 0.92 2.58 M9 4.00 0.65 3.35 

abr-00 M1 3.01 0.88 2.13 mai-00 M1 5.03 1.17 3.86 
M2 4.11 1.08 3.03 M2 6.31 2.00 4.31 
M3 5.67 2.53 3.13 M3 4.39 0.65 3.74 
M4 6.14 2.45 3.69 M4 6.59 1.80 4.79 
M5 3.14 0.68 2.47 M5 6.11 1.89 4.22 
M6 4.35 2.55 1.80 M6 2.79 0.91 1.88 
M7 3.96 1.27 2.69 M7 10.30 4.35 5.95 
M8 4.90 1.91 1.91 M8 6.26 2.90 3.36 
M9 3.64 1.01 1.01 M9 5.37 1.39 3.98 
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Tabela 7a: Média ponderada das concentrações das formas de carbono na colLma d'água, no período de junho a dezembro de 1999, 
no Reservatório do Lobo. 

Mês Estações Alcalinida (meq) C02 livre (mg/L) C02 total (mg/L) C inorg (mg/L) C03-2(mg/L) HC03 (mg/L) 
jun-99 M1 0.08 2.62 S.98 1.63 7E-04 4.64 

M2 O.OS 1S.09 17.10 4.66 SE-04 2.79 
M3 0.08 2.73 6.17 1.68 7E-04 4.76 
M4 0.08 3.3S 6.70 1.83 SE-04 4.64 
MS 0.08 2.27 S.82 1.S9 8E-04 4.91 
M6 0.08 2.26 S.64 1.S4 7E-04 4.68 
M7 0.09 10.S4 14.32 3.91 2E-04 S.24 
M8 0.01 SS.94 S6.34 1S.37 4E-07 O.SS 
M9 0.06 7.40 9.94 2.71 1E-04 3. S1 

jul-02 M1 0.07 2.08 S.16 1.40 0.00 4.26 
M2 0.06 2.7S S.39 1.47 0.00 3.6S 
M3 0.06 3.21 S.8S 1.S9 0.00 3.6S 
M4 0.06 4.38 7.02 1.91 0.00 3.6S 
MS 0.06 2.44 S.08 1.38 0.00 3.6S 
M6 0.07 7.91 10.99 2.99 0.00 4.26 
M7 0.08 13.44 21 .36 S.82 0.00 10.97 
M8 0.06 7.98 10.18 2.77 0.00 3.04 
M9 · 0.06 4.28 6.92 1.88 0.00 3.6S 

ago-99 M1 0.09 0.72 0.11 4.78 1E-03 S.63 
M2 0.09 1.1S 0.11 S.11 4E-03 5.48 
M3 0.09 1.61 0.12 S.S7 4E-03 S.48 

i' M4 0.09 1.40 0.12 S.36 4E-03 S.48 
MS 0.09 1.3S 0.12 S.31 4E-03 S.48 
M6 0.08 7.3S 0.24 10.87 4E-03 4.87 
M7 0.11 S.81 0.24 10.6S 4E-03 6.70 
M8 0.07 9.S1 0.28 12.S9 4E-03 4.26 
M9 0.09 1.S7 0.12 S.S3 4E-03 S.48 

set-99 M1 0.11 0.93 0.13 S.78 3E-03 6.71 
M2 0.11 0.39 0.11 4.78 0.00 6.08 
M3 0.11 0.66 0.12 S.28 0.00 6.39 
M4 0.10 1.31 0.13 5.70 0.00 6.09 
MS 0.11 1.2S 0.13 S.6S 0.00 6.09 
M6 0.08 2.48 0.36 16.00 0.00 4.88 
M7 0.09 4.44 0.19 8.40 0.00 S.48 
M8 0.09 9.94 0.31 13.90 0.00 S.48 
M9 0.10 1.4S 0.13 S.8S 0.00 6.09 

nov-99 M1 0.06 4.23 0.14 6.61 0.00 3.28 
M2 0.06 3.79 0.14 6.43 0.00 3.6S 
M3 0.06 14.SO 0.38 17.14 0.00 3.66 
M4 0.06 S.37 0.17 7.79 0.00 3.3S 
MS 0.06 4.81 0.16 7.01 0.00 3.04 
M6 O.OS 10.12 0.27 11 .88 0.00 2.44 
M7 0.07 10.S1 0.29 13.15 0.00 3.66 
M8 0.06 4.S9 0.1S 6.79 0.00 3.04 
M9 0.06 6.33 0.17 7.47 0.00 3.05 

dez-99 M1 0.06 7.09 0.22 9.73 0.00 3.66 
M2 0.06 6.95 0.22 9.S9 0.00 3.66 
M3 0.06 S.9S 0.19 8.37 0.00 3.36 
M4 O.OS 7.80 0.23 10.11 0.00 3.20 
MS 0.06 6.71 0.21 9.3S 0.00 3.66 
M6 0.03 20.92 O.SO 22.24 0.00 1.83 
M7 0.05 24.12 O.S9 26.32 0.00 3.05 
M8 0.04 12.17 0.39 17.42 0.00 2.44 
M9 0.06 6.78 0.21 9.42 0.00 3.66 
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Tabela 7b: Média ponderada das concentrações das fonnas de carbono na coluna d'água, no período de janeiro a maio ue 2000, no 
:, Reservatório do Lobo. 

Mês Esta ões Alcalinida (meq) C02 livre (mg/L) C02 total (mg!L) C inorg (mg/L) C03- HC03 (mg/L) 
M2 0.05 5.07 7.27 1.98 0.00 3.05 
M3 0.06 3.78 6.20 1.69 0.00 3.35 
M4 0.05 4.35 6.45 1.76 0.00 3.04 
MS 0.06 3.41 5.83 1.59 0.00 3.35 
M6 O.OS 9.60 9.60 2.61 0.00 3.05 
M7 0.07 6.00 9.08 2.47 0.00 4.26 
M8 O.OS S. 15 7.35 2.00 0.00 3.0S 
M9 0.05 3.03 5.23 1.42 0.00 3.04 

fev-00 M1 0.06 19.62 6.1 1 0.45 7E-05 3.84 
M2 0.06 20.3S 6.24 0.46 SE-05 3.S1 
M3 0.06 15.01 4.84 0.35 1E-04 3.81 
M4 0.06 17.09 S.32 0.39 5E-OS 3.3S 
MS 0.06 1S.23 4.85 0.35 7E-05 3.54 
M6 0.06 30.71 9.10 0.67 4E-05 3.66 
M7 0.04 30.29 8.74 0.60 2E-OS 2.44 
M8 0.07 14.26 4.73 0.35 1E-04 4.27 
M9 0.06 18.94 5.88 0.43 6E-OS 3.66 

mar-00 M1 0.07 12.01 1S. 17 4.14 0.00 4.39 
M2 0.07 9.32 12.30 3.35 0.00 3.97 
M3 0.08 3.21 6.91 1.88 0.00 S.12 

i • M4 0.08 7.86 11.30 3.08 0.00 4.76 
MS 0.09 4.05 8. 12 11 .52 0.00 5.64 
M6 0.08 21.7 2S.22 6.87 0.00 4.88 
M7 0.15 6.44 13.04 3.55 0.00 9.14 
M8 0.04 8.82 10.58 2.88 0.00 2.44 
M9 O.OS 3.82 6.02 1.64 0.00 3.05 

abr-00 M1 0.07 12.79 15.64 4.26 0.00 3.78 
M2 0.06 11.88 14.43 3.93 0.00 3.53 
M3 0.06 10.41 13.05 3.S6 0.00 3.66 
M4 0.06 10.80 13.33 3.63 0.00 3.51 
MS 0.06 9.65 12.07 3.29 0.00 3.36 
M6 0,07 19.43 22.51 6.14 0.00 4.27 
M7 0,13 20.76 26.48 7.22 0.00 7.93 
M8 0,06 10.75 13.39 3.65 0.00 3.66 
M9 0,07 14.07 17.15 4.67 0.00 4.27 

mai-00 M1 0.06 13.59 16. 19 4.41 0.00 3.60 
M2 0.06 7.78 10.42 2.84 0.00 3.66 
M3 0.05 10.38 12.58 3.43 0.00 3.05 
M4 0.06 10.4S 13.02 3.55 0.00 3.56 
M5 0.06 9.75 12.39 3.38 0.00 3.66 
M6 0.05 13.25 15.45 4.21 0.00 3.05 
M7 0.09 7.54 11.50 3.13 0.00 5.48 
M8 0.04 13.98 15.74 4.29 0.00 2.44 
M9 0.08 13.69 17.21 4.69 0.00 4.88 
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Tnl>ela 8a- Médias ponderadas e D esvio Padrão (DP), nas estações Ml-M5, das concentrações de nutrientes 
pnrticulados totais e dissolvidos (N02; N03; NH4; NT; PI; PTD;PT e Si) na coluna d'água, nos meses de 
junho a novembro de 1999, no Reservatório do Lobo. 

Mês Estações 
N02 N03 NT Pl PTD Si 
(~g.L 1 ( .L 1) mg.L1

) (~g/L 1) (~g/L 1 mg/L1
) 

jun-99 M1 3.46 12S.29 0.83 2.70 4.98 2.30 
M2 3.8S 12S.40 0.64 4.98 6.22 2.41 
M3 3.23 121.S1 6S.26 O.S8 3.17 4.2S 40.18 2.27 
M4 3.86 133.S2 S2.94 O.S3 4.06 6.34 4S.48 2.76 
MS 3.48 120.12 83.20 0.48 4.90 7.26 38.17 2.21 

M6 2.6S 30.8S 1S.64 0.13 4.S1 S.96 40.89 6.63 
M7 1.26 69.14 16.S8 0.08 2.81 3.8S 40.01 S.38 
M8 10.31 233.44 68. 12 0.48 19.12 23.12 102.90 6.11 
M9 3.06 130.72 78.23 0.41 2.94 S.S3 46.74 2.20 

ju!-99 M1 2.30 131.46 27.S2 1.21 7.61 11.4S S3.S8 2.3S 
M2 2.82 126.31 12.87 0.76 6.44 7.28 S6.38 2.18 
M3 3.26 131.76 21.16 1.03 4.73 8.08 S8.21 2.04 
M4 2.10 127.S8 18.08 1.17 7.S4 11 .96 60.28 2. 91 
MS 2.9S 139.01 18.96 0.60 S.80 8.67 S2.60 2.00 
M6 1.84 36.10 3.02 0. 18 8.49 10.10 44.43 6.63 
M7 18.46 338.24 6S.72 O.S1 20.S2 28.8S 93.36 S.S9 
M8 2.SO 78.78 4.SS 0.09 7.84 9.39 43.4S S.4S 
M9 3.02 144.67 28.01 0.38 7.2S 8.79 S4.42 S.46 

ago-99 M1 1.99 3S.23 8.89 0.9S 6.26 8.64 S2.17 1.16 
M2 2.30 3S.24 S.27 0.71 7.7S 10.30 S6.83 1.22 
M3 2.49 27.S8 9.63 0.7S 9.96 12.40 S9.08 1.37 
M4 2.81 41 .8S 27.86 1.40 6.84 9.S9 S3.30 1.78 
MS 2.S3 42.2S S2.84 1.16 6.06 8.73 S6. 11 1.13 
M6 1.97 23.72 S4.47 0.78 7.2S 7.78 42.71 7.35 
M7 14.96 334.9S 129.70 0.99 22.82 27.97 98.93 S.17 
M8 2.63 61.43 SS.48 0.64 8.14 10.08 66.88 6.06 
M9 2.74 47.2S S4.42 0.89 8.S1 10.20 S7.77 1.23 

set-99 M1 1.98 10.21 30.78 0.8S 33.82 39.32 119.8S 0.73 
M2 1.94 12.93 14.42 0.73 33.92 39.S8 124.01 0.97 
M3 2.13 12.21 21.27 0.24 33.36 38.86 120.98 0.74 
M4 1.99 13.63 O.S2 0.13 3S.22 39.SO 118.71 0.92 
MS 1.S4 10.46 11 .21 0.10 27. 17 37.34 116.18 0.67 
M6 2.40 13.69 1.29 O.OS 31.89 38.60 110.42 S.20 
M7 1.48 13.06 3.81 0.17 28.38 33.8S 102.38 3.S1 
M8 7.40 102.81 S.SS 0.86 47.27 61.61 190.70 S.38 
M9 3.2S 14.69 24.94 0.42 32.39 41 .08 12S.90 0.84 

out-99 M1 2.02 11 .16 3. 11 0.42 10.04 8.04 41 .92 0.86 
M2 1.99 17.11 3.22 O.S6 3.99 1.88 49.78 1.01 
M3 1.3S 11 .74 3.09 0.3S 4.87 2.40 69.63 0.79 
M4 1.39 17.30 3.42 O.S5 2.83 3.87 S3.19 0.80 
M6 2.S1 13.28 1.91 O.S2 8.S2 8.86 93.S7 2.S4 
MS 2.34 26.SO 3.61 0.64 3.S7 3.SO S4.S9 1.10 

nov-99 M1 1.6S 6.91 1.46 0.43 3.89 9.78 O.SO 
M2 1.73 6.14 1.03 0.32 4.43 11.22 O.SO 
M3 2.29 20.83 1.68 0.28 4.98 1S.60 O.S1 
M4 1.74 9.S9 0.74 0.27 8.60 12.88 O.S3 
MS 1.68 6.64 0.88 0.30 3.31 11.9S O.S1 
M6 2.30 20.82 O.S6 0.37 3.84 8.1S 1.09 
M7 13.98 362. 19 4.91 0.37 17.88 36.44 1.29 
M8 2.34 39.43 1.00 0.28 3.09 10.48 0.74 

M9 4.17 14.90 1.66 0.42 7. 16 17.08 O.S9 
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Tabela 8b- Médias ponderadas e Desvio Padrão (DP), nas estações M I-MS, das concentrações de nutrientes 
particulados totais c dissolvidos (N02; N03; NH4; NT; Pl; PTD; PT e Si) na coluna d'água, nos 
meses de dezembro de 1999 a maio de 2000. no Reservatório do Lobo. 

N02 N03 Nh4 NT P l PTD PT 
Mês Estações ( .L 1) (~g .L 1) (!Jg.L 1) mg.L1) (~g/L 1 ( JL1 

dez-99 M1 1.75 11 .57 5.37 0.26 4.70 34.68 
M2 1.84 20.97 4.94 0.33 5.1 2 48.33 1.19 
M3 1.63 12.28 3.61 0.21 4.52 50.11 0.89 
M4 2.33 30.00 1.62 0.59 5.18 62.38 2.06 
M5 1.74 12.08 3.36 0.42 4.33 48.10 0 .84 

M6 5.02 9.82 0.70 0.56 8.65 18.44 75.69 5.56 
M7 4.89 19.59 1.84 0.79 16.00 27.31 90.19 6. 37 
M8 2.63 22.34 1.12 0.23 5.12 7.36 57.78 4.99 
M9 1.59 12.44 6.69 0.33 5.95 8.95 54.06 0.98 

jan-00 M1 2.23 31 .71 6.18 0.48 9.12 11.47 32.41 0.32 
M2 2.05 36.90 3.47 0.31 11 .32 12.45 61.15 0.33 
M3 1.85 31 .21 2.89 0.33 9.99 14.69 42.43 0.31 
M4 2.29 14.21 2.42 0.42 5.85 10.60 41 .22 0.21 
M5 1.61 14.46 2.00 0.37 4.50 10.76 28.60 0.09 
M6 3.74 13.40 1.43 0.23 6.59 10.92 31 .27 0.43 
M7 4.27 22.76 2.08 0.61 6.92 16.96 85.25 0.48 
M8 2.39 12.92 0.44 0.33 5.77 7.78 41 .62 0.23 
M9 2.82 33.70 2.55 0.37 8.07 11.45 35.20 0.12 

fev-00 M1 1.41 8.32 1.88 0.36 2.66 4.15 27.17 1.12 
M2 1.76 4.68 0.27 0.31 3.04 5.04 30.87 1.53 
M3 1.48 12.54 1.56 0.28 2.18 3.26 26.03 1.17 
M4 1.64 6.55 0.24 0.45 2.63 6.05 36.30 2.22 
M5 1.17 11 .87 1.04 0.35 2.18 2.94 29.12 1.28 
DP 0.17 0.73 0.49 0.02 0.39 0.75 5.72 0.04 
M6 6.31 18.07 0.46 0.23 9.50 13.10 42.20 7.57 
M7 20.95 47.07 1.07 0.47 36.14 49.70 123.06 7.79 
M8 1.59 14.83 1.08 0.37 1.49 6.67 33.09 1.95 
M9 1.27 13.86 1.82 0.37 1.99 5.33 32.73 1.24 

rnar-00 M1 2.98 10.15 3.14 0.36 6.82 16.31 29.92 0.98 
M2 3.72 5.32 1.90 0.36 6.96 16.54 28.88 0.96 
M3 2.36 6.67 0.48 0.24 4.69 12.93 26.66 0.91 
M4 2.84 7.87 0.88 0.26 4.71 13.20 33.41 1.12 
M5 2.24 7.17 1.59 0.21 3.41 12.66 32.40 1.00 
M6 4.72 19.87 20.74 0.19 9.73 13.31 31.71 1.89 
M7 15.99 39.44 2.03 0.37 30.99 47.82 76.63 1.71 
MS 4.13 25.87 0.03 0.33 4.09 16.40 30.49 0.94 
M9 2.74 13.33 2.69 0.37 5.23 15.17 32.95 0.95 

abr-00 M1 2.07 15.84 4.01 0.27 3.82 10.32 23.50 1.09 
M2 1.97 17.55 2.28 0.37 2.52 11.20 29.44 1.35 
M3 1.93 9.47 1.40 0.15 3.04 10.70 30.41 0.93 
M4 2.33 14.88 1.77 0.27 3.82 13.75 33.02 0.87 
M5 2.07 15.07 2.12 0.23 3.17 9.58 25.94 0.87 
M6 4.40 33.73 2.12 0.33 4.34 9.48 25.39 0.78 
M7 40.24 551 .78 16.75 0.51 44.38 65.13 102.12 1.55 
M8 3.83 26.05 1.48 0.28 4.52 14.98 36.16 0.92 
M9 2.68 117.01 2.47 0.23 2.22 14.81 28.89 0.85 

rnai-00 M1 1.57 13.28 2.08 0.29 1.27 8.66 27.73 1.22 
M2 1.45 7.52 1.41 0.22 1.82 9.99 31.61 1.02 
M3 1.20 6.48 1.04 0.39 1.13 9.21 27.09 0.95 
M4 1.65 16.25 0.47 0.32 2.16 9.58 35.51 2.26 
M5 1.01 5.39 0.51 0.32 1.14 7.45 28.88 1.94 
M6 1.25 28.13 0.65 0.33 4.00 6.79 18.38 7.40 
M7 12.84 313.17 1.71 0.74 5.66 22.69 79.80 4.48 
M8 1.58 47.15 0.63 0.19 0.77 7.73 24.82 4.11 
M9 1.64 26.07 1.93 0.37 0.77 6.96 29.16 2.27 



Divisão Classe 

Clllorophyu Chlorophyccac 

tabela 1 Oa: Listagem das espécies observadas na comunidade fitoplanctõnica. no Reservatório do Lobo. 

Ordem 

Volvocales 

Família 

ChlorcU:x:coe 

Chlomydomon:>d:x:coo 

Chlorococc.:sle~ 0\loroc:occncca~ 

Mlcroctln~ceao 

Coccomyxaceoc 
CoelostrJCC~e 

Coelostroce~o 

Dlctyo:phoeriocc~o 

Golcnklni~ce:l 

Hrddrodlcty:x:eoe 

0ocyst~CC30 

P~lmeloceac 

R:>drococcoccoe 

nome cientifico 

Cccnocy.;ti: Kor~cl'bkCN. 1953 
Hclcococcus mucicc/u:: Kor3. 1953. 
Mycaotrocdron cclkro H~n$fJ. 18$10. 
~oudoquodrlt;ulo Loco:: to do Oro=. 1973. 
C4r!OI'Io Dre::lng, 1866 
Chlomydomono: onguiOIJO 
Chlomydomon:>$ Eironborg 1833. sp 2 
Sciroodcno ploncl.óm'c<l (SkiJ}II) Philiphoso 1967 
Totrocdron otr. Mcdlocr/3 Hind. 1980 
Totrocdron coudatum (Corda) Hon'!)lf(J 
Slfchococcus Nogc/1, 1849. 
Stlchococcu: sp1 
Totrocdron grocilo (Rcm:ch) Hon:g~rg 
Aconth<»phocro Lerrw-notmonn 1696 
élokotr1X W11/0 
Coclo:trun combrlcum kch. 1868 
Coclostrun rclicu/41un (CkJng.) Scnn. Vor. rcliculotum DanQ. 1889. 
CocftJ:ttun rot1culatun vor. cubtJnum Kom 1975. 
Botryococcus K<JfZJng 1849 
DíctJosphoorium pulchcllum Wood. 1672 
DíctJo::phfJCrium 3phagnolo Hmd. 1!)$(). 
Golcnloroo rod1oto Chodot 
Ptxfiawun duplt»< Moyon vor. duplcx F. duplcx 1829 
Ptxf1MIFUn Moyon 1829 3p1 
Pod1t>Slrun totro• (étr.) Rolf:;. 1844. 
Anl<i•lrodD<JmU$ dcn:l/3 Kors .. 1953 
AnlostrodD<Jmus groclli: (Rcln$Ch) Kors . 1953 
AnlostrodD<Jmu: SPifDI/$ (Tt.rnor) LcmmormtJnn. 11108 
ChlorelltJ vulgom 801; . 1890. 
Chloroloblum minutum (Nog.) Kom.-Ler;n . 1969 
Kirchncric/lo conlato (Scmidlo) Bohl. 1897. 
Kirchnoricllo itroguloris (G.M. Srrrtll) Kor.;. 1953. 
KJrchnen<!lla lunori: (Kirchin) Moob, 1894. 
KJrchn<X"IIllla obD<Jo (W,WC3t.) Schlridlo 1803. 
Logcrholmio Chodot 1895 
Monorrophydlum orcuolum (Kor3.) Hind. 1970. 
Monorropltydwm e/reino/o (NyQ.) Nyg .. 1979. 
Monorrophyd1um 1fTOQuloro (G.M. Srrrtll) Kom.- Logn. 1969. 
Monorrop/tyd1um minutum (Nog.) Kom. 1979. 
Monorr~pltydium toffilc (Weat & Wcst) Kom-Logn. 
Ncptrocyrium 1/mne/IC<Jm (G. M. Srrrth) G.M. Smilh 
C>ocystl: loc~tri: Chod 1697. 
Oocystl• rn;;r..sOflli L.cmm 1608. 
OutJdng!J/o clostOfiOidSO (Bohl) Pnntz, 1015 
Astorococcu:: limné&cus G.M. Srrrth 1JU8. 
Chlorocoocum 1842 sp1 
Choocoocu: d13por:u: 
Clordíce<J n ldcn&fiCildo :p1 
Sphoorocy"'" plonctómco (K@kov.) 
Sphoorcx:y:JII: :cirocurr Chod. 1897. 
éutctromor<J3 folt1 (Hind.) Kom 1079 
éiJ!ctromorus WQ/ton :p1 
GIC?OOC}'?Ii~ Nagc/1. 1849. sp1. 

forma 
geométrica volume 

c:;iero 14.1 

cstcro 14.1 

cslcrJ 267.9 
clrpsordc 100.5 

cstoro 33.5 
c:;loro 523.3 
cslora 113.0 
2 cone~ 444.1 
Plromrdo 480.0 

rctangulo 10.0 
cilindro 50.2 
cslero 4.2 
retangulo 337.5 
csfer~ 65.4 
2 cone~ 88.8 
csfer~ 28,716.3 

cster~ 904.3 
c:;iorJ 9,198.1 
ClrpSOidO 7.234.6 
cslcro 113.0 
cslor~ 4.2 
cstcro 267.9 
prrsrro cl1ptico 678.2 
pnsm:a chptlco 84.8 
prrsrro cliptico 1,519.8 
cilindro+ 2 cone:; 226.6 
cilindro• 2 con~ 189.0 

Cilindro• 2 con.,; 184.9 
c:;fero 14.1 
Cilindro• 2 conc:s 358.7 

2coneo 80.5 
2 cones 134.9 

2 conco 226 

2 cones 219.7 
ollpsoido 523.3 
2 cone~ 126.2 
2 cone:; 101.3 
2 cone~ 351.9 
2cones 80.5 

2coneo 31 .6 
c:;tero 1,436.0 

cl1psoido 678.2 
cl1psoldo 226.1 
cllpsolde 24.1 
c:;iero 904.3 
cslero 267.9 
cstero 33.5 
c:;fero 523.3 

cstoro 91 .9 
cstero 229.7 
este r~ 904.3 rv 
csforJ 65.4 rv 

cstero 267.9 



Divisão Classe 
Chlorophyt:> Chlorophyce~e 

Oedogon,cphyceoe 

Proslncphyceoo 

Ulvophyccoc 

Trcbou.'<iophyceac 

Zygncmaphyccao 

tabela 1 Ob: Listagem das espécies observadas na comunidade fitoplanctônica. no Reservatório do Lobo. 

Ordem Família 
Chlorococcoles Scenedcsmoccoc 

Oedogoni:>le$ Oedogomococ 
T etrasporales T ctrosporaccoo 

Trentepohllales Trentcpohllaceoe 

Oedogonioles Ocdogoniocao 

Polyblephorldoles Pod1nomonad:lCO;lO 

Ulotrlcholes Ulotrichoceac 

Plcurostralos 

Zygnemotales Desmidlacroe 

nome cientifico 
CrtJCigcnkJ fenc~IToto (Schmldle) Schrndlo 1900 

CrtJCtgcniol/o Lemmer=nn 1900 
Diccllulo plonct6nlca SUir, 1926. 

0/dyrnocysrís fino Kom, 1975. 

Sccned<JSmus acurrlnotus (Lagcmetm) Chod:Jt. 1902. 
Sconede<;mus ormotus Chod. 1913. 

Sconcdesmu:; bicaudotu:; Oed<r.~. 1925. 

Sccnedcsmu= cf. pecsons1: f S. ponncnlctr. scnsu Kom & Lud.] {noch Kom & Lud. 1 972) 
Sccncdcsmu:; donllculotus Logcrh . . 1882 

Sccncd«:mu= ocqf>IS (Ehronb<><g) Chod. 1926 

Sccnedesmu= gronulotus W. & G.S. West. 1597. 

Sconcd<JSmU$/Ongspino chod:Jt. 1913 

Sccned.xmus praul>crons Frlt::.Ch, 1927. 

Tctroll~toc logcmolm11 Tell., 1916. 

Sccnedesmus quodricaudo (Turp.) Breb. Sensu Ched. 1913 

Oedogortlum Llnk sp1 

Schy;zochlomy~ gclobnoso A. Broun, 1849. 

Phy:IOI,num Prlnc:. 1921. 

Oedogonlum Link 1620 $1>1 
OedogoflJum Lln k 1 820 sp 2 
Flultomonos mnlllo Slcu. Ex. C.Blc 
Pedmomono: Korschikoff 1923 

Ulotmc Kutzlng sp1 

Ulotrix Kutzing sp2 
Trebouxlo Puymaly. 1924. 

M!rcdo::mus lncus (Brcblsson) 

cf. Tcíllnt;1G gronuloto (Roy & BlC$.) Boum. 

cf. Tcl/1ngllt gr:Jnuloto (Roy & S.ss.) Boum. 
Clcxtcnum CCf"otJum 
Clcxtcriun ocutum 
Closteflun 1/bn!Jfl"enso 
Ccxl7lllrium Corda sp1 

COISI'n:lfium mojoo 
Ccxmonum <Ynotum 
Co::marlum quiJdrotum R:llfos 
Desmldto n ldentdu:oda sp1 

Desmld1a n Identificada sp2 

Ocsmdium cylindrlcum 
Onychonomo WoJIICh 
Pontum Do Brebl::son 
Slour<l3trun ooculiferum Wost 

Sleurastrun /optoclodum Nordstcdt 

Slouro~ITun Moyen sp1 

Slouro~ITun Moycn sp2 

Stouro:;trun Meyen sp3 
SlourD~~ITun psC>udoo:oboldi 
Slourostrun v~Ytum Ralls 

Slourodo:mus brOVIspmo (Brcbi:;son) 

Slourodo~mus clc!p.oldro 
Slourod<>o:mtr. gillb« (Ehr.) Te~ . Var ltmnophllus. 

Slourodo:;mus mt~mllotus {NordGt} Te~. vor. mamdlotus 

Stt!urodosmus phimus (Turn.) Thom Var. robustu:-. Tell. 

Slllllfodosmus trionguiiJf)s 
Tclmem<Ytr. brobl:somi 

forma 
geométrica volume 
cubo 864.0 

cubo 1.000.0 

c:;lor~ 4.2 

elipsoldo 25.1 

elljY..OidC 150.7 

ollp:;oldo 50.2 

el1psoldc 130.8 
ollp~oido 1,674.7 

ollpsoldo 263.5 

cllpsolde 126 
ollpcoido 130.8 

cl lpso1de 376.8 
cilpsoido 1.017.4 

287.0 

el lpsoido 418.7 

cilindro 1.033.9 

cilindro 50.2 

clilndro 785.0 
cll1ndro 98.1 

c:lloro 24.4 

el lpsoldc 5.4 

csfor~ 1.436.0 

cilindro 150.7 

Cilindro 35,607.6 

csfcr~ 33.5 

2 cones truncados 101.3 
clllndro•2mctodos 
do csfor::~~ 261.7 
clllndro+2mct;Jdcs 
do c:lleras 261.7 
2 cones 754.1 

2 cones 605.4 

2cones 357.5 

2 mct:ldos cllpsoldo 6.3 

2 mctodc:; eltpsolde 29.3 

2 mct:ldes ellpsoido 1.205.8 

2 mctodos ollpsolde 71 .2 

2eslera 359.0 

2eslera 67.0 

etllndro 10.048.0 

2 eltpiSOICICS 56.5 

rctongulo 512.0 

2 cones truncados 541.1 

2 cones truncados 393.4 

2 cones truncodoo 357.5 

2 cones truncados 1226 

2 cones truncodos 219.7 
2 cones truncados 182.9 

2 cones trunQdos 323.7 
2 cones truncodo:; 175.5 

2 cones truncados 588.7 

2 cones ttuncodoo 415.7 N 
2 cones trunc::~d~ 323.7 vJ 

2 cones truncados 383.9 

2 cones tn..m~os 135.3 

cllpsoldo 2.210.6 



Divisão Classe Ordem 
Baclloriophyt:> Bacilloriophyccoc Ccntrolc:; 

Bocillorlophyccoc Pcnnolc:; 

tabela 1 Oc: Listagem das espécies observadas na comunidade fitoplanctõnica. no Reservatório do Lobo. 

Família nome cientifico 
Thalasslos~raccoc AIJiaco:err:> d1st.Jns (Ehr.) $mon$Cn 1979 vot di31.)M 

Au~&r&grllnulafe (Ehr) Sut>ensen vr :~ngu$J/301ma (0 r.tJIIer) Smonsen F Af>91JSJ1~4tm~ 1SI80 

Aulaa:>s.,./1 granula/e (Ehr) SmcnSI"l vw grenuJIJte F g:'nu/4/e 1980 
A~(llf,J gronulole (9\r) S.mcnr.cn vr mv:zo"*~ (Metster) Sunon~en 1979 
A~Oir:J 1>0r.og11 Lemmerm•nn 

AIJ/IIa:>se<rJ 1/MIC.J (Ehr) Ku1z 
Cyclolel/t :tllllti}tl'a Cl01111 & Grunow (tn V•n HI!Urck) 1882 

Gr~tmmathopllere !'MI'mo (Lyngbye) Kua: (Hu!ll, 1930) 
Anomooonc1doccac Anomotln<!itl Plrtzor 1871 
Anomoeoncidoccac AnomotlnCJs 3PhtJco-opllero (Kue1Z ) 

Achn:>nthaccae A&hMnlhoo Bay 1832 3P 2 

Bacíllarlaceao 

Dlatomaccae 

Ep~hemíocoao 

Eunotlocoac 

Fragliarlaccae 

A&hnonlhos Bocy 1832!i!>1 

Achnonlh«; ''""""" l.;lnge-Bcrt:liol 

AchMnih«; mnllli-'31l'nll Kuttlng 1834 
B«:rllllftB Gmcilln ap1 
&ctllorto Gmetlln !i!>2 
Boclllonll Gmcllln ap3 
Hantz3Chto emP'""Y3 (Ehr) Grunow 

Nitzxlll& d1s~1patol (Kucc) Grunow 

Nttz•ch1tt Hassal1&45 

Ntt::chto lumldJ (Brcb. Ex KuctZ.) van Hcurek 
A=ltl<tonel~ fourrxse ~I (PlllriCk :and Reine<) 

A3tonor:olla Ha!i~ ap1 
Tob<:lltrto fcnestrote vor mtt:r~lo Grunow 

ToboiltJntJ f/oc~o (Robh.) Kutl:ing (5.ppcn Konplcx) 

EpithM'IIll BrêbiG$011 
Eunorla btiunofls ver muooplllle Lange-Bertalot & Nc<pel 

Eunotlo d(!I'I/K:ul~tt (~bi~on) Rabenhc<st 

EunOI.Io diodon (Ehr.) >enS<I lato 

Eunotto I!'XtgCJo (B~br.:son) ~bcnh015t :sensu l:tncto 

Eunoti~ pibbosll Grunow 

Euno/11t pi8Cte/1s Mell!~r 

Evno/111 hiiXOfl/yptv: (Ehr) 

Eunot/D rmplícato Norpol & L~ngo-Bcrtalot 
f:IJf>O(io lntcr~ia (Kt;~Ssk!>) Norpct & Lango-Se~t;~lot 
Eunoti.:t ltn«JJet~ Hu~. 
EIJIIOI.tlt neogtllt Mlgui:J 

Evnot11t pu/vdcco Grunow 

Eunot10 pOpt/io (9\r) Grunow 

Eunot10 sllvoh<YCynlo Norpcl, Van Sul! & t..lnge-Bettolot 

Evnotla ~udetlco O. Mullor 
Euno/1~ lr10don (Ehr.) 

FrG'}t/01'10 CltPIJOM vor pror;t/1~ (O~p) Hu:;ted! 1951 
Fragtfllrlil ao/on(lrl~ts Kl!lon (Hu~ 1930) 
FrogtiiJdiJ Vlft>!JC()n~ R~ 1843 
Slnodrll vlnlt (Nl!Z) Ehr. <P<~~rlck .lnd R~iner 1966) 
Synlldro cteus (Kul%ing) 

Syncdra ocu~ (Kutzlng) 

forma geométrica volume 
cilindro 401.92 
cil indro 791.28 
cilindro 1271.7 
Cilindro 2769.48 
Cilindro 502.4 
c1llndro 1271.7 
Cilindro 282.6 
prlsmo eliptico 2000.18 
prl~mo cliptico 158256 
pr13ma cl1pbco 1356.48 
pr.::ma cl lpbco 276.32 
Pnsma ou 
Parorclogramo 168 
prl~ma ollptico 194.68 
Prisma ou 
Par:>rclogr:>mo 64 
rctongulo 5236 
rctangulo 1168 
rctongulo 496 
rctangulo 1062 
Pr1Sn'kl OU 
Parorclogramo 112 
Prism::a ou 
Pororologramo 108 
Prisma ou 
Pararologr:>mo 912 
rctangulo+ 2 cilindros 807.68 
rctongulo+ 2 cilindro:; 869.76 
rctangulo 938 
rctangulo 1552 
clmbololdo 75.36 
mco prbm:> cliptiCO 785 
mco prbma clip~co 1494.64 
mco prbmo cllpuco 576.975 
l'l"oeiO pr15ma cllpnco 251 .2 
tnC!O pnsma cllp!ICO 376.8 
tnCIO prisma cllptlco 785 
me o prisma ollptlco 13480.02 
melo prbmo clipt lco 353. 25 
meio prbma clipt lco 274.75 
mco prisma cllpueo 12057.6 
mco prbma eliptico 671.175 
l'l"oeío priSma cllpnco 7850 
meio prisma eliptico 2612.48 
melo prl~ma cllptico 1570 
melo prisma ellpt lco 87,92 
mco prO.ma cllpt lco 1256 
prisma ollptico 2826 
prisma c liptico 828.96 
priSma cllpt1co 189.9072 
rctongulo 896 
rctangulo 2069 
rctongulo 3704 

IV 
~ 



tabela 10d: Ustagem das espécies observadas na comunidade fito21anctônica. no Reservatório do Lobo. 

Div isão Classe O rdem Família nome cientifico forma geométrica volume 

Bac1l3rioph~ B3CIII;>r10phyce::te Pcnn::tles N::tvlcul::teeac Amphoro (Ehr) :p1 Clmbei01d0 188.4 

Ampl>ora oval~> Kuetz1ng clmbelo1de 104.7 

Amphora oval/o •• lf(f1n& (Kuetz.) van Heurck ex D~ Ton1 clmboloido 153.9 
Cyrn/Xi/111 nav1cullf~~ !Y.Jorr.w ~vo 18Q4 vl)l' nw/Cullforrru clmbololdo 322.4 

Cym/>e/IIJ pu~/1/o (Grunowj clmbcloldo 87.9 

CymbMiiJ turndiJ (Sreb. Ex Kuetz) v~n Heurck clmbeloldo 523.3 
Frustulta aa&~norwa (Br6baon) e~ Wrr Smdh Costa 1m v ar Cte:J$<11ervla priSm:> elíptico 1073.9 

Fru:;tu/UJ rho~ (Enr) DaTon1 pnsm:> el lp~co 3359.8 
Frll$!u/I{J rhom/x:lkkl$ var. soxonlca (Rabh.) DoTon1 pr1$m:> ellp~co 2298.5 
Gcmphotl<!mo ocurn,.,.tum Ehr auQur Ehr. goml'onornóido 431.8 

Gcmphon«M aupcr Ehr gorrtonornóide 325.2 
Gcmphontlmfl eMaceum (Lyngbye) Kutz ng goml'onernóide 431.8 

Navr<:LIIa CJJpi/ata (Ehr) VIII hung.-rc• (GNn.) pri~m::t elíptico 163.3 

NOviCUII CIYPIOOI1f)helo Kuetzlng prism::t ollptico 370.5 
NtJVieuli! etrgw (Gregory) Mui ler pri~m::t ellp~co 194,7 

Novrcu/o or1hon«>>dN Hust prlsm::t elíptico 8729 

NtiVICUii! raar~ v111. t~Jtt (Srtob. ex Kuecz.) prism:> el l~co 295.2 
Nawcu/a rhyr>cOCflphtJJa Kutt1ng pnsm:> ellpt1co 590.3 

Prbrro ou 
Novrcultt oc/lrQd01'1 Mo.stor Por::trelogr::tmo 144.0 
Prnnulena giHIIillo (Oonk) Cleve rct::tngulo 2880.0 

Prnularlll me=ci"PP• (Ehr) W SmM rct::tngulo 1704.0 
Prnu/IJnaoubsolarr• (Grunowj Clt'Ve rctongulo 3616.0 

Noldl::teo::te Nt:idlum Pfi!Zor 1871 sp1 pri~m::t ollp~co 1500.9 
Prlsm::~ ou 

Pteurosigmatace::te Plec.rOOt;JfTIIt W Smtn 1852 Por::trelogr::tmo 540.0 
Rhyzosoloni::tce::te Rllyzo$CI(i(líG (Ehr.) $p1 cilindro 4323.8 

Rhyzo$C16nis (Ehr ) ~p2 cilindro 2120 

R/ly20$CI6t'llo (Ehr) spJ cilindro 12434.4 

Rhy:olbua /Oflg"'lll" ZIIChar~as Cilindro 1526.0 

&Jrlrell::tee::te scr.ro/llllll-rata Btéblason p~m::t el1ptico 17898.0 

SCI'Ir~ /<,_i: V/lf. Con::lnclôk (Ehr ) Gf\JnOW pr1$m::t el lp~co 6217.2 
Prl$m::t ou 

stonopterobut Me<;p& (L_,) Btéb<Sson ex Van HC!urclt P~rar.,logr::tmo 495.0 
Pn~mo ou 

stcnoptorobl~ d"'icGti#OirM (L-') von Hcurc~ Por::trelogr::tmo 33120 

Cyonoph~ Nostocoles Ncx:toc::teo::to Anaboona sp1 ~er:> 4.2 
Chroococc::tle:. Clanolieo::t ~ ldent~IC::td::t sp 1 csfero 33.5 

Robdog/ooo sp. 1 Proloto esteróide 67.0 
stichococcU$ :p 1 cstero 7.2 

Chroocooc::lles Chroococe::tc::te::te Aphonoc::tp:o t1ollcoll~::imtJ West-West 1912 csfor:> 10.5 
AphonOCI1p$0 N~l r;p1 ~Or:> 14.1 
Aphof>OCllp:o nvu/Ms (C:~rm) R::tbcnhO<st ~ora 113.0 
Aphonothoco ~ 1 ellp~ldo 8.4 

Aphonothoco nrdu/IJn:; olipsolde 1.6 
Chroococolo~ A .c:tcn~fiC::tdo este r:> 4188.7 
Coclosphooryum punctrforum e:.for:> 0.0 
GomphocphoaiJJ sp. 1 ~Or:> 113.0 

Mlcrocy~ce::te Robt1odcrmo Sigmoldeo VOI'. minar osfo~ 0.5 
Sno wollo locustrrs c:;lor::t 14.1 

Rlvul::trl::tco::te Glooolrichro r;p 1 cllmdro 628 
Syncchococc::tce::to Rodiocy:lis sp. 1 ~Or:> 4.2 

Oscill:ltO<i::tlos Os<::lll:rtO<Ixe::te O::dllotono srmpliclmo cilindro 734.8 
Osol/otono r;p1 cilindro 28.3 N 

v. 
Q-..d/l<llorro Vouchor sp2 cilindro 36.2 
SplfiJIIn:~ Tu rp1n cilindro 15.7 

Pscudo::tn::tbcn::tcc:lo P:oudoonoooono L."11Jtorb::teh sp1 cilindro 3.1 



tabela 1 Oe: Ustagem das espécies observadas na comunidade frtoplanctônica, no Reservatório do Lobo. 

Divisão Classe Ordem Família nome cientifico forma geométrica volume 

Cryptophyt~ Cryptophyce~ Cryptomon~d~los Cryptomon~d~co~e Cryptomonos curvota Ehrc-nbcrg emcnd PC!nard 1921 c-hpsoide 1,507.2 

Cryptomon:.o Ehrenberg 1948 ellpsoido 837.3 

Crypromonos crO<So Ehronberg 1838 cllpsoldo 1.139.8 

Cryptomonos ,.,.,r:$0tllr Skuja 1948 t'11psoide 267.9 

Cryplomonos plo/yuns Skujo 1948Ehronborg 1948 ehpsoldo 1,356.5 

Cryptomonos pyrcn01dtftxo ollp<"..oido 732.7 

Crysoph~ Crysophyce~o Archoomonos sp1 c:;for~ 1.436.0 

Ochromoro<bles Chromul in:lCC~o Ctyomulmo Clcnkowskl ollpsoldo 435.4 

Dlnobty:lC<!:lC Dynobrion bovDricum vor. modrum (Lellerm:lnn) Kricger cllpsoldo 1,674.7 

Dynobrion tobollorio OhpS01dO 1,360.7 

Synuracoae Sint.ro sp1 ollpsoido 334.9 

Mellomonos Perty sp1 ollpsolde 5,091 .0 

Mol/omonos Porty sp2 cllpsoldo 466.9 

Dinophyta D1nophyco~e Peridlnialc:; Porid lniaccoe Pcrydrnium Ehrcnbrg 1822 sp1 chp~oldc 4,186.7 

Pcrydinrum gotunonsc Nygoard OhpS01dO 50,939.2 

Pcrydinium rotundoto chpsoido 2.679.5 
1/2 ohpsoidc + cone e base 

Euglonophyta Euglenophyceae Euglenales Euglcnaceao Euglcno Ehrcnborg sp1 ellpuca 4.220.2 

Trocnclomonos Ehronber~ sp1 clipsolde 2.1436 




