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RESUMO 

Cabianca MAA. A comunidade zooplanctônica de lagos de pesca da Regiio 

Metropolitana de Sio Paulo: aspectos ecológicos e sanitários. São Paulo; 2005 [Tese 

de Doutorado - Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo]. 

O presente estudo integra um projeto multidisciplinar que visou elaborar um diagnóstico 

ecológico-sanitário de 30 pesqueiros da Região Metropolitana de São Paulo. Como o 

objetivo principal de caracterizar a composição. a estrutura e a dinâmica da comunidade 

zooplanctônica dos lagos de pesca e suas relações com variáveis bióticas e abióticas 

destes ecossistemas. foram realizadas coletas de água em dois períodos do ano: 

estiagem-frio (setembro/outubro de 2001) e chuvoso-quente (fevereiro/março de 2002). 

Os resultados obtidos evidenciaram que a comunidade zooplanctônica destes ambientes 

foi semelhante em estrutura e composição à de corpos d· água eutróficos da bacia do 

-Alto Tietê. Verificou-se a dominância de poucos táxons na maioria dos lagos estudados, 

nos dois períodos amostrados. o que evidencia uma comunidade sujeita a freqüentes 

instabilidades. As principais características observadas no zooplâncton estiveram 

possivelmente associadas ao manejo adotado nestes lagos. Este, quando inadequado. 

pode produzir efeitos indesejáveis do ponto de vista ecológico e sanitário. Tais efeitos 

associados à localização destes pesqueiros. instalados preferencialmente em áreas de 

mananciais da Região Metropolitana de São Paulo, podem resultar em riscos ao 

abastecimento de água dos municípios da região. 

Descritores: zooplâncton. eutrofização, qualidade de água, pesqueiros, manejo 



ABSTRACT 

Cabianca MAA. Tbe zooplankton commanity of fee-f1Sbing systems o{ tbe 

Metropolitan Region of Sio Paulo: ecological and sanitary aspects. São Paulo: 2005 

[Tese de Doutorado - Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo]. 

This study is pan of a muhi-institutional p~ject developed with the purpose to provide 

an ecological and sanitary diagnosis of 30 fee-fishing of the Metropolitan Region of São 

Paulo. The zooplankton community of the fee-fishing systems and its relation to biotic 

and abiotic variables was evaluated through analysis of water collected in two seasonal 

periods: cold and dry (September and October. 2001 ). and warm and rainy (February 

and March. 2002 ). The results showed that the structure and composition of the 

zooplankton community of these environments is similar to the observed for other 

eutrophic aquatic systemsof Alto Tietê hydrographic basin; the dominance of few taxa 

. in most of the studied environments. in both periods, reflects a community submitted to 

frequent instabilities; the zooplankton characteristics reflect mainly the management 

imposed to these systems; the conditions generated by this inadequate management 

produce undesirable ecological and sanitary effects. Due to the establishment of the fee 

fishing mainly in water catchment arcas of the Metropolitan Region of São Paulo. they 

~presenta risk in terms of water supply for the municipalities involved. 

Key words: zooplankton, eutrophication, water quality. fee fishing. management. 
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1. Introdução 

Um dos problemas mais graves da Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP) é a ameaça aos recursos hídricos desta área que sofre pressão intensa da 

ocupação não plan~jada e os impactos decorrentes sobre a qualidade e 

disponibilidade de água para a metrópole. 

Os problemas da RMSP têm sido objeto de estudo de diversas áreas do 

conhecimento pela importância crescente desta região no cenário econômico 

nacional. por concentrar 10.5% da produção brasileira e comportar 18.8 milhões de 

habitantes numa área de 8.051 km:!. Esta concentração populacional se intensificou 

nos últimos anos. gerando problemas que constituem um grande desafio para 

cientistas. urbanistas. planejadores e políticos. 

Segundo MEYER et ai. (2004) o .. padrão predatório de expansão urbana .. 

- loteamentos ilegais. irregulares e clandestinos. invasões e favelas de periferia 

localizados em áreas impróprias à urbanização - produz impactos negativos sobre os 

principais mananciais que alimentam os sistemas produtores de água. Os autores 

mencionam também as distorções da legislação vigente. em especial a que visa a 

proteção das áreas de mananciais. como co-responsáveis ao processo de degradação 

ambiental observado. 

Embora as situações mais críticas de ocupação se.1an1 verificadas nas 

bacias Guarapiranga e Billings. o .. padrão predatório·· de ocupação tende a se 

reproduzir em outros sistemas produtores de água como as sub-bacias de drenagem 

do Alto Tietê (Cabeceiras) e da Cantareira. 

A presença dos estabelecimentos conhecidos como •·pesque-pague,. 

tomou-se um elemento comum na paisagem da região nos últimos dez anos, tendo 

surgido como uma alternativa de geração de renda aos pequenos proprietários rurais 

e como opção de lazer aos moradores da zona urbana_ carente de áreas verdes e 

espaços livres. Segundo informações de fornecedores de produtos e prestadores de 

serviços aos pescadores e proprietários destes estabelecimentos, calcula-se que 

existam cerca de 1500 pesqueiros na RMSP. 
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O tenno .. pesque-pague .. tem sido usado. tanto na imprensa quanto por 

órgãos governamentais. para designar um estabelecimento onde se paga pelo direito 

de pescar. Existem algumas modalidades destes estabelecimentos. confonne a 

modalidade de pagamento e destino do produto: pesque e pague (paga-se por peso ou 

por unidade de peixe). pague e pesque (paga-se por tempo de permanência. com 

direito ao produto da pesca), pesque e solte. entre outras. 

KUBITZA (1997) divide os pesqueiros em duas classes. de acordo com a 

estratégia comercial e o tipo de manejo adotado para os estoques de peixes: os 

pesqueiros de concessão (aluguel) de pesca. prática mais comum nos Estados Unidos 

do que no Brasil. e os do tipo pesque-pague ou pague-pesque. Neste trabalho 

empregaram-se os tennos pesque-pague ou pesqueiro. indiferentemente à 

modalidade do estabelecimento de pesca. 

A denominação de •·tago•· dada a estes ecossistemas aquáticos de natureza tão 

variável é controvertida. A finalidade. no entanto. é única: manter o peixe, já adulto, 

em condições adequadas e favoráveis a sua captura pelos pescadores que procuram o 

estabelecimento. Optou-se neste estudo pelo emprego da expressão "lago de pesca•· 

para se referir especificamente a estes ambientes que contemplam diversas de 

origens. fonnas, presença ou ausência de revestimento. apresentando em comum 

apenas a finalidade da prática de pesca esportiva. 

SIPAÚBA-TAVARES (1994) definiu como v1ve1ros .. os corpos d'água 

construídos pelo homem por represamento e/ou escavação do terreno natural.. e 

tanques. os corpos d·água ""menores. construídos de alvenaria. concreto ou outro 

material adequado··. 

KUBITZA (1997) empregou o termo .. tanques de pesca•·, mencionando que 

represas e lagos disponíveis nas propriedades podem ser adaptados para o sistema de 

pesca. 

LOPES (2000) chamou de lagos de pesca os ambientes aquáticos onde se 

pratica a pesca esportiva. 



... 
.) 

Por sua pouca profundidade poderiam ser classificados como lagoas. mas o 

fato de não apresentarem uma zona eufótica que corresponda a toda a coluna dºágua 

nem apresentarem macrófitas aquáticas em toda a sua extensão. conforme a definição 

de lagoa contida em ESTEVES ( J 988 ). poderiam se situar melhor na categoria de 

lagos artificiais como a maioria das represas e açudes. A ausência de macrófitas 

aquáticas neste sistema pode estar relacionada aos constantes esvaziamentos e 

preenchimentos a que são submetidos os lagos. com o o~ietivo de renovar a água 

para o recebimento de novas cargas de peixe. o que implica num tempo de residência 

mais curto que o de outros ambientes lênticos. 

De modo geral. os proprietários de pesque-pague referem-se a diversos .. lagos 

de pesca·· em suas propriedades e atendem. ainda que intuitivamente. a 

recomendação feita por KUBITZA ( 1997) dt: disponibilizar aos pescadores pelo 

menos dois lagos de pesca em seu pesqueiro. permitindo a eles que escolham em 

qual pescar. A utilização do termo .. lago de pesca·· vem se integrando à linguagem 

dos proprietários e freqüentadores de pesqueiros e seu significado toma-se cada vez 

mais familiar aos que visitam ou trabalham neste setor de atividades. 

A procura por corpos dºágua de boa qualidade. que garantam uma 

imagem de "'ambiente saudável'· para os freqüentadores faz com que estes 

empreendedores procurem áreas próximas às nascentes e rios pouco impactados pela 

ocupação urbana. Como conseqüência. a grande concentração destes pesqueiros se 

dá próximo ou dentro de áreas de mananciais. sobretudo nas imediações das represas 

Billings. Guarapiranga e nos reservatórios do sistema Cantareira. 

Em todo o Estado de .São Paulo. onde se tomou uma importante 

alternativa de renda para muitos agricultores e pecuaristas. calcula-se a existência de 

mais de 3.000 pesqueiros que. só na bacia do rio Piracicaba segundo KIT AMURA et 

ai. (1999), geram uma renda de US$ 60 milhões para os empreendedores. Estes 

autores afirmam que um problema crítico nos pesqueiros estudados é a qualidade da 

água e recomendam um estudo mais cuidadoso neste sentido. Tal medida visa não só 

aumentar a rentabilidade dos pesqueiros como também evitar problemas mais sérios 

à saúde da população que os freqüenta e consome seus peixes. Deve-se ressaltar a 
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importância desta atividade na diversificação da economia. principalmente na 

possibilidade de combinações da aqüicultura. indústria e comércio. já que muitos dos 

estabelecimentos mantêm. além dos tanques de pesca. uma estrutura capaz de atender 

aos visitantes. com restaurantes e atrativos para o turismo rural. Segundo relatório da 

EMBRAPA (2003 ). estas contribuições devem gerar impactos positivos para o 

desenvolvimento de comunidades locais mas podem produzir impactos ambientais se 

não houver adequação do manejo. 

Sobre a opção da implantação de piscicultura para povoamento de 

represas BRANCO & ROCHA ( 1977) afirmam que não há compatibilidade da 

qualidade da água exigida para o abastecimento com a água para a produção de 

peixes. que requer ceno grau de eutrofização para garantir sua produtividade. 

VINA TEA ARANA (2004) elenca os principais impactos que 

aqüicultura provoca no ambiente circundante: modificação da vazão e da temperatura 

da água: aumento da concentração de nitrogênio. fósforo. sólidos em suspensão. 

demanda química de oxigênio: diminuição da concentração de oxigênio dissolvido: 

contaminação por substâncias químicas e antibióticos: produção de sedimentos ricos 

em matéria orgànica: floração de algas em águas eutrofizadas: modificação do índice 

biótico (comunidades de invertebrados) e modificação do índice de integridade 

biótica (populações de peixes): poluição e erosão genéticas: aumento do risco de 

disseminação de enfermidades. 

O estudo realizado por pesquisadores da EMBRAP A (2003) sobre 

pesque-pagues do interior de São Paulo aponta como impactos negativos da atividade 

os efeitos sobre a paisagem (com alteração do padrão de drenagem de micro-bacias e 

aumento do risco de erosão). a deterioração da qualidade da água com a utilização 

excessiva de rações e restos de alimentos e o aumento na concentração de colifonnes 

fecais pela presença de animais domésticos nas imediações. 

A localização de lagos destinados à pesca esportiva à montante de 

reservatórios de abastecimento representa, portanto. uma preocupação a mais em 

relação aos cuidados necessários à garantia da qualidade da água dos efluentes 

produzidos por esta atividade. 
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A avaliação e o controle da qualidade da água dos lagos de pesca são 

imprescindíveis não apenas para garantir a rentabilidade do empreendimento a médio 

e longo prazo. como também na tentativa de evitar o comprometimento da saúde da 

população que freqüenta e consome seus peixes. 

Muitos relatos. tanto de proprietários. usuários ou técnicos que visitam 

eventualmente os pesqueiros. mencionam a ocorrência de .. águas esverdeadas ... 

mortalidade de peixes por razões desconhecidas. ou ainda a presença de peixes com 

características morfológicas alteradas. Além disso. irregularidades ocorrem em 

muitos destes ambientes em virtude da falta de fiscalização por órgão competente. da 

preocupação preponderante em maximiz.ar a produção de peixes através de 

fertilização dos lagos. da ausência de cuidados com relação ao esgoto ou lixo 

produzidos nas imediações. entre outras causas. 

Também é preocupante o impacto causado pelos efluentes provenientes 

de lagos de pesca comercial que muitas vezes são encaminhados. sem qualquer tipo 

de tratamento. para corpos d· água estratégicos ao abastecimento de alguns 

municípios. 

Estudos reali2.ados por ELER & ESPÍNDOLA (2003) ressaltam os 

impactos negativos associados à operação dos pesque-pagues. Dentre eles. os mais 

significativos são a produção de efluentes eutrofizados e a introdução de espécies 

exóticas nas bacias de drenagem. 

As características destes lagos de pesca apresentam algumas 

peculiaridades: de modo geral são lagos rasos. com tempo de residência mais 

reduzido e variável que de outros lagos. determinado principalmente pela 

disponibilidade de água.. freqüência de chuvas ou pela necessidade de "renovar" o 

ambiente pira receber novo lote de peixes. Há casos em que a renovação da água é 

feita duas vezes ao dia. 

Diferentemente dos sistemas convencionais de piscicultura. os peixes são 

colocados já adultos nos lagos. onde são alimentados intensivamente para atingir 

peso e tamanho atraente para os pescadores. Os estágios anteriores de 
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desenvolvimento. como larvas e alevinos. são considerados indesejáveis e 

freqüentemente descartados. 

Torna-se. portanto. dificil prever o mcvielo de funcionamento deste 

ecossistema tão manipulado e constantemente alterado. 

A associação que se estabelece ~ntre a saúde humana e a saúde dos 

ecossistemas é tratada por NIELSEN (200 l ) que ressalta que ••a promoção da saúde 

humana deve incluir a busca pela saúde do ecossistema ... O autor reconhece como 

sendo de grande utilidade o conhecimento de diferentes comunidades que podem se 

tomar em seu conjunto. importantes indicadores da saúde do ecossistema. 

Conforme o conceito proposto por FORA TINI ( 1992). ..a saúde é 

resultante. em nível de organismo. do desempenho fisiológico. traduzido pela 

ausência de desabilidade funcional... Se tal conceito é transposto a um outro nível 

organizacional dos seres vivos, ou seja. se ao invés de considerarmos o organismo. 

consideramos o ecossistema. poderemos considerá-lo saudável se seus aspectos 

funcionais operarem plenamente (saúde plena) ou satisfatoriamente (saúde relativa). 

A análise das comunidades planctônicas possibilita a compreensão das 

condições existentes ·no ambiente aquático. pois as espécies que as constituem 

representam sensores precisos das propriedades do manancial (BRANCO. 1991 ). 

A estrutura e dinâmica do plâncton respondem rapidamente às mudanças 

do ambiente. podendo funcionar como indicadores ecológicos e auxiliar no 

entendimento da dinâmica do ecossistema (NOGUEIRA & MA TSUMURA

TIJNDISI, 1996). 

O zooplâncton. por representar um dos elos da cadeia alimentar 

estabelecida em ambientes aquáticos. ocupa importante papel na estrutura trófica das 

comunidades aquáticas, proporcionando a ligação entre produtores e consumidores. 

Deste modo, a herbivoria exercida por alguns grupos do zooplâncton pode regular a 

densidade e diversidade do fitoplâncton. promovendo o desenvolvimento de micro

algas coloniais ou filamentosas ou reduzindo o fitoplâncton menor e mais 
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consumível (LAMPERT. 1982). 

A diversidade de hábitos alimentares dos grupos que compõem a 

comunidade possibilita que se façam inferências sobre o papel destes organismos 

como indicadores da qualidade da água. 

A influência controladora recíproca exercida pelas comunidades 

aquáticas e as fontes alimentares disponíveis no ambiente é discutida por CAIRNS et 

ai. ( 1993 ): variações no apone de nutrientes influem na quantidade e qualidade do 

alimento disponível (efeito .. bottom-up'"). enquanto este é controlado pela predação 

(efeito ""top-down .. ). 

Segundo MORIARTY (1997). o microzooplâncton exerce importante 

papel também na ciclagem de nutrientes de lagos de aqüicultura como mineralizador 

de nitrogênio ao se alimentar de bactérias. 

PINTO COELHO (2000) afirma que as bactérias pequenas e de 

crescimento rápido podem ser a principal fonte de alimento de muitos rotíferos e 

cladóceros do zooplâncton tropical. O autor reforça ainda a importância do 

zooplâncton na remineralização de nutrientes (pela excreção de amônia e 

onofosfato ). papel que anteriormente era atribuído prioritariamente às bactérias. 

As novas metodologias de estudo das bactérias permitiram diferenciá-las 

mais. tanto em relação a sua taxonomia. quanto aos diferentes papéis e interações que 

desempenham nos ecossistemas. A melhor compreensão das 'rotas tróficas 

alternativas· por onde fluem matéria e energia possibilita a identificação de outras 

fontes de alimento e energia e de diferentes relações tróficas entre os organismos das 

comunidades aquáticas. O zooplâncton. que apresenta várias espécies consumidoras 

de bactérias associadas ou não a flagelados e ciliados. tem sido considerado o 

principal agente remineralizador na zona pelágica de mares e grandes lagos (PINTO 

COELHO . op. cit. ). 

Há ainda a possibilidade de algumas espécies do zooplâncton estarem 

associadas a bactérias patogênicas, como as do gênero Vibrio o que aumenta a 
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importância de seu controle do ponto de vista sanitário. ARAÚJO et al. (1996) 

estudaram a influência do copépode Mesocylops longisetus na sobrevivência de 

Vibrio cholerae em água doce. constatando a associação da bactéria ao copépode. 

Em HUQ & COLWELL (1995) e HUQ et ai. (1996) tal associação é registrada com 

freqüência seja em ambiente marinho ou de água doce. 

VENKA TESW ARA et ai. (1989) ressaltam que o aumento da 

concentração de nutrientes. originado principalmente pelo lançamento de esgotos. 

estimula a proliferação deste patógeno. A presença de crustáceos planctônicos 

favorece o desenvolvimento destas bactérias mas não são responsáveis por sua 

ocorrência nos corpos d· água 

A escassez de informações sobre os ambientes constituídos pelos 

pesqueiros e a possibilidade destes virem a produzir meios propícios às florações de 

cianobactérias constitui um outro problema a ser avaliado devido à gravidade da 

situação representada pelos efeitos nocivos causados por estas aos organismos 

aquáticos e à população envolvida. 

Estudos realizados em outros países sugerem que a eutrofização é um 

problema sério enfrentado em tanques de criação de peixes. podendo ser causada por 

diversos fatores. entre eles o uso de fertiliz.antes químicos na agricultura. bem como 

produtos compostos por polifosfatos que podem ser desencadeadores de um processo 

de enriquecimento artificial em diversos ecossistemas aquáticos. Este processo 

produz mudanças na qualidade da água. incluindo a redução de oxigênio dissolvido. 

perda das qualidades cênicas. aumento do custo de tratamento. morte extensiva de 

peixes e aumento de incidências de florações de microalgas e cianobactérias 

(AZEVEDO. 1998). 

Florações de cianobactérias são comuns em lagos ou tanques de cultivo. 

especialmente em regiões tropicais, onde as altas temperatura . pequena circulação 

da água e altos teores de nutrientes criam condições favoráveis para o 

desenvolvimento deste grupo. 

Na cidade de São Paulo MA TSUZAKI (2002) E MATSUZAKI et al. 
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(2004) realizaram estudos abordando aspectos ecológicos e sanitários da comunidade 

fitoplanctônica de um pesqueiro e constataram a presença de cianobactérias 

potencialmente tóxicas. 

Os efeitos das cianotoxinas sobre o zooplâncton podem ser de caráter 

inibitório. onde a formação de colônias ou filamentos interfere na filtração e o 

alimento disponível é de baixo valor nutritivo e pouco digerível. ou toxicológico. 

Este caso é verificado na ocorrência de cepas tóxicas de cianobactérias. cujas causas 

não são ainda bem determinadas. mas sabe-se que compostos secundários. como as 

microcistinas. são produzidos por cianobactérias e seu efeito sobre os invertebiados 

não é tão bem conhecido como em mamíferos. 

Dentre os estudos realizados no Hemisfério Norte que abordam 

interações entre o zooplâncton e cianobactérias. destacam-se os DE MOTT et ai. 

(1991). FULTON & JONES (1991). HANAZATO (1991). HENNING et ai. (1991). 

HIET ALA et ai. (1996 ). JUNGMANN et ai. (1991 e 1994). KOT AK et ai. (1996 ). 

VASCONCELOS (1990 e 1999). entre outros. 

No Brasil os efeitos tóxicos de Microcystis aeruginosa sobre cladóceros 

na lagoa de Jacarepaguá (RJ) foram avaliados por FERRÃO FILHO. (1998) e 

FERRÃO FILHO et ai. (2000). Outros grupos de pesquisadores brasileiros têm 

acompanhado a ocorrência de florações de algas tóxicas e avaliado seu potencial de 

toxicidade em São Paulo (ZAGA TIO. 1995) e no Rio Grande do Sul 

(MATTHIENSEN et ai.. 1999. WERNER et ai., 2000). 

Outro aspecto a ser considerado no estudo da comunidade zooplanctônica 

de lagos de pesca é a própria estrutura da comunidade que aí se estabelece, levando

se em conta o curto tempo de residência decorrente da alta taxa de renovação e 

circulação de água. com a finalidade de promover oxigenação e eliminação de 

'"substâncias indesejáveis··. 

Deve-se considerar. ainda. a possível influência sobre a composição da 

comunidade zooplanctônica constante introdução de peixes trazidos de diferentes 

regiões do país (Paraná e Mato Grosso. principalmente), juntamente com a água 
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procedente do local de cultivo. levando a supor que inúmeras espécies do 

zooplâncton possam estar sendo transportadas entre diferentes bacias hidrográficas. 

Toma-se importante que se realizem investigações sobre estas ações e suas 

conseqüências para a biodiversidade. sobretudo para os organismos de água doce. 

Os trabalhos sobre a qualidade da água e as comunidades aquáticas dos 

lagos de pesca ainda são pouco numerosos. podendo-se citar os que vêm sendo 

desenvolvidos pela EMBRAPA (2003) no interior do estado de São Paulo e pelo 

grupo de pesquisadores do CHREA- USP. coordenados por ELLER & ESPiNDOLA 

(2003 ). com pesqueiros da bacia do rio Mogi-Guaçu; como também são raros os 

estudos que enfocam a saúde de peixes procedentes de pesque-pague. como o 

realizado por V ARGAS et ai. (2003 ). KUBITZA ( 1997) propõe algumas 

recomendações para os sistema'> de pesca recreativa que incluem os cuidados com a 

infra-estrutura básica e a manutenção da qualidade da água baseada num programa 

de adubação e no controle de aspectos fisicos e químicos, principalmente oxigênio 

dissolvido. transparência. pH. amônia e nitrito. além de alguns aspectos relacionados 

ao estoque de peixes nos tanques de pesca. Um aprofundamento sobre as condições 

limnológicas dos lagos de pesca. incluindo as comunidades aquáticas. pode 

representar uma contribuição importante à compreensão dos aspectos funcionais e 

dinâmicos destes ecossistemas. 

Este estudo fez pane do p~jeto: Diagnóstico Ecológico-Sanitário de 

Pesqueiros da Região Metropolitana de São Paulo. financiado pela F APESP e 

desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Pesca - Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento. Instituto de Botânica - Secretaria do Meio Ambiente. e do 

Departamento de Microbiologia da Faculdade de Saúde Pública - USP. O objetivo do 

· projeto foi de realizar um levantamento das condições ecológicas e sanitárias em que 

funcionam estes pesqueiros. a panir da análise tisica, química e biológica da água e 

dos aspectos biológicos e sanitários dos peixes encontrados nos lagos de pesca. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 - Objetivo geral 

• Conhecer a estrutura e dinâmica da comunidade zooplanctônica dos lagos de 

pesque-pague da Região Metropolitana de São Paulo. contribuindo com 

subsídios para o diagnóstico ecológico-sanitário dos lagos de pesca da Região 

Metropolitana de São Paulo 

2.1 - Objetivos específicos 

• Avaliar a influência do manejo dos lagos de pesque-pague na composição da 

comunidade zooplanctônica. 

• Estabelecer relações entre a comunidade zooplanctônica e outras variáveis 

bióticas e abióticas destes ambientes. 

• Avaliar os efeitos da introdução de espécies exóticas de peixes sobre a 

composição da comunidade zooplanctônica da bacia hidrográfica estudada. 

• Avaliar a influência exercida pelas florações de algas na comunidade 

zooplanctônica destes lagos. 

• Oferecer informações que subsidiem um plano de manejo para os lagos de 

pesque-pague. visando obter melhores condições ecológicas e sanitárias. 

garantindo a boa qualidade do ambiente e da saúde da população. 
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3. Material e Métodos 

• Área de estudada 

Foram selecionados 30 pesqueiros na Região Metropolitana de São 

Paulo. levando-se em conta as condições de acesso ao local e disponibilidade do 

proprietário em participar do levantamento. Para os pesqueiros onde se realizou o 

estudo foi definido um código numérico (por razões éticas o nome do 

estabelecimento não foi mencionado bem como suas coordenadas geográficas). A 

distribuição por municípios resultou da seguinte forma: 2 pesqueiros no município de 

Santa Isabel: l no município de A~iá: 3 no município de Mairiporã: 3 no município 

de Santana do Parnaíba: 1 no município de ltapecerica da Serra: 2 no município de 

V argem Grande Paulista: 1 no município de São Lourenço da Serra: 6 na região de 

Santo Amaro. município de São Paulo. 2 no município de Mauá: 3 no município de 

Suzano: 1 no município de Ribeirão Pires: 1 no município de São Bernardo do 

Campo; 1 no município de Mogi das Cruzes e 3 no município de Cotia (figura 1 ). 

• Período de Amostragem 

Foram feitas duas séries de coletas nos lagos de pesca dos pesqueiros, 

uma no final do período estiagem/frio (setembro/outubro de 2001) e outra no final 

período chuvoso/quente (fevereiro/março de 2002). Foi amostrado um lago de cada 

estabelecimento. em geral localizado à jusante do sistema de lagos. Devido a grande 

variação da morf ometria dos lagos estudados. optou-se amostrar em todos eles um 

ponto onde a profundidade variasse entre 1 m e 1,5m. sendo amostrada toda a coluna 

d'água para as amostras de zooplâncton e a sub-superficie para as demais variáveis. 



'"°" 

Figura 1 - Mapa da Região Metropolitana de São 
Paulo com a localização dos pesqueiros estudados. 
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3.1 - Variáveis físicas, químicas e clorofila-a. 

Para a determinação feita em campo das variáveis como temperatura da água 

(ºC). oxigênio dissolvido (mg/L). pH. turbidez (UNT) e condutividade elétrica (µS/cm) 

empregou-se uma sonda multiparâmetros da marca Horiba. modelo U22. A 

transparência da água foi determinada utilizando-se um disco de Secchi. 

As análises das amostras de clorofila-a. sólidos totais em suspensão. 

nitrogênio inorgânico e fósforo total foram realizadas no Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento em Recursos Hídricos do Instituto de Pesca (Secretaria de Agricultura 

e Abastecimento do Estado de São Paulo). As amostras para a determinação destas 

variáveis foram filtradas com auxílio de bomba a vácuo. através de filtro Milipore AP 

20. de 4.5 µm de porosidade e. posteriormente. congeladas. A metodologia empregada 

na determinação é descrita a seguir: 

• Clorofila-a (µgil) - determinada pelo método de extração por etanol, 

conforme MARKER et ai. ( 1980) 

• Sólidos totais em suspensão (mg/L): técnica gravimétrica descrita em 

WETZEL e LIKENS ( 1991 ). 

• Nitrogênio inorgânico (mg/L): obtido da soma das concentrações de 

nitrato. nitrito (determinadas pelo método de Griess modificado (GINÉ et 

ai., 1980)) e nitrogênio amoniacal (determinada pelo método de Nessler 

(APHA. 1979)). 

• Fósforo total (mg/L): técnica descrita em SRICKLAND & PARSONS 

( 1960) - para esta determinação não se empregou a etapa da filtragem. 
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3.2 - Análise qualitativa e quantitativa do zooplâncton 

A panir de amostras coletadas com rede de plâncton de malha de 60 Jll11. 

onde. com o auxílio da bomba de sucção submergível. marca Rute. modelo 1500/2000 

GPH. acoplada a uma bateria de 12 volts: foi filtrado um volume de 100 L de água e 

acondicionado em frascos de 200 mL. As amostras foram fixadas em solução de 

fonnalina a 4%. 

Foi feita a identificação e quantificação dos organismos zooplanctônicos 

com o auxílio de microscópio óptico e estereoscópico e bibliografia especializada. 

empregando-se as técnicas de sub-amostragem diferenciadas para rotíferos e 

microcrustáceos. 

Para a quantificação dos rotíferos foram contadas alíquotas de 1 mi da 

amostra. em lâmina de Sedgewick-Rafter sob microscópio óptico (contou-se um número 

de alíquotas n~o a atingir 300 indivíduos deste grupo). 

A quantificação dos crustáceos foi feita a panir da contagem de sub· 

amostras contidas em quadrantes de uma placa de Petri de aproximadamente 1 O cm de 

diâmetro: quando se verificaram densidades muito baixas de organismos 

zooplanctônicos. a amostra foi contada em sua totalidade. 

Algumas amostras apresentaram grande abundância de protozoários que não 

foram incluídos neste estudo por requererem técnicas específicas de coleta e 

identificação. 

Para a caracterização da estrutura da comunidade foram detenninados: 

• a - Densidade Numérica: número de organismos por metro cúbico, a 

panir da fórmula D=NN, onde D é a estimativa da densidade expressa 

em indivíduos por metro cúbico (ind/m3 ). N o número de indivíduos 

capturados e V o volume filtrado pela rede; 
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• b - Abundância Relativa: porcentagem de indivíduos pertencentes a um 

grupo taxonômico em relação ao número total de organismos da amostra: 

• e - Riqueza (S ): sornatória dos táxons presentes na amostra: 

• d - Diversidade (H'): calculada através do Índice de Shannon-Weaver 

(1949 apud ODUM. 1985) através da fórmula 

' Ni Ni 
H = - I-. log~-. 

1zl /\ 'J\' 

onde s é o número de espécies: Ni o número de indivíduos em cada 

espécie e N o número total de indivíduos. 

• e - Equitatividade ou uniformidade (E): calculada através da expressão 

de PIELOU (1975 apud ODUM. 1985). utilizando a fórmula E = 

H' /H'max, onde H. é a diversidade de espécies obtida pelo índice de 

Shannon-Weaver e H'max. a diversidade de espécies sob condições de 

máxima equitatividade. 

3.3- Aa61ise estatística 

• "Box-Plot" 

Para a análise dos resultados das variáveis fisicas e químicas e de clorofila-a. 

foram elaborados gráficos do tipo Box-Plot, que possibilitam a observação da faixa de 

variação dos dados e a detecção de valores extremos. Cada conjunto de dados é 

apresentado em quatro áreas: um retângulo ("box") que compreende 500/o dos dados. 

dividido em duas panes pela mediana daquele conjunto de dados; a média é representada 

por uma cruz. O gráfico resultante representa de modo diagramático 5 números 

sumários: os valores mínimo e máximo, os quartis inferior e superior e a mediana 
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• Análise multivariada 

Foram elaboradas para os lagos estudados matrizes de covariânica dos 

valores obtidos para as variáveis ambientais e clorofila-a. transformados em log (x+ 1) 

para normalização: aplicou-se a Análise de Componentes Principais (ACP). técnica 

estatística multivariada que trabalha com a estrutura interna de matrizes e consiste em 

um método de fracionar uma matriz de associação em um conjunto de eixos ortogonais 

(perpendiculares) ou componentes (LUDWIG e REYNOLDS. 1988). 

Esta análise foi aplicada também para os táxons mais freqüentes do 

zooplâncton (com freqüência de ocorrência superior a 70% das amostras). sendo 

elaboradas matrizes de correlação entre os valores de densidades numéricas. Foi 

também aplicada a análise de agrupamento c·ctuster analysis .. ) que tem como objetivo 

evidenciar as associações entre espécies. ou s~ja. reconhecer entre as mesmas um grau 

de similaridade suficiente para reuni-las em um mesmo conjunto. visando descrever. da 

maneira clara e sintética. a estrutura de um corpo d'água. determinando a composição e 

a extensão das suas unidades funcionais (VALENTJN. 2000). 

Esta análise foi aplicada também com a intenção de agrupar os pesqueiros 

estudados. conforme sua similaridade em relação aos táxons mais freqüentes do 

zooplâncton. Foi empregado o método de aglomeração de Wards (variância mínima) 

que, segundo VALENTIN (op. cit). é considerado o mais eficiente. embora não 

apresente o melhor coeficiente cofenético (o coeficiente cof enético mede o grau de 

distorção de um dendrograma). Neste método, um grupo será reunido a um outro se essa 

reunião proporcionar o menor aumento da variância intragrupo. Utilizou-se como 

medida de distância o coeficiente de correlação de Pearson. 

O programa estatístico empregado para estas análises é o PC-ORD, versão 

3.0 para Windows (McCUNE & MEFFORD, 1997). 
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3.4 - Metodologia para a caracterização do entorno 

Utilizando o mapa da Região Metropolitana de São Paulo contendo a 

localização dos pesqueiros estudados. carta base da Região Metropolitana de São Paulo 

( 1979). em escala de 1: 100000. e com informações adicionais sobre a UGRHI 6 

(Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos n!.! 6 - Alto Tietê) . realizou-se a 

divisão dos pesqueiros por sub-bacias. Também foram extraídas destas fontes as 

informações sobre a drenagem. uso do solo, geologia. geomorfologia e clima da ,área 

abrangida pelas sub-bacias do Alto Tietê. 

Foram utilizadas também as informações contidas em mapas temáticos 

elaborados pelo Laboratório de Informática Geológica do Instituto de Geociências -

USP. do projeto Banco de Dados Espaciais para a Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (IG 

USP. 1999). 

Em relação à bacia do rio Paraíba do Su 1 foi feita uma caracterização geral 

(www.sigrh.sp.gov.br), havendo apenas um pesqueiro estudado nesta área e localizado 

muito próximo à bacia adjacente (Alto Tietê - Sub-bacia Cabeceiras). 

O levantamento realizado nos pesqueiros contribui para parte das análises 

ambientais necessárias que devem ser utilizadas no planejamento e manutenção de tal 

atividade. 

Para todos os pesqueiros visitados foram levantadas, com o auxílio de GPS 

(Global Position System). suas coordenadas geográficas e altitudes. posteriormente 

localizadas no mapa em gabinete. Com a carta base da Região Metropolitana de São 

Paulo ( 1979), foram projetadas as coordenadas geográficas, gerando um mapa com a 

localização dos pesqueiros (figura 1 ). Tal localização, pela escala utilizada (1 : 100.000), 

apresenta distorções e não é precisa no nível dos cursos d' água, porém para efeito de 

análise, pode ser considerada com maior precisão no nível da divisão de bacias 

hidrográficas proposta pela CETESB ( 1999). 
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O levantamento em campo realizado nos pesqueiros levou em consideração 

aspectos passiveis de serem detectados por meio de observação das condições gerais do 

local. Para tanto. uma ficha com o levantamento das características foi confeccionada 

especialmente para dar supone ao trabalho de campo (anexo 1 ). 

3.S - Dados climatológicos 

Os dados climatológicos foram obtidos no site do IAG-USP (2004). de onde 

foram extraídas as temperaturas mínimas. médias e máximas mensais e volume de 

precipitação mensal dos anos de 2001 e 2002 
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4. RESULTADOS 

4.1 - Caracterização da Área Estudada 

4.1.1 - Entorno 

A área do estudo concentrou-se quase que em sua totalidade na bacia 

hidrográfica do Alto Tietê (figura 1 ). com exceção de um pesqueiro localizado na bacia 

hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O mapa resultante do estudo de localização dos 

pesqueiros na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) está representado na figura 1. 

A tabela 1 mostra a altitude dos pesqueiros amostrados e algumas características 

observadas na área de entorno ao lago estudado. 

Dentre os pesqueiros levantados. 76.6% apresentavam cobertura vegetal do tipo 

grama e 6,6% não apresentavam cobertura alguma. Associada a presença de grama, 

13,3% apresentavam solo exposto e 16,6% apresentavam outro tipo de vegetação e 

apenas 6.6% demonstravam cuidados de ajardinamento. buscando cumprir funções 

relacionadas à estética em espaços livres'. 

Em relação aos topos de morro. que são áreas de preservação permanente. 

segundo a Lei 4.771165 do Código Florestal Brasileiro. em 16.6% dos pesqueiros eles 

estão desmatados ou estão ocupados com atividades agrícolas; 36.6% dos pesqueiros 

visitados, apresentavam reflorestamento com espécies de Eucaliptus ou Pinus no topo de 

morro. concomitante com áreas de mata. 

Em 56.6% dos pesqueiros, a mata nativa do entorno encontra-se pouco 

modificada, ou seja. não houve desmatamento. Em apenas 3.3% a mata do entorno dos 

pesqueiros foi desmatada, reforçando a idéia de que a conservação da mata pode se 

associar a tal atividade. 

1 A soma das percentagens pode. em alguns casos. ultrapassar 100-Ai, uma vez que os pesqueiros 
apresentam características associadas. 
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Outra presença frequentemente observada no entorno dos pesqueiros são as áreas 

de nascente. que estão presentes em 36.6% deles. também consideradas de preservação 

pennanente. 

Dentre eles. 36.6% apresentam algum tipo de agricultura. Em 33.3% foram 

observadas atividades relacionadas à criação de animais domésticos (gado, porcos e 

aves). A grande maioria (80%). não apresentava sinais de erosão em seu entorno. 

4.1.2 - Características das áreas de localização das Bacias Hidrogníficas 

Para o gerenciamento das bacias hidrográficas o Sistema de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos é composto por duas instâncias consultivas e deliberativas: o 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos e os Comitês de Bacia Hidrográfica, criados a 

partir da Lei 7.663/91 e implantados em 1997. Para o Comitê de Bacias, existem 

representantes estaduais. municipais. das universidades e institutos de ensino e pesquisa, 

do ministério público e também da sociedade civil organizada. Para o Alto Tietê, foram 

criados sub-comitês de Bacia Hidrográfica. num total de 5 sub-comitês da Região 

Metropolitana e têm como finalidade principal elaborar. implantar e gerenciar a nova 

legislação de proteção aos mananciais da RMSP (Região Metropolitana de São Paulo). 

A Bacia Hidrográfica do Alto Tietê corresponde à área drenada pelo Rio Tietê a 

montante da Banagem de Pirapora. até as suas nascentes em Salesópolis (35 municípios 

- a maioria dos municípios integrantes da RMSP); apresenta grande complexidade da 

dinâmica urbana e sócio-econômica. assim como de suas características hidráulicas e 

hidrológicas, alteradas pela ocupação antrópica (FUSP, 2001 ). Devido a sua geologia, a 

Bacia do Alto Tietê possui muitos pontos de recarga de aqüífero (alimentação das águas 

subterrâneas). Segundo HIRA TA & FERREIRA (2001 ). a recarga é feita por dois 

mecanismos distintos: a natural. com águas de precipitação que infiltram no solo e 

atingem o aqilífero, e a induzida, representada por águas provenientes de fugas das redes 
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de água e esgoto. Por este motivo também. ou seja. pela necessidade de reabastecer o 

aqüífero. a Bacia do Alto Tietê deveria sofrer menor impacto por atividades 

incompatíveis com sua importância. principalmente no abastecimento. 

Quanto a sua geomorfologia. a região está inserida no Planalto Atlântico (região 

de tenas altas. constituída predominantemente por rochas cristalinas pré-cambrianas e 

cambro-ordovicianas. conadas por intrusivas básicas e alcalinas mesozóicas. e pelas 

cobenuras das bacias sedimentares de São Paulo e Taubaté) (IPT. 1981 ). O intervalo 

altimétrico vai de 600 m. predominantemente na área ao sul da bacia. a 1.400 m; 

altitudes entre 1.150 a 1.400 m correspondem às áreas de maior elevação. localizadas no 

extremo leste da bacia. contíguas à Serra do Mar e em alguns pontos ao none. 

identificados na região da Serra da Cantareira (IG-USP. 1999). 

A maior pane da área urbana do Alto Tietê está assentada sobre terrenos 

sedimentares (Cenozóica). relevo de colinas, compreendendo os depósitos terciários da 

Bacia Sedimentar de São Paulo (1.452 km2
) e as cobenuras aluviais mais recentes 

(Quaternário). desenvolvidas ao longo dos principais rios que drenam a região. A 

planície aluvial ampla. onde se encontra a calha do rio Tietê era originalmente recoberta 

por vegetação de várzea (FUSP. 2001). 

Os terrenos cristalinos contornam as áreas sedimentares e configuram 

praticamente toda a borda da RMSP. concentrando-se neles as áreas de cobenura vegetal 

e de mananciais hídricos de superficie (CEPAS, 1994; apud FUSP. op. cit.). Entre as 

elevações maiores. destacam-se as serras do ltapety e da Cantareira. recobenas com 

significativos remanescentes florestais, ambas sob proteção legal. (FUSP, op. cit.). 

Na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê verifica-se a presença de quatro domínios 

de solos com a predominância das seguintes classes de solos (FUSP. op. cit.).: 

1) Cambissolo álico. A moderado, textura argilosa (C): 
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2) Podzólico Vermelho Amarelo álico, A moderado, textura média/argilosa e 

argilosa/muito argilosa (PV); 

3) Latossolo Vermelho Amarelo álico, A moderado, textura argilosa (L V); e 

4) Solos Hidromórficos (HO). 

Em relação ao clima, a bacia do Alto Tietê apresenta clima situado no limite da 

zona Ctb (sem estação seca, verões tépidos) com a zona Cwb (inverno seco), segundo a 

classificação de Kõppen, com total de chuvas entre 30 e 60 mm para o mês mais seco. 

Os pesqueiros visitados e localizados no mapa (figura 1) pertencem às seguintes 

bacias e sub-bacias: 

Bacia do Rio Paraíba do Sul 

A figura 2 mostra o trecho da Região Metropolitana de São Paulo pertencente à 

bacia do rio Paraíba do Sul, onde está localizado o pesqueiro de código O 1. 

o __ 20km 

Figura 2: Trecho da RMSP pertencente à bacia do rio Paraíba do Sul 
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A área total de drenagem da bacia do Rio Paraíba do Sul é de 14.547 km2 (a área 

estudada está a montante do reservatório de Jaguari), com terrenos cristalinos 

Cenozóico. 

Os principais problemas na área são: o tratamento insuficiente de esgoto (<300..4) 

e disposição inadequada de lixo, segundo o Comitê de Bacia do Rio Paraíba do Sul. 

Sub-Bacia do rio Tietê Alto - Cabeceiras 

A figura 3 mostra a área pertencente à sub-bacia do rio Tietê Alto - Cabeceiras, 

onde estão localizados os pesqueiros de código 02, 03, 22, 24 e 25. 

A área total de drenagem desta sub-bacia é de 1889 km2 (nascente do rio Tietê 

até a divisa com ltaquaquecetuba - 74 km). 

0_20km 

Figura 3: -Bacia do rio Tietê Alto - Cabeceiras 
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Uso predominante do solo desta área apresenta atividades conflitantes 

(hortifrutigranjeiras, pastagens naturais e cultivadas nas zonas rurais dos municípios de 

Mogi das Cruzes, SU7.81lo e ltaquaquecetuba, industrialização significativa, próximo à 

capital e a Mogi das Cruzes; extração mineral, principalmente areia) (CETESB, 2001). 

Sub-Bacia do Reservatório Billings 

A figura 4 mostra a área pertencente à sub-bacia do Reservatório Billings, onde 

estão localizados os pesqueiros de código 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23 e 26. 

0 __ 20km 

Figura 4: Sub-Bacia do Reservatório Billings 

A área de drenagem desta sub-bacia é de 560 km2 (abrange os reservatórios 

Billings e do Rio Grande e Rios Grande, Pequeno, Bororé e Taquacetuba, entre outros). 
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O Reservatório Billings pode receber as águas do Rio Pinheiros, por meio dos 

bombeamentos na Estação Elevatória de Pedreira. 

O uso do solo na área é de substituição da vegetação natural e da pequena 

atividade agrícola por um processo de intensa urbanização. Apesar das condições tisicas 

desfavoráveis. que acabam ocasionando problemas como escorregamento. erosão e 

assoreamento e da existência da Lei da Proteção aos Mananciais. a ocupação da área 

vem se acelerando. 

A região atualmente caracteriza-se por grandes contrastes. associando chácaras 

de recreio com favelas e loteamentos irregulares e clandestinos (CETESB. 2001 ). 

Sub-Bacia do Reservatório Guarapiranga 

A figura 5 mostra a área pertencente à sub-bacia do reservatório Guarapiranga. onde 

. estão localizados os pesqueiros de código 1 O. 12. 16. 17 e 18. 

A área correspondente a esta sub-bacia é ocupada com chácaras de recreio, 

loteamentos com baixa densidade ou ainda não ocupados e áreas rurais (ltapecerica da 

Serra e Embu-Guaçu) .(CETESB. 2001). A área de drenagem é de 631 km2 (Rio 

Guarapiranga e seus afluentes: Lavra. Santa Rita. Embu-Guaçu. Embu-Mirim e outros 

17 córregos de menor extensão). Existem aí quatro áreas com urbanização intensa 

(Bororé. Riviera. Embu e ltapecerica da Serra) e áreas com ocupação esparsa 

(Parelheiros. Cipó e Embu-Guaçu) 
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0_20 km 

: / 

Figura 5: Sub-Bacia do reservatório Guarapiranga 

Sub-Bacia do Rio Cotia 

A figura 6 mostra a área pertencente à sub-bacia do rio Cotia, onde estão 

localizados os pesqueiros de código 11, 27, 28, 29 e 30. 
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0_20km 

Figura 6: Sub-Bacia do Rio Cotia 

A área de drenagem desta sub-bacia é de 250 km2 (Rio Cotia). O rio Cotia Alto, a 

montante do município de Cotia, tem suas águas represadas em dois reservatórios (Pedro 

Beicht e Cachoeira da Graça) e área coberta por matas naturais da Reserva Estadual de 

Morro Grande.O rio Cotia Baixo apresenta urbani7.ação com cerca de 400 indústrias e 

trechos reflorestados (CETESB, 2001 ). 

Su~Bacia do Rio Tietê Alto - Zona Metropolitana 

A figura 7 mostra a área pertencente à sub-bacia do rio Tietê Alto - Zona Metropolitana, 

onde estão localizados os pesqueiros de código 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 
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Figura 7: Sub-Bacia do Rio Tietê Alto - Zona Metropolitana 

A área de drenagem desta sub-bacia é de 3.327 km2 (Rio Tietê desde a sua 

entrada na cidade de São Paulo, na divisa com o município de ltaquaquecetuba, até a 

barragem de Pirapora, numa extensão de 86 km e Rios Baquirivu-Guaçu, Guarapira, 

Tamanduateí, Pinheiros e Juqueri, e córregos Aricanduva e Cabuçu de Baixo). Esta é 

uma área conurbada, com amplo e dinâmico complexo urbano-industrial - regiões do 

ABCD, Guarulhos e Osasco, além do setor de prestação de serviços. A sub-bacia do Rio 

Juqueri apresenta áreas de vegetação natural e de reflorestamentos, pastagens naturais e 

cultivadas, e atividades hortifrutigranjeiras. As principais indústrias são metalúrgica, 

mecânica, química e alimentícia (CETESB, 2001). 
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4.1.3 - Características gerais dos lagos estudados 

Os lagos de pesca estudados apresentaram características muito variáveis tanto 

quanto à sua gênese quanto à sua morfometria. De modo geral são formados pelo 

represamento de riachos ou córregos pertencentes à área de drenagem da bacia do Alto 

Tietê. Alguns possuíam margens ajardinadas ou revestidas com concreto. Outros 

sofreram algumas intervenções na área de inundação, como escavações para ampliação 

do espelho d 'água, não apresentando áreas muito extensas, o que tornaria mais difícil o 

manejo requerido. Em geral, estes lagos foram formados em terrenos com 

predominância de colinas, resultando num formato quase retangular, onde se distinguem 

a área da barragem e a direção do curso d' água formador. Há, portanto um 

aproveitamento da topografia do terreno, o que evita que se façam grandes movimentos 

de terra para escavação dos lagos. 

Muitas propriedades possuem mais de um lago de pesca, situados em cascata, ou 

ainda paralelos, quando mais de um córrego atravessa o terreno. 

Algumas imagens dos lagos estudados são apresentadas nas figuras 8 a 12. 

Figura 8: Pesqueiro l , localizado à montante da Represa de Santa Isabel 
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Figura 9: Pesqueiro 8, localizado o município de Santana do Parnaíba 

Figura 1 O: Pesqueiro 15, localizado à montante da represa Billings. 
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Figura 11: Pesqueiro 25, localizado no município de Suzano. 

Figura 12: Pe queiro 29 localizado no município de Cotia. 
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4.2. Caracterização climatológica do período estudado 

As temperaturas mínimas, médias e máximas mensais e o volume de precipitação 

mensal dos anos de 2001 e 2002 estão representados nas figuras 13 e 14, obtidas pela 

Estação Meteorológica do Mirante de Santana. 
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Figura 13: Variação das temperaturas médias, máximas e mínimas e do volume de 

precipitação durante o ano de 2001 , no Mirante de Santana - São Paulo. 
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O período em que se realizou este estudo foi caracterizado por baixos índices de 

precipitação não só na Região Metropolitana de São Paulo, como em todo o país, 

ocorrendo escassez de água em várias represas de geração de energia elétrica, o que 

obrigou o governo federal a iniciar uma campanha para o uso racional de energia, com o 

risco de haver racionamento em algumas regiões durante os meses de menor volume de 

chuvas. Comparando os dados climatológicos deste período com os dados das normais 

climatológicas determinadas entre 1961 e 1999 (figura 15) pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET), notou-se um volume muito baixo de chuvas nos anos de 200 l e 

2002. O ano de 2002 apresentou um volume de precipitação maior nos meses de verão 

quando comparado ao de 2001 . O mês de outubro de 200 l registrou volume elevado de 

precipitação, tanto em relação ao verificado em 2002, quanto em comparação com a 

série de normais climatológicas de 1961 a 1999. 

150 
E 
E 

100 

JAN FEV W\R ABR W\ 1 JLt-1 JLL AGO SET OUT t>QV 1:E 

Figura 15: Precipitação total da série de normais climatológicas determinadas entre 1961 

e 1999 pelo Instituto Nacional de Meteorologia para o Mirante de Santana - São Paulo 

SP 

A situação também foi critica em relação ao nível dos reservatórios de 

abastecimento da Região Metropolitana, sempre prestes a sofrer um possível 

racionamento de água. 

Em relação às áreas estudadas, segundo relatos dos proprietários e 

freqüentadores dos pesqueiros, os córregos e nascentes que abastecem os lagos de pesca 
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apresentaram um volume de água muito abaixo . do normal. sobretudo no período 

estiagem/frio. o que impedia que fosse feita a renovação da água do lago com a 

freqüência habitual. Deste modo, o tempo de residência dos lagos. embora não tenha 

sido determinado, pode ter sido consideravelmente mais longo durante este período. 

Em relação à temperatura atmosférica. o mês de setembro de 2001 quando foi 

iniciada a primeira série de amostragens. foi registrada temperatura mínima 

consideravelmente baixa (8.5°C) para este período (a normal determinada pelo INMET 

na série citada é de 13. 9°C). As temperaturas máximas obtidas nos meses amostrados 

não apresentam variação significativa. As temperaturas médias variaram em tomo de 

18°C nos meses de setembro e outubro de 2001 e de 23°C em fevereiro e março de 2002. 
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4.3 -Variáveis tisicas e químicas da água e concentração de clorofila-a 

Os dados referentes às variáveis tisicas e químicas da água e concentração de 

clorofila-a são apresentados na tabela 2 para o período estiagem/frio e na tabela 3 para o 

período chuvoso/quente. 

A transparência da água variou entre O. tom (03) e 0.60 m (06) no período seco e 

entre 0.15 m (22) e 0.80 m (10) no período chuvoso (tabelas 2 e 3. figura 16). Os sólidos 

totais em suspensão variaram de 12.00 mg/L (06) a 140.00 mg/L (23) no período seco e 

de 9.14 mg/L (11) a 144.00 mg/L (23) no período chuvoso (tabelas 2 e 3). 

Os menores valores de condutividade elétrica foram registrados no pesqueiro 03 

tanto no período seco quanto no período chuvoso (20.0 µS/cm): os maiores valores 

ocorreram no pesqueiro 23 (390 µS/cm) no período seco e no pesqueiro 10 no período 

chuvoso (479µS/cm) (Tabelas 2 e 3). O pH variou entre 5.8 (26) e 8.JO (30) no período 

seco e entre 5,3 (03) e 8, JO (30) no período chuvoso (tabelas 2 e 3). 

As concentrações de oxigênio dissolvido apresentaram variação de 5,20 mg/L 

(25) a 12,40 mg/L (30) no período seco e de 3,5 mg/L ( 19) a 14.60 mg/L ( 18) no período 

chuvoso. A turbidez da água dos lagos variou entre 11 NTU ( 18) e 270 NTU (23) no 

período seco e entre 17 NTU ( 11 ) e 200 NTU (23) no período chuvoso. O fósforo total 

presente na água variou entre 0.04 mg/L (22) a 0.28 mg/L (30) no período seco e entre 

0,03 mg/L ( 18) e 0,35 mg/L ( 10) no período chuvoso. A concentração de nitrogênio 

inorgânico (N02, N03 e N~) variou de 0,21 mg/L (07) a 2,56 mg/L (23) no período 

seco e de 0.20 mg/L (22) a 1,74 mg/L (24) no período chuvoso (tabelas 2 e 3). 

A concentração de clorofila-a variou entre O ( 17 e 19) e 0, 17 mg/L (28) no 

período seco e entre O (03, 06, 15 e 24) e 0,43 mg/L (30) no período chuvoso (tabelas 2 e 

3). 

A figura 16 representa os gráficos do tipo Box-Plot da variação da transparência, 

turbidez, temperatura, pH, condutividade elétrica e sólidos totais em suspensão na água, 



37 

nos dois períodos estudados. Observou-se pouca variação seco e chuvoso para os valores 

de transparência. pH. turbidez, sólidos totais em suspensão e condutividade elétrica. A 

temperatura da água apresentou uma maior variação entre os dois períodos e uma 

amplitude maior de variação entre os pesqueiros no período chuvoso. 

A figura 17 representa os gráficos do tipo box-plot das variações das 

concentrações de clorofila-a. oxigênio dissolvido. fósforo total e nitrogênio inorgânico 

(mg/L) e do Índice de Estado Trófico da água. nos dois períodos estudados. Os valores 

médios de concentração de clorofila-a mantiveram a mesma amplitude de variação ·nos 

dois períodos estudados. mas no período chuvoso registrou-se um valor máximo muito 

superior ao observado no período seco: o pesqueiro 30 apresentou concentração de 0.43 

mg/L de clorofila-a. enquanto o máximo observado no período seco foi de 0.17 mg/L. 

As concentrações de oxigênio dissolvido também variaram mais no período chuvoso. O 

IET variou entre 44 e 71 (pesqueiros 14 e 28. respectivamente) no período seco e entre 

50 e 81 {pesqueiros 3 e 30) no período chuvoso. No período seco observaram-se valores 

máximos e mínimos inferiores aos obtidos no período chuvoso. A amplitude de variação 

dos valores médios foi semelhante nos dois períodos. Nos dois períodos os índices 

obtidos são correspondentes aos de ambientes eutróficos. 
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4.4 - Comunidade zooplanctônica 

4.4.l - Composição da comunidade 

As tabelas 4 e 5 mostram a densidade numérica e a abundância relativa dos 

rotíferos presentes nas amostras obtidas no período estiagem/frio e chuvoso/quente. Nas 

tabelas 6 e 7 são apresentadas as densidades numéricas e as abundâncias relativas dos 

crustáceos planctônicos e de organismos considerados como não euplanctônicos 

presentes nas amostras obtidas no período estiagem/frio e chuvoso/quente. 

As densidades numéricas totais obtidas no período seco. conforme se observa na 

tabela 6 e figura 18 apresentaram-se com valores muito variáveis: 15 pesqueiros com 

densidade total de organismos zooplanctônicos de até 500.000 indivíduos por metro 

cúbico: 8 pesqueiros com densidade total de organismos zooplanctônicos variando entre 

500.000 e 1.000.000 indivíduos por metro cúbico; 6 pesqueiros com densidade total 

superior a 1.000.000 indivíduos por metro cúbico. sendo que os pesqueiros 20 e 25 

registraram densidades acima de 2.500.000 indivíduos por metro cúbico. 

No período chuvoso a variação da densidade total de organismos 

zooplanctônicos (figura 19 e tabela 7) foi menor que a obtida no período seco: 12 

pesqueiros com densidade total menor que 200.000 indivíduos por metro cúbico; 17 

pesqueiros com densidade total entre 200.000 e 400.000 indivíduos por metro cúbico; 1 

pesqueiro (de número 20) com densidade total acima de 1.800.000 indivíduos por metro 

cúbico. 
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zooplanctônica nos lagos de pesca estudados durante o período estiagem/frio. 
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No primeiro período a densidade total de organismos zooplanctônicos variou 

entre 9650 ind/m3(28) e 2865640 ind/m3 (20). com média de 913.447 ind/m3
• Foram 

registradas neste período 82 espécies de rotíferos, 19 espécies de cladóceros, 9 espécies 

de copépodes ciclopóides e uma espécie de copépode calanóide. 

No segundo período a densidade total variou entre 56.328 ind/m 3 (02) e 

1.863.121 ind/m3 (15). com média de 390.180 ind/m3
. A comunidade zooplanctônica 

neste período esteve representada por 67 espécies de rotíferos. 16 espéci~s de 

cladóceros. 6 espécies de copépodes ciclopóides e 2 espécies de copépodes· calanóides. 

Foram freqüentes nas amostras organismos não tipicamente planctônicos (larvas 

de inseto como Chaoboridae. Chiromidae. Plecoptera. além de Oligochaeta. Nematoda e 

Ostracoda) em baixas densidades. 

Verificou-se a ocorrência de copépodes parasitas (Poecilostomatoida), 

principalmente nos estágios de náuplio e copepodito, em 40 % dos pesqueiros na estação 

seca e 70 % destes na estação chuvosa. 

Na tabela 8 são apresentados os táxons presentes nas amostras do período 

estiagem/frio e chuvoso quente. O número de táxons (riqueza) presentes no primeiro 

. período ( 143) foi superior ao obtido no segundo período ( 111 ). 

Conforme se vê na figura 20 o grupo dos rotíferos foi dominante em 96% dos 

pesqueiros estudados durante o período estiagem/frio. Apenas no pesqueiro 02 houve 

dominância de cladóceros (predominantemente Bosminopsis deitersi) . No pesqueiro 16, 

apesar do predomínio de rotíferos, ·houve uma porcentagem maior de copépodes 

calanóides e ciclopóides do que a que se verificou em outros pesqueiros. A amostra 

correspondente ao pesqueiro 9 do período estiagem/frio apresentou problemas com a 

preservação e foi inutilizada, razão pela qual não foram incluídos os seus resultados. 
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Figura 20: Abundâncias relativas (porcentagens) dos principais grupos zooplanctônicos no período estiagem/frio 
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As espécies de rotíferos mais abundantes no primeiro período foram Brachionus 

angu/aris. Keratella americana e Po~varthra vulgaris (tabela 4 ). Entre os cladóceros 

dominaram Moina minuta. Bosmina longisrostris e Diaphanosoma birgei (tabela 6). 

Os copépodos mais freqüentes foram os ciclopóides, quase sempre nos estágios 

larvais. sendo comum a presença de uma única espécie em cada lago estudado~ as espécies 

mais freqüentes deste grupo foram Thermocylops decipiens. Metacyclops mendocinus. 

Eucyc/ops pseudoens!fer. Thermocyclops inversus (tabela 6) . 

No período chuvoso/quente. conforme se observa na figura 21. houve dominância 

de rotíferos em 97 % dos lagos estudados. 

Neste período as espécies dominantes de rotíferos variaram mais entre os lagos. 

sendo mais abundantes Kellicotlia bostoniensis. Synchaeta pectinata. Keratella cochlearis 

tecla, Brachionus angularis . Trichocerca pusilla. entre outros (tabela 5 ). 

No pesqueiro 02 a densidade numérica de Kellico11ia bostoniensis foi responsável 

por 66% da densidade total de organismos zooplanctônicos da amostra (tabela 5). 

Os cladóceros ocorreram em porcentagens mais baixas no período chuvoso do que 

no período seco. sendo os mais freqüentes Bosmina longirostris e Diaphanosoma birgei em 

ambos os períodos. 

Os copépodes foram pouco numerosos, ocorrendo predominantemente em estágios 

jovens (náuplios e copepoditos). As espécies que apresentaram maior freqüência de 

ocolTência no período chuvoso foram Thermocyc/ops decipiens e Eucyclops pseudoensifer . 

entre os ciclopóides e Notodiaptomus cf. henseni, entre os calanóides. 
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Figura 21: Abundâncias relativas (porcentagens) dos principais grupos zooplanctônicos no período chuvoso/quente. 
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De modo geral, cladóceros e copépodes calanóides estiveram presentes em 

maiores proporções que copépodes ciclopóides na maioria dos pesqueiros durante o 

período seco. Já no período chuvoso. os copépodes ciclopóides foram mais imponantes 

em termos de abundância relativa que cladóceros e copépodes calanóides. Nos dois 

períodos estudados foram observadas algumas espécies cuja ocorrência é recente nesta 

bacia. como o rotífero Filinia cornuta brachiata e o copépode ciclopóide 

Acanthocyc/ops robustus. 
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4.4.2 - Divenidade, riqueza e equitatividade 

Os índices de riqueza. diversidade e equitatividade da comunidade 

moplanctônica obtidos no período estiagem/frio estio representados na tabela 9 e figura 

22. 

O pesqueiro 5 apresentou o maior índice de riqueu (35 táxons), enquanto os 

pesqueiros 14, 16 e 28 apresentaram o menor índice de riqueu no período (21 táxons). 

A diversidade de espécies foi maior nos pesqueiros 7 e 18 (3,7 bits/indivíduo) e menor 

no pesqueiro 8 ( 1.5 bits/indivíduo). O maior índice de equitatividade no período foi 

obtido no pesqueiro 07 (0.22) e o menor no pesqueiro 08 (0.08). 

Para o período chuvoso estes índices estão representados na figura 23 e tabela 1 O. Neste 

período o maior índice de riqueu foi obtido para o pesqueiro 2 (43 táxons) e o menor 

nos pesqueiros 6 e 16 (24 táxons). O pesqueiro 7 apresentou o maior índice de 

diversidade (3,98 bits/indivíduos) e o pesqueiro 30 o menor (1,97 bits/indivíduos). A 

equitatividade foi maior os pesqueiros 3 e 7 (0,23) e menor nos pesqueiros 2 e 30 (O, 1 O). 



35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Jo RIQUEZA •DIVERSIDADE • EQUITATIVIDADE J 

3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 

0,5 

Figura 22: Variação dos índices de riqueza, equitatividade e diversidade (H' ) nos pesqueiros estudados, no período 
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A comparação entre os índices de diversidade e riqueza nos dois períodos 

estudados está representada nas figuras 24 e 25. Houve aumento de diversidade em 76% 

dos lagos de pesca estudados. e de riqueza em 87% dos lagos. do período seco para o 

período chuvoso. Os pesqueiros 23 e 30 apresentaram maior diversidade e riqueza no 

primeiro período. 

Os táxons mais freqüentes (freqüência de ocorrência maior que 70% dos lagos) 

nos lagos de pesca estudados durante o período estiagem/frio foram os rotíferos 

Po~varthra vulgaris. Trichocerca pusilla. Keratella americana. Kerate/Ja coch/earis 

tecla. Kellicottia bostoniensis. Anuraeopsis .fissa. os cladóceros Moina minuta e 

Bosmina longirostris e náuplios e copepoditos de ciclopóides (figura 26). 

No período chuvoso os táxons mais freqüentes foram os rotíferos Po~yarthra 

vulgaris. Epiphanes macrourus, Anuraeopsis .fissa, Trichocerca pusilla. Keratella 

americana e Kerate//a cochlearis tecla, o cladócero Moina minuta, náuplios e 

copepoditos de ciclopóides e larvas de Chironomidae (figura 27). 
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Figura 25: Comparação entre os índices de riqueza obtidos nos períodos estiagem/frio e chuvoso/quente chuvoso/quente. 
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Figura 26: Variação da freqüência de ocorrência das espécies nos lagos estudados no período estiagem/frio 
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4.4.3 - Relação com o estado trófico 

As figuras 28 e 29 mostram a variação das densidades do zooplâncton em função 

das concentrações de clorofila-a e fósforo total. indicadores do estado trófico do corpo 

d' água. nos períodos estiagem/frio e chuvoso/quente. respectivamente. 

A amplitude de variação das concentrações de fósforo total e clorofila-a foram 

maiores no período estiagem/frio na maioria dos pesqueiros, quando comparada ao 

período chuvoso/quente. No primeiro período. os pesqueiros 20 e 25. que apresentaram 

as maiores densidades totais de organismos. estão situados entre concentrações de 0.02 e 

0.08 mg/L de clorofila-a. e 0.1 O e 0.15 mg/L de fósforo total (figura 28). 

No segundo período, a maior densidade total de organismos foi apresentada pelo 

pesqueiro 02, situado numa variação entre 0,0 e 0,3 mg/L de clorofila-a e 0,05 e 0.1 

mg/L de fósforo total, juntamente a outros 11 pesqueiros (figura 29). Neste período a 

variação da densidade total de organismos zooplanctônicos foi menor entre os 

pesqueiros na mesma faixa de variação da concentração de clorofila-a obtida no 

primeiro período. 

O pesqueiro 30 apresentou-se distanciado dos demais na figura 28 por apresentar 

uma concentração mais elevada de clorofila-a e não consta da figura 29 por ter 

apresentado uma concentração de 0,43 mg/L de clorofila-a e a escala adotada não 

incluiu este valor. A densidade total de organismos zooplanctônicos neste pesqueiro, no 

entanto foi de 535344 ind/m3, o que resultaria num círculo com área semelhante à dos 

pesqueiros 9 e 14, localizado no gráfico entre os pesqueiros 5 e 28 pela sua concentração 

de fósforo total. Em ambos os períodos, portanto, este pesqueiro apresentou valores mais 

elevados de clorofila-a em relação dos demais pesqueiros. 
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4.5 - Análise estatística 

4.5.l - Análise de Componentes Principais das variáveis ambientais e clorofila-a 

A análise de componentes principais aplicada às variáveis ambientais e clorofila-a, pH. 

transparência (TRANSP). oxigênio dissolvido (00). nitrogênio inorgânico (N inorg) fósforo 

total (P tot). sólidos totais em suspensão (STS). condutividade elétrica (COND) e clorofila-a 

(CHL) no período estiagem - seco resultou no gráfico apresentado na figura 30. 

O eixo 1. que representa 34.2% de variância explicada dos dados. esteve associado 

negativamente aos pesqueiros 1 O. 16 e 28. em relação a sólidos totais em suspensão (r=-0.4 7). 

clorofila-a (r=-0.41 ). fósforo total (r=-0.48), nitrogênio inorgânico (r=-0.38) e condutividade 

elétrica (r=-0,38) (tabela 11 ). Tais variáveis estão relacionadas às condições tróficas e à 

disponibilidade alimentar do zooplâncton. O eixo 2. representado 21 , 1 % de variabilidade 

explicada dos dados, esteve associado positivamente ao pH (r=0,59), concentração de 

oxigênio dissolvido (r=0,56) e transparência (r=0,48) (tabela 11 ). O coeficiente de correlação 

obtido para a temperatura da água foi baixo em relação aos dois eixos, motivo pelo qual esta 

variável não foi nem representada no gráfico. 

Na figura 31 é apresentado o gráfico resultante da análise de componentes principais 

das variáveis ambientais e clorofila-a no período chuvoso/quente. 

O eixo 1 do gráfico referente ao período chuvoso/quente apresentou 38% de variância 

explicada e esteve associado negativamente à transparência (r=-0,45), e positivamente a 

sólidos totais em suspensão (r=0,44), fósforo total (r=0,44) e condutividade elétrica (r=0.41 ), 

evidenciando a oposição existente entre os valores transparência da água e as variáveis 

relacionadas ao estado trófico. As concentrações de oxigênio dissolvido (r=0,65) e a 

temperatura da água (r=0,45), como foi observado também para o período seco estiveram 

associadas positivamente ao eixo 2 com 19% de variância explicada dos dados (tabela 12). 
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Em relação à distribuição dos pesqueiros no gráfico, verificou-se uma maior 

concentração destes no lado negativo dos eixos 1 e 2, associados aos valores mais elevados de 

transparência e condições de menor eutrofização que as demais. 
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Figura 31: Biplot da análise de componentes principais para as variáveis ambientais dos 
lagos de pesca no período chuvoso quente 
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4.S.2 - Análise de Componentes Principais da comunidade zooplanctônica 

4.5.2. l - Rotíf eros 

A análise de componentes principais aplicada às densidades numéricas de rotíferos, no 

período estiagem/frio. apresentou 20.7% de variância explicada. representada pelos eixos 1 e 2 

(figura 32). Apesar da baixa explicabilidade e correlação com o eixo. nota-se que espécies de 

rotíferos tais como Keratella tropica (r=0.31 ). Brachionus angularis (r=0,28), Keratella 

cochlearis reera (r=0.26). Anuraeopsis fissa (r=0.25 ) e Po~varthra vulgaris (r=0.22) estão 

associadas positivamente ao eixo 1 e poderiam estar relacionadas a condições mais eutróficas 

(tabela 13 ). 

Os pesqueiros estão agrupados, considerando as espécies de rotíferos, 

predominantemente ao lado positivo do eixo 1, numa possível associação ao maior grau de 

eutrofiz.ação. 

A figura 33 representa a análise de componentes principais das densidades numéricas 

de rotíferos no período chuvoso quente. A variância explicada dos dados foi de 19,7%, sendo 

de 10,6% para o eixo 1 e 9.1 % para o eixo 2. Estas porcentagens são consideradas muito 

baixas para uma boa explicabilidade dos resultados, porém. é possível verificar algumas 

tendências apresentadas por estes dados. como a relação negativa existente entre o eixo 1 e as 

espécies de Brachionus quadridentatus (r=-0.28), B. calyc~florus (r=-0.27) e B. caudatus (r=-

0,23), Keratella tropica (r=-0.26) e Trichocerca pusilla (r=-0,22) e entre o eixo 2 e 

Trichocerca sty/ata (r=-0,32) e Synchaeta oblonga (r=0,27) (tabela 14). 
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Figura 32: Biplot da análise de componentes principais para as densidades numéricas de 

rotíferos dos lagos de pesca no período estiagem/frio. 
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4.S.2.2- Crustáceos 

A figura 34 representa a análise de componentes principais aplicada às densidades 

numéricas de crustáceos planctônicos do período estiagem/frio. A variância explicada nesta 

análise foi de 29,4%, sendo de 16.3% para o eixo 1 e 13, 1 % para o eixo 2. 

O eixo 1 esteve associado negativamente a Bosmina hagmanni. Daphnia ambigua. 

Alonel/a sp (r=-0.38). Thermocyc/ops decipiens (r=-0.37) e Thermocyc/ops inversus (r=-0,33). 

táxons que apresentaram baixas densidades nos lagos de pesca estudados. O eixo 2 esteve 

associado positivamente a táxons mais abundantes: Bosmina longirostris (r=0.35). 

copepoditos de ciclopóides (r=0.349). náuplios de ciclopóides (r=0.259) e náuplios de 

caJanóides (r=0,253) (tabela 15). Os pesqueiros encontram-se agrupados predominantemente 

ao lado positivo do eixo 1 e negativo do eixo 2, evidenciando a pequena representatividade de 

crustáceos nos pesqueiros estudados. 

Na figura 35 está representada a análise de componentes principais aplicada às 

:tensidades numéricas de crustáceos dos lagos estudados no período chuvoso/quente. 

O eixo 1 esteve associado positivamente a Diaphanosoma breviremme (r=0,34). 

'Jiaphanosoma birgei (r=0,31 ), Alona poppei (r= 0,313), náuplios (r=0,263) e copepoditos 

r=0,236) de calanóides (tabela 16)). Como verificado no período seco, os pesqueiros no 

ieriodo chuvoso situaram-se em direções opostas aos vetores representativos dos crustáceos, 

lenotando baixas densidades dos táxons pertencentes a este grupo nestes ambientes. 
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Figura 34: Biplot da análise de componentes principais para as densidades numéricas de 

crustáceos dos lagos de pesca no período estiagem/frio . 
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Figura 35: Biplot da análise de componentes principais para as densidades numéricas de 

crustáceos dos lagos de pesca no período chuvoso/quente. 
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4.S.3 - Anilise de agrupamento (Cluster) 

O resultado da análise de agrupamento aplicada aos táxons mais freqüentes (freqüência 

de ocorrência maior que 700/o) do período estiagem/frio está representado na figura 36 e 

evidencia quatro grupos com maiores afinidades ecológicas nos lagos estudados, num nível de 

SOO/o de similaridade: 

Grupo A: Anuraeopsis fissa (Afissa), Keratella coch/earis (Kcochlea). náuplios (nauCY) e 

copepoditos (copdtCY) de ciclopóides 

Grupo 8: Kellicottia bostoniensis (Kbostoni) e Moina minuta (Mminuta) 

Grupo C: Kerate/Ja americana (Kamerica). Po/yarthra vu/garis (Pvulgari) e Bosmina 

/ongirostris (Blongiro) 

O grupo 1 e o grupo 3 caracterizam-se por se constituírem de táxons freqüentes 

repÍ'esentados por densidades numéricas elevadas. Os do grupo 2, apresentam em comum 

elevada freqüência de ocorrência nos lagos estudados mas densidades numéricas mais baixas. 

O resultado desta análise para o período chuvoso/quente está representado na figura 

49, constituindo-se os seguintes grupos. num nível de SOO/o de similaridade: 

Grupo A: Anuraeopsis fissa (Afissa) e náuplios de ciclopóides (nauCY) 

Grupo B: Asplanchna sieboldi (Asiebold), Synchaeta pectinata (Spectina), Filinia opoliensis 

(Fopolien) e Trichocerca pusilla (Tpusilla) 

Grupo C: Brachionus angu/aris (Bangular), Keratella americana (Kamerica), Moina minuta 

(Mminuta), copepodito de ciclopóides (copdtCY), Filinia opoliensis (Fopoliens) e Po/yarthra 

vulgaris (Pvulgari) 

Grupo D: Keratella coch/earis (Kcochlea), Keratel/a tropica (Ktropica) e larvas de 

Chironomidae (CHIRON). 
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Grupo F: Epiphanes macrourus (Emacrour) e Bdelloidea (Bdelloid) 

Grupo G: Keratella cochlearis (Kcochlea). Keratella tropica (Ktropica) e larvas de 

Chironomidae (CHIRON) 

Os grupos 1 e 3 são constituídos por táxons com freqüências de ocorrência acima de 

90% e densidades numéricas mais elevadas. Os grupos 2 e 4 contem os táxons com freqüência 

de ocorrência entre 70 e 90 %. 

No primeiro e no segundo período estão associados num mesmo grupo náuplios de 

ciclopóides e Anuraeopsisfissa e em outro grupo Keratella americana e Po~varthra vulgaris. 
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Figura 36: Dendrograma da análise de agrupamento dos táxons mais freqüentes no 

zooplâncton dos pesqueiros no período estiagem/frio 

o 



100 

Aissa 
nauCY 
Asiebold 
Speclina 
Tptaila 
8a1Yi11Er 
Kamerica 
Mmirua 
copdtCY 
Fopolien 
~ri 
Emaaw 
Bdebd 
Kcochlea 
KlroPica 
CHRON 

1 

75 

1 

1 

70 

25 

1 
i 

1 

1 
1 

Figura 37: Dendrograma da análise de agrupamento dos táxons mais freqüentes no 

zooplâncton dos pesqueiros no período chuvoso/quente. 

A análise de agrupamento aplicada aos pesqueiros estudados. baseada na densidade 

numérica das espécies mais freqüentes, para o período estiagem/frio, está representada na 

figura 38. 

Constituíram-se a partir da na análise dois grupos de pesqueiros, com um nível de 75% 

de similaridade: 

Grupo A: 1e16 

Grupo B: 4, 21 , 23, 8, 5, 19 

Grupo C: 24, 25, 29 

Grupo D: 2, 6, 10, 11 , 12, 14, 15 ,17, 20, 22, 26, 28, 30 

Grupo E: 3, 7, 8, 13 

o 
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Levando-se em conta que estes grupos se formaram a partir dos táxons mais freqüentes 

do zooplâncton. o grupo A caracterizou-se pela presença destes mesmos táxons em densidades 

mais baixas do que os pesqueiros dos grupos B. C. D. E. Os pesqueiros 1 e 16 que formaram o 

grupo A são também os que se encontram mais afastados dos demais na análise de 

componentes principais (figura 37). 

Para o período chuvoso/quente. o agrupamento dos pesqueiros. baseado nos táxons 

mais freqüentes do zooplâncton, com um nível de 75% de similaridade. constituiu os segu.intes 

grupos (figura 42): 

Grupo A: 1. 25. 23 

Grupo B: 4. 8 e 28 

Grupo C: 4. 20, 24. 1 1. 22. 19 

Grupo D: 2, 3, 15 

Grupo E: 16, 17, 26 

Grupo F: 5, 13, 14 

Grupo G: 6. 7, 10. 27 

Grupo H: 9, 21 , 29, 12, 18 

Um número maior de grupos neste período reflete o aumento da diversidade, 

comentada anteriormente. 



72 

100 75 25 

Figura 38: Dendrograma da análise de agrupamento dos lagos de pesca no período 

.estiagem/frio, baseado nas espécies mais freqüentes do zooplâncton (75% de similaridade). 
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Figura 39: Dendrograma da análise de agrupamento dos lagos de pesca no período 

chuvoso/quente. baseado nas espécies mais freqüentes do zooplâncton (75% de similaridade). 
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5 - DISCUSSÃO 

S.l - Variáveis físicas e químicas da água 

Os resultados referentes às características tisicas e químicas da água 

demonstraram haver variabilidade entre os lagos estudados. sendo a amplitude de 

variação maior no período chuvoso/quente que no período estiagem/frio. 

No período chuvoso. o efeito diluidor da chuva e o tempo de residência 

mais cuno podem ter sido responsáveis pela variação observada. 

A transparência da água. relacionada diretamente à concentração de sólidos 

totais em suspensão, apresentou no período chuvoso valores mais altos que no período 

seco. Este resultado contraria a expectativa de que, havendo maior aporte de material 

alóctone carreado pela chuva, os valores de transparência seriam menores e os de sólidos 

em suspensão maiores durante o período chuvoso. Tal fato evidencia a influência 

exercida pelo manejo dos lagos sobre as variáveis ambientais, reduzindo a ação da 

sazonalidade que naturalmente atua nestes ambientes. 

Os valores de transparência apresentaram uma amplitude de variação 

correspondente ao recomendável - entre 0,25 e 0.70 m - por SIPAÚBA-TAVARES 

(1994) para tanques de piscicultura. O pesqueiro 23, no entanto. apresentou 

transparência inferior a 0,20 m (O, 1 O m no período seco e O, 15 m no período chuvoso) e 

os valores mais elevados de sólidos totais em suspensão nos dois períodos estudados. 

Considerando que a água de abastecimento do lago vem diretamente de nascente, que 

não há solo exposto na área de entorno, há indícios de que esteja havendo um manejo 

p<>uco adequado, com excesso de material sendo adicionado à água do lago. 
1 

Os lagos estudados, embora pertencentes a sub-bacias diferentes quanto às 

suas características geológicas, geomorfológicas e de uso e ocupação do solo, 

apresentaram semelhantes amplitudes de variação das características tisicas e químicas 

estudadas. GREEN & BOYD (1995), consideram a aqição de fertilizantes e r:ações como 
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responsável pelo maior aporte de nitrogênio e fósforo em lagos de piscicultura. enquanto 

a chuva e o escoamento superficial representam uma entrada menor destes nutrientes. Os 

referidos autores verificaram que não há diferença sazonal significativa das variáveis 

abióticas da água de lagos de piscicultura. 

Estas observações levam a supor que o manejo é direcionado a estabelecer 

um ambiente onde todas as variáveis sejam controladas no sentido de prover nutrientes 

aos peixes e as boas condições para sua sobrevivência, ainda que intuitivament~ por 

~e de alguns proprietários. A oxigenação da água através de aeradores mecânicos é 

muito empregada na maioria dos pesqueiros. o que indica uma grande preocupação em 

não comprometer os estoques de peixe pela falta de oxigênio na água. Uma possível 

estratificação em decorrência do aquecimento superficial diário. principalmente no 

período seco, pode ter ocorrido em virtude da maior amplitude ténnica observada nesta 

época. o que poderia provocar redução do oxigênio dissolvido em parte da coluna 

d'água. Com a intervenção que promove a movimentação da água por mecanismos 

artificiais, ou ainda, devido a pouca profundidade dos lagos que favorece a circulação da 

água pela ação de ventos, é pouco provável observar situação de anoxia no fundo, 

embora seja grande o volume de matéria orgânica em decomposição aí acumulado. 

Segundo SIPAÚBA-TAVARES (1995) a qualidade da água é um fator 

· limitante em tanques de piscicultura e a renovação da água costuma ser usada para a 

eliminação de resíduos alimentares e metabólicos, já que um dos principais problemas 

destes lagos é decorrente da grande quantidade de alimento que não é utilizado pelos 

peixes e acaba ficando disponível para o crescimento de algas e bactérias. 

A temperatura da água, apresentou uma variação mais significativa que as 

de~ais variáveis entre os períodos estudados. Supõe-se que esta variável possa atuar 

como um fator isolado, sem influenciar diretamente as demais variáveis que seriam 

controladas pela ação do manejo adotado - 97% dos lagos estudados são submetidos a 

manejo, confonne infonnaram seus proprietários. A necessidade, segundo estes, é de 

controlar o pH da água, promover oxigenação e, principalmente, adicionar alimentos e 
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nutrientes complementares aos peixes, introduzindo rações e fertilizantes. Estas ações se 

dão muitas vezes de forma empírica, sendo poucos os que contam com assessoria 

técnica para definir a quantidade e qualidade adequada de produtos a serem adotados. A 

preocupação predominante é proporcionar saúde e vigor aos peixes oferecidos aos 

pescadores, sen?o negligenciados os aspectos referentes à qualidade da água e dos 

efluentes produzidos na atividade. 

Em relação à eutrofização promovida. MERCANTE et ai. (2~04) 

verificaram que não houve diferença significativa entre os períodos seco e chuvoso para 

as variáveis que definem o grau de trofia dos lagos estudados. ressaltando que todos eles 

apresentaram concentrações de fósforo total pelo menos dez vezes acima do 

recomendado pela resolução CONAMA 20 ( 1986) - valores preconizados para a Classe 

li, que estabelece os limites para águas destinadas à aqüicultura natural ou intensiva. 

Segundo os autores supracitados os valores obtidos para o IET classificariam estes lagos 

como ambientes eutróficos a hipereutróficos. 

Os resultados da análise de componentes principais evidenciaram a 

importância das variáveis relacionadas ao processo de eutrofização nos dois períodos 

estudados. Os valores de temperatura e transparência da água foram menos variáveis no 

período chuvoso entre os lagos estudados em conseqüência de características climáticas 

deste período (menor amplitude térmica e maior umidade relativa do ar). As variáveis 

relacionadas às demais características fisicas e químicas da água, entretanto, foram mais 

dependentes do manejo dos lagos. Assim sendo, a dinâmica das variáveis ambientais 

fica condicionada pelo manejo, que consiste prioritariamente na alimentação dos peixes 

por adubação orgânica, rações (cuja adição fica condicionada à transparência da água), 

ceva (muito empregada tanto pelos proprietários quanto pelos pescadores) oxigenação 

por aeradores e calagem dos tanques para o controle do pH (Relatório F APESP, 2003). 

Além disso, há ainda o recurso de se esgotar o lago e tomar a enchê-lo no caso de 

ocorrer algum problema não solucionado pelos mecanismos acima, dependendo apenas 

da disponibilidade de água para realizá-lo. Alguns proprietários mencionam recorrer a 

este recurso, principalmente em época de introduzir nova carga de peixes nos lagos. 
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PEREIRA et ai. (2004) verificaram que o fluxo de água em tanques de 

piscicultura influenciou as características tisicas e químicas, bem como a comunidade 

zooplanctônica presente: os sistemas com menor fluxo de água apresentaram maior 

concentração de nutrientes, material em suspensão e clorofila-a. enquanto os sistemas 

com maior fluxo de água apresentaram redução da densidade e biomassa de organismos, 

sendo que a variável mais impactada pelo fluxo contínuo de água foi a concentração de 

oxigênio dissolvido. No presente estudo, a maior variação da concentração de oxigênio 

dissolvido observada no período chuvoso leva a supor que o maior fluxo de água nos 

lagos de pesca produzido pelo aumento das precipitações e pela maior disponibilidade 

de água para a renovação dos lagos. também influencia de modo significativo esta 

variável. 
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S.2 - Comunidade zooplanctônica 

5.2.l -Composição da comunidade 

As densidades numéricas totais da comunidade zooplanctônica observadas nos 

dois períodos amostrados comparam-se às que foram obtidas em diversos reservatórios 

da bacia do Alto Tietê em estudo realizado por COELHO-BOTELHO et ai. (2001 ). 

Observou-se que, no período seco, vários pesqueiros apresentaram densidades 
\ 

numéricas acima de 500 000 indivíduos por metro cúbico. enquanto no período chuvoso, 

densidades superiores a esta se verificaram em um único pesqueiro (pesqueiro 02). 

Como neste período a maior disponibilidade de água permite que seja feita uma 

renovação mais freqüente da água dos lagos, supõe-se que o tempo de residência seja 

menor neste período. O tempo de residência maior do período estiagem/frio tem papel 

importante no estabelecimento de comunidades zooplanctônicas, acarretando densidades 

numéricas mais elevadas neste período. 

A temperatura da água, dentre as variáveis avaliadas, foi a única cuja amplitude 

de variação foi grande entre os dois períodos e menor entre os pesqueiros no período . 

chuvoso - mesmo pac;frão de variação observado na densidade numérica total dos 

organismos. A temperatura influencia o crescimento. as taxas de filtração e a reprodução 

de organismos zooplanctônicos (GEIGER. 1983). sobretudo em regiões temperadas. 

Num ambiente onde as características ambientais são muito influenciadas pelo manejo 

exercido, a variação da temperatura - uma variável dificilmente manipulada nos lagos de 

pesca - pode passar a exercer uma influência maior sobre os organismos. 

No entanto, a influência exercida pelo aumento da temperatura sobre o 

zooplâncton (modificação das taxas metabólicas, aceleração da reprodução,GEIGER, 

1983) pode ter sido compensada pelo efeito diluidor da chuva e da renovação da água 

dos lagos, uma vez que as densidades numéricas totais foram mais baixas no período 

chuvoso/quente. A perda de biomassa planctônica (efeito wash-out) foi observada por 

PEREIRA (2003) nas represas do Médio e Baixo Tietê, e resultou de uma interação de 
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processos operacionais das usinas hidrelétricas. pluviosidade e consumo elétrico. Este 

efeito promove. segundo o autor. o transporte das espécies planctônicas para outros 

corpos d' água a jusante da represa em questão. 

No caso dos lagos de pesca. a variação da vazão se dá em função da necessidade 

de renovação da água. como já se mencionou anteriormente. medida que pode ser 

adotada mais de uma vez ao dia, dependendo da chegada de nova carga de peixes. Além 

disso, pode haver um manejo de peixes entre os lagos de um mesmo estabelecimento 

com a finalidade de aumentar sua capturabilidade. o que pode influenciar algumas 

variáveis ambientais. sobretudo o oxigênio dissolvido. como menciona LOPES (2000). 

Em represas consideradas eutróficas as densidades do zooplâncton são. em geral. 

mais baixas durante o período chuvoso/quente, em conseqüência da diminuição de 

nutrientes devido à diluição da água superficial (CALEFFI 1994; WISNIEWSSKI 1998; 

PIVA-BERTOLETII 2001). No caso dos lagos de pesca, considerados eutróficos ou 

hipereutróficos, a diluição se dá pela ação direta da água da chuva ou pela maior taxa de 

renovação da água do lago. 

PEREIRA et ai. (2004) verificaram que mudanças significativas da estrutura da 

comunidade zooplanctônica de tanques de piscicultura estiveram associadas ao fluxo de 

água nos tanques. além de disponibilidade alimentar. variações tisicas e químicas do 

ambiente e interações biológicas tais como predação e competição. Segundo estes 

autores, a densidade de peixes nos tanques afeta a dinâmica das comunidades 

zooplanctônicas, o que distingue os sistemas constituídos pelos tanques de piscicultura 

dos lagos de pesca. Nestes últimos os peixes são introduzidos já adultos, em geral, com . 

hábitos alimentares que não incluem organismos do zooplâncton e, portanto, exercendo 

wha influência menor sobre esta comunidade. Embora não tenha sido avaliada 

experimentalmente a influência da predação de peixes sobre o zooplâncton, esta não 

pode ser descartada. 
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Segundo ESTEVES (em preparação) os peixes mais freqüentes nos pesqueiros 

estudados foram as tilápias das espécies Tilapia renda/li e Oreochromus niloticus. 

Segundo LAZZARO ( 1987), estas espécies são consideradas planctívoras, alimentando

se, de cladóceros e copépodos, de onde se poderia pressupor que a predação fosse 

também um fator importante no controle das populações zooplanctônicas deste 

ambiente. No entanto. ESTEVES (op. cit.) menciona que a análise do conteúdo 

estomacal dos indivíduos destas espécies, coletados nos lagos estudados, continha 

predominantemente ração e detritos. 

ESTEVES ( 1988) afirma que em regiões tropicais. onde as águas possuem maior 

concentração de material em suspensão, as algas e zooplâncton são geralmente de menor 

porte o que favorece a ocorrência de peixes planctófagos onívoros. 

As diversas espécies de peixes que são introduzidas nos lagos de pesca não 

apresentam, como se pode concluir, um hábito alimentar restritivo, sendo consideradas 

mais generalistas. Isto reduz a intensidade do impacto produzido pela predação sobre o 

zooplâncton nos lagos de pesca, onde o alimento para os peixes é artificial e abundante. 

Em relação à composição da comunidade zooplanctônica as espécies registradas 

nos lagos são, de modo geral, as que vêm sendo verificadas nos últimos estudos 

realizados em corpos d' água da bacia do Alto Tietê (PIVA-BERTOLETTI 2001 ; 

LUCINDA et ai. 2004). 

Algumas destas espécies foram introduzidas recentemente, como Kellicottia 

bostoniensis e Brachionus havanaensis, constando apenas nos últimos estudos 

realizados em represas do Alto e Médio Tietê e sua dispersão para outras áreas de 

ocorrência estaria relacionada a ações antropogênicas (SENDACZ, 2002). 

Kellicottia bostoniensis vem sendo registrada em trabalhos recentes em outras 

bacias hidrográficas como a que faz parte o reservatório de Furnas em Minas Gerais 

(LANDA et ai. , . 2002), nos reservatórios do Médio Tietê (LUCINDA, 2003), sendo o 
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seu primeiro registro no Brasil feito por LOPES et ai. (1997) no reservatório mesotrófico 

de Segredo (Paraná). LANDA et ai. (opus. cit.) acreditam que os organismos desta 

espécie são favorecidos pelo processo de eutrofização dos corpos d'água e tendem a se 

expandir nas regiões tropicais. onde foram introduzidas - seriam originalmente de 

regiões temperadas. mais especificamente da América do Norte. 

Atividades como introdução de peixes originários de outras bacias em represas, 

tanques de piscicultura ou lagos de pesca podem ser responsáveis pela ocorrênc~a de 

espécies do zooplâncton que não eram observadas antes da intervenção. A comunidade 

fitoplanctônica, do mesmo modo, tem sido incrementada por espécies de registros 

recentes nestes ambientes (SANT' ANNA. comunicação pessoal). No presente estudo 

verificou-se em vários lagos de pesca a presença do rotífero Filinia comuta brachiata, 

cuja ocorrência só havia sido registrada em lagos do Hemisfério Norte. 

Uma causa provável da ocorrência de espécies não registradas anteriormente 

nestas bacias poderia ser investigada através de um levantamento mais acurado sobre a 

água utilizada no transporte de peixes dos tanques de criação, onde se dá a reprodução e 

desenvolvimento das fases iniciais, até chegarem aos lagos de pesca. Informações 

fornecidas pelos proprietários fazem referência a trocas de água dos tanques de 

transporte durante o percurso. captando muitas vezes água em fontes ou riachos à beira 

da estrada. 

O copépode ciclopóide Acanthocyclops robustus, presente em alguns pesqueiros 

estudados também teria sua dispersão associada à ação antropogênica. Segundo ROCHA 

& COELHO-BOTELHO ( 1998) esta espécie é considerada cosmopolita e tem sido 

observada em represas e lagos artificiais do Peru, Uruguai, Argentina e Brasil. O 

primeiro registro em uma represa do estado de São Paulo foi em 1998, na represa 

Billings (CETESB, 1999), tendo ocorrido também na represa de Barra Bonita 

(PEREIRA, 2003) onde foi associada ao processo de eutrofização observado naquele 

ambiente. Estudo realizado por PIASECKJ (2000) demonstrou que os organismos desta 

espécie podem constituir importantes predadores de larvas de peixes em tanques de 
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cultivo, onde encontrem boas condições de desenvolvimento e possam se tomar 

dominantes no zooplâncton. Nos lagos estudados a abundância relativa desta espécie foi 

pequena. o que não deve representar ameaça aos peixes. sobretudo porque estes são 

introduzidos nos lagos já adultos. quando não são mais predados por este ciclopóide. 

ROCHA (2000) alerta que a importância médica dos copépodes ciclopóides vem 

sendo negligenciada nos estudos do zooplâncton, lembrando que estes organismos são 

comprovadamente portadores de vermes que podem trazer prejuízos à saúde humana. 

além de parasitar peixes, causando grandes perdas à aqüicultura. 

A presença de copépodes da ordem Poecilostomatoida. constituída por espécies 

predadoras de peixes. foi verificada nestes lagos e pode estar relacionada à introdução de 

água dos tanques de criação juntamente com os peixes nos lagos de pesca. Estes 

copépodes são também predadores de peixes e podem comprometer sua saúde. No 

entanto, foram verificados em densidades muito baixas, sem representar um 

comprometimento ao estoque de peixes dos lagos de pesca no período estudado. 

Grande parte das espécies de organismos zooplanctônicos que foram observadas 

neste estudo evidencia a importância da influência exercida pela freqüente renovação da 

água sobre a comunidade zooplanctônica, pois são comumente associadas a ambientes 

!óticos (como rotíferos do gênero Lecane e o cladócero Bosminopsis deitersi, por 

exemplo). Isto demonstra a importância da contribuição de nascentes, córregos e 

riachos, principais formadores da maioria dos lagos de pesca estudados, para a 

composição da comunidade zooplanctônica nestes ecossistemas. 

A maioria das espécies de rotíferos verificadas nos lagos de pesca tem sido 

registrada nos estudos realizados nos reservatórios desta bacia, sendo as mais comuns, 
1 

segundo LUCINDA et ai. (2004), Conochilus unicomis, Keratella cochlearis, Lecane 

bulia, Polyarthra vulgaris e Trichocerca similis. Todas estas são consideradas no 

referido estudo como espécies cosmopolitas. Segundo estes autores, algumas espécies 

observadas têm sua ocorrência relacionada ao grau de trofia do corpo d'água, como 

' ' :~ 
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Brachionus angularis, Brachionus ca~vc!florus. Brachionus havanaensis havanaensis, 

Filinia opoliensis. Kellicotlia bostoniensis. Keratella cochlearis var. tecla e Trichocerca 

capucina multicrinis. Estas espécies foram freqüentes e abundantes na maioria dos lagos 

de pesca estudados, o que evidencia as características eutróficas destes ambientes. 

PIVA-BERTOLETII (2001) recomenda, no entanto. que espécies como Conochilus 

unicornis. Keratella americana. Keratella cochlearis e Polyarthra vulgaris não sejam 

utilizadas como indicadoras da qualidade da água porque estas ocorrem na maioria dos 

corpos d'água do Estado de São Paulo, independentemente do estado trófico. 

O agrupamento dos táxons mais freqüentes nos lagos do pesca evidenciou grupos 

com associações de Keratella americana e Po~varthra vulgaris. tanto no período seco 

quanto no chuvoso. o que pode significar uma similaridade do ponto de vista ecológico 

entre as duas espécies. Nos dois períodos também participaram do mesmo grupo 

Anuraeopsis fissa e náuplios de ciclopóides. A diversificação de táxons mais freqüentes 

no período chuvoso e a constituição de um maior número de grupos com menor número 

de táxons, pode ser resultante de condições mais homogêneas entre os lagos, 

possivelmente em decorrência do maior volume de chuvas neste período. 

Foi comum a dominância de uma única espécie de rotífero na comunidade 

zooplanctônica dos lagos estudados, como se observou por exemplo com Brachionus 

angularis em muitos dos lagos nos dois períodos e ainda com Kellicottia bostoniensis no 

pesqueiro 2 (66%) e Synchaeta pectinata no pesqueiro 21 (58%) no período chuvoso. O 

alto grau de dominância de espécies pode indicar, segundo GREEN (1993), distúrbios 

ambientais, responsáveis por gerar instabilidade no sistema, favorecendo a espécie mais 

apta a se adaptar a eles. Tal fato também foi observado com cladóceros como Bosmina 

longirostris que representou 53% da comunidade zooplanctônica do pesqueiro 27 e 

Bosminopsis deitersi que representou 65% da comunidade zooplanctônica no pesqueiro 

02, durante o período seco. 

Em relação às abundâncias relativas dos grupos zooplanctônicos, houve 

predomínio de rotíferos sobre os microcrustáceos na maioria dos lagos estudados, nos 
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dois períodos amostrados. A dominância de rotíferos é comum em sistemas lênticos de 

regiões tropicais e subtropicais e é relativamente previsível em ambientes sujeitos a 

instabilidade. como é o caso dos lagos de pesca, por sua característica de maior 

oponunismo em comparação a outros grupos do zooplâncton. ciclo de vida mais cuno, 

reprodução panenogenética. sem estágios larvais, produção de ovos de repouso, 

tolerância a baixos teores de oxigênio dissolvido, hábito alimentar seletivo em relação ao 

tamanho das panículas (STEMBERGER & GILBERT 1987: MIRACLE & VICENTE 

1983; PAGGI & PAGGI 1990; GILBERT & BOGDAN 1981). 

Os rotíferos seriam ainda favorecidos pela presença de bactérias. fitoflagelados e 

protozoários que se encontram comumente associados a cianobactérias (SENDACZ. 

2000). 

Segundo SANT' ANNA (em preparação) o grupo das cianobactérias foi 

predominante no fitoplâncton dos lagos estudados, com abundâncias relativas muito 

semelhantes às verificadas para os rotíferos. 

PIV A-BERTOLETTI (2001) concluiu em seu estudo dos lagos do Parque 

Estadual das Fontes do Ipiranga que nestes ambientes o predomínio do 

microzooplâncton (rotíferos e náuplios) independe do estado trófico. 

As baixas densidades de microcrustáceos obtidas neste estudo indicam que o 

manejo dos lagos é desfavorável a estes organismos, seja pela constante renovação da 

água que promove sua remoção sem que completem seu ciclo reprodutivo, seja pela 

adição de elementos químicos (fertilizantes, rações, medicamentos) que alteram as 

condições tisicas e químicas da água, modificando de maneira adversa seus habitats. 

Uma grande variabilidade do tempo de residência destes lagos que é presumível 

a partir do relato de proprietários sobre manejo adotado, parece ser um dos fatores mais 

imponantes na composição das comunidades planctônicas. A mesma observação foi 

feita por PEREIRA (2003) para os reservatórios do Médio e Baixo Tietê, onde o tempo 
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de residência influenciou o padrão de circulação da água e a distribuição das 

comunidades aquáticas. 

As variações observadas nos índices de diversidade e riqueza entre o primeiro e o 

segundo período de estudo levam a supor que a maior disponibilidade de água 

propiciada pelas chuvas aumente também o fluxo de água nos lagos, já que vários 

proprietários admitem esta forma de manejo para limpeza dos tanques e descarte de 

pequenos peixes sem valor comercial. Tal procedimento. ainda que promova ~ma 

melhoria da qualidade da água do lago sob aspecto sanitário, para a comunidade 

zooplanctônica. especialmente. tem impacto negativo. Tanto as densidades numéricas 

quanto os índices de diversidade obtidos evidenciam uma comunidade mais numerosa e 

diversificada no período estiagem/frio do que no chuvoso/quente. sendo que nos dois 

períodos a riqueza foi fortemente influenciada pelos rotíferos. 

A redução na diversidade e riqueza da comunidade, bem como a maior riqueza 

de rotíferos nos dois períodos, também foi observada por MACEDO (2004) em viveiros 

de peixes. 

Na tabela a seguir é apresentada a comparação entre o número de táxons obtidos 

pelo autor supracitado e os obtidos neste estudo: 

Grupo de organismos 

' ; 
l 

' 
1 

(número de tUons) 

1 Rotlferos 1 
: 

1 Clad6ceros i 
1 Copêpodes 

Total 
1 

Rlqueu rn6dla ! 
Equbtlvldllde rn6dla 

Dlversldllde rn6dla 

Vlv9iros de peixes 

(MACEDO 2004) 

seca chuva 

42 ! 35 

11 1 7 1 
1 

3 1 3! 
56 45 

32 44 ! 
o.n o.n 
3,75 2,01 

Pesqueiros dll RMSP 

1 

seca chuva 

80 64 1 

17 ; 17 

14 i 12 

111 93 

27 32 

0.12 0.18 

2,11 3,15 

Se comparados os índices de riqueza média obtidos nos dois estudos, entretanto, 

nota-se que houve aumento do índice de riqueza nos lagos de pesca estudados do 
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período seco para o período chuvoso. Isto decorre do fato de que no estudo realizado em 

viveiros há maior equitatividade nos ambientes estudados - 6 viveiros dispostos em 

seqüência, com fluxo contínuo de água - enquanto a água dos lagos dos pesqueiros tem 

origem diversificada. A baixa equitatividade observada nestes lagos evidencia uma 

distribuição heterogênea dos organismos nos táxons, além de indicar dominância de 

um táxon sobre os demais. 

Os índices de diversidade também apresentaram uma situação diferente enn:e os 

ambientes constituídos pelos viveiros de peixes e os dos lagos de pesca, nos períodos 

estudados. Nos primeiros a diversidade foi maior no período seco, diminuindo no 

período chuvoso. enquanto nos lagos de pesca ocorreu o inverso. Estes resultados podem 

evidenciar mais uma vez a contribuição dos corpos d'água formadores dos lagos de 

pesca para a comunidade zooplanctônica aí estabelecida. 

LUCINDA et ai. (2004) em seu estudo sobre reservatórios da bacia do Alto Tietê 

observaram que a maior riqueza de rotíferos (30 táxons) ocorreu na represa de Cachoeira 

das Graças, pertencente à sub-bacia do rio Cotia, sendo que os menores índices 

ocorreram na represa Pedro Beicht, também nesta sub-bacia, e no lago Rodrigo Pires, 

sub-bacia do reservatório Billings. No presente estudo não há evidências de que a 

riqueza da comunidade zooplanctônica varie tanto de um lago de pesca para outro (entre 

21 e 35 no período seco e 24 e 43 no período chuvoso). o que pode ser mais uma das 

influências do manejo sobre a comunidade, que acaba conferindo condições mais 

homogêneas a todos estes ambientes. LUCINDA et ai. (op. cit.) obtiveram riquezas 

variando entre 7 e 30 (apenas para o grupo dos rotíferos) nas represas do Alto Tietê. 

A análise de agrupamento aplicada aos pesqueiros resultou num número maior 

de grupos no período seco do que no chuvoso. Tal fato pode ser decorrente de uma 

possível homogeneização dos lagos propiciada pelo aumento do volume de chuvas, 

permitindo aceleração nas taxas de renovação e redução no tempo de residência dos 

lagos, como já se inferiu baseado nos resultados do agrupamento dos táxons mais 

freqüentes do zooplâncton. 



87 

S.2.2 - Relação com o estado trófico e com aspectos de interesse 

sanitário 

Observou-se neste estudo um aumento das densidades numéricas totais do 

zooplâncton proporcional ao aumento nas concentrações de fósforo total e clorofila-a. 

Esta relação foi mais nítida no período estiagem - frio. onde se observaram densidades 

mais elevadas, na faixa de variação entre O, 1 O e 0,20 mg/L de fósforo total e entre 0,03 e 

O, 1 O mg/L de clorofila-a. No período chuvoso - quente verificou-se uma faixa mais 

estreita de variação das concentrações de fósforo total e clorofila-a. Esta diferença entre 

os dois períodos está, possivelmente, relacionada ao efeito diluidor da chuva associado à 

maior renovação da água do lago e menor tempo de residência. A faixa de variação no 

período chuvoso (entre 0.05 e O, 15mg/L de fósforo total e O.O 1 e 0,05 mg/L de clorofila

a), embora mais restrita que no período seco, ainda situa os pesqueiros entre eutróficos a 

hipereutróficos quanto ao grau de eutrofização. 

ROCHA et ai. (1997), relacionando a comunidade zooplanctônica com o grau de 

eutrofização de dez sistemas lacustres brasileiros, observaram uma faixa de variação 

semelhante da concentração de fósforo total e clorofila-a (entre 0,01 e 0,10 mg/L), onde 

a densidade média do zooplâncton variou entre 150.000 ind/m3 (lago oligotrófico) a 

9.900.000 ind/m3 (lago hipereutrófico ). Estes autores verificaram que as densidades são 

baixas em lagos oligotróficos mas não obedecem a uma seqüência proporcional ao grau 

de eutrofização; outros fatores, como efeito "washout", escoamento superficial em áreas 

agrícolas contribuindo com a entrada no corpo d'água de substâncias tóxicas e, 

principalmente, o sistema operacional das represas intervêm na composição das 

comunidades fitoplanctônica e zooplanctônica. 

SENDACZ et ai. (no prelo), comparando duas represas com diferentes estados 

tróficos, obtiveram densidades totais de zooplâncton 1 O vezes mais elevadas na represa 

Guarapiranga classificada como eutrófica (com 677 .500 ind/m3
) que na represa Ponte 

Nova, classificada .como oligotrófica (69.000 ind/m3
). Neste estudo os autores também 
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verificaram uma redução nas concentrações de nutrientes e clorofila-a durante o período 

chuvoso - quente. resultante da diluição na água superficial. 

PIVA-BERTOLETTI (2003) também obteve densidades totais de zooplâncton 

proporcionalmente mais elevados em relação ao Índice de Estado Trófico em três lagos 

estudados do Parque Estadual das Fontes do lpiranga. 

Segundo CUL VER ( 1991) a variação das quantidades de nitrogênio e fósforo 

disponíveis afeta a composição dos fitoplâncton: altas taxas de fósforo favorecem as 

cianobactérias com menor importância na alimentação de organismos zooplanctônicos 

que as algas verdes e diatomáceas ao zooplâncton. 

Os estudos de CULVER (op. cit.) concluem que o excesso de nutrientes pode 

resultar em efeitos prejudiciais para o zooplâncton e os peixes, acarretando problemas na 

qualidade da água tais como baixas concentrações de oxigênio dissolvido e/ou de 

amônia ionizada associadas a alto pH e altas concentrações de nitrogênio. 

O estudo realizado por SANT'ANNA et ai. (em preparação) verificou que o 

nitrogênio e o fósforo não são limitantes para a comunidade fitoplanctônica dos lagos de 

pesca e que a variação do pH, turbidez e transparência da água teriam influência mais 

determinante sobre ela, já que não seria controlada pela baixa disponibilidade destes 

·nutrientes. 

Tais variáveis ambientais, através da comunidade fitoplanctônica, podem exercer 

um efeito indireto sobre o zooplâncton. Um dos possíveis efeitos está relacionado às 

condições ambientais favoráveis às florações de cianobactérias, cujo predomínio no 

fitoplâncton tem grande importância na qualidade do alimento disponível ao 

zooplâncton. 

Houve dominância de cianobactérias nas comunidades fitoplanctônicas 

estudadas, o que, segundo SANT'ANNA et ai. (op. cit.), resultou do enriquecimento da 

água promovido através do arraçoamento, iscas e ceva para atrair os peixes. Estudos 
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realizados durante o período chuvoso - quente demonstraram que em 60% dos 

pesqueiros havia a presença de microcistinas na água do lago (MERCANTE et ai., em 

preparação). Para que se estabeleçam relações entre a presença de microcistina na água e 

a composição da comunidade zooplanctônica há a necessidade de estudos laboratoriais e 

bioensaios que avaliem a natureza e a intensidade dos efeitos que estas toxinas podem 

promover nos diferentes organismos do zooplâncton. 

FERRÃO-FILHO (1998) verificou que os rotíferos da espécie Brachionus 

calyc~florus são mais sensíveis a neurotoxinas do que a hepatotoxinas que ·são 

produzidas por Microcystis aeruginosa e que foram comuns nos pesqueiros estudados. 

Isto indica que os efeitos sobre as diferentes espécies do zooplâncton podem variar em 

função da espécie de cianobactéria presente e do tipo de toxina produzida. Além disso, 

fatores como a temperatura podem influenciar indiretamente na sensibilidade dos 

organismos às toxinas produzidas por cianobactérias (GILBERT, 1996). 

Para os cladóceros o baixo valor das cianobactérias como alimento se deve a uma 

combinação de vários fatores, tais como as suas características bioquímicas, a 

capacidade de interferir mecanicamente no processo de filtração de partículas e a pouca 

digestibilidade das colônias ou filamentos, o que resulta em impactos negativos sobre 

seu desenvolvimento e em suas taxas de reprodução (FERRÃO-FILHO, op. cit.). 

O aumento da eutrofização dos corpos d'água produzido pelas atividades ligadas 

à piscicultura estimulam também a produção de grande diversidade e densidade de 

bactérias. Segundo MORJARTY (1997), as cadeias alimentares microbianas são parte 

fundamental de todos os sistemas de aqüicultura e têm impacto direto na produtividade, 

mesmo quando praticada a alimentação artificial intensiva. O autor afirma que, onde se 

adiciona matéria orgânica, as bactérias tomam-se componentes essenciais da cadeia 
1 

trófica. 
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O processo de mineralização da matéria orgânica autóctone ou alóctone na massa 

de água resulta em biossíntese de proteína paniculada. composta pela célula bacteriana 

que, por sua vez. constitui excelente alimento para o zooplâncton. 

A grande diversidade de bactérias no ambiente aquático compreende também 

aquelas potencialmente patogênicas. MORIARTY (op. cit.) e VINA TEA-ARANA 

(2004) chamam a atenção para um dos principais impactos produzidos pela aqüicultura 

que é o da dispersão de organismos patógenos pelos corpos d'água. 

Alguns autores. como HUQ & COLWELL (1995). HUQ et ai. (1996), 

T AMPLIN et ai. ( 1990), estudaram a relação de Vibrio cholerae com crustáceos 

planctônicos em ambientes com diferentes salinidades. 

ARAÚJO et ai. (1996) analisaram a influência do copépode Mesocyclops 

longisetus na sobrevivência desta bactéria, o que consiste num grave problema de saúde, 

sobretudo em países pobres. 

VENKA TESWARA et ai. (1989) salientam que a associação de Vibrio cholerae 

ao zooplâncton se dá pela fixação da bactéria à carapaça de custáceos planctônicos, 

preferencialmente às exúvias de copépodes. Segundo este autor a ocorrência da doença 

está associada a condições ambientais onde prevalecem deficiências sanitárias, que 

implicam em eutrofização e contaminação, aliadas à presença de crustáceos 

planctônicos. 

Os estudos realizados por MORITA et ai. (em preparação) nos lagos de pesca da 

Região Metropolitana de São Paulo detectaram a presença de Escherichia coli em 

roncentrações que estão acima dos padrões previstos na legislação (CONAMA nº 20, 

1986), e também de Salmonela spp nas amostras de água. Em relação à presença de 

Aeromonas, os autores observaram grande diversidade de espécies deste gênero, tanto 

nas amostras de água quanto nos peixes analisados, muitas delas com potencial 

patogênico. 
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AZEVEDO et ai. (2002) estudando a ocorrência de Aeromonas spp e Vibrio 

cholerae nestes lagos de pesca. verificaram que o gênero Aeromonas esteve presente em 

87% dos peixes coletados e 97% das amostras de água. enquanto Vibrio cholerae não foi 

detectado na água nem nos peixes coletados. 

A presença destas bactérias estaria relacionada a condições inadequadas de 

manuseio dos peixes, iscas e rações. além da precariedade de algumas instalações 

sanitárias presentes nas proximidades dos lagos. 

As baixas densidades de crustáceos planctônicos verificadas neste estudo 

poderiam representar um dos fatores responsáveis pela ausência de Vibrio cholerae nos 

pesqueiros estudados, porém não é suficiente para explicá-la. 

Cabe ainda ressaltar que, mesmo pertencendo a sub-bacias com diferentes 

características geológicas, geomorfológicas e de uso e ocupação do solo, diversas 

·variáveis ambientais e biológicas apresentaramm concentrações e dinâmicas muito 

semelhantes, sendo comum a todos os ambientes apenas a ação preponderante do 

manejo adotado e o controle que este exerce sobre todas as variáveis. Até mesmo na 

colonização do ambiente pelos organismos aquáticos essa influência é perceptível 

através da introdução e estabelecimento, ainda que acidental, de espécies de outras 

bacias que melhor se adaptariam à instabilidade destes sistemas. 
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6-CONCLUSÕES 

• A comunidade zooplanctônica dos lagos de pesca é constituída por espécies 

observadas em outros corpos d.água da bacia do Alto Tietê. havendo uma 

maior semelhança com as comunidades zooplanctônicas verificadas nos 

reservatórios mais eutrofizados. 

• Os rotíferos constituem o grupo dominante nos lagos de pesca e é freqüente a 

dominância de uma única espécie. revelando a instabilidade destes 

ecossistemas. evidenciada também pelos índices de diversidade e 

equitatividade obtidos. 

• Há grande contribuição das espécies procedentes de córregos e nascentes 

formadores dos lagos de pesca para a composição da comunidade 

zooplanctônica, mas ocorrem também espécies que podem estar sendo 

introduzidas através de ações ligadas a atividades de piscicultura (introdução 

de espécies de diferentes bacias) e o transporte de peixes. 

• Considerando que a maior disponibilidade de água no período chuvoso, 

permitindo o aumento da taxa de renovação de água. pode trazer para os 

lagos novas espécies para colonizar o ambiente. pode-se inferir que o 

aumento da diversidade estaria relacionado às condições climáticas. 

especificamente as pluviométricas. e ao manejo. 

• O tempo de residência do corpo d'água é um fator determinante para a 

comunidade zooplanctônica. cujo estabelecimento, por sua vez, constitui um 

componente desejável em ecossistemas aquáticos saudáveis. Sabendo-se que 

um tempo de residência mais prolongado é um dos fatores a favorecer as 

florações de cianobactérias (um problema cada vez mais freqüente e 

preocupante em grande parte dos ecossistemas aquáticos), deve haver uma 

preocupação em determinar um tempo de residência que concilie o controle 

das condições ambientais e sanitárias do corpo d'água e favoreça o 

estabelecimento de uma comunidade planctônica diversificada. 
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• A composição e a estrutura da comunidade zooplanctônica verificada nos 

lagos de pesca. associada às características tisicas e químicas da água. 

evidenciam um ambiente que vem sofrendo um intenso processo de 

eutrofização que pode significar uma exponação significativa de nutrientes 

para os corpos d"água à jusante. Uma atenção maior deve ser direcionada a 

estes estabelecimentos é à regulamentação desta atividade. A conscientização 

dos proprietários e freqüentadores de pesque-pagues sobre a importância dos 

cuidados com a água que abastece e deriva dos tanques de pesca é 

fündamental para minimizar os impactos observados neste estudo. 
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9 21 70 5500 696 10 30 1100 050 1800 0.35 009 001 59 

10 18,40 20000 7,11 6,00 3700 0,25 55,00 1,00 0,17 0,04 70 

li 19,70 32,30 7,69 10,60 19,00 0,60 31,60 0,74 0,12 0,03 63 

12 23,30 53,20 709 9,40 15,00 050 26,00 0,85 0,07 0,01 57 

13 22,40 82,90 7,47 7,80 19,00 0,40 32,67 0,86 0,15 0,07 70 

14 24,60 12400 7,39 8,50 15,00 050 30,86 0,93 0,18 0,05 69 

15 26,90 44,80 705 8,20 5000 0,50 55,33 1,04 0,09 0,04 45 

16 22,70 26,50 6,50 7,90 60,00 0,20 68,46 1,96 0,12 0,11 72 

17 25,80 25,00 6,34 7,60 1800 0,50 18,75 0,74 0,04 0,00 64 

18 23,10 32,00 6,51 11,00 11 ,00 0,40 23,50 0,16 0,06 0,03 60 

19 21 ,50 65,50 6,95 5,60 13,00 0,30 12,38 0,26 0,06 0,00 50 

20 21,90 100,00 6,30 6,40 24,00 0,40 26,66 0,66 0,16 0,04 68 

21 21 ,90 11000 6,50 8,20 36,00 0,30 29,00 0,42 0,14 0,03 67 

22 22,10 30,00 6,00 9,50 39,00 0,50 17,00 0,22 0,04 0,01 51 

23 23,90 390,00 6,10 8,60 270,00 0,10 140,00 2.56 0,12 0,02 68 

24 22,70 14000 640 6,20 38,00 0,40 32 14 0,43 0,17 0,10 72 

25 22,80 250,00 6,60 5,20 60,00 0,30 27,00 0,49 0,12 0,o7 68 

26 21 ,90 30,00 5,80 6,10 78,00 0.20 24,00 093 0,16 0,07 72 

27 22 50 23000 640 8 30 2300 040 3500 045 o 12 005 68 

28 24,50 270,00 6,50 11,20 56,00 0,30 38,18 0,68 0,23 0,17 76 

29 22,60 14000 6,40 7,70 5800 0,30 21 87 157 0,12 0,05 68 

30 23,10 170,00 8,10 12,40 49,00 0,30 54,16 0,44 0,28 0,13 76 

min 18,40 10,20 5,80 5,20 11,00 0,10 12,00 0,21 0,04 0,00 45 

média 22,49 100,56 6,82 8,31 41,93 0,38 35,32 0,64 0,12 0,05 64 

máx 26,90 390,00 8,10 12,40 270,00 0,60 140,00 2,56 0,28 0,17 76 



Tabela 3: Variáveis físicas e químicas e concentração de clorofila a na água observadas durante o período chuvoso-
quente. 

Cód. Temo. Coa d. DH OD turbidez tr•asurfacill STS NTot Ptot CHL IET 
. -

unidades "C uS/cm mall NTU m mRIL mRIL mall . mRIL 

1 28,30 40,00 5,50 7,90 22,00 050 12,14 0,21 0,05 0,01 57 

2 26,60 30,00 5,60 5,90 20,00 0,70 17,50 0,29 0,06 0,01 56 

3 29,40 20,00 5,30 7,40 38,00 0,35 23,27 0,41 0.06 0.00 50 

4 23,80 40,00 5,40 6,80 96,00 0,20 41,50 0,44 0,05 0,01 59 

5 28,60 90,00 5,80 6,60 28,00 0,40 22,00 0,50 0,10 0,01 61 

6 26,20 70,00 5,80 8 50 110,00 0,30 34,18 0,78 006 0,00 54 

7 25,30 80,00 6,10 3,90 48,00 0,30 30,67 0,48 0, 11 0,06 68 

8 24,20 10000 6,IO 4,40 34,00 0,50 17,50 0,30 0,08 0,02 60 

9 25, IO 70,00 5,90 6, IO 26,00 0,50 14,50 0,38 0,08 O, IO 67 

IO 25,30 470,00 6,80 7,00 55,00 0,20 52,00 0,35 0,35 0,01 70 

li 2520 60,00 5,60 7,90 17,00 0,80 9,14 0,27 008 0,02 59 

12 27,40 60,00 5,70 9,50 41,00 0,40 36,00 0,30 0,08 0,04 64 

13 2490 ll0,00 580 5,50 40,00 0,25 28,00 0,32 o 13 0,06 69 

14 25,40 130,00 6,10 6,10 30,00 0,25 27,33 0,28 0,18 0,01 66 

IS 2740 50,00 5,80 8,40 19,00 0,55 16,40 0,25 005 0,00 52 

16 28,00 50,00 6,30 8,30 86,00 0,20 62,00 0,42 0,17 0,04 70 

17 2860 60.00 560 9 80 19,00 060 13 09 0,22 007 001 57 

18 29,00 60,00 7,60 14,60 42,00 0,40 24,57 0,31 0,03 0,02 55 

19 27,50 100,00 5,70 3,50 26,00 0,40 16,00 0,52 0,07 0,05 64 

20 2960 80,00 5,70 5,80 22,00 0,40 17,50 0,23 0,10 0,07 67 

21 26,90 180,00 6,10 7,50 29,00 0,40 19,43 0,36 0,14 0,02 65 

22 27,80 60,00 5,70 7,70 27,00 0,50 13,50 020 0,05 0,13 66 

23 2720 380,00 6,30 5,00 200,00 0,15 144.00 1,24 0,17 0,04 71 

24 26,90 120,00 6,10 4,20 98,00 0,20 47,50 1,74 0,13 0,00 59 

25 2760 160,00 6,20 5,20 47,00 0,40 26,00 1,68 008 0,05 65 

26 30.00 30,00 5,60 11,00 72,00 0,20 94,00 0,35 0,16 0,03 69 

27 29,20 200,00 6,20 6,10 41,00 0,30 22,00 0,42 0,14 0,05 69 

28 29,40 280,00 6,30 7,30 47,00 0,30 31 ,33 0,83 0,19 0,09 73 

29 28,20 190,00 6 IO 6,40 53,00 0,30 79,50 1,33 0,09 002 63 

30 2830 130,00 8,10 1360 65,00 025 49,33 0,39 0.23 0,43 81 

min 23,80 20,00 5,30 3,50 17,00 0,15 9,14 0,20 o.m 0,00 50 

média 27,24 116,67 6,03 7,26 49,93 0,37 34,73 0,53 0,11 0,05 64 

máx 30,00 470.00 8,10 14.60 200.00 0.80 144.00 1.74 0.35 0.43 81 



Tabela 4 - Densidades numéricas (ind/m3
) dos rotíferos planctônicos nos pesqueiros amostrados no período 

estiagem-frio. 

lnd.hn3 

Anuraeops/s fissa 

Ascomorpha sp 

A ecaudis 

Asp/anchna sieboldi 

Brachionus angularis 

8. angularis f c/Je/onis 

8. angularis f pudolaJxatus 

8. bidentata f testudinarius 

8. budapeslinensis f Hneatus 

8. caycilforus 

8. caycilforus f amphiceros 

8. caycilforus f anuraeiformis 

8. caudatus caudatus 

8. caudatus f personatus 

8. caudatus f austrogenítus 

B. caudatus f vulgatus 

8. falcatus falcatus 

8. havMaensis 587 

8. mirus 

8. mirus f angustus 

B. mirus f typicus 

8. quadridentatus quadridentatus 

Cepha/odella sp 

Colfotheca sp 

Conochilus dossuarius 

e. unicomis 

Epiphanes maaourus 

Filinia longispina longispina 

F. opoliensis 

F. longíta f Hmnetica 

Hexllfthra intermedia 

H. mira mira 

Kelllcottia bostoniensis 

Keratella americana 

K coch/earis tecla 

K lenzi 

K troplca tropica 

Lecane acu/eala 

L buHabulla 

L cuMcomis 

L levyslila 

L lunaris /unaris 

L unguinata 

Polyarlhra vulgarls 

P. vulgaris f longlremis 

Pomphollx sp 

Synchaeta oblonga 

S. peclinata 

T richocerca cytindrica 

T. diXOMluta//i 

T. gracilis 

T. pus/fia 

T. similis grandis 

T. sty/ata 

Bdelloidea 

Subtotal 



Tabela 4 - Densidades numéricas (ind/m3
) dos rotiferos planctônicos nos pesqueiros amostrados no período 
estiagem-frio (contin.). 

11 

ind.hn3 

B . .p;. 1 chelonis 

B. cetplfonJs 

B. ~ 1 amphicetos 

B. ~tdotces 

B. ceudl'1Js 1 penallWs 

B. ceudlltus 1 8USlrogenítus 

B. ceudlltus 1 l/l.tlgltlJs 

B. hrlct"'1shrlct"'1s 

B. minis 

B. minJs 1 anguslus 

B. minJs 1 /oliceudl!bJs 

B. plllJlus plllJlus 

B. quadridenlllllJ quadridenlllllJ 

C. dtenuila 

e. unicomis 

F. longispina longispina 

F. opoliemio 

H. mira mira 

K. /enzi 

L bu/hJ styrax 

L /una 

Ld~e 

""'°""""'ª sp 

P. wlgsis 1 longftmis 

s. pedinllle 

T richocercll biaislete 

T. dixon-nule/li 

T. pusille 

T. simi/is 

T. simi/is pJdis 

T. sfyffte 

Subtctal 



Tabela 4 - Densidades numéricas (ind/m3
) dos rotíferos planctônicos nos pesqueiros amostrados no período 
estiagem-frio (contin.). 

8. ~ f chelonis 

8. ce/ycillotus 

8. ce/ycillotus f amphicems 

8. ce/ycillotus f anuratifonnis 

8. ceudCus ceudCus 

8. ceudCus f ,,_,,,..,. 

8. ceudCus f eustJOgenilJJs 

8. dolebtallJs dolebtallJs 

8. milus 

8. milus f qustus 

8. quedridenllllus f cluniOtbicul.m 

8. quedridenllllus f me/hem 

Filinia comute v lnchiale 

F. opoliensis 

HexerlhnJ inlennedie 

Kellicottia bosfoniensis 

K. tropice tropice 

Locene (m) sp 

L bule bule 

P. vulgrW f longil8mis 

T. cylináica chaltoni 

T. dixan-oota/li 

T. pi/is 

T. pusille 

T. similis 

T. simi/isp!dis 



Tabela 5 - Densidades numéricas (ind/m3
) dos rotíferos planctônicos nos pesqueiros amostrados no período 

chuvoso-quente. 

indJm3 

B. ~ f chelonis 

B.~ 

B. ~ f snphiceros 

B. CtlUd«us CtlUd«us 

B. CtlUd«us f petSOlllbJs 

B. CtlUd«us f euat1ogenilus 

B. fll/ctJbJs""'""1o 

B. havat-.sis 

B. mitus f anguslus 

B. palulus palulus 

Filinia eotrllAa V lnchiate 

F. opoliensis 

F. /ongissl• /ongissl• 

F. /ongsel• limnelice 

Gastropus cf minar 

Hexllfhla intennedi• 

H. miro miro 

soo 

L quedridenlllle 

L trilobo 167 

Lepede/11 plllele oblongo 

Poiy.thm vu/grlris 11167 

P. vu/grlris f longit8mis 

Pompholix sp 

s. pedinot• 167 

S. stylete 

T. c)ftdico soo 
T. dixcn-nula/fi 

T.p;iá 1000 

T. pusile 1SOO 

T.smis 

T. smispds 

T. styleto 

1167 

59327 



Tabela 5 - Densidades numéricas (ind/m3) dos rotíferos planctônicos nos pesqueiros amostrados no período 

chuvoso-quente ( contin. ). 

11 

AnurMOpSis liss• 

B.~ 

B. mitus 

B. poMus ,,.Wlus 

e. do$suarius 

e. unicomis 

Epiphanes m11CtoUrus 

FiHnia comuta v brachilll• 

F. opoliensis 

F. longseto limnetica 

Hexllrlhra intennedia 

H. mira mira 

Kellicoltia bostoniensis 

Lecane bu/hJ bulla 

L. hamlll• 

Llw/Slila 
L lunatis 1un.w 
L. papulllllJ 

L cf ramlrHli 

Lepadello cf llllusinus 

Lepadella pllle/I• oblonga 

P. vulgsis f tongramis 

S. pec/inll• 

Tesludinella plllimJ patina 

T richocerctJ cepucina 

T. cylindricll 

T. cylindricll chllltoni 

T. dixOIHIUlelti 

T. gacilis 

T.pusill• 

T. simffis 

T. similis pidis 

Subtotal 



Tabela 5 - Densidades numéricas (ind/m3) dos rotíferos planctônicos nos pesqueiros amostrados no período 

chuvoso-quente ( contin. ). 

8. 111g1Jieris f chelonis 

8. bidenleta bidenlata 

8. budepestinensis 

8.~ 

8. ~ f amphicetOs 

8. caudallJs f penonatus 

8. flllcalJJsflllcalJJs 

8. minJs f angustus 

F. opo1iensis 

F. /ongisela limnelica 

Hexatthra inlennedia 

H. mim mim 

Kellicoltia bolltoniensis 

K lropice lropice 

L(m)~ 

L cf tclundata 

T. cylinc*ica 

T. p:ilis 

T. pusila 

T. sinis pJdis 



Tabela 6: Densidades numéricas (ind/m3
) dos crusláceos e outros organismos planclônicos presentes nos pesqueiro~ 

amostrados no período estiagem-frio. 

IO 

rd.hn3 " rd.hn3 ,. rd.hn3 ,. rd.hn3 ,. rd.hn3 .,. rd.hn3 ,. rd.hn3 ,. rd.hn3 .,. rd.hn3 '11 

ClAOOCERA 

u 
713 1.0 

22ll .A.2 IO ·-e.1 llOO OJ 

2IO u 12llOO "" 

115 o.e 
1.8 

1580 1.1 2IO 1.2 

IO • 1.0 3lllD . ... -'-

20 .. Q,2 

8 0.1 111115 ,.~ IO&IO 1.3 8840 .U 112«> 7). 

20 ' 'IU 
.-. 

Qidancloa (NI) 211 ... 10 1.1 

10 0.1 

COPEPOOA CYCl.OPOIOA 

112561 ... , 2632 ,.,_ ... 

115 ..... 1 - :;ci 580 .• '-0;1 

-· ;ciJpl·-
Slll .. 

A»•, ••• - l«l -'.:A2 ;. 
~,.... ..... _ 100 ~ 

E.___...._ ,;;-ci 

.J· ~-· .......,..,,.. .... .." ·J-, 

1'57 u 211 õ'lll 

T ......... M2 . .. , :Y/.~ .. l\r': 
T ..... ..__ 130 ~ :~.~· .. ·' 

2124 .,.., 5 '0,1 

T . ..-... 

T . .-........ 13311 1.2 ..-. 
·"'? . 

S...I 195703 '112 -.... 31«l Cl,3 8«l • 1,1 1220 - Cl2 

:;.,·· 

a...i o . . ·u e l-'i. 110 ;.,~ .. , «> . .. 1IO ·- 43211 ~ ~ • - .".ai 

~COPEPOOA--::----POE-:-Cl.--OS~l~OMot.--T~ODl\-:'-~~i:~~~7."T-~~~~~~~~-+-~--l~~~~~··'f-~--t~.~~~;:~• t-~-t~'.~~~~~: l--~-t!~ii.~7+-~---..~ ~: f--~-l~iít--~-1e:.fi~l~""f-

Pl..ECOPTERA ~' 5 ~ !lil<. :t.~ '-~ Ri !1-, ~, 1 ~ 
OUGOCHAETA ·"!/> J&: ·~. (:ti! ~'.!;· -~ :; ~ttI: 120 ~ 
~NBM:::.::~T~OOA~.;;.;.,~~~~-+~~-t""-11--~-l'.~:~"""+~~-f:i~.f.-~~~.~~~. +--~-f*.~~\~· l--~_,.l!l'f"~~-20~>...,lil!°Wl~ . .f.-~~ . ~- 1--......:.;~~~ 

T•do.,.._,._. 



Tabela 6: Densidades numéricas {ind/m; ) dos crustáceos e outros organismos planctônicos presentes nos pesqueiros 
amostrados no período estiagem-frio (contin.). 

11 12 13 

lld.hn3 nd.hn3 lld.hn3 

: 

20 t,f 

240 .t,;I 

20 .. , 40 . 1.2 

20 1.3 
290 .,., 

COPEPOOA CYCLOPOIDA ,··: 

20 li) 4780 1,1 

740 ,.,. 

1200 •:..tl 

'\. " . 

CClPB'OOA HARPACTICOIOA 

14 16 17 18 19 20 
lld.hn3 ... ind.hn3 .. ind.hn3 • ... ind.hn3 .. ind./m3 .. ind.hn3 ... ind.hn3 .. 

9900 1.2 7 ·~ 

IM ' Cl,I 

2 8,1 

180 ·J11,2 228 1,3 12 t.7 

56 D.3 

20 12 144«> ' l.6 Zl8 l.S 

1\ 

2520 u Z!&6 '.W.O 2 ·1.1 

1720 'ib 

!. 

&' U 

· .. 
·~~-

.. 
i·n. 

18,5 

2 '12 

2 •.\2 

2 . Q,2 

12 Q.7 

12 ·. '1.7 

2 1U 

.... 

. -·.: ·-

2:~ 

8 Q,) 

. ~:.. 

·:·· . 
" 1 

32 .1';1 

··• • > 

, _'ffiV 

"'~ 

6 0.3 

31196 1,4 

392 M 

116 8,4 

24 ·'.O.li 

8 ' 0,3 

2 0.7 

248 .0,1 

·, 



Tabela 6: Densidades numéricas (ind/m3
) dos crustáceos e outros organismos planctônicos presentes nos pesqueiros 

amostrados no periodo estiagem-fno. 

26 'li 28 29 30 

ind.hn3 . ... ind.hn3 ... ind.hn3 ,. ind.hn3 ,. ind.hn3 .,. ind.hn3 .,. nd.hn3 - ,. ind.hn3 ,. ind.hn3 ."1'" ind.hn3 "'1' 

152 51.6 5' . t ,6 - u _........,.,_) 
2 . "l;3 6 -<f.I 

2 _;:u 1 • o.t 2' , .... 22ll 1,1 

'8 :. '3 ---- 916 :t,6 15 • 1,1 152 - t,6 - 916 ;.:1.i 1532 11.1 616 1.t 672, u 

C0PEP00A CYCl.OPOIDA 

18 .. u 2 •.. 1.2 12 .1,5 

12 f/41;J 68 -• 11.J 22 . ... ' ' D.' 21 .i,1 2266 ·· V .. , E.----E.----- .... 

216 ."'11J 1116 l'U "-- ' :,e.3 "--- 2' ~ -- 7, -. 1,1 2 ;:t,1 

T ...... - '1,' 

2 ._, .., 

'. .(. ..-... 

r.,.-... 1 '"'JU - -

T.~-- 12~1 

52 :-.. 2 ,.., 32llll • .;/ai - -. 11.l 8 '<!111 1'67,~ - ~1 
:_ ,.· 

.. 
-- i-,,'•-.< -- ., . .•· 

,. e j S@ lp msft06 -----·- ;;.· -----·-- .,,.. :n 

-- .. l.'7; . 

rCOPEPOOA;;;;..=-::;::;.;~POECl~;=;LO~S~T~OIM=..:.TOIOA:..:;::;..:...~--4~'l«.M-+-~--4ílilõ~~- ~~~· -~~~-· ,.+-~~ .... ~~- ,.+-~~~§:.-. ~l--~-I~ · o+-~~+oloi'~··~~~··~~""4~~..tp· ~",~· .._~--j~;.~·:·i!"-! 
..... 12L\IM!I · - ' ,. )'(• ~~ : ~ '."'.~!- ~ '. ;- :í':!'!> 

-- 11;m :'t:lf ~ :.i\t'.' ~ ~- r~"~ •1 · 1 '11• 
-- ~';;~ nM. k'.'-- tt..~ ~ ~ ~:;; "";· ,; x;.w .,. 

iT 

~ .... 

Tallldt~no..-a 



Tabela 7: Densidades numérica<; (ind/m3
) dos crustáceos e outros organismos planctônicos presentes nos pesqueiros 

amostrados no período chuvoso-quente. 

4 

ind.hnJ . , ., ind.hnJ ~i$ ind.hnJ • .. ind.hnJ . :$ ind.hnJ • .. ind.hnJ - .. 

ClAOOCERA 

Sli*Jlal 

COPEPODA CYCLOPOIDA 

T.~ ..... Oddas 

ThlfHJOCJdrlps iwwsus macl 

&mmlal 

COPEPODA CAl.ANOIDA 

COPEPODA HARPACTICOIDA 

14 -f,2 

1 it.1 

2 .. t,3 

2 "0,3 

~-

74?Ao 
36 .~ \.!f,1 

7 'ª° 
'!if 

5 Wl:7 

188~ 
~.:::~· 

2196 ,!;l;2 1948 .-t2,2 

·:,; ;.· 

28 wll,2 

333 ;u.1;11 

~:': 
86 ~~ 

.- .. ·-
·~· 

244 -~ 1.s 

;r,~ 

\''1.. 

58 "!M 

s · to 

147 , ·1,8 

6 ;;i't,7 

79 ·~ 

3 ....... 

;i.,.~ 

!~}' 

165 ti.:' U 
;_~~~ 

-~, .. '.· 
32 ,:::.:o.e 

536 .u 

4 .· ·u 

.. 

8 9 10 

• .. ind.hn3 : .. ;~ ind.hnJ . '''" ind.hnJ ... 

612 ; 1,3 2 D.9 

4 ::>41,5 

0,3 ·; 6 . ·0,3 
F :.·., 

"i•'" · 28 ·~g 

13 . 0.3 124 .0.5 

·~, ~·' 

138 ,-,G,4 14 ~0,2 V ·*5;5 132 ;0,6 
,,_: 

v :.,q,,1 

1 ·>0.3 2 .~ 1 ·-0,4 

1 ··; 0,3 



Tabela 7: Densidades numéricas (ind/m-' ) dos crustáceos e outros organismos planctônicos presentes nos pesqueiros 
amostrados no periodo chuvoso-quente 1 contin. l. 

CH 11 CH 12 CH 13 CH 14 CH 15 CH 16 CH 17 CH 18 CH 19 CH20 

ind.lm3 -~ indJm3 "8• ind.lm3 I~ ind.lm3 • .,. -~ 

CLAOOCERA 

2 0,7 
,·•_: 

; 
242 '<t.5 B2 .t,7 4 .. 'f.2 2 . '!1.1 

2 t ,7 3 , ... 1 21 ''f.I 4 ·'4 3 · ;;f,2 

112 :•!.U 

22 ..... 11 ;*9 21 _ lt;I 127 ...... 

1 .1,3 

25 Q.t 26 ::le,1 242 ·_;:t;S 214 _. ·u 91 o.a 127 ... 

COPEPOOA CYClOPOIDA 

41....., 5121,9 

1 t,3 

1 --..:u 
&qdapat- • ... - '"'· 
f.pM• ,..._ 

lt. 

" . 

~"'-

COPEPOOA POECLOSTOW.TOIOA •. '. 



Tabela 7: Densidades numéricas (ind/m3
) dos crustáceos e outros organismos planctônicos presentes nos pesqueiros 

amostrados no período chuvoso-quente ( contin. ). 

21 22 23 24 

ind.lln3 -~.. ind.lln3 ' '\!IS ind.lln3 

ClADOCERA 

Mlcnlflilr--

COPEPOOA CYCl.OPOllA 

~-·--m E.p-' ......... 

E.-' ---
......,... __ 

1 5 :;~ 

n.~ 

3 '.l,t 

.::. 
7 -.~ 4tt -:~ 

t ...... 517 ~:<u 

2 "·' 
92 . 11,2 t76 . u 

t "'1'""3 

84 0.7 

ta u 21164 . ..._. 8 -"t.2 376 '1.3 
48 '"'º·' 

2119 V 

1128 ;~ J.4 11188 ....... 

2 '..4.4 

..... 

3113tt .,., • 4711115 .. 55Jf>45 . • - ....,. 12742 .• 

:•.• 
7.' 

24 ; :u 0.7 

, ; ....... 
24 .• 1.0 

t . ... 

\ 

1755 ··w.e 
124 ;4.5 96 .u 

31 . 'O,& 



Tabel 8 T' a axons da 'dad comum e zooo1 anctomca presentes nas amostras co letadas nos d ' 01soen os estu dado . . ) s ( + presença: - ausenc1a 
Es · ·---rio Chuvosolauente 

ROTIFERA 
An . 6su (Golse, 1851) ~ + . 

-ID - -
.a emcds (PeftY, 1859) + + . silClcM# ll.evdia, 1954) + + 
&.chionus . Gosse. 1851 + + 

&.chionus . c::llelonis (Ahlstrom.1940) + + 
Br8chionus (Ahlstrom, 1940) + -
Br8chionus,..,,,.,.,. Anderson 1889 -
lhchionus · uaaav 1885 + -
lhchionus .. s (Pellas,1766) + + 
Btacttionus lEhrb., 18381 + + 

Brechionua ~(Brehm. 1909) + -
&.chionus mudlfus BMoia & Dadav 1884 + + 

8tKhionus c:eildlflll s Ahlstrom. 1940 + + 

BrechionuscaudelusaerstJnlltus Ahlstrom, 1940 + + 

Br8chiollUS ~- llUbmta Ahlstrom. 1940 + 

Br8chiollUS dailllnfus H8n1ng 1915 + + 
&.chionus.....,. faalus Zacharias 1898 + + 
fhchionus,_._,tsisRouuelet 1911 + + 
lhchionus mirus minis o.dav 1905 + + 

&.chionus mirus ll<osle, 1972) -
&.chionus miul ..-:...-. ...... 1973 - -
&.chionus _... a.Mus (0. F. Muller. 1786! + + 
Brechionua Hennann 1783 + + 
&.chionus- . us (Ehrb. 1832) + -
lhchionus tus cluniotbiculllt (Skorikov. 1894) + + 
Br8chiollUS - ,,..,,.,. (Bamlis & Daday, 1894) + -

ID + -
r _. amoa (Ehrb, 1832) + + 

' ..,,...,. H. & M. 1924 + -
COlbtlec:e ID + + 
Conodlilus COMGóuis Skorikov 1914 + + 
Conodlilus-...... dossuMus (Hudson, 1875) + + 
Conodlilus lftcomis Rouuelet. 1892 + + 

(Golse, 1886) + -
mec:nuus (Barrois & DadaV, 1894) + + 

Flinie camufll tnchiMI lRouuelet, 1901 l + + 
Flinie imnefica (Zecharias 1893) + + 
Rlinill (Ehfb. 1834) + + 
Rlinill . (z.ctwias. 1981) + + - cf. m1norw--~1. 1892) - + Helc.,,,,. ~ **'1nedi9 - . - i, 19291 + + 
HeKetfln mn mn <Hudlon. 19111 + + 
Ke.tlicGeil bomanilnlil <Rouaelet. 1908) + + 
~ .,,.,... c.tin, 1943 + + 
~~is ... (l..Mlllt>of'n 1900) + + 
~ lenzi WIZi (Heuef', 1953) + -
~ Mmm ..... (AP818Í111907) + + 
t.-.IM_)., + -
t.-.-. .. ,Goae 1886) + + 
L-.-. 1MB (H. & M., 1926) + -
"--... ..,.,. (Ehfb., 1892) + + 
L-. cf .-.. (H. & M. 1926) + -
Ucme(S .•. )IO - + 
"--..... ec:u9eta (Jalwblki, 1912) + -
"--ClftlicGrnjs (MUn'IY, 1913) + -
"--,_,.... cs.oc:us 1896) . - + 
"--evysm ltWam (Olofuon, 1917) + + 
Uc:me/unalunaf ..... , 1776) + -
"-- (t::m) 1892) - + 



Lecane unauifilm unauitata (Fadeew. 1925) + -
Lecane OfDi9da HaJer 1956 - + 

Lecane .sticll9N ~ H8l1ing 1913 + -
1--~-ct~:: . . 1899) - -+ 

,--..-,_...obOIC»(Etvb., 1834) . . 
1~,... ..... co. F. Mu11er. 1786l + + 

Monommm (0. F. Muller. 178fü -t + 

Mvliline .... (Lucks, 1912) + + 
Platviu _._ (Ehrt> .. 1832) + + 

""*-ia llUIDlris Carlin. 1943 -t + - VllllD9tis f . (cartin. 1943) + + 
. &D + + 

Gosse 1851 -+ 

SwncnMm abbn9 - 1831 + + 

s .. 1832 + + 
S, .IMlm Wiamiski 1839 - + 

Te~ millN i'tlennedia Anderson 1898 + -
Testudinele .n millN (Hennann. 1783) + 
Trichocerr:e blic::ril'8m (Gosse. 1887) + -
Tt1c:tlocM:a Wierzeiki & Zacharias 1893 - + 
Tt1choc8rt:a (lm Holf. 1891 ) + + 
Tt1c:tlocM:a chdoni <Beauchamo. 19071 + + 
T1ichooetca dixon-ncAllli ----'---- 1903 + + 
Tricftoc:M;a ar-=ilis CT essin. 18901 ~ , 

Trictlocen:e- <L.eulert>om. 1898) .,. + 
Trichocerr:e aimilis aimilis 1 .• . i, 1893) + + 
Trictlocen:e Mlllis cnndis (Hauer, 1965) + + 
Trichoctlrr;a.,.... (Gosse, 1851) + + 
Bdelloidea + + 
PROTOZOA 
Thecamoeba + + 

.. . + 
GASTROTRICHA . + 
CLADOCERA 
AOJaao - + 
AbJa cf CM-. (Sers, 1901 l - + 
Aklne cf ooooei Richerd, 1897 + + 
Aonacf Sers, 1861 - + 
~IP + -
8osmiJe . (l itinaelin. 19041 + -
8osmiJe O. F. MOller, 1785) + + 

. dlilts1 Richard, 1895) + + ,... . CXlfnlà nr-n (Richard, 18941 + + 

Deohnie (Scourield, 1947) + -
o.drnia (Herlbsl 19671 + + 
n · oiroel (Korineck, 1981) + + 
r · br9Wwne Sers. 1901 + + . dlidW(BÍllW!, 19101 + + .. 

...W(Henich, 1884) + + 
Mmaflrir IP - + 
Mmolrir ~ (Jlme, 1820) + + 
Maaulrir n.ilis - + 
Moine micnft (l<&n, 18741 + -
Moine,,.,,.. (iw.et'I, 1899) + + 
s· cf Mtiroaóis (BnlOV, 18661 + + 
Ch (NI) + -
COPEPODA CYCLOPOIDA ...... __ .,__ 

+ + - ... 
+ + . robuslus (Sars, 18631 + + - .. ,owaart, 1984) + + 

CThieDaud. 1914) + + 

Me mendoCliNIS 7; - "18921 + + 



r.t;_ sp + 
Ti dlleirliltns (Kiefer. 1929) + + 
r -~Kiefer. 1936 + + 
T mínutu$ (Lowndes. 1934) + 
Ti nra.Ulus (Fisher. 1860) -! -
COPEPODA CALANOIDA 
Náuolios + + 

-! + 

Nolodiamomus cf hftnseni (Dahl, 1894) + + 
··-ao - + 

COPEPODA HARPACTICOIDA - + + 
COPEPODA POECILOSTOMATOIDA 
Nâuolios + + 

s + + 

adultos + -t-

CHAOBORIDAE + + 
CHIRONOMIDAE + + 
PLECOPTERA + -
OLIGOCHAETA -! + 

NEMATOOA + + 

OSTRACODA -! -
TOTAL 122 104 



Tabela 9: Valores de riqueza. diversidade e equitatividade da comunidade 

zooplanctônica pesqueiros amostrados durante o período estiagem-frio. 

PESQUEIRO RIQUEZA 1 DIVERSIDADE ~QUITATIVIDADE 

1 24 2.73 1 0.14 
' i 2 27 1.87 i 0.10 

! 
3 31 2.27 i 0.12 1 

! 4 25 i 2.97 i 0.15 
l 

5 35 3.40 ! 0,17 

6 27 3.12 i 0.19 

7 28 
1 

3.74 l 0.22 

8 23 1.51 ! 0.08 
1 

10 30 2.90 1 0.15 

1 11 29 3.18 0.16 

! ' 
12 30 2.41 0.14 

1 : 
13 24 3 06 o 17 

! 14 21 3.10 ' 0.19 

15 30 : 2.67 0.13 

16 21 3,24 0.19 

17 25 
1 

' 2.35 0.13 
1 

18 28 ! 3,09 0.18 

19 30 1 3.77 0.25 

20 32 ; 3,12 0,15 

21 22 2.54 0.16 

22 28 3,09 0,18 

23 33 3,57 0,20 

24 32 2.99 0,15 

25 33 3,45 0.16 

26 23 : 1.94 0,09 

27 22 2.06 i 0.14 

28 21 ; 2.69 0.20 

29 25 1 3,36 0,18 1 

30 27 2,71 0,13 



Tabela 10: Valores de riqueza. diversidade e equitatividade da comunidade 

zooplanctônica pesqueiros amostrados durante o período chuvoso-quente. 

1 PESQUEIRO RIQUEZA DIVERSIDADE EQUITATIVIDADE 

1 29 1 3.70 0.23 
1 2 34 1 2.11 1 0.10 
! 3 43 4.03 0.23 

1 4 ! 29 ! 2.42 
1 

0.15 1 

! 5 ! 31 1 2.62 0.14 
' 6 24 3.22 0.19 ' 

i 7 i 38 1 3.99 0.22 

1 8 28 3.24 0.20 

1 9 i 37 3.37 0.18 
! 10 33 ' 3.26 0.18 1 

' ! ! ' 11 29 2.95 0.16 

12 - 3.38 
1 0.19 

1 13 38 3.34 0.18 

14 36 3.21 0,17 

15 32 2.93 0.16 

16 1 24 3.17 0.20 

17 32 3.35 0.20 

18 36 3.30 0.19 

19 35 3.52 0.21 

20 39 3.68 0.20 

21 35 2.54 0.14 

22 30 3,34 0.19 

23 26 2.52 0.14 

24 31 2.89 0.15 

25 37 3.58 0.19 
1 26 26 2,25 

! 
0.12 ' ! 

27 31 3.95 ! 0.23 

28 26 3,29 0,18 

29 33 3,42 0,19 

30 26 1.97 0.10 



Tabela 11: Correlações das variáveis tisicas. químicas e clorofila a com os eixos 1 e 2. 
correspondentes ao período estiagem-frio 

VARIÁVEIS EIXO 1 EIX02 
Temperatura (TEMP) -0.068 0.167 
Condutividade (CONO) -0.388 0.083 
pH 0.023 0.561 
Oxigênio dissolvido (00) -0.038 0.570 
transparência (TRANSP) 0.306 0.455 
Sólidos totais em suspensão (STS) -0.465 -0.023 
Nitrogênio inorgânico (Ninorg) -0.363 -0.208 
Fósforo total (PT) -0.471 0.198 
Clorofila a (CHL) -0.423 0.190 
Variância explicada 34,00% 21,80% 

Tabela 12: Correlações das variáveis tisicas. químicas e clorofila a com os eixos 1 e 2, 
correspondentes ao período chuvoso-quente 

VARIÁVEIS EIX01 EIX02 
Temoeratura (TEMP) 0.036 0.347 
Condutividade (CONO) 0.407 -0.165 
pH 0.367 0.350 
Oxigênio dissolvido (00) -0.013 0.614 
transparência (TRANSP) -0.442 0.109 
Sólidos totais em susoensão CSTS) 0.435 -0.075 
Nitroaênio inorgânico (Ninorg) 0.289 -0.363 
Fósforo total CPT) 0.434 0.067 
Clorofila a (CHL) 0.204 0.446 
Variincia explicada 37,600k 21,60% 



Tabela 13: Correlações dos taxons de rotíferos com os eixos 1 e 2. correspondentes ao período estiagem-fri0 
1 TAXONS EIXO 1 EIXO 2 ! 

Afissa ! 0.2536 1 0.0086 
Ascomoro 0.1367 0.1045 l 
Aecaudis -0.0372 -0.2002 

1 Asiebold 0.1823 -0.1685 
1 Banaular 0.2788 0.1711 

Bbidenta -0.0335 0.0577 
Bbudaoes -0.0169 0.1199 
Bcalvcif 0.2235 -0.1073 
Bcaudatu : 0.1817 -0.0257 
Bdolabra 0.0378 -0.0742 

1 Bfalcatu -0.0124 -0.0375 
Bhavanae 1 -0.1334 0.2290 
Bm1rus -0.0581 0.2273 
Bnatulus 0.0158 0.0701 
Bauadrid 0.0649 -0.2263 
Ceohalod 0.0710 -0.0853 
<'..nibba -0.1390 -0.2018 
Ctenu1se -0.1390 -0.2018 
Collothe -0.0289 0.0168 
Ccoenoba 0.0641 -0.0748 1 

1 Cdossua r -0.2 30 5 0.054 9 
1 Curncom 0.1666 00433 

Dorooatu -0.1183 ' -0.0471 1 
í ! 

Emacrour 0.0110 0.1011 
Fcomuta 0.0615 -0.0061 
Flonaise -0.0010 -0.0114 
F~n 0.1047 0.0159 
Hinterme -0.0086 0.0697 
Hmira 0.0944 0.0708 
Kbostoni 0.1595 0.0181 
Kamerica 0.1824 0.1571 
Kcochlea 0.2560 -0.0831 
Klenzi 0.0813 0.1330 
Ktrooica 0.3122 -0.0386 
Lecaneso -0.0176 0.0391 
Laculeat 0.1015 -0.0150 
LbuMa -0.1032 -0.0306 
Lcurvico 0.0856 0.1386 
Lle~ti -0.1494 0.2085 
Lluna -0.1390 -0.2018 
Llunaris -0.0603 0.1857 
Lscutata -0.0026 0.0193 
L•mnuina -0.1494 0.2085 
1 natella 0.0186 -0.1773 
Monommat 0.0158 0.0701 
Mbisulca -0.1797 -0.0937 
Pauadric -0.1250 -0.0714 
Pvulnari 0.2190 0.1826 
Pomoholi 0.1130 0.0614 
PcomDlan 0.0263 -0.0240 
Soblonaa 0.0402 0.2095 
SDectina 0.0965 -0.1615 
Toatina 0.0434 -0.0715 
Tbicrist 0.0158 0.0701 
Tl'Mndr 0.1753 -0.2251 
Tdixon-n -0.0389 0.0596 
Taracili 0.0134 0.2171 
Tnuüla 0.1895 0.0443 
Tsirnilis 0.0560 0.0627 
Tslvlat:o 0.0597 0.0302 
Bdelloid 0.0563 -0.2460 
VariAncia expllc:llda 11,36% 9,31% 



Tabela 14: Correlações dos ta xons d e crustaceos com os eixos 
.., d e -· corresoon entes ao p eríodo chuvoso-quente 

1 TAXONS EIXO 1 EIX02 
1 Afissa -0.1280 -0 .2136 
1 Aecaudis ! -0.0582 1 0.0338 
1 Asiebold -0.171 7 -0.1400 
1 Bangular -0.1412 -0.0020 

Bbidenta -0.0388 i 0.0594 
1 Bbudaoes ' 0.0331 1 0.0184 
1 Bcatvcif -0.2676 -0.0744 

Bcaudatu -0.2297 0.0098 
Bdolabra 0.0719 00683 
Bfalcatu -0.0723 0.0960 

1 Bhavanae -0.0785 0.1568 
1 Bmirus 0.2529 -0.1770 

Bpatulus -0.0340 0.1222 
Bauadrid -0.2798 -0.0005 
Coibba 0.1046 -0 .2691 

1 Collothe 0.2798 -0.1369 
1 Ccoenoba 0.1257 -0.0555 
1 Cdossuar 0.1028 -0.1729 
Cunicorn 0.0488 0.0736 

1 Emacrour -0.1288 -0.1056 
' F 1 comuta -o 136 6 00 00 . 1 

FlonQise ! -0.0560 -0.0411 
1 Fooolien -0.0815 -0.1072 
Gminor -0.1221 -0.0706 

1 Hinterme 0.0946 0.0440 
Hmira -0 .1373 -0.1653 
Kbostoni 0.1974 -0.1752 
Kamerica 0.0559 -0.0179 

1 Kcoclear -0.1172 0.1653 
Klenzi -0.0393 -0.0132 
Ktrooica -0.2572 0.1363 
Laculeat -0.0232 0.0368 
Lbulla -0.0861 -0.1385 
Lhamata 0.1084 0.1084 
Llevvsti 0.1 108 0.0034 
Llunaris -0.0209 0.0878 
Lecane < -0.0565 0.0165 
Loaouana 0.0237 -0.1026 
Louadrid 0.1046 -0.2691 
Lremanei -0.0476 -0.0352 
Lrotunda 0.0331 0.0184 
Lstiaea 0.0272 -0.0363 
Ltriloba 0.1033 -0.0144 
Llatusin 0.2279 0.1281 
Loatella 0.0264 0.1066 
MlonQise -0.0304 0.0071 
Mbisulca -0.0959 0.0853 
PQuadric 0.1946 0.1898 
Pvuloari -0.1966 -0.0824 
Pomoholi -0.0770 0.0454 
SoblonQa -0.0350 -0.2934 
Soectina -0.0601 -0.0631 
Sstvtata -0.0980 -0.1814 
Toatina 0.0800 0.1216 
Tcaoucin 0.0675 0.0866 
Tcvlindr -0.0954 -0.0967 
Tdixon-n -0.0445 -0.0506 
Tgracili 0.1341 -0.1992 
Tpusilla -0.2162 -0.1809 
Tsimilis -0.0395 -0.0691 
Tstvtata 0.0687 -0.3233 
Bdelloid -0.0065 -0.1699 
Variancia explicada 10,60% 9,12% 



Tabela 15: Correlações dos táxons de crustáceos com os eixos 1 e 2. correspondentes ao 
período estiagem-frio 

TAXONS 
1 EIX01 EIX02 

. 
i -0.0642 0.0271 

Alonella -0.3834 . -0.2076 

Bhaamani -0.3834 . -0.2076 

Blonairo -0.0104 0.3503 

Bdeiters 0.0315 . 0.0710 

Dambiaua -0.3834 -0.2076 

nn.c.cner -0.1090 . -0.0831 

Dbiraei -0.2222 0.2047 

Dbrevire 0.0154 0.2203 

Ddadav -0.0355 -0.0343 

I Mlaticor i 0.0623 . -0.1174 

1 Mmicrura 0.0207 0.0786 1 

Mminuta 0.0721 0.1134 

Slatiros 0.0612 ! 0.1720 

lsDinife 0.0216 i -0.1450 

nauDlioC -0.2823 : 0.2531 

i -0.3106 ! 0.2667 

Acanthoc 0.0612 l 0.1720 

EnAAudoe 0.1273 ! -0.0479 

Mlonaise -0.0174 ; 0.2182 

Mmendoci -0.0587 i 0.1804 

Micr~c 0.0482 ! 0.0890 

Tdecioie -0.3707 ! 0.0992 

V•riâncla exolicmda 16,2&•1. 1 13,0991. 


