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1. Introdução 

 

Na grande maioria dos ambientes aquáticos, o zooplâncton é formado por 

protozoários (flagelados, sarcodinos, ciliados) e por grupos de metazoários, entre estes 

destacam-se : rotíferos, cladóceros, copépodos e larvas de dípteros, como por exemplo, as 

pertencentes à  família Chaoboridae (Esteves 1988). A comunidade zooplanctônica, apesar 

de ser morfológica, funcional e filogeneticamente diversa tem em comum a função 

principal de transferir grande parte da energia para níveis tróficos superiores em ambientes 

aquáticos continentais. Este conjunto de organismos  pode apresentar grande variedade de 

hábitos alimentares. O grupo apresenta tamanhos de corpo, de poucos micrômetros até 

alguns milímetros, fato este, que contribui para a diversidade estrutural do ambiente 

(Bozelli & Huszar, 2003).  

 De acordo com Martin & Davis (2001), os copepodes possuem  atualmente 59 

famílias, sendo subdivididas nas ordens Cyclopoida (15 famílias), Calanoida ( 44 famílias) 

e Harpacticoida (não sendo esta enfatizada neste trabalho). Ainda de acordo com os 

mesmos autores, são reconhecidas seis famílias para a sub-Ordem Cladocera. 

Os esforços amostrais têm aumentado nos últimos anos fornecendo maior 

conhecimentos sobre a comunidade zooplanctônica do Parque Estadual do Rio 

Doce(PERD) e entorno ( Companhia Agroflorestal Santa Bárbara- CAF).  

Trabalhos nesta Unidade de Conservação vêm sendo realizados desde 1976 como 

“Estudos Limnológicos no Sistema de Lagos no Parque Florestas do Rio Doce, MG” 

realizado por Tundisi et al. (1978), enfocando aspectos correlativos entre comunidades zôo 

e fitoplanctônicas, dentre outros. A partir de então e principalmente por volta dos primeiros 

anos da década de 1980, estudos foram intensificados desde aspectos gerais, quanto 

específicos daqueles ambientes. Entre os anos 1980 - 1997, alguns trabalhos tiveram 

relevância a nível de acompanhar a composição da comunidade zooplanctônica tais como 

teses de Luiz Carlos Santos bem como a tese de Walter Yoshizo Okano, ambas defendidas 

em 1980 e a obra de José Galizia Tundisi e Yatsuka Saijo(1997); os quais editaram o livro 

“Limnological Studies on The Rio Doce Valley, Brasil”. Através desses trabalhos, fica 
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evidente que o aumento de esforços amostrais contribui muito para o melhor conhecimento 

do ambiente em questão . 

Nos anos 2000, vários países como Porto Rico, México, Panamá, Venezuela, dentre 

outros começaram a desenvolver um projeto denominado Pesquisas Ecológicas de Longa 

Duração (PELD), o qual tem dentre outros vários objetivos “promover e melhorar a 

compreensão de fenômenos ecológicas de longa duração através de fronteiras nacionais e 

regionais, bem como contribuir com embasamento científico para o manejo de 

ecossistemas e melhorar a modelagem preditiva em escalas espaciais e temporais maiores”, 

etc. Em Minas Gerais o Parque Estadual do Rio Doce se tornou um dos sites brasileiros a 

serem trabalhados devido a algumas premissas, tais como: 

Mata Atlântica (MA) está entre os biomas mais ameaçado do Brasil. A importância de sua 

conservação está em ser um sítio do patrimônio mundial - um dos dois "hotspots" do Brasil. 

O Médio Rio Doce possui mais de 60% da biodiversidade da MA, com maior número de 

espécies endêmicas (53% árvores, 23% aves, 92% anfíbios) sete espécies de Primatas; onça 

pintada; puma; anta; cutia, paca, caititu, veado-mateiro. 

 Através desse projeto, pesquisas vêm sendo realizadas com freqüência constante e 

publicadas em formato digital possibilitando acesso a todos. A partir desses estudos se 

tornam cada vez mais claro os processos e dinâmicas ocorrentes nos lagos em questão, 

contribuindo para pesquisas limnológicas e em outras áreas. 

 Este trabalho tem a intenção de não somente de coletar mais informações sobre a 

composição do zooplâncton, mas também fazer uma recapitulação dos principais grupos de 

zooplâncton que fazem parte da atual comunidade zooplanctônica do Parque Estadual do 

Rio Doce – Sudeste do Brasil - comparando com os registros anteriores. Nesse contexto, 

Copépoda e Cladócera foram enfatizados. 
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Ojetivo: O presente trabalho pretende a atual composição zooplanctônica dos 

seguintes ambientes: lagoas Águas Claras, lagoa Amarela, Carioca, lago Dom Helvécio, 

lagoas Gambazinho, Jacaré, Palmeirinha - acompanhando a modificação da estrutura dessa 

comunidade, comparando-a com resultados de publicações disponíveis e através de coletas 

adicionais visando complementar a atualizar os registros de organismos dos lagos em 

questão.  

 

Hipótese: A partir de tais levantamentos e resultados obtidos com as coletas 

realizadas, pretende-se testar a hipótese se houve perda da diversidade no zooplâncton de 

algumas das principais lagoas da região. O presente estudo ainda discute possíeis causas 

para essa perda de diversidade.  
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2. Material e Métodos 

Área de Estudo 

A parte mineira da bacia do rio Doce estende-se pelas porções leste e sul do estado. 

A região originalmente era coberta pela Mata Atlântica hoje praticamente reduzida aos 

36000 hectares do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) além de fragmentos de 10-100 

hectares disseminados pela região. Os solos são classificados predominantemente como 

latossolos vermelho-amarelo, mas com ocorrências localizadas de hidrossolos ou 

cambissolos. Apesar de muito afetada pelo desmatamento, a Mata Atlântica brasileira pode 

chegar a abrigar cerca de 60% da biodiversidade dos biomas tropicais (Fonseca1997).  

 

Pontos de Coleta  

Os ambientes lênticos amostrados estão localizados na região do Parque Estadual do Rio 

Doce (PERD) sendo três lagos situados dentro da reserva (Lago Dom Helvécio, Lago 

Gambazinho e Lago da Carioca) e quatro lagos localizados em áreas vizinhas sujeitos a 

diferentes impactos antrópicos, principalmente monoculturas da mirtácea Eucalyptus. Se 

tratam dos lagos: Palmeirinha, Jacaré, Lagoa Amarela e Lagoa das Águas Claras. 

As coletas de zooplâncton foram feitas na região central, de maior profundidade, em pontos 

cobrindo toda a coluna de água e delimitados segundo a penetração de luz medida pelo 

radiômetro sub-aquático (100%, 10% e 1% da zona fótica) e a 1,0 metro do fundo, na 

região normalmente afótica do sistema. 

Tabela 1. Coordenadas geográficas dos pontos de Coleta. 

 

Ponto Latitude Longitude Profundiadade 
máxima(m) 

LAGOAS    
Lagoa Águas Claras S 19º 49’ 1,7’’ W 42º 35’ 47,5’’ 8,5 
Lagoa Amarela S 19º 49’ 38’’ W 42º 34’ 51’’ 2,5 
Lagoa Carioca S 19º 45’ 26,3’’ W 42º 37’ 6,2’’ 11,80 
Lagoa Dom Helvécio S 19º 46’ 56,7’’ W 42º 35’ 29,1’’ 32,5 
Lagoa Gambazinho S 19º 47’ 10,6’’ W 42º 34’ 48,3’’ 10,3 
Lagoa Jacaré S 19º 48’ 4,1’’ W 42º 35’ 56,5’’ 9,8 
Lagoa Palmeirinha S 19º 49’ 44,5’’ W 42º 36’ 22,4’’ 6,5 
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Figura 1 - Bacia do rio Doce e principais afluentes no entorno do Parque Estadual do Rio Doce 
(PERD). Notar que a região é dominanda por silvicultura intensiva e por áreas de pastoos. Nessa 
região existem ainda três grandes concentrações industriais a saber: Monlevade, Acesita, Ipatinga 
(Usiminas) e Cenibra (Companhia Vale do Rio Doce). Extraído do Projeto Banco de dados/Biota de 
RecursosHídricos/Fundep/FAPEMIG-( http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/RioDoce/website/a_estudos.htm). 
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Figura 2:  Complexo lacustre do PERD com destaque para a Lagoa Carioca (detalhe). 
Fonte: IEF – Coordenadoria de Monitoramento (www.ief.mg.gov.br). Detalhe modificado de 
Barbosa et al.(2005). 
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Figura 3: Localização e nomes de parte do sistema lacustre do médio rio Doce-MG 
indicando os lagos amostrados. Extraído do Relatório 2003 Peld (http://www.icb.ufmg.br/~peld/ufmg/) 
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Coleta de dados em campo: 

 

Foram realizadas três coletas com um espaço de tempo de aproximadamente seis 

meses entre uma e outra, de modo que houve amostragem em período de seca e de chuva 

nas seguintes datas:  26-29 julho/04, 24-28 janeiro/05, 21-24 agosto/05.  

Sete lagos foram amostrados: Águas Claras, Amarela, Palmeirinha, Jacaré, Carioca, 

Dom Helvécio e Gambazinho. Dentre esses, os três últimos se localizam dentro da Unidade 

de Conservação (Parque Estadual do Rio Doce) enquanto os  quatro primeiros nas 

adjacências do PERD, numa área ocupada por plantio de eucalipto; enquanto o lago Jacaré, 

é explorado para pesca e se encontra numa área mesclada com eucalipto e mata nativa. 

Os lagos que se situam dentro da Unidade de Conservação estão circundados por vegetação 

secundária da Mata Atlântica . O lago Dom Helvécio apresenta forma dendrítica (cinco braços 

principais), superfície de 687 ha e profundidade máxima de 32,5 m. O lago Carioca,  apresenta uma 

área de 13,3 ha e profundidade máxima de 11,8 m. O lago Gambazinho é o menor dos ambientes 

estudados, com 10,4 ha de superfície e 10,3 m de profundidade. O lago Carioca vem sofrendo 

introdução de espécies exóticas desde a década de 70, conforme versa SUNAGA, T. & 

VERANI, J. R. (1991) e LATINI, A . O. &  PETRERE Jr., M. (2004) em trabalhos sobre a 

ictiofauna desse e outros ambientes do PERD. Atualmente tucunaré (Cichla cf. monoculus) 

e piranha (Pygocentrus nattereri ) fazem parte da ictiofauna do lago Carioca, devido ao 

exposto acima. De acordo com Mota et al. (2005) atualmente o conhecido “tamboatá” 

(Hoplosternum litoralle)  faz parte da ictiofauna desse lago, agravando as conseqüências de 

tal exposição. As consequências diretas deste tipo de impacto podem ser observadas através 

de alterações na estrutura e composição das comunidades mas também nos processos que 

regem a dinâmica das populações envolvidas(Santos et al. 1994). 

Aqueles situados fora do PERD, como Lagoa Amarela, Águas Claras, Jacaré e 

Palmeirinha se localizam  em uma região dominada pela presença de plantações de 

Eucaliptus sp. Na lagoa Jacaré, além da monocultura, funciona um clube de pesca, com 

local para camping. Este ambiente possui uma superfície de 103,1 ha e uma profundidade 

máxima de 9,8 m. A lagoa Amarela, em estágio final de sucessão, é uma lagoa rasa (2,5 m 

de profundidade), densamente colonizada por macrófitas. As lagoas Palmeirinha e Águas 

Claras apresentam 6,5 e 8,5 metros de profundidade, respectivamente. 
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Pelo fato de a lagoa Amarela ser pouco profunda, a rede de mesozooplâncton que 

tem cerca de 1,5m não pôde ser submergida para realização do arrasto vertical dessa 

comunidade, pois ao lançá-la, o sedimento seria alcançado e influenciaria a coleta desejada. 

Devido a isso foi feita coleta somente da fração microzooplanctônica durante todas as 

épocas de amostragem: 26-29 julho/04, 24-28 janeiro/05 e 21-24 agosto/05.   

A coleta foi realizada por instrumento de arrasto (rede planctônica) que promove 

uma filtragem dos organismos in situ Edmonson & Winberg (1971) apud Coelho, R.M.P., 

(1983); para coleta de amostras de mesozooplâncton, utilizou-se uma rede de nylon de 

malhas 200 µm e diâmetro de boca igual a 40 cm e para a coleta de microzooplânton, uma 

rede de 60 µm. Os arrastos foram feitos na zona limnética , sendo a rede descida à 

profundidade específica de cada estação (conforme indicado nas tabelas de cada estação de 

coleta). A seguir a rede foi levantada numa velocidade constante até a superfície. O 

material coletado no frasco conectado ao final da rede, correspondente ao volume filtrado 

definido pela seguinte relação:  

 
Vf = ¶ . r2 . d . 1000 

 
Onde: 
 
Vf = volume de água filtrada (litros) 
r = raio  da boca da rede (r=0,15 m- para microzooplancton e r=0,2 para mesozooplancton); 
d = profundidade a partir da qual a rede é levantada até a superfície. 

 
 
Preservação da Amostra: 
 
Cada amostra foi colocada em um frasco de 200 mL. A fixação foi feita imediatamente à 

colocação do volume filtrado nos frascos plásticos. Foi usado com agente fixador: uma 

solução de formalina 4% com sacarose (250 g de sacarose para 1 litro de fixador) 

neutralizada com bórax (em pH neutro). Não houve intenção de corar os organismos, uma 

vez que acredita - se que somente com formalina mais sacarose, uma boa preservação é 

garantida. Cerca de 20 mL do fixador foram adicionados a cada amostra. 
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Sub - amostragem 
 
No laboratório o volume de cada amostra foi medido numa proveta graduada e anotado. A 

seguir a amostra foi colocada num béquer e homogeneizada. Com a amostra ainda em 

agitação, uma sub-amostra foi tomada com o auxílio de uma pipeta não-seletiva de Hensen-

Stempel (Figura 4) de 1,0 mL de capacidade . O conteúdo desta pipeta foi então depositado 

numa câmara de contagem do tipo Sedgwick-Rafter (S-R) também de 1 (um) mL de 

capacidade. 

 
Cálculos: 
O número de organismos de zooplâncton foi calculado pela seguinte fórmula: 

 
( )

Vf
Cubn

Vacontadoxn
Densidade ºº

=  

 
Onde: 
nº contado = número total de indivíduos contados  
va = volume da amostra em mL   
nº Cub = nº de cubetas (Sedgwick-Rafter) contadas. 
Vf = volume em mL filtrado pela rede de coleta. 
 

Em laboratório os organismos encontrados neste material foram contados, 

identificados e fotografados. As identificações foram realizadas com o auxílio de um 

microscópio binocular equipado com uma câmera de vídeo. 

Para adequada identificação foram enviados espécimes para especialistas da área de 

Copepoda, (Dra. Janete W. Reid) e de Cladocera ( Dra. Lourdes Maria A . El-Moor 

Loureiro). À Dr. Reid foram enviados espécimes de todos os sete lagos estudados a fim da 

mais completa identificação de Copepoda possível. À Drª. Loureiro, foram enviados 

espécimes de Cladocera de quatro dos sete lagos em estudo (Amarela, Águas Claras, Dom 

Helvécio e Jacaré). Devido ao pouco tempo disponível para preparar amostras para 

identificação, o lago Palmeirinha fora excluído desse “tratamento”, mas o mesmo não 

ocorrera com os lagos Carioca e Gambazinho, visto que o primeiro não apresentara nenhum 

indivíduo de Cladocera durante as três coletas realizadas enquanto o lago Gambazinho 

apresentou dentro do mesmo período somente um único indivíduo de Cladocera: 

Diaphanososma. Para tal identificação, recorreu-se ao manual de identificação “ Manual de 

identificação de cladóceros límnicos do Brasil” da mesma identificadora, Em-Moor 
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Loureiro (1996).  Não foi possível enviar espécimes para os outros grupos em razão de 

tempo reduzido para preparar amostras e o prazo de  identificação e envio de resposta. Esta 

é uma razão para tais grupos serem enfatizados no presente estudo. Para proceder-se  às 

análises multivariadas, foi acessado o software “STATISTICA”(SoftStat) a fim de se 

apurar melhor os resultados e correlações dos dados. 

 

Abaixo fotografia dos materiais/equipamentos utilizados durante a coleta e sub-amostragem 
em laboratório. 
 
 

      Figura 4 A:   4B:   
Rede de arrasto 68µm(microzooplâncton) Rede de arrasto 200µm(mesozooplâncton) 

 

         4C:   4C:   4D:  

Microscópio óptico binocular  Cubeta Sedgwick-Rafter   Pipeta Hansel-Setempel. 

 

 

Pesquisa bibliográfica: 

Foram realizadas pesquisas bibliográficas em laboratórios de especialistas da área 

zooplanctônica do ICB/UFMG, Biblioteca do Instituto Estadual de Florestas(IEF), 

Biblioteca do CETEC e Biblioteca do Instituto de Ciências Biológicas/UMG. Através das 

bibliografias relacionadas  na  tabela 7, foi possível comparar – temporalmente - a 

modificação na composição zooplânctônica nos sete lagos estudados. 
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3.Resultados 

 

Em laboratório, os organismos zooplanctônicos coletados foram registrados numa 

planilha padrão, como mostrado abaixo:  
 

Tabela 2 – planilha/protocolo usado em laboratório para estimar a densidade zooplanctônica 

em frações micro e mesozooplancton. 

 

Local DOMH
Data da Coleta Julho de 2004
Contador Fabrícia.
Microscopio Leica DMB
Aumento (objetiva) 12X10X
Volume amostra (mL) 145
Cubetas (mL) 5
Diametro rede (cm) 40
Raio (m) 0,2
AV (m) 30
Volume Filtrado (m3) 3,76992

Planilha de Contagem de Mesozooplancton

 

                         

Item Organismo Total Densidade 
ind/m3 

Cyclopoida
1 Cyclop. Adul. 1 7,692470928
2 copepodito 1 7,692470928
3 Nauplii 0 0

Subtotal 2 15,38494186

Calanoida
4 Calan. Adul. 159 1223,102878
5 Copepodito 102 784,6320346
6 Nauplii 109 838,4793311

Subtotal 370 2846,214243

Cladocera
1 Bosmina 4 30,76988371
2 Diaphanosoma 21 161,5418895
3 Chidoridae 1 7,692470928
4 Simocephalus 1 7,692470928
5 Ceriodaphnia 6 46,15482557

Subtotal 35 253,8515406

6 Ostrachoda 2 15,38494186

7 Rotíferos 2 15,38494186
Total 409 3146,220609  
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Um número mínimo de 400(quatrocentos) organismos foi contado por ambiente, 

incluindo-se dentro desse total, organismos característicos do zooplâcnton, tais como 

Copepoda, Cladocera, Ostracoda(apesar de geralmente serem encontrados no sedimento 

ou aderido a ele), Rotifera e Chaoborus.  

De acordo com Pinto–Coelho (1983) Lund et.al (1958) recomenda contar 100 

organismos para incorrer-se a um erro de mais ou menos 20% em relação à média das 

contagens, tendo-se como limite de confiança 95%. Como a acurácia de uma contagem 

varia indiretamente com a raiz quadrada do número de indivíduos contados, passar de 

uma acurácia de 20% a uma de 10% é necessário quadruplicar o número de indivíduos 

contados. No exemplo acima, seria necessário contar 400  indivíduos para ter uma 

acurácia de 10% para se ter um limite de confiança de 95%. 

Exceção ao mínimo de 400 organismos foi feita a ambientes que apresentavam 

densidade relativamente baixa, passando a ser critério de confiança um número mínimo 

de 10 cubetas (lâminas de Sedwick-Rafter com 1mL do ambiente amostrado) contada. 

Veja exemplo a seguir (tabela 4):  
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Tabela 3 – Exemplo de ambiente com baixa densidade de organismos. 

 

Local Carioca
Data da Coleta Janeiro de 2005
Contador Fabrícia.
Microscopio Leica DMB
Aumento (objetiva) 12X10X
Volume amostra (mL) 145
Cubetas (mL) 10
Diametro rede (cm) 40
Raio (m) 0,2
AV (m) 7
Volume Filtrado (m3) 0,879648

Planilha de Contagem de Mesozooplancton

 

                              

Item Organismo Total Densidade (indiv/m3)

Cyclopoida
1 Cyclop. adul. 24 395,6127906
2 copepodito 15 247,2579941
3 Nauplii 0 0

subtotal 39 642,8707847

Calanoida
4 Calan.adul. 0 0
5 Copepodito 0 0
6 Nauplii 0 0

Subtotal 0 0

Rotífera
7 Brachionus 1 16,48386627

8 Chaoborus 35 576,9353196
Total 75 1236,289971

 
 

 

Através dessas tabelas, foi possível não somente ter uma idéia inicial da composição 

da comunidade de cada ambiente estudado, mas também, foi possível chegar à densidade 

das mesmas. Essas tabelas foram montadas com um facilitador que é a aplicação direta da 

fórmula ao número de organismos contados, para se obter a densidade de cada grupo.  
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Os organismos contados são em sua maioria crustáceos ( Copepoda, Cladocera e 

Ostracoda), ainda sendo identificados Rotifera e Diptera, conforme se vê nas classificações 

abaixo baseadas em : Martin & Davis (2001) e  Myers et al.(2005). Estes últimos para os 

Chaoboridae, encontrados na coluna d’água de vários lagos do PERD e Rotifera. As 

identificações para .Rotifera foram baseadas em Koste (1978), mas para uma  classificação  

mais atual foi feita busca no site Animal Diversity Web da University of Michigan. De 

qualquer forma, por limitação taxonômica, a identificação foi efetuada somente até o nível 

de gênero.  
 
 
  

Táxons identificados 

 

 Neste estudo foram identificados 36 táxons. Foram identificadas nove espécies 

pertencente a Copepoda,  oito gêneros pertencentes a Cladocera e 17 gêneros a Rotifera, 

ainda um gênero da ordem Díptera e indivíduos da Classe Ostracoda . A composição da 

fauna de Cladocera foi predominantemente constituída por Diaphanosoma, Bosmina, 

Daphnia, Ceriodaphnia e a de Rotifera por Brachionus, Conochilus, Colotheca e Ptygura. 

Dentre os Copepoda, Thermocyclops minutus foi a espécies que se apresentou em quase 

todos os ambientes estudados. A lagoa que está fora do PERD que apresentou maior 

riqueza foi a Amarela e a menor , Palmeirinha. Dentro do PERD o lago Dom Helvécio 

apresentou maior riqueza enquanto o lago Gambazinho, a menor.  
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Abaixo (Figura 05)  fotos dos gêneros dos grupos de organismos zooplanctônicos estudados: 

 

a)  b)   c)   d)   e)   f)  

Conochilus      Ptygura    Brachionus        Lecane       Hexarthra       Brachionus 

g)    h)   i)     j)  

 Ceriodaphnia      Bosmina      Daphnia   Diaphanosoma 

k)     l)     m)  

naupliis e copepoditos     Cyclopoida   Calanoida 

n)    

(Chaoborus) 
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Além desses dados biológicos dados físico-químicos dos ambientes foram 

fornecidos por pesquisadores da equipe do PELD e pela bióloga Maíra O. 

Campos(componente da equipe) a fim de enriquecer as análises: 

 

Lagos Cyanophyceae(org/mL) 

seca(Jul_04) 

Cyanophyceae (org/mL) 

chuva(Jan_05) 

Águas Claras 1489,05 80977,5 

Amarela 61,36 0 

Carioca 5369,00 10767,5 

Dom Helvécio 2014,63 2964,75 

Gambazinho 12744,00 11108,85714 

Jacaré 19391,33 11,6 

Palmeirinha 226,56 337,48 

 
 Tabela 4: Densidade fitoplanctônica(organismos por mL) amostradas nos lagos do Médio Rio 

Doce em Julho de 2004 e Janeiro de 2005. 

 

 

 

Tabela 5A: Dados físico-químicos medidos nos lagos em período de seca (Julho de 2004)  
Obs.: AC= Águas Claras, AM= Amarela, CAR= Carioca, DH= Dom Helvécio, GAM= Gambazinho, 

JAC= Jacaré, PAL=Palmeirinha 

 

Lagoas pH Cond Turb OD Temp
µS/cm NTU mg/L oC

AC 5,91 42,27 62,00 4,40 22,97
AM 6,75 76,38 55,38 2,44 19,44

CAR 5,58 29,64 10,80 3,91 21,80
DH 5,69 44,67 32,00 4,10 23,81

GAM 5,37 13,00 4,23 5,30 22,84
JAC 5,91 37,53 21,94 4,76 22,47
PAL 5,46 44,00 96,92 4,74 22,93
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   Tabela 5B: Dados físico-químicos medidos nos lagos em período de chuvas (Janeiro de 2005). 

Obs.: AC= Águas Claras, AM= Amarela, CAR= Carioca, DH= Dom Helvécio, GAM= Gambazinho,     

JAC= Jacaré, PAL=Palmeirinha. 
 

 

 

Quanto aos dados biológicos, chama a atenção a baixa densidade de Cyanophyceae 

na lagoa Amarela e Palmeirinha enquanto as tabelas expõem uma situação contrária para os 

lagos Dom Helvécio e Gambazinho, nos quais a densidade foi muito alta nos períodos de 

seca e chuva. Quanto aos dados físico-químicos, durante o período de seca, a lagoa 

Amarela esteve com o menor valor de oxigênio dissolvido, mas durante as chuvas o lago 

Palmeirinha  esteve com o menor valor. A temperatura foi mais elevada no lago Dom 

Helvécio durante a seca ( atingindo 23,81ºC), enquanto durante a época de chuva, a maior 

temperatura foi registrada para o lago Gambazinho(30,68ºC),  estando mais uma vez o lago 

Dom Helvécio com o valor quase maior dentre os sete ambientes (30,59ºC).  

As tabelas seguintes sintetizam informações sobre a ocorrência das taxocenoses de 

interesse desde 1978 à 2005: 

 

 

 

 

Lagoas pH Cond Turb OD Temp
µS/cm NTU mg/L oC

AC 5,78 0,05 18,39 7,86 29,82
AM 5,66 0,09 31,22 9,56 27,96
CAR 5,49 0,03 80,29 7,98 29,54
DH 5,62 0,04 58,12 10,95 30,59
GAM 4,69 0,01 12,47 8,93 30,68
JAC 5,56 0,04 28,29 8,27 30,42
PAL 5,59 0,04 18,35 7,71 29,62
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Tabela 6A: Espécies zooplanctônicas nos lagos Águas Claras e Amarela  

 

 

AGUA AGUA AGUA AGUA AMAR AMAR AMAR
Grupos 1985 2 2001 6 2001 8 2004/2005 1978 11 2001 8 2004/2005

Taxonômicos

Copepoda
Atheyella sp.
Argyrodiaptomus furcatus
Argyrodiaptomus sp. 
"Diaptomus" corderoi
Ectocyclops rubescens x
Ergasilus sp.
Notodiaptomus iheringi
Notodiaptomus isabelae x x
Notodiaptomus dubius x
Mesocyclops brasilianus x x x x x
Mesocyclops longisetus x
Mesocyclops? sp
Microcyclops anceps x
Microcyclops ceibaensis x
Microcyclops varicans
Paracyclops fimbriatus
Thermocyclops minutus x x x x x
Thermocyclops prasinus meridionalis
Tropocyclops prasinus x x
Scolodiaptomus corderoi

Cladocera
Alona gutata
Alona quadrata x x
Alona sp. x
Alona verrucosa
Alona retangula
Alonella nana
Biapertura affinis x x
Bosmina coregoni
Bosmina hagmani x x x
Bosmina tubicen x x x
Bosmina eurinotus
Bosmina sp. x
Bosminopsis deitersi
Ceriodaphnia sp. x
Ceriodaphnia cornuta rigaudi
Ceriodaphnia cornuta cornuta
Ceriodaphnia cornuta x x
Ceriodaphnia silvestrii x x
Chydoridae
Chycorus sp.
Chydorus eurinotus
Chydorus pubescens x x
Chydorus sphaericus x  
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Continuação tabela (6 A):Ocorrência de espécies zooplanctônicas nos lagos Águas Claras e 

Amarela: 

  AGUA AGUA AGUA AGUA AMAR AMAR AMAR 

Grupos 1985 2 2001 6 2001 8
2004/200

5 1978 11 2001 8 2004/2005
Taxonômicos               

                
Daphnia gessneri       x       
Daphnia laevis     x   x x x 
Daphnia sp.               
Diaphanosoma sp.               
Diaphanosoma birgei   x x x   x   
Diaphanosoma brevirremis               
Diaphanosoma brachyurum         x     
Diaphanosoma spinulosum               
Disparalona sp.           x   
Ephemeropus barroisi               
Ilyocriptus spinifer               
Macrothrix  l aticornis     x     x   
Macrothrix elegans             x 
Macrothrix sp               
Moinasp.               
Moina minuta               
Scapholeberis sp.               
Simocephalus sp.               
Simocephalus serrulatus     x         
                
Insecta(Diptera)               
Chaoborus sp. x   x     x   
                
Ostracoda               
Physocypria sp. x   x         
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Tabela (6 B) : Ocorrência de espécies zooplanctônicas nos lagos Carioca e Gambazinho: 

 CARI CARI CARI CARI CARI GAMB GAMB 

Grupos 1978 11 
1980 

9 
2002 

5 
2001 

8 2004/2005 2002 5 2004/2005
Taxonômicos        

Copepoda        
Atheyella sp.        

Argyrodiaptomus furcatus        
Argyrodiaptomus sp.        
"Diaptomus" corderoi        

Ectocyclops rubescens        
Ergasilus sp.        

Notodiaptomus iheringi   x   x  
Notodiaptomus isabelae       x 
Notodiaptomus dubius        

Mesocyclops brasilianus    x    
Mesocyclops longisetus        

Mesocyclops? sp        
Microcyclops anceps   x   x  

Microcyclops ceibaensis        
Microcyclops varicans x       
Paracyclops fimbriatus        
Thermocyclops minutus x  x x x x x 
Thermocyclops prasinus 

meridionalis        
Tropocyclops prasinus    x    

Scolodiaptomus corderoi        
        

Cladocera        
Alona gutata  x      

Alona quadrata    x    
Alona sp.        

Alona verrucosa  x      
Alona retangula  x      
Alonella nana  x      

Biapertura affinis    x    
Bosmina coregoni  x      
Bosmina hagmani x  x   x  
Bosmina tubicen   x   x  

Bosmina eurinotus        
Bosmina sp.        

Bosminopsis deitersi x x x   x  
Ceriodaphnia sp.        

Ceriodaphnia cornuta rigaudi  x      
Ceriodaphnia cornuta cornuta  x      

Ceriodaphnia cornuta x       
Ceriodaphnia silvestrii   x     

Chydoridae        
Chycorus sp. x  x     

Chydorus eurinotus        
Chydorus pubescens    x    
Chydorus sphaericus  x      
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Continuação  tabela 6B: Ocorrência de espécies zooplanctônicas nos lagos Carioca e 

Gambazinho: 

  CARI CARI CARI CARI CARI GAMB GAMB 
Grupos 1978 11 1980 9 2002 5 2001 8 2004/2005 2002 5 2004/2005

Taxonômicos               
                

Daphnia gessneri     x         
Daphnia laevis               
Daphnia sp.              
Diaphanosoma sp.               
Diaphanosoma birgei     x x   x   
Diaphanosoma brevirremis               
Diaphanosoma brachyurum               
Diaphanosoma spinulosum               
Disparalona sp.               
Ephemeropus barroisi           x   
Ilyocriptus spinifer   x x         
Macrothrix  l aticornis       x       
Macrothrix elegans               
Macrothrix sp               
Moinasp.     x         
Moina minuta               
Scapholeberis sp.               
Simocephalus sp.               
Simocephalus serrulatus   x           
                
Insecta(Diptera)               
Chaoborus sp.       x       
                
Ostracoda               
Physocypria sp.       x       
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Tabela 6C: Ocorrência de espécies zooplanctônicas no lago Dom Helvécio: 

  DOMH DOMH DOMH DOMH DOMH DOMH DOMH DOMH 
Grupos 1978 11 1980 9 & 10 1983 1 1985 3 1987 4 2002 5 2003 7 2004/2005

Taxonômicos                 
                  
Copepoda                 
Atheyella sp.   x             
Argyrodiaptomus furcatus x x x x x       
Argyrodiaptomus sp.  x x   x         
"Diaptomus" corderoi x x   x         
Ectocyclops rubescens    x             
Ergasilus sp.   x             
Notodiaptomus iheringi           x x   
Notodiaptomus isabelae         x     x 
Notodiaptomus dubius                 
Mesocyclops brasilianus       x         
Mesocyclops longisetus x x x           
Mesocyclops? sp           x x   
Microcyclops anceps           x x   
Microcyclops ceibaensis                  
Microcyclops varicans                 
Paracyclops fimbriatus           x     
Thermocyclops minutus x x x x x x x x 
Thermocyclops prasinus 
meridionalis   x             
Tropocyclops prasinus     x   x       
Scolodiaptomus corderoi     x   x       
                  
Cladocera                 
Alona gutata                 
Alona quadrata                 
Alona sp.                 
Alona verrucosa                 
Alona retangula   x   x         
Alonella nana                 
Biapertura affinis                 
Bosmina coregoni   x             
Bosmina hagmani x   x     x x   
Bosmina tubicen x     x x x x x 
Bosmina eurinotus             x   
Bosmina sp.                 
Bosminopsis deitersi x x       x   x 
Ceriodaphnia sp.                 
Ceriodaphnia cornuta rigaudi   x             
Ceriodaphnia cornuta 
cornuta x   x x x x     
Ceriodaphnia cornuta x   x x x x   x 
Ceriodaphnia silvestrii                 
Chydoridae                 
Chycorus sp.           x     
Chydorus eurinotus           x     
Chydorus pubescens                 
Chydorus sphaericus                 
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Continuação  tabela 6C: Ocorrência de espécies zooplanctônicas no lago Dom Helvécio: 

 

  DOMH DOMH DOMH DOMH DOMH DOMH DOMH DOMH 
Grupos 1978 11 1980 9 & 10 1983 1 1985 3 1987 4 2002 5 2003 7 2004/2005

Taxonômicos                 
                  

Daphnia gessneri x x x x         
Daphnia laevis                 
Daphnia sp.                 
Diaphanosoma sp.                 
Diaphanosoma birgei     x   x x x x 
Diaphanosoma brevirremis x x   x         
Diaphanosoma brachyurum x x             
Diaphanosoma spinulosum x               
Disparalona sp.                 
Ephemeropus barroisi           x x   
Ilyocriptus spinifer             x   
Macrothrix  l aticornis                 
Macrothrix elegans                 
Macrothrix sp             x   
Moinasp.                 
Moina minuta x x x           
Scapholeberis sp.             x   
Simocephalus sp.             x x 
Simocephalus serrulatus                 
                  
Insecta(Diptera)     x x x       
Chaoborus sp.                 
                  
Ostracoda       x x       
Physocypria sp.                 
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Tabela 6D: Ocorrência de espécies zooplanctônicas nos  lagos Jacaré e Palmeirinha: 
  JACA JACA JACA PALM PALM PALM 

Grupos 1985 2 2002 6 2004/2005 1985 2 2002 6 2004/2005
Taxonômicos             

              
Copepoda             
Atheyella sp.             
Argyrodiaptomus furcatus             
Argyrodiaptomus sp.            x 
"Diaptomus" corderoi             
Ectocyclops rubescens              
Ergasilus sp.             
Notodiaptomus iheringi             
Notodiaptomus isabelae x   x x   x 
Notodiaptomus dubius             
Mesocyclops brasilianus x           
Mesocyclops longisetus             
Mesocyclops? sp           x 
Microcyclops anceps             
Microcyclops ceibaensis              
Microcyclops varicans             
Paracyclops fimbriatus             
Thermocyclops minutus x x x x x x 
Thermocyclops prasinus 
meridionalis             
Tropocyclops prasinus             
Scolodiaptomus corderoi             
              
Cladocera             
Alona gutata             
Alona quadrata             
Alona sp.             
Alona verrucosa             
Alona retangula             
Alonella nana             
Biapertura affinis             
Bosmina coregoni             
Bosmina hagmani             
Bosmina tubicen x   x x     
Bosmina eurinotus             
Bosmina s.p.             
Bosminopsis deitersi       x     
Ceriodaphnia sp.             
Ceriodaphnia cornuta rigaudi             
Ceriodaphnia cornuta cornuta             
Ceriodaphnia cornuta             
Ceriodaphnia silvestrii     x       
Chydoridae           x 
Chycorus sp.             
Chydorus eurinotus             
Chydorus pubescens             
Chydorus sphaericus             
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Continuação da tabela 6D: Ocorrência de espécies zooplanctônicas nos  lagos Jacaré e 

Palmeirinha: 
  JACA JACA JACA PALM PALM PALM 

Grupos 1985 2 2002 6 2004/2005 1985 2 2002 6 2004/2005
Taxonômicos             

              
Daphnia gessneri             
Daphnia laevis x   x       
Daphnia sp.           x 
Diaphanosoma sp.             
Diaphanosoma birgei             
Diaphanosoma brevirremis             
Diaphanosoma brachyurum             
Diaphanosoma spinulosum             
Disparalona sp.             
Ephemeropus barroisi             
Ilyocriptus spinifer             
Macrothrix  l aticornis             
Macrothrix elegans             
Macrothrix sp             
Moinasp.             
Moina minuta             
Scapholeberis sp.             
Simocephalus sp.             
Simocephalus serrulatus             
              
Insecta(Diptera)             
Chaoborus sp. x     x     
              
Ostracoda             
Physocypria sp. x     x     

 

 

 Todas as tabelas supra expostas (6A - 6D) expuseram de forma simplificada e 

detalhada a constituição zooplanctônica dos lagos  passada e a mais atual. A partir dessas 

tabelas, foi gerada uma outra ( tabela 8) a partir da qual se observa a diminuição de espécies 

viventes nesses ambientes. Pode ser observado por exemplo uma queda acentuada de 

Cladocera no lago Carioca, bem como no Lago Dom Helvécio, principalmente para o grupo 

de Copepoda. 
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Tabela 7: Riqueza de espécies do zooplâncton no Parque Estadual do Rio Doce – registros de 

1978 à 2005: 

Lagos Bibliogrf Riqueza Riqueza Riqueza
Estudados consultada Rotifera Cladocera Copepoda

Lagoa Águas Claras 1985  2 6 2 2
2001  8 26 11 3
2002  6 2 1 1
2004-05 9 3 2

Lagoa Amarela
1980 11 6 3 2
2001  8 26 10 4
2004-05 12 5 5

Lagoa Carioca 1980 11 2 4 2
1980 9 ñ/coletados 11 ñ/coletados
1980  9 0 12 0
2001 8 19 6 3
2002 5 25 9 3

2004-05 8 0 1
Lago Dom  Helvécio

1980 9&10 ñ/coletados 8 7
1980 11 3 7 6
1983 1 5 5 5
1985 3 6 5 5
1987  4 1 3 5
2002  5 25 7 4
2003 7 18 9 3

2004-05 8 5 2
Lago  Gambazinho

2002  5 18 5 3
2004-05 6 0 2

Lago Jacaré 1985  2 4 2 3
2002  6 3 0 1
2004-05 10 3 2

Lago  Palmeirinha 1985  2 4 2 2
2002  6 4 0 1
2004-05 8 3 4  

Fonte: 1 à 4 = Tundisi et al. (1997);  5 = Brandão et al. (2002); 6 =  Brito et al.(2002); 7 = Brito 
(2003);  8 = Moreto (2001); 9 = Santos (1980); 10 = Okano (1980);  11 = Matsumura & Tundisi 
(1980). 
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Conforme dito anteriormente, foram executadas coletas nos vários lagos já citados, 

a partir das quais foram elaborados gráficos que possibilitaram estimar que grupos 

dominaram em cada ambiente durante os três semestres de coletas realizadas. 
 
 

Figura 5 A – DENSIDADE DO MESOZOOPLÂNCTON DO LAGO ÁGUAS CLARAS 
AMOSTRADOS EM JULHO DE 2004 (PERÍODO DE SECA), JANEIRO DE 2005 (PERÍODO DE 
CHUVAS) E AGOSTO DE 2005 ( PERÍODO DE SECA). 
 
 
 

Figura 5 B – DENSIDADE DO MICROZOOPLÂNCTON DO LAGO ÁGUAS CLARAS 
AMOSTRADOS EM JULHO DE 2004 (PERÍODO DE SECA), JANEIRO DE 2005( PERÍODO DE 
CHUVAS) E AGOSTO DE 2005 ( PERÍODO DE SECA). 
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Para ambas frações de zooplâncton (micro e mesozooplâncton), as comunidades 

coletas em Janeiro de 2005 foram as mais elevadas, conforme apontam os gráficos. Através 

da figura 5, observa-se que Cyclopoida atingiu valores próximo a vinte e cinco mil) 

organismos por m3 . É importante salientar que a maior parte da população desse grupo era 

composta de juvenis(nauplii e copepodito) sendo que por muitas vezes os adultos não 

representavam 10% dessa população. O segundo grupo mais expressivo em termos de 

densidade foi Ostracoda, que não só nesse ambiente, mas em quase todos, foi coletado na 

coluna d’água, ao contrário do esperado; pois conforme Esteves (1988), a comunidade que 

habita a região profunda, a bentônica, é formada principalmente por invertebrados 

aquáticos como oligoquetas, crustáceos(ostrácodes), moluscos, larvas de 

insetos(quironomídeos, efemerópteros, odonata, etc) 

Neste lago, as espécies presentes de Copepoda são: Mesocyclops brasilianus 

(Kiefer, 1933)  e Thermocyclops minutus (Lowndes, 1934). São organismos agrupados na 

Sub-Classe Copepoda, Ordem Cyclopoida e Família Cyclopidae.  As fêmeas de T. 

minutus medem aproximadamente 0,57mm e os machos 0,52mm de comprimento médio 

(Sendacz & Kubo 1982).  

 Os Cladocera identificados foram : Bosmina hagmani,, Diaphanosoma birgei e 
Daphnia gessneri. 
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Lagoa Amarela 
 

 
Figura 6– DENSIDADE DO MICROZOOPLÂNCTON DA LAGOA ÁMARELA AMOSTRADOS EM 
JULHO DE 2004 (PERÍODO DE SECA), JANEIRO DE 2005( PERÍODO DE CHUVAS) E AGOSTO 
DE 2005 ( PERÍODO DE SECA). 
 
 

Acima, na figura 6, estão os valores da densidade dos grupos que compõem a 

comunidade zooplanctônica da lagoa Amarela. Esta lagoa também se encontra fora da 

unidade de conservação (Parque Estadual do Rio Doce) nos domínios da Cia 

Agroflorestal(CAF), que é uma região do Médio Rio Doce onde ocorre intenso plantio de 

eucalipto. 

  

Através das análises, nota-se maior representatividade para Copepoda e Cladocera 

na época de chuvas e nenhuma representatividade para Chaoborus(Díptera) e Gastrotricha, 

os quais apareceram somente na última coleta: Agosto/05. Os Rotifera tiveram maior 

abundância em Julho de 2004 enquanto os Ostracoda em Agosto de 2005. 

As espécies de Copepoda presentes na lagoa são: Ectocyclops rubescens (Brady, 

1904 ); Mesocyclops brasilianus ; Mesocyclops longisetus (Thiébaud, 1912) ;Microcyclops 

anceps (Richard, 1897); Microcyclops ceibaensis (Marsh, 1919). Dentre todos os ambientes 

estudados, esta foi a que apresentou maior riqueza. 

De acordo com Basu et al. (2000), a presença de macrófitas num lago tem 

significados importantes para a comunidade zooplanctônica,  pois além de fornecerem 
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refúgio contra predadores, incrementam a oferta de alimento( como auemnto de 

bacterioplâncton asociado às suas raízes) favorecendo desta forma organismos filtradores 

capazes de utilizar, de forma mais eficiente, esta fonte de alimento. Esse dado favoreceria a 

maior densidade de organismos nesse ambiente. 

Os Cladocera encontrados nesse ambiente foram do gênero: Ceriodaphnia cornuta, 

Daphnia laevis, Macrothrix elegans, Alona sp., Bosmina sp. 

De acordo com Martin & Davis (2001), a categoria Cladocera é uma Sub-Ordem. 
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Lago Carioca 

Figura  7 A-DENSIDADE DO MESOZOOPLÂNCTON DO LAGO CARIOCA AMOSTRADOS EM 

JULHO DE 2004 (PERÍODO DE SECA), JANEIRO DE 2005( PERÍODO DE CHUVAS) E AGOSTO 

DE 2005 ( PERÍODO DE SECA). 

Figura 7 B – DENSIDADE DO MICROZOOPLÂNCTON DO LAGO CARIOCA AMOSTRADOS EM 

JULHO DE 2004 (PERÍODO DE SECA), JANEIRO DE 2005( PERÍODO DE CHUVAS) E AGOSTO 

DE 2005 ( PERÍODO DE SECA). 
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As figuras 6A e 6B mostram as abundâncias das frações de micro e mesozooplâncton 

coletadas nos períodos citados.  

 É bastante expressiva a densidade de Chaoborus, que na fase larval habita em água 

e exerce uma forte pressão de predação na comunidade zooplanctônica (Pinto-Coelho & 

Bezerra-Neto, J.F. 2002). 

 Notável é a ausência da  Sub-Ordem Cladocera. Não foi coletado nenhum indivíduo 

desse grupo em nenhuma das três coletas em campo realizadas e nem com as diferentes 

redes de arrasto vertical utilizadas. 

 Mais uma vez é preciso alertar para o fato de que o grupo Copepoda tem sua 

densidade em grande parte garantida pelos juvenis(nauplii e copepoditos), com 

representantes da fase adulta não superior a 5% do número de organismos contados. 

 Praticamente não houve ocorrência de Copepoda Calanoida para esse ambiente, 

exceto por dois naupliis e um copepodito encontrados durante  contagens em laboratório. Já 

para Copepoda Cyclopoida, o resultado foi inverso: houve representação expressiva em 

todos os períodos de coleta. Assim, a espécie identificadas deste ambiente(para Copepoda) 

foi: Thermocyclops minutus. Indivíduos desta espécie estiveram presentes, dentre as coletas 

dos três períodos amostrados. 
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Lago Dom Helvécio 

 

 
Figura 8A – DENSIDADE DO MESOZOOPLÂNCTON DO LAGO DOM HELVÉCIO AMOSTRADAS 
EM JULHO DE 2004 (PERÍODO DE SECA), JANEIRO DE 2005( PERÍODO DE CHUVAS) E 
AGOSTO DE 2005 ( PERÍODO DE SECA). 
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Figura 8B – DENSIDADE DO MICROZOOPLÂNCTON DO LAGO DOM HELVÉCIO 

AMOSTRADAS EM JULHO DE 2004 (PERÍODO DE SECA), JANEIRO DE 2005( PERÍODO DE 

CHUVAS) E AGOSTO DE 2005 ( PERÍODO DE SECA). 

DENSIDADE MESOZOOPLANCTONICA no lago DOM HELVÉCIO

01000200030004000500060007000800090001000011000120001300014000150001600017000180001900020000

Cyclopoida Calanoida Cladocera Ostracoda Rotifera Chaoborus

or
ga

ni
sm

os
/m

3

jul/04
jan/05
Ago/05



 36

Este é o lago mais profundo(cerca de 32 m na época de cheia e 12 m na seca, sua 

forma é dendrítica. No entanto as coletas foram realizadas num único ponto desse 

ambiente. Este lago também apresenta introdução de espécies exóticas: Astronotus 

ocellatus(cará-amazonas); Cichla ocellaris (tucunaré; Prochilodus vimboides (Curimatá).e 

Pygocentrus sp. (piranha)(Godinho & Formagio 1992). 

Dentre as densidades das frações de micro e mesozooplâncton do Lago Dom 

Helvécio, chama a atenção a densidade dos Copepoda Cyclopoida na fração de 

microzooplâncton e a alta densidade de Copepoda Calanoida na fração de 

mesozooplâncton. Aqui também prevalece a dominância de estágios jovens(nauplii e 

copepoditos). “Na década de 80 os náuplios eram pouco abundantes na lagoa Dom 

Helvécio, correspondendo a apenas 19,1% da comunidade zooplanctônica” (Maia et al. 

2004). 

Quanto a predadores invertebrados, observa-se a baixa densidade de Chaoborus e 

menor ainda de Ostracoda. 

As espécies de Copepoda encontradas durante os três períodos amostrais foram: Notodiaptomus 

isabelae (Wright, 1936) e Thermocyclops minutus. Os Calanoida são reconhecidos como uma 

Ordem por Martin & Davis (2001).  

 Os Cladocera encontrados foram : Ceriodaphnia cornuta, Diaphanosoma birgei, 

Bosmina tubicen , Bosminopsis deitersi e Simocephalus sp.  
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Lago Gambazinho 

Figura 9 A – DENSIDADES DO MESOZOOPLÂNCTON DO LAGO GAMBAZINHNO 

AMOSTRADAS EM JULHO DE 2004 (PERÍODO DE SECA), JANEIRO DE 2005( PERÍODO DE 

CHUVAS) E AGOSTO DE 2005 ( PERÍODO DE SECA). 

 

Figura 9 B – DENSIDADES DO MICROZOOPLÂNCTON DO LAGO GAMBAZINHNO 

AMOSTRADAS EM JULHO DE 2004 (PERÍODO DE SECA), JANEIRO DE 2005( PERÍODO DE 

CHUVAS) E AGOSTO DE 2005 ( PERÍODO DE SECA). 
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 Este lago é um dos poucos que ainda não sofreu introdução de espécie exótica. Éstá 

localizado dentro do PERD.  As coletas de Julho de 2004 não foram expressivas para 

Cyclopoidas na fração meso e microzooplanctônica. Mas é notável a maior abundância de 

Cyclopoida na fração mesozooplanctônica e de Calanoida na microzooplanctônica. Os 

jovens garantem a maior densidade dentre esses dois grupos.Os predadores invertebrados 

(Chaoborus) estão em baixa densidade, bem como os Ostracoda. 

 As espécies de Copépoda identificadas foram: Notodiaptomus isabelae e 
Thermocyclops minutus. 

 Um fato notável foi verificado mais uma vez neste ambiente, pois para Cladocera, 

foi encontrado somente um indivíduo dentre todas as coletas realizadas nos períodos já 

especificados. Se tratava de um indivíduo do gênero Diaphanosoma. 
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Lago Jacaré 

 

 
Figura 10 A- DENSIDADES DO MESOZOOPLÂNCTON DO LAGO JACARÉ AMOSTRADAS EM 

JULHO DE 2004 (PERÍODO DE SECA), JANEIRO DE 2005( PERÍODO DE CHUVAS) E AGOSTO 

DE 2005 ( PERÍODO DE SECA). 

 

   
Figura 10 B- DENSIDADES DO MICROZOOPLÂNCTON DO LAGO JACARÉ AMOSTRADAS EM 

JULHO DE 2004 (PERÍODO DE SECA), JANEIRO DE 2005( PERÍODO DE CHUVAS) E AGOSTO 

DE 2005 ( PERÍODO DE SECA).     
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 Este lago se situa fora do parque numa região rodeada eucalipto, mas com algumas 

manchas de mata nativa no entorno. Aqui todos os grupos foram representados, mesmo que 

em baixa densidade. É notável a alta densidade de Ostracoda em Julho de 2004, Copepoda 

Cyclopoida na fração microzooplanctônica e Cladocera na fração mesozooplanctônica. 

 As espécies de Copepoda identificadas foram: Notodiaptomus isabelae, 
Thermocyclops minutus. 
 As espécies de Cladocera identificadas nesse ambiente foram: Daphnia laevis, 

Bosmina tubicen e Ceriodaphnia silvestrii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41

 Lago Palmeirinha 

 
Figura 11 A - DENSIDADES DO MESOZOOPLÂNCTON DO LAGO PALMEIRINHA AMOSTRADAS EM 

JULHO DE 2004 (PERÍODO DE SECA), JANEIRO DE 2005( PERÍODO DE CHUVAS) E AGOSTO DE 2005 ( 

PERÍODO DE SECA). 

Figura 11 B - DENSIDADES DO MICROZOOPLÂNCTON DO LAGO PALMEIRINHA AMOSTRADAS EM 

JULHO DE 2004 (PERÍODO DE SECA), JANEIRO DE 2005( PERÍODO DE CHUVAS) E AGOSTO DE 2005 ( 

PERÍODO DE SECA. 
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A densidade de Ostracoda foi observada nas duas frações (micro e 

mesozooplanctôn) e a de Chaoborus um pouco menos. A densidade de Copepoda foi baixa 

e a de Cladocera também, exceto pelos resultados de Julho de 2004 para Cyclopoida. As 

espécies de Copepoda identificadas foram Argyrodiaptomus sp., Notodiaptomus isabelae, 

Mesocyclops sp, Thermocyclops minutos. Segundo Sendacz & Kubo (1982) 

Argyrodiaptomus furcatus(Sars, 1901)  fora registrada em Minas Gerais por Okano (1980). 

Essa espécie tem o seguinte comprimento: fêmeas atingem aproximadamente 1,65 mm e 

machos 1,52mm de comprimento médio. 
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Abaixo seguem duas tabelas (Tabela 9 A e B) referentes às porcentagens dos juvenis de 

Copepoda (naupliis e copepoditos), que contribuíram com valores elevados para as 

densidade tanto do meso quanto do microzooplâncton da maioria dos lagos: 

 

Tabela 9a:

Lagos seca (2004) chuva(2005) seca(2005)
AGUA_Cyclopoida 100% 15% 38%
AGUA_Calanoida 100% s/coleta s/coleta
CARI_Cyclopoida 100% 39% 16%
CARI_Calanoida s/coleta s/coleta s/coleta
DOMH_Cyclopoida 50% 75% 27%
DOMH_Calanoida 57% 49% 40%
GAMB_Cyclopoida s/coleta 100% 43%
GAMB_Calanoida 45% 69% 80%
JACA_Cyclopoida 62% 36% 24%
JACA_Calanoida 27% 74% 63%
PALM_Cyclopoida 92% s/coleta 23%
PALM_Calanoida 100% s/coleta s/coleta

Porcentagens de Copepodes juvenis no mesozooplâncton

 

 

Tabela 9b: 

Lagos seca2004 chuva2005 seca2005
AGUA_Cyclopoida 94% 99% 94%
AGUA_Calanoida s/coleta s/coleta s/coleta
AMAR_Cyclopoida 87% 97% 93%
AMAR_Calanoida 100% 81% 73%
CARI_Cyclopoida 99% 99% 92%
CARI_Calanoida 100% s/coleta 100%
DOMH_Cyclopoida 99,50% 99% 91%
DOMH_Calanoida 92,50% 50% 65%
GAMB_Cyclopoida 99,50% 98% 88%
GAMB_Calanoida 89% 52% 86%
JACA_Cyclopoida 99% 97% 97%
JACA_Calanoida 89% 73% 76%
PALM_Cyclopoida 99% s/coleta 99%
PALM_Calanoida 67% s/coleta s/coleta

Porecentagens de Copepodas juvenisno microzooplâncton

 

Tabela 9: porcentagem de juvenis de Copepoda no micro e mesozooplâncton dos lagos Águas 

Claras, Carioca, Dom Helvécio, Gambazinho, Jacaré e Palmeirinha durante os três períodos 

amostrados. Obs.: onde se lê “s/coleta” traduz-se: não houve representante desse grupo. 
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Nutrientes x Riqueza de Copepoda 

 

 A seguir foram feitas outras investigações para explicar as possíveis causas das 

alterações estruturais no zooplâncton do Médio Rio Doce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura:  12a: Riqueza de Copepoda  dos lagos estudados x nitrogênio total no período de seca; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura:  12b: Riqueza de Copepoda dos lagos estudados x nitrogênio total no período de chuva; 
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Figura: 13a: Riqueza  de Copepoda dos lagos estudados x fósforo total no período de seca; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura:  13b: Riqueza de Copepoda dos lagos estudados x fósforo total no período de chuva. 

 

 Os graficos de riqueza x  N-tot  ou riqueza x P-tot mostraram que o aporte ou 

presença dos nutrientes não afeta a riqueza do ambiente, à primeira vista.  

 Na grande maioria dos lagos de regiões tropicais até agora etudados, parece não 

haver relação muito forte entre a concentração de nitrogênio amoniacal(que são formas 

muito importantes para os organismos produtores) e a produtividade, mas sim com a 

duração do período da estratificação térmica . Na maioria das águas continentais, o fósforo 

é o principal fator limitante de sua produtividade. Além disso, tem sido apontado como o 

principal responsável pela eutrofização artificial destes ecossistemas(Esteves 1988). 

 De acordo com  Vollenweider, R. A .(1968) apud Estevers (1988) e a concentração 

de P-total em relação do estado trófico, os lagos : Dom Helvécio seria eu-politrófico na 
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seca e na chuva; Carioca seria meso-eutrófica na chuva e eu-politrófica na seca; a 

Gambazinho seria eu-politrofica na seca e ultra-oligotrófica na chuva; o lago Jacaré seria 

eu-politrófica na seca e oligo-mesotrofico na chuva; Águas Claras seria eu-politrofico na 

seca e ultra-oligomesotrófico na chuva; Palmeirinha seria meso-eutrófico na seca e chuva e 

Amarela seria eu-politrofico na seca e mesotrófico durante a chuva. Logo a maioria seria 

caracterizado como ambiente eurtrofizado. 

 De acordo com estudo de Pinto-Coelho, Bezerra-Neto & del Aguilla(2005), os 

pequenos cyclopoides como Thermocyclops spp. parecem ser dominantes de zooplâncton 

adaptados especialmente em condições eutróficas. De acordo com estes pesquisadores, o 

cyclopoida Metacyclops mendocinus tinha sido encontrado somente em regiões eutróficas. 

Ainda é importante mencionar que por meio dos estudos de Pinto-Coelho, Bezerra-Neto & 

del Aguilla(2005), foi possível utilizar cladóceros para detectar a ocorrência dessas mesmas 

condições. Assim em regiões eutróficas os pequenos cladóceras tais como Bosmina 

deitersi, Bosmina longirostris, Bosmina hagmanni, Ceriodaphnia cornuta, Ceriodaphnia 

rigaudi, Ceriodaphnia sp. foram mais abundantes. Já ocorrendo o inverso para grandes 

cladóceras tais como Daphnia guessneri, Diaphanosoma fluviatille, D. spinulosum, D. 

brevireme, M. minuta e M. micrura, as quais tiveram maior biomassa em regiões 

oligotróficas. 

Apesar da ausência T. minutus na lagoa Amarela , um outro copepode de menor 

tamanho foi encontrado nessa lagoa: Ectocyclops rubecens, o qual segundo Matsumura-

Tundisi & Rocha (1983) mede entre 0.65-0.78 mm. Ainda vale ressaltar a presença de 

Mesocyclops brasilianus na lagoa Amarela e Águas Claras, a qual é bioindicadora de 

estado eutrófico do ambiente conforme afirma Moredjo (1998) em pesquisa no Estado da 

Paraíba utilizando a comunidade zooplanctônica como bioindicadora. Esse autor baseou-se 

em trabalhos de Gannon & Stemberger (1978), Mäemets (1983) e Pejler (1983), os quais 

amostraram o zooplâncton em regiões temperadas como bioindicadora de estado trófico dos 

ambientes.  
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Análise de correlação 

 

Procedeu-se a uma averiguação um pouco mais apurada, utilizando-se correlação 

entre o maior número de dados que pudessem fundamentar melhor a investigação em 

questão. A seguir, matriz de correlação com os parâmetros e dados biológicos do ambiente 

e regressões. Os dados foram gentilmente doados por pesquisadores do PELD que 

estiveram fazendo a coleta junto com a equipe desse laboratório(Gestão Ambiental de 

Reservatórios) nos períodos amostradas. Constam dados da seca de 2004 (Julho) e chuvas 

de 2005 (Janeiro): 

 
 

Matriz de correlação de com a abundância total  de copepodes durante a seca (Julho 

2004) . 
 

 
Figura 14- MATRIZ DE COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO ENTRE  DADOS FÍSICO-QUÍMICOS  E 

DENSIDADES DE MICRO E MESOZOOPLANCTON DURANTE ÉPOCA SECA (JULHO 2004) 

 

 

Pelos dados correlacionados na matriz da abundância total durante a seca (fig.19), 

percebe-se que não há interferência de nehuma das variáveis fisico químicas e biológicas 

(P-tot, PO4, N-tot, NH4,NO3, OD,Clorofila, densidade referentes às populações de 

Calanidae) nas abundâncias ligadas aos Cyclopoida. No entanto nota-se correlação negativa 

entre a fração microzooplanctônica de Calanoida e oxigênio dissolvido. Foi demonstrada 

que entre ortofosfato(PO4) e a mesma fração de Calanoida há correlação positiva . 
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Matriz de correlação de com a abundância total  de copepodes durante a chuva 

(Janeiro 2005) . 
 

 
 

Figura 15- MATRIZ DE  COEFICINTES DE CORRELAÇÃO ENTRE DADOS FÍSICO-QUÍMICOS E  

DENSIDADES DO MICRO E MESOZOOPLANCTON EM ÉPOCA DE CHUVA (JANEIRO/05). 

 

Pelos dados correlacionados na matriz acima- com variáveis coletadas durante a 

chuva( figura 20)-  percebe-se que não há interferência de nehuma das variáveis fisico 

químicas e biológicas (P-tot, PO4, N-tot, NH4,NO3, OD,Clorofila, densidade referentes às 

populações de Calanidae e Cyclopidae) nas abundâncias ligadas aos copepodes sejam 

calanoidas ou em se tratando de cyclopoidas. Já entre as variáveis físico-químicas e a 

clorofila, houve a tendência positiva entre as variáveis. 
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Figura 16- Correlação (através de regressão) entre densidade de cianobactérias e riqueza de 

copepodes na época seca (Jul/04). 

 

Esta Regressão mostra a tendência de diminuição da riqueza à medida que a 

concentração(densidade) de cianobactérias aumenta. 
 

 
Figura 17- Correlação (através de regressão) entre densidade de juvenis de Copepoda e nº de 

espécies exóticas nos sete ambientes lênticos estudados. 
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A figura 17 mostra uma tendência de aumento de juvenis de Copepoda(naulplii e copepoditos) à 

medida que a densidade de espécies exóticas presentes aumenta. 

 

 

 
Figura 18- Correlação (através de regressão) entre a Riqueza de Cladocera dos sete ambientes 

estudados e densidade de Chaoborus na seca de 2005. 

 

 

 Já a figura 18 revela uma tendência à queda da riqueza de Cladocera à medida que a 

abundância(densidade) de Chaoborus aumenta; o que poderia explicar a ausência desse grupo funcional no 

lago Carioca. 
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4. Discussão 

 

Riqueza 

  

A tabela nº7 mostrou a perda de algumas espécies de Copepoda e Cladocera desde 

1980 até o presente embasado nas referências bibliográficas de que dispomos. Tais dados 

foram somados com os trabalhos realizados durante o presente estudo na tabela nº6. Nota-

se a ausência de Tropocyclops prasinus  que fora registrado em 1978 por Matsumura-

Tundisi & Tundisi no lago Dom Helvécio e hoje não é mais coletado. Esse copepode 

também esteve ausente nos lagos Carioca Águas Claras e Amarela, mas seus registros 

nesses ambientes foram mais recentes(anos 2000). Há que se mencionar a ausência de 

Notodiaptomus inheringi nessa última lagoa(Amarela). Fato provavelmente explicado pelo 

acelerado processo de eutrofização natural que o lago passa, levando à redução de espécies 

de zona limnética, vez que tal ambiente se encontra ocupado em grande parte por 

macráfitas; o que tende a restringir a população zooplanctônica para aquelas de zona 

litorânea. 

Outros copepodes que não são mais encontrados no lago Dom Helvécio seriam: 

Argyrodiaptomus furcatus, Thermocyclops prasinus meridionalis, Scolodiaptomus corderoi 

, Notodiaptomus isabelae, além de Atheyella sp.). Maia-Barbosa et al. (2003) comenta 

sobre a diferente estrutura da comunidade desse lago apontando as alterações devido 

possivelmente ao predomínio de células rígidas da cianofícea Cylindrospermopsis 

raciborskii que inviabilizaram a persistência dos Calanoida no lago Dom Helvécio. 

Naquela época a estruturação da comunidade zooplanctônica era bastante diferente da atual, 

com Scolodiaptomus corderoi predominando entre os copépodes e T. minutus, embora 

encontrado com freqüência, apresentava baixas densidades (Maia-Barbosa et al, 2003). 

Conforme foi demonstrado na figura 16, as Cyanophyceae Cylindrospermopsis raciborskii 

influenciam na riqueza de Copepoda. 

Mas houve redução também de Cladocera no lago D. Helvécio: Alona retangula, 

Daphnia gessneri, Moina minuta. Esta última com registro somente neste ambiente dentre 

os sete estudados, sendo que atualmente não ocorre mais no lago, ou melhor, não constam 
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mais registros de sua presença através de coletas sejam semestrais ou bimensais como é o 

caso daquelas realizadas pela equipe do PELD. 

 É interessante notar que o lago Carioca já “abrigou” Cladoceras como Ilyocriptus 

spinifer, Simocephalus serrulatus, Chydorus sp. , C. sphaericus, Ceriodaphnia cornuta  C. 

rigaudi(registros de 2002), Daphnia gessneri, etc. e hoje em dia não há registro de 

Cladocera para esse ambiente, conforme demosntraram os resultados do presente trabalho. 

 O lago Gambazinho passou a ser monitorado pela equipe do PELD em 2001-2002,  

com publicação inédita sobre a comunidade zooplanctônica em 2002. Isso reflete no 

número reduzido de informações a cerca do mesmo, portanto não será submetido à análise 

quanto a depleção de riqueza.  

 Os lagos Palmeirinha e Jacaré possuem poucos dados publicados: o primeiro em 

1985 e o último em 2002; logo há um intervalo de tempo muito grande para se julgar sobre 

a perda de espécies. No entanto, pelos dados que dispomos, é possível obserar: a espécies 

Mesocyclops brasilianus é ausente no lago Jacaré, conforme registro em 1985. Mas tal 

espécies continua presente no lago Palmeirinha. Ao contrário de perdas, os últimos 

registros apontam para incremento da espécie Argyrodiaptomus sp., a este último ambiente. 

Entretanto pode-se afirmar que Bosminopsis deitersi já não consta mais nos registros do 

lago Palmeirinha. Através dessas informações percebe-se que não houve grandes 

modificações nas faunas de Copepoda e Cladocera. 

  

Sobre as densidades 

 

 As densidades aumentaram-se na maioria das vezes no período de chuvas, fato 

previsto em vários estudos como explicam Maia-Barbosa et al. (2003) “As variações na 

composição e densidade da comunidade zooplanctônica, observadas numa mesma lagoa 

entre os períodos de seca e chuva, poderiam ser um reflexo tanto da mistura das águas e 

maior disponibilidade de nutrientes, quanto das atividades antrópicas desenvolvidas no 

entorno (corte e replantio de eucalipto)”. 

 As maiores densidades e também riquezas vistas na lagoa Amarela já haviam sido 

registradas em relatórios anteriores realizados pelo PELD. “A dinâmica de substituição das 

macrófitas aquáticas ao longo do ano, além de uma maior heterogeneidade espacial e 
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qualidade/quantidade de recursos disponíveis nestas áreas podem ser considerados fatores 

determinantes da maior riqueza de espécies registrada nesta ambiente (Maia-Barbosa et al. 

2002). 

 As densidades de Copepoda  foram em sua maioria garantidas pela participação dos 

estágios naupliares para todos os ambientes, tanto nos períodos de seca quanto de chuvas. 

Segundo Matsumura-Tundise (1997), o predomínio de estágios jovens parece ser uma 

situação ser uma situação comum para vários ambientes aquáticos; enquanto Cabianca & 

Sendacz (1985) apud Maia-Barbosa et al. (2002) consideram que esta pode ser uma 

estratégia reprodutiva do grupo, já que os adultos constituem um item alimentar importante 

na dieta de várias espécies de peixes. 

 É importante lembrar que alguns grupos foram menos abundantes ou por menor 

esforço amostral do presente estudo se comparado com trabalhos de monitoramento ou pela  

flutuação mensal ou sasonal de certos grupos. 

 

 

 Iremos examinar algumas hipóteses que possam estar relacionadas com a depleção 

da riqueza de Copepodes e Cladocera nesses ambientes: 

 _Hipótese A: nutrientes; 

 _Hipótese B: presença de espécies exóticas de peixes; 

 _Hipótese C: excesso de Chaoborideos. 

 

 Há um grupo funcional(Cladocera) que chama a atenção nos lagos Carioca e 

Gambazinho devido a sua baixíssima densidade(apenas uma Diaphanosoma sp. no lago 

Gambazinho) ou por total ausência como foi observado no lago Carioca. Vale ressaltar que 

independente desses dois ambientes, esse grupo foi pouco representado em todos os outros 

lagos. “A participação de Cladocera tem sido muito pequena, e sua abundância raramente 

representa mais de 5% do zooplâncton total”(Maia et al. 2004). Vide tabela 9 a e b. 

Tal ausência de Cladócera (de qualquer estágio de desenvolvimento) no lago 

Carioca, revela a força de predação das larvas de Chaoborus sobre o sistema(figura 18). 

Pois este é uma dos lagos em que tais Diptera apresentam uma participação bastante 

expressiva (a nível de densidades) na coluna dágua. Na realidade as larvas de Chaoborus 
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constituíram um dos grupos mais bem representados na lagoa Carioca em todos os períodos 

de coleta (2004-2005), só perdendo para os Calanoida em Janeiro e Agosto de 2005, mas 

com valores muito próximos. Além do mais esse ambiente possui a ictiofauna alterada pela 

presença de espécies exóticas, algo que interfere em todos os níveis da teia alimentar 

conforme demonstrado por Santos et al. (1994). 

   Essa predominância de Chaoboridae é sugerida por Miranda et al. (2005) como 

uma hipótese de que o predador Chaoborus, teve  suas populações aumentadas em 

consequência do “relaxamento da tensões ecológicas” que regulam as suas 

populações(figura 17). Isso quer dizer que a introdução de espécies exóticas eliminam os 

peixes nativos, os quais regulariam a presença de Chaoborus pelo fato de constituírem uma 

presa pontencial para dessas espécies. 

 O fato de a lagoa Gambazinho não apresentar até o presente introdução de espécies 

exóticas talvez explique a baixa densidade (indivíduo/m3) de do gênero Chaoborus nesse 

ambiente, pois os peixes nativos se alimentam de tais larvas. Já os outros ambientes não 

compartilham da mesma dinâmica, vez que todas as outras possuem espécies introduzidas. 

É importante lembrar que Ostracoda também é predador invertebrado (Rocha  2003) e 

estever presente em quase todos os ambientes estudados, com exceção por exemplo do lago 

Carioca; logo é plausível supor que os Ostracoda também estejam exercendo num nível 

significativo uma pressão de predação. 

 A partir dos gráficos fig.12 a e b, 13 a e b, observamos que a concentração de 

nutrientes não determina totalmente a riqueza, mas não elimina a hipótese de estar 

influenciando-a e, no mínimo, informa que organismos seriam mais prováveis de serem 

encontrados em cada ambiente de acordo com o nível trófico do mesmo. Nota-se que 

algumas vezes a maior concentração de um dado nutriente parece favorecer a riqueza como 

é o caso da lagoa Amarela, em outras situações, parece prejudicá-la , como foi mostrado 

para os lagos Dom Helvécio e Carioca. 

Um fator agravante para o nível trófico atual dos lagos poderia ser o plantio de 

eucalipto. “Quando um ambiente aquático está submetido a múltiplas fontes de perturbação 

ou estresse, a variação de contaminantes pode ter efeito sinergístico ou antagônico, 

alterando a composição em espécies e organização funcional das comunidades, provocando 
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alterações ambientais não detectadas pelos parâmetros físico-químicos, mas que se refletem 

nos parâmetros biológicos, como produtividades primária e secundária” (Sabará 1994). 

 As variações na composição e densidade da comunidade zooplanctônica, 

observadas numa mesma lagoa entre os períodos de seca e chuva, poderiam ser um reflexo 

tanto da mistura das águas e maior disponibilidade de nutrientes, quanto das atividades 

antrópicas desenvolvidas no entorno (Maia-Barbosa et al. 2002).  Mesmo não tendo 

mostrado um padrão definido, a influência dos nutrientes também poderia ter afetado a 

riqueza de cada ambiente.  

As matrizes de correlação com dados físico-químicos e densidades de Copepoda 

não expressam relações de interdependência a não ser para o oxigênio dissolvido durante a 

seca, que mostra uma associação negativa com o grupo de Cyclopoida. Nesse caso se trata 

de um dado esperado porque oxigênio dissolvido é necessário para os processos 

fisiológicos básicos principalmente dos heterótrofos aquáticos.   

O oxigênio é um fator chave, regulando a estrutura vertical do zooplanckton em 

reservatórios tropicais. Ele limita a distribuição vertical não somente das pequenas, mas das 

maiores espécies do zooplâncton(Pinto-Coelho, Bezerra-Neto & del Aguilla(2005). Outra 

observação importante é considerar a relação positiva entre o PO4(ortofosfato) e  a fração 

microzooplanctônica de Calanoida.Essa fato é previsto- para ambientes oligotróficos- se 

levarmos em conta que o fósforo constitui fator limitante da produtividade. Segundo 

Esteves (1988) em lagos tropicais, devido à alta temperatura, o metabolismo dos 

organismos aumenta consideravelmente, fazendo com que P-orto seja ainda mais 

rapidamente assimilado e incorporado na sua biomassa.  

 Somando-se o trabalho de Moredjo(1998) e Pinto-Coelho, Bezerra-Neto & del 

Aguilla(2005) ao presente estudo, pode-se associar a ocorrência de Cladóceras como 

Bosmina spp. e Ceriodaphnia spp. que ocorreram em todos os lagos exceto Carioca e 

Gambazinho, como boindicadoras de ambientes eutróficos. Há que se lembrar que o 

aumento da biomassa de Daphnia já esteve associado com fósforo total, nitrogênio total, 

condutividade e aumento da eutrofização num reservatório urbano(Pinto-Coelho1998). 

Inclusive esse cladócera fora abundante em alguns lagos como Amarela e Jacaré por 

exemplo. 
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 Chama a atenção também a presença do Rotifera Brachionus que em muitos 

trabalhos- como Moredjo(1998)- é reconhecido como bioindicador de eutrofização e o 

mesmo esteve presente em todos os ambientes estudados, mesmo que em menor densidade 

como foi visto no lago Jacaré. 

 Algo que prejudica o estado trófico dos lagos seria o fato de se encontrarem fora do 

PERD, onde ficam sujeitos mais abertamente aos impactos antrópicos. Mas aqueles 

também no interior da unidade de conservação estão sujeitos a impactos antrópicos como a 

pesca. Em termos de parâmetros-físico químicos, Sabará (1994), durante investigação de 

impactos causados pelo material alóctone, concluiu que a qualidade do material originário 

do plantio de Eucalyptus é uma fonte pobre e sua velocidade de decomposição e o valor 

nutricional são menores em relação à mata nativa; o que traz certamente conseqüências 

para o metabolismo do lago, particularmente com respeito à disponibilidade de recursos 

para as comunidades aquáticas. 

Faz-se necessário mencionar também que os trabalhos realizados a partir da presente 

pesquisa se restringiu em apenas três coletas, enquanto o adequado seria um monitoramento 

contínuo dentro de um longo espaço de tempo para chegarmos a resultados e conclusões 

mais robustas. Um outro agravante que está incluído é o fato de ter ocorrido erras 

metodológicos que podem acontecer mesmo que seja tomada toda a precaução necessária. 
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CONCLUSÃO 

 

 O presente estudo demonstrou quatro grandes desvios ou problemas ecológicos na 

estrutura do zooplâncton desses lagos: 

1_ Densidade excessivamente elevada de Chaoborus; 

2_Prevalância de estágios juvenis; 

3_Baixa densidade de Cladocera; 

4_Queda na diversidade de Copepoda. 

 Essa constatação se fundamenta ao compararmos essas características com outras 

ausências prístinas. Tais desvios sugerem que  esses lagos estão sofrendo um agudo 

processo degenerativo causado pela monocultura de Eucalyptus e pelo aporte de peixes 

exóticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58

Referência : 

 

Barbosa, F.A.R; Sabará, M.G.; Garcia, F.C; Souza, R.; Castro, T. 2005. Caracterização 

física e química de rios e lagos do médio Rio Doce- MG. In: Programa de Pesquisas 

Ecológicas de Longa Duração. Site 4 - Mata Atlântica e Sistema Lacustre do 

médio Rio Doce – MG Relatório Técnico-Científico das atividades de janeiro a 

dezembro 2004. Belo Horizonte. 347 p. (Disponível no site: 

http://www.icb.ufmg.br/~peld/ufmg/) Acessado em: 20/05/2005. 

 

Basu,B.K., Kalff, J. & Pinel-Alloul, B. 2000. The Influence of macrophyte beds on 

plankton communities and their export from fluvial lakes in the St Lawrence River. 

Freshwater biology, 45:373-382. 

 

Bozelli, R.L. & Huszar, V.L.M. 2003. Comunidades Fito e Zooplanctônicas continentais  

em tempo de avaliação. Limnotemas 3. Sociedade Brasileira de Limnologia. (no 

site:http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/RioDoce/website/pt_fabricia.htm) acessado 

em 08/11/2005. 

Brandão, E.C.L.; Braz, S.A .; Brito, S.L.; C. F.; Menendez, R. M  & & Maia-Barbosa, P.M 

2002.Flutuação mensal do zooplâncton dos lagos Carioca, Dom Helvécio e 

Gambazinho(Parque Estadual do Rio Doce). In: Programa de Pesquisas Ecológicas 

de Longa Duração. Site 4 - Mata Atlântica e Sistema Lacustre do médio Rio 

Doce – MG Relatório Técnico-Científico das atividades.(Disponível no site 

site:http://www.icb.ufmg.br/~peld/ufmg/) acesado em 08/11/2005. 

 
 
Brito, S.L.; Maia-Barbosa, P.M. & Barbosa, F.A.R. 2002. Composição e distribuição 

espacial do zooplâncton total no lago Dom Helvécio, Parque Estadual do Rio Doce. 

In: Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração. Site 4 - Mata Atlântica 

e Sistema Lacustre do médio Rio Doce – MG Relatório Técnico-Científico das 

atividades.(Disponível no site site:http://www.icb.ufmg.br/~peld/ufmg/) acesado em 

08/11/2005. 



 59

 
Brito, S. L.; Valadares, C. F.; Menendez, R. M. & Maia-Barbosa, P.M. 2002. Estrutura da 

comunidade zooplanctônica em três lagoas do entorno do Parque Estadual do Rio 

Doce(MG). In: Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração. Site 4 - 

Mata Atlântica e Sistema Lacustre do médio Rio Doce – MG Relatório Técnico-

Científico das atividades.(Disponível no site 

site:http://www.icb.ufmg.br/~peld/ufmg/) acesado em 08/11/2005. 

 
Brito, S. L. 2003. Composição, Distribuição espaciel e biomassa do zooplâncton total no 

Lago Dom Helvécio, Parque Estadual do Rio Doce-MG. Monografia(Universidade 

Federal de Minas Gerais). 

 
Fonseca, G. A.B. 1997. Impactos Antrópicos e biodiversidade terrestre. In: Paula, J.A. [ed] 

Biodiversidade, população e economia. CEDEPLAR/ECMVS. Belo Horizonte , 

671 p. 

 
Godinho, A . Lima & Formagio, P.S. 1992. Encontro Anual de Aqüicultura de Minas 

Gerais. Associação Mineira de Aqüicultura, CP 2486, 10/31.270-010, Belo 

Horizonte, MG/ IEF, p.93-102. 

 
 
Martin, Joel W.  & Davis, George E. 2001,  An Updated Classification of the Recent 

Crustacea, Natural History Museum of Los Angeles County, Science Series nº 39.  

 

 

Latini, A. O . ; Petrere Jr., M. 2004. Reduction of a native fish fauna by alien species: an 

example from Brazilian reshwater tropical lakes, Fisheries Management and 

Ecology, 11: 71-79. 

 

Koste, Walter. 1978. Rotatoria Die Rädertier Mitteleuropas, 4ª ed., Gebrüder Borntraeger, 

Berlin, Stuttgart. 

 



 60

Loureiro , Lourdes El-Moor . 1996.  Manual de identificação de cladóceros límnicos do 

Brasil. Universidade Católica de Brasília, 133pp. 

 

Maia-Barbosa, Paulina Maria; Rosa Menendez; Carla de Fátima Valadares; Elaine C. L. 

Brandão; Simone Aparecida Braz; Sofia L. Brito. 2002.  Flutuação mensal do 

zooplâncton dos lagos Carioca, Dom Helvécio e Gambazinho(Parque Estadual do Rio 

Doce)In: Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração. Site 4 - Mata 

Atlântica e Sistema Lacustre do médio Rio Doce – MG Relatório Técnico-

Científico das atividades de janeiro a dezembro 2004  (Disponível no site 

site:http://www.icb.ufmg.br/~peld/ufmg/) acesado em 08/11/2005. 

 

Maia-Barbosa, Paulina Maria; Rosa Menendez; Carla de Fátima Valadares; Elaine C. L. 

Brandão; Simone Aparecida Braz; Sofia L. Brito. 2003.  Subprojeto: Composição da 

comunidade zooplanctônica de rios e lagos do trecho médio da bacia do Rio Doce. In: 

Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração. Site 4 - Mata Atlântica e 

Sistema Lacustre do médio Rio Doce – MG Relatório Técnico-Científico das 

atividades de janeiro a dezembro 2004 (Disponível no site 

site:http://www.icb.ufmg.br/~peld/ufmg/) acesado em 08/11/2005. 

 

Maia-Barbosa, P.M.;  Menendez, R; Valadares, C.F. de ; Braz; S.A.; Brito, S. L.; Aoki, A.;  

Mello, N. A. S. T. de. 2004. Comunidade zooplanctônica. In: Programa de 

Pesquisas Ecológicas de Longa Duração. Site 4 - Mata Atlântica e Sistema 

Lacustre do médio Rio Doce – MG Relatório Técnico-Científico das 

atividades(Disponível no site site:http://www.icb.ufmg.br/~peld/ufmg/) acesado em 

08/11/2005. 

 

 

Matsumura-Tundisi , T.& Tundisi, J.G. 1980. Biomass and zooplankton comunity struture  

of three lakes of river Doce Valley (MG-Brazil); Supplement of the fifth Japan- 

Brasil symposium on science and technology, - October Tokio, Japan. 

 



 61

 

Matsumura-Tundisi, T. & Rocha, O. 1983. Ocurrence of Copepod(Calanoida, Cyclopoida 

and Harpacticoida) from “Broa” Reservoir (São Carlos, São Paulo, Brazil). Revista 

Brasileira de Biologia, 43, nº1, 1-16. 

 

Matsumura-Tundisi, T.; Composition and vertical distribution of zooplankton in lake Dom 

Helvécio, In Limnological studies on the Rio Doce Valley Lakes, Brazil, 1997, 

528p.n Limnological studies on the Rio Doce Valley Lakes, Brazil, 1997, 528p. 

 

Miranda, F. S.; Pinto-Coelho, R. M.; Marques, M. M.; Mota, T. G.; Campos, M 2005 . 

Diversidade acuática no Parque Estadual do Rio Doce:Grupos funcionais  de 

alimentação no zooplâncton das lagoas Carioca e Gambazinho. Resumo X 

Congresso Brasileiro de Limnologia, Ilhéus/Ba. 

 

Moredjo, Armand. 1998. Avaliação dos Efeitos das Atividades Humanas sobre o Estado 

Trófico dos Açudes Paraibanos, com Ênfase na Utilização da Comunidade 

Zooplanctônica como Bioindicador. Dissertação Mestrado Universidade Federal 

da Paraíba(Curso em Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente). 131 pp. 

 

Moreto, Evandro Mateus: Diversidade zooplanctônica e variáveis limnológicas das regiões 

limnética e litorânea de cinco lagoas do Vale do Rio Doce-MG, e suas relações com o 

entorno. Dissertação de Mestrado/ São Carlos, 2001. 

 

Mota, T. G.; Pinto-Coelho, R. M.; Miranda, F. S.; Campos, M; Marques, M. M 2005. 

Diversidade aquática no Parque Estadual do Rio Doce:Levantamento da Comuniade 

Ictiofaunística. Resumo X Congresso Brasileiro de Limnologia, Ilhéus/Ba. 

 

Myers, P., R. Espinosa, C. S. Parr, T. Jones, G. S. Hammond, and T. A. Dewey. 2005. 

Chaoborus. In The Animal Diversity Web (online).(Disponível no site 

http://animaldiversity.org) acessado em 08/11/05. 

 



 62

Myers, P., R. Espinosa, C. S. Parr, T. Jones, G. S. Hammond, and T. A. Dewey. 2005. 

Rotifera. In The Animal Diversity Web (online).(Disponível no site 

http://animaldiversity.org) acessado em 08/11/05. 

 

Okano, W.Y. 1980 Padrão de migração vertical e flutuação sazonal das  principais espécies 

de Copépoda(Crustácea) do lago Dom Helvécio - Parque Florestal do Rio Doce- MG. 

162 p. Dissertação de Mestrado - Universidade Federal do São Carlos, São Paulo. 

 

Pinto-Coelho, R.M. & Bezerra-Neto. 2002. A influência da larva de Chaoborus 

brasiliensis(Theobald, 1901)(Díptera, Chaoboridae) na distribuição vertical da 

comunidade zooplanctônica da lagoa do Nado, Belo Horizonte, Estado de Minas 

Gerais. Acta Scientiarum, 24, nº2, 337-344. 

 

Pinto-Coelho, Ricardo Mota. 1983. Efeitos do zooplancton na composição qualitativa e 

quantitativa do fitoplancton no Lago Paranoá, Brasília, DF, Brasil. Dissertação de 

Mestrado, Universidade de Brasília - UnB, Brasília, DF., 163 pp.  

 

Pinto-Coelho. 1998. Effects of eutrophication on seasonal patterns of mesozooplankton 

in a tropical reservoir: a 4-year study in Pampulha Lake, Brazil. Freshwater 

Biology(1998) 40, 159-173. 

 

Pinto-Coelho, R.M.; Bezerra-Neto, J.F & Del Aguilla, L.R. 2005. The importance of 

nutrient input, invertebrate predation and oxygen deficit governing the temporal and 

spatial distribution of plankton community in tropical reservoirs. Capter 9 in 

Restoration and management of tropical eutrophic lakes. Reddy, Mallapureddi 

Vikram (Ed), Science Publishers, Inc. 271-300. 

 

Rocha, O. & Matsumura-Tundisi, T. 1997. Respiration rates of zooplankton community of 

epilimnion and metalimnion layer of lake Dom Helvécio during stratified and 

overturn periods. In Limnological studies on the Rio Doce Valley Lakes, Brazil, 

528p. 



 63

 

Rocha, Odete. 2003. Águas Doces. Avaliação do Estado do Conhecimento da 

diversidade biológica do Brasil,COBIO/MMA-GTB/CNPq-NEPAM/UNICAMP. 

(Disponível no site: http://www.mma.gov.br/port/sbf/chm/doc/aguadoce.doc) 

 

Santos, G. B.; Maia-Barbosa, P.M.; Vieira, F. e Lopez, C. M.: Fish and zooplankton 

community structrue in reservoir of Southeastern Brazil: Effects of the introduction of 

exotic predatory fish. In PINTO-COELHO, R.M.; A . GIANI & E. von SPERLING 

(1994), Ecology and human impact on lakes and reservoirs in Minas Gerais with 

special reference to future development and management strategies. SEGRAC- Belo 

Horizonte (MG) 115-132 pp. 

 
Santos, L.C. dos.1980 Estudos das populações de cladocera em cinco lagos naturais 

(Parque Estadual do Rio Doce) que se encontram em diferentes estagios de evolução 

Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de São Carlos, São Paulo.260 pg 

 

Sendacz, Suzana & Kubo, Edison. 1982. Copepoda (Calanoida e Cyclopoida) de 

reservatórios do Estado de São Paulo. B. Inst. Pesca 9(único) : 51-89. 

 
Sieburth, J.N., V. Smetacek and J. Lenz. 1978. Pelagic ecosystem structure: heterotrophic 

compartments of the plankton and their relationship to plankton size fractions. 

Limnol Oceanogr. 23(6):1256-1263. 

 

Sunaga, T. e Verani, J. R.: The fish communities of the lakes in Rio Doce Valley, Northeast 

Brazil. Verh. Internat. Verein. Limnol. 24, 2563-2566, Stuttgart, September 1991. 

 
 
Tundisi, J.G. & Saijo, Y. 1997. (eds)Limnological Studies on the Rio Doce Valley Lakes, 

Brazil. Brazilian Academy of Sciences.University of São Paulo. 528p. 

 
Tundisi, J. G.; Matsumura-Tundisi, T.; Fukuara, H.; Mitamura, O.; Guillén, S. M.; Henry, 

R.; Rocha, O.; Calijuri, M. C.; Ibañez, M. S. R. de; Espíndola, E. L. G. & Govoni, S. : 

Limnology of fifteen lakes, In Limnological studies on the Rio Doce Valley Lakes, 



 64

Brazil, 1997, 528p. In Limnological studies on the Rio Doce Valley Lakes, Brazil, 

1997, 528p 

 

Valadares, C.F.; Maia-Barbosa, P.M. & Barbosa, F.A.R. 2002. Composição e distribuição 

espacial as populações de Copepoda da Lagoa Carioca-MG. In: Programa de 

Pesquisas Ecológicas de Longa Duração. Site 4 - Mata Atlântica e Sistema 

Lacustre do médio Rio Doce – MG Relatório Técnico-Científico das 

atividades.(Disponível no site site:http://www.icb.ufmg.br/~peld/ufmg/) acesado em 

08/11/2005. 

 


