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RESUMO
O presente projeto tem como objetivo central implementar o uso de técnicas de
hidroacústica para o monitoramento de recursos pesqueiros e avaliação, identificação e
mensuração quantitativa de estoques de biomassa organismos meso e macroplanctônicos,
macrófitas submersas em lagos e reservatórios do estado de Minas Gerais. Avaliamos,
testamos e aplicamos ainda a potencialidade do sistema DT-X para a realização de estudos
batimétricos em diferentes sistemas lacustres do estado. A sonda DT-X revelou-se ainda
muito eficaz para a identificação de paliteiros (vegetação aquática submersa e abandonada)
em reservatórios antes do seu enchimento. O projeto teve três fases distintas, a saber: (a)
importação dos diferentes componentes do sistema, adaptação desses componentes para o
seu uso sob às condições encontradas em Minas Gerais; (b) execução de uma série de
excursões a sistemas bastante diferenciados em termos de morfometria e densidade de
peixes e de organismos planctônicos; (c) uso do sistema em uma série de pesquisas
específicas visando publicações científicas onde foram testadas diferentes hipóteses ligadas
ao comportamento dos organismos, ao manejo dos sistemas e a outros aspectos ecológicos
de interesse. O projeto contou com o suporte financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).
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INTRODUÇÃO
No Brasil, os estudos sobre os recursos pesqueiros em águas continentais sempre
estiveram muito restritos a grupos compostos quase que exclusivamente por ictiólogos. NO
entanto, ao depararmos com a literatura internacional nessa área vemos que uma parcela
crescente de estudos publicados em grandes jornais científicos especializados em recursos
pesqueiros em águas interiores é caracterizada por um enfoque essencialmente
multidisciplinar. Nesse ramo da ciência, é comum depararmos com grupos de pesquisa
compostos por ictiólogos, sociólogos, limnólogos, estatísticos, físicos, para mencionar
apenas algumas especialidades.
A produção mundial de peixes tem crescido substancialmente nos últimos anos e
hoje gira em torno dos 90 milhões de toneladas (MacLennan & Simmonds, 1992). Em
contrapartida, é alarmante o número de estudos que apontam para um deplecionamento dos
recursos pesqueiros em todo o mundo. Não temos a intenção de discutir aqui as causas
desse padrão, mas basta, no entanto, reconhecermos o fato de que é absolutamente
fundamental buscarmos aprimorar o nosso conhecimento sobre esses recursos pesqueiros
principalmente nos reservatórios brasileiros, onde é notório o fato de que existem mudanças
repentinas e bruscas da disponibilidade de peixes essenciais para a manutenção dessa
atividade econômica a longo prazo (Sato & Sampaio, 2006).
Recentemente tem havido uma grande expansão do uso do som para o
monitoramento de diversas formas de vida sub-aquática. Isso deriva do fato de que a luz
(principalmente a luz visível) penetra alguns poucos metros (ou mesmo somente algumas
dezenas de centímetros) na coluna da água da grande maioria dos ambientes aquáticos. Essa
limitação da penetração da luz visível é particularmente intensa nos ambientes tropicais
sejam eles lóticos ou lênticos, já muitos deles são caracterizados por elevada turbidez. O
som, ao contrário, é capaz de penetrar a grandes profundidades na água doce (Fig.1A).
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Figura 1A – Seção transversal de um feixe de ondas sonoras emitidos por um transdutor (linhas
sólidas) e o cone ideal (linhas tracejadas) onde a sensibilidade é constante. Fora do cone, a
sensibilidade é zero. O ângulo ψ é o ângulo do ápice do cone. O padrão do feixe sonoro tem uma
escala logarítmica na escala de coordenadas radiais que produzem os lóbulos típicos vistos na
figura. (modificado de MacLennan & Simmonds, 1992).

As mensurações acústicas são feitas normalmente usando a unidade do decibel (dB)
muito embora o modo mais adequado de se medir a energia sonora seja a SI que é expressa
em unidades de pressão. Os decibéis são expressos em escala logarítmica e correspondem a
uma relação entre duas intensidades, como por exemplo, I1 e I2, como expresso na fórmula
abaixo:

N db = 1- log (I2/I1)
O logaritmo é normalmente expresso na base 10. O valor de I1 refere-se
normalmente a um valor de referência em relação ao qual o valor de I2, é medido. Se um
transdutor gera um som de 200.000 Pa (1Pa = 1 Nm-2 ou 1 SI). O nível de referência para os

Hidroacústica de lagos e reservatórios de MG - Relatório Final – Proc CRA 1416/2005

7

transdutores é definido como a pressão sonora que é medida a 1,0 m do transdutor. O valor
de referência para a grande maioria dos transdutores é de 1 µPa. Assim o nível da fonte
(SL) pode ser expresso da seguinte maneira:

SL = 10 log (200.000/0,000001) 2 = 226 dB relativos a 1 µPa
O decibel é também usado para descrever a reflectividade relativa dos “alvos”
insonificados. Essa variável é conhecida como “força do alvo”, ou “target strength” (TS).
Por exemplo, se I2 é 0,0002 de I1 então temos:

TS = 10 log (0.0002) = - 37 dB
As informações relativas a reflectância dos alvos podem ser coletadas e processadas
por diferentes tipos de sonares e sondas acústicas. Esse tipo de abordagem vem sendo cada
vez mais usado em estudos ligados ao monitoramento de recursos pesqueiros, de macrófitas
submersas ou mesmo de certos tipos de organismos meso ou macroplanctônicos ou ainda
em estudos sobre a natureza dos sedimentos lacustres, de reservatórios ou grandes rios.
A determinação da abundância dos peixes é de longe a aplicação mais importante do
uso da hidroacústica ativa (MacLennan, 1990). O estado atual da arte da hidroacústica nos
permite inferências bastante precisas dessas densidades em todas as porções da coluna de
água de um lago, excetuando a camada sub-superficial (< 1,0 metro) ou as regiões logo
acima da interface sedimento-água (Fig. 1).
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Figura 1B – Exemplos de tipos de “alvos” pontuais (A e B) e extendidos (C, D e E) que podem ser
“insonificados”, a partir da projeção cônica de um transdutor de múltiplos feixes de som
normalmente usados nas sondas bioacústicas atuais (modificado de Lurton, 2002).

A maioria dos sistemas acústicos (ativos) atuais é projetada para receber ecos de
diferentes tipos de “alvos”. Esses “alvos” podem ser, na realidade, estruturas biológicas ou
físicas altamente variáveis. Exemplos de estruturas detectáveis através dos sonares: peixes
de diferentes tipos e tamanhos sejam na forma de indivíduos ou cardumes, plantas
submersas, determinados tipos de organismos planctôncios, principalmente larvas de
chaoboridae (Fig. 1C).

Figura 1C – Faixas de freqüência de transdutor, alcance do sinal (Amplitude) e volume amostrado
adequados para a análise de cardumes de peixes, peixes isolados, plâncton para a maioria dos
sistemas hidroacústicos em uso atualmente (modificado de MacLennan & Simmonds, 1992).

Os sonares são ainda capazes de detectar submarinos, vários tipos de objetos
depositados no fundo tais como minas, âncoras, navios encalhados, oleodutos, emissários
submarinos, casas e outras construções submersas em reservatórios (pontes, cercas, etc). A
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identificação dessas estruturas submersas pode ser de grande valia em diversas aplicações
nos reservatórios brasileiros.
A onda sonora incidente atingirá o objeto e será refletida em todas as direções, mas
apenas uma pequena porção delas será novamente detectada pelo transdutor. Dessa forma,
o “alvo” age como um emissor secundário de ondas sonoras. A força do alvo, “target
strength” é, portanto, uma variável crucial para se compreender toda a bioacústica ativa e
pode ser entendida como a relação entre a intensidade emitida e a recebida. A intensidade
de um eco recebido de volta pelo transdutor pode ser descrita pela fórmula abaixo:

EL = SL- 2TL+ TS = SL- 40 log R - 2αR + TS
Onde SL refere-se ao nível transmitido pela fonte, TL é a perda de intensidade (que é
contada duas vezes que correspondem, respectivamente, aos caminhos de ida e volta do
som), TS é a força do alvo, R é a faixa de propagação e alfa é o coeficiente de absorção.
Dois tipos de alvos podem ser insonificados. O primeiro tipo corresponde a objetos
(ou a grupo de objetos) que podem ser totalmente insonificados pelo sonar (A e B na Fig.
1). Esses alvos se comportam realmente como “pontos” e possuem uma força de alvo
característica que é independente da distância ao sonar ou de suas características.
O segundo tipo de “alvo” refere-se a estruturas que são muito grandes para ser
insonificadas totalmente e a força do alvo irá depender das interseções geométricas entre o
feixe de som e a própria estrutura (Fig. 1-B). Essa reflexão é expressa em dB re 1m2 ou dB
re 1 m3.
A força do alvo pode é medida em dB e ser definida a seguir:

TS = 10 log (Ibs / Ii)
Onde I bs: energia enviada de volta ao transdutor pelo alvo (peixe, cardume, plantas, etc) e
Ii: energia originalmente enviada pelo transdutor.
No caso de peixes, a reflexão acústica é produzida principalmente pela bexiga
natatória que é usada por eles para regular a flotabilidade. Essa bexiga, pelo fato de ser
parcialmente cheia de ar, possui uma impedância particularmente elevada, em contraste
com a água circulante ou os tecidos do peixe. Ela se comporta, na realidade, como uma
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caixa de ressonância, que reflete sons na faixa de 500 Hz a 2 kHhz, dependendo do
tamanho do peixe. Essa bexiga pode ainda ser “vista” como um objeto em freqüências
sonoras mais elevadas. Os espinhos e a massa muscular ainda contribuem para a reflexão
do som, mas suas impedâncias são próximas às da água. As diferenças entre peixes com e
sem bexiga natatória pode chegar a 10-15 dB.
As freqüências usadas pelos sonares atuais variam entre 30 e 400 kHz e a força de
alvo da grande maioria dos peixes varia entre -30 e -60 dB sendo que o TS aumenta com o
tamanho dos peixes. Existe, na literatura, uma série de modelos empíricos que são muito
usados para o processamento dos dados gerados pelos sonares atuais. A seguir, uma das
fórmulas mais utilizadas que foi apresentada por Love (1977):

TS peixes = 19,1 log L + 0,9 log fk – 24,9
Essa fórmula é usada para ecos dorsais em comprimentos de onda menores do que o
tamanho do peixe investigado (L). fk é a frequência em kHz. Já McLennan & Simmonds
(1992) propõem uma outra síntese:

TS peixes = 20 log L – TS spec
Onde TSspec depende da espécie de peixe considerada. Para a grande maioria dos peixes
comerciais coletados em pesca oceânica, por exemplo, os valores de TS spec variam entre –
25,3 a – 42,8 (MacLennan & Simmonds, 1992). Outros modelos empíricos existem na
literatura (vide abaixo, na seção de métodos).
Normalmente, existem duas formas de se processar os sinais acústicos coletados em
relação aos peixes de um dado ecossistema (Fig. 1D): (a) eco-contagem (Trout et al, 1952)
ou (b) eco-integração (Dragesund & Olsen, 1965). A eco-contangem é mais apropriada para
o caso de peixes que não possuem o comportamento de se encardumarem. Na ecocontagem, o sistema integrador deve ser capaz de separar e contar os ecos sonoros que
advém tanto de espécimes isolados quanto aqueles que são originários de dois ou mais
indivíduos que são simultaneamente detectados. Nesse tipo de análise apenas os ecos que
são originados por um único indivíduo são somados. Felizmente, os aparelhos modernos

Hidroacústica de lagos e reservatórios de MG - Relatório Final – Proc CRA 1416/2005

11

são capazes de distinguir os peixes individuais de grupos de peixes através do “envelope”
sonoro. As condições ideais para a aplicação desse método são aquelas nas quais as
densidades dos peixes são baixas e os indivíduos estão distribuídos ao acaso.
O eco-integrador (Fig. 1D) é um dispositivo da ecosonda que acumula a energia
recebida das emissões sonoras que chegam de volta ao transdutor. Se V(t) é a voltagem
produzida pela eco-sonda no intervalo de tempo (t2 – t1), então:

<E> = Σn1 Ei /N
Onde: <E> Eco-integral que corresponde à media do conjunto insonificado a partir da qual
a densidade de peixes pode ser estimada, N=número de transmissões no intervalo de tempo
considerado.

Figura 1D – Compensação de amplitude (perda de sinal) nos métodos de eco-contagem (à
esquerda) e eco-integração (à direita) através da função TVG. A variável v1(t) é o sinal não
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comprimido que é proporcional à amplitude do eco. A taxa de recepção do sistema a(t) cresce com
o tempo de modo que o sinal de saída v(t) = a(t). v1(t) é totalmente independente da amplitude para
alvos similares. No caso da ecocontagem, usamos a função TVG conhecida como 40 log R. Já no
caso da eco-integração a função TVG usada é conhecida como 20 log R. Abaixo, uma
representação gráfica que ilustra o princípio da eco-integração. Os sinais acústicos dos alvos
(peixes) nos canais pré-definidos (R1 e R2) são enviados a um integrador que irá gerar uma função
integrada Ei (i variando de t1 a t2). A integração é realizada entre os tempos t1 = 2R1/c e t2 = 2R2/c
depois da emissão de V(t). O pulso refletido que é transmitido a um receptor que compensa a
perda do sinal através da função TVG (20logR), a(t) gerando a função final v(t) que será então
integrada produzindo a estimativa final <E>. Modificado de MacLennan & Simmonds (1992).

Métodos para a coleta de peixes podem fornecer informações detalhadas a respeito
da estrutura das populações, tais métodos vêm sendo considerados com importância
crescente como bons indicadores da qualidade da água. Entretanto, a mensuração da
biomassa dos peixes a partir destes métodos tradicionais demanda um grande dispêndio de
esforço, tempo e recursos financeiros. Os métodos hidroacústicos merecem uma atenção
maior do que a que tem sido alvo até então, especialmente no Brasil onde os estudos de
bioacústica ativa são virtualmente ausentes em águas interiores.
Em contraste com as medidas pontuais convencionais, os métodos hidroacústicos
disponibilizam dados com alta resolução espacial compatíveis com um posterior tratamento
dos dados por sistemas de informação geográfica - SIG. Além disso, eles possibilitam a
visualização, avaliação e comparação dos resultados entre diferentes reservatórios ou em
diferentes momentos no tempo, numa base diária, sazonal ou até mesmo anual. O formato
digital dos dados e a possibilidade da transmissão via satélite (Fig. 2) torna fácil a
recuperação e a análise de uma grande quantidade de informação a um baixo custo e em um
pequeno período de tempo (Krumme, 2004).
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Figura 2 - “Modus operandi” do sistema hidroacústico Biosonics DT-X® fornecido pelo fabricante do
equipamento (Biosonics Inc.).

A abundância de peixes pode ser rapidamente estimada utilizando-se métodos
acústicos acima descritos, muito embora esses métodos exijam a existência de pessoal
altamente qualificado para o uso dos equipamentos e correto processamento dos dados
obtidos (Mehner & Schulz, 2002). Se, adicionalmente, eles forem acompanhados de coletas
controle para a determinação da composição das espécies, uma ecossonda científica pode
proporcionar a base científica para uma série de abordagens acadêmicas altamente
relevantes e também para inúmeras aplicações importantes. Uma delas seria o uso dessa
informação para propor novos tipos de indicadores biológicos, orientados à comunidades de
peixes, para se avaliar a qualidade de água de um dado ambiente. Entre os indicadores
biológicos, os peixes deveriam ser considerados como organismos-chave porque eles estão
presentes em quase todos os corpos de água, são indicativos da qualidade dos habitats,
ocupam uma variedade de níveis tróficos e desempenham um papel central no manejo e na
restauração de lagos e reservatórios (Lammens, 1999).
Técnicas de eco-sondagem podem fornecer informação básica não somente dos
estoques de peixes, padrões de distribuição espacial e temporal, mas também sobre
diferentes aspectos estruturais, comportamentais e do metabolismo do zooplâncton, das
características batimétricas do fundo do reservatório, sobre cobertura de macrófitas

Hidroacústica de lagos e reservatórios de MG - Relatório Final – Proc CRA 1416/2005

14

submersas e também sobre a natureza dos sedimentos lacustres (Lurton, 2002). Além disso,
os métodos acústicos podem integrar diversos índices de qualidade de água utilizados,
oferecendo uma precisão e acurácia não disponível nos outros métodos. As relações entre
os peixes, macrófitas e zooplâncton que podem ser acessados utilizando-se a hidroacústica.
O uso desse tipo de informação pode ser considerado hoje “ferramenta” essencial para o
desenvolvimento e aplicações de estratégias conservação e uso sustentável dos sistemas
lacustres em todo o mundo e, no Brasil, isso não deverá ser diferente.
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OBJETIVOS
Os objetivos principais deste projeto são:

a) Implementar a tecnologia de avaliação hidroacústica de organismos aquáticos
principalmente larvas de chaoborideos (zooplâncton), peixes, macrófitas e outros tipos de
vegetação aquática submersa em um conjunto representativo de lagos e reservatórios de
Minas Gerais;
b) Determinação de parâmetros relativos às comunidades de peixes (p. ex. abundância,
biomassa, distribuição de tamanho) derivados de um monitoramento hidroacústico, que
poderiam ser utilizados não somente na comparação das densidades entre diferentes
ambientes mas também do uso dessas variáveis como índicadores de impactos ambientais
tais como a eutrofização ou a introdução de espécies exóticas de peixes;
c) Estudo dos padrões de migração vertical de larvas do diptero Chaoborus em lagos e
reservatórios tropicais bem como a avaliação da importância desse grupo de organismos
zooplanctônicos como agente estruturador da cadeia trófica de lagos e reservatórios
tropicais;
d) Estudo dos padrões de distribuição espacial dos peixes e dos chaoborideos em lagos e
reservatórios, relacionando-os com as características morfométricas, físico-químicas e
biológicas dos ambientes estudados;
d) Examinar a relação entre os parâmetros obtidos a partir de uma análise hidroacústica
com variáveis ambientais comumente utilizadas na determinação do estado trófico de
ecossistemas aquáticos (nutrientes, transparência e clorofila-a, dentre outras);
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e) Criação de cartas temáticas (orientadas para SIG) que incluam os parâmetros ambientais
e além daqueles obtidos através da hidroacústica, que possam ajudar gestores de
reservatórios nas tomadas de decisão no manejo dos recursos hídricos.
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MÉTODOS
As amostragens foram sempre realizadas percorrendo-se, com uma embarcação,
toda a área do reservatório a ser amostrada (zona central até a região de transição) através
de transectos em zig-zag, com uma distância entre as linhas de amostragem proporcional ao
tamanho da área a ser amostrada. Neste procedimento, dados de distribuição vertical e
horizontal dos peixes serão coletados utilizando-se uma ecossonda científica digital
Biosonic DT-X (Fig. 3). Este equipamento realiza varreduras na coluna d'água nas faixas de
freqüência de 38, 70, 120, 200, 420 e 1000 kHz, possibilitando a determinação da
estimativa da abundância, biomassa e espectro de tamanho dos organismos-alvo.
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Figura 3 - Ecossonda científica digital Biosonics DT-X® para biomonitoramento sub-aquático de
recursos biológicos presentes na coluna de água (esquerda, em cima). Montagem um painel não
condutivo de NYLON do Transdutor de 200 Khz que permite a obtenção de dados acústicos tanto
de peixes quanto de grandes organismos do zooplâncton (direita, em cima). Todo o sistema
Biosonics DT-X já em operação em Lagoa Santa em 21 de dezembro de 2007 (em baixo).
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A sonda Biosonics DT-X possui uma variada gama de saídas e portas (Fig. 4) que
permite que ela seja conectada a dois transdutores, a um aparelho de posicionamento global
D-GPS, a diferentes tipos de suporte de energia (corrente alternada ou contínua). Ela deve
ainda ser acoplada a um lap top a partir de uma porta Ethernet (Fig. 3).

Figura 4 - Esquema de ligações externas da unidade CPU Biosonics para o transdutor, portal serial
para o D-GPS, tomada de força (corrente alternada e contínua). A conexão com um computador
pessoal portátil (lap top) é feita com um cabo de rede que fica na posição lateral da CPU da sonda
(não visto na foto).

O uso da ecosonda Biosonics DT-X exigiu ainda o desenvolvimento de toda uma
série de suportes de fixação para que o sistema fosse fixado firmemente a qualquer tipo de
chata ou barco de alumínio. O desenvolvimento desses suportes exigiu várias idas ao
campo bem como o teste de diferentes tipos de suportes (Fig. 5).
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Figura 5 - Suportes de fixação do transdutor da sonsa Biosonics DT-X (esquerda, em cima).
Conversor de corrente contínua 12 V em corrente alternada (127 V) (em cima, à direita). D-GPS
Trimble AGGPS 132 com o suporte da antena cinemática (esq., em baixo) e contrapesos
necessários para a estabilização da embarcação (dir., em baixo). Todos os suportes e conexões
necessários foram desenvolvidos e testados nas oficinas do ICB/UFMG.

Os estudos hidroacústicos foram realizados tanto no período diurno quanto à noite,
dependendo da hipótese considerada em cada caso. Foi sempre utilizada a ecossonda
Biosonics DT-X (Biosonics Inc.) equipada com um transdutor digital circular split-beam
6.6° de 200 kHz. A eco-sonda digital sempre esteve acoplada a um sistema de
posicionamento global diferencial (DGPS) AgGPS 132 (Trimble Co.) (Fig. 5). O receptor
DGPS teve os dados corrigidos in situ, a partir da correção diferencial via satélite
(OminSTAR Inc.). Assim, os dados de posicionamento colhidos pela unidade da
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embarcação foram corrigidos em tempo real, permitindo obter um erro menor do que 100
cm na posição do barco.
O transdutor split-beam foi montado em uma estrutura metálica na lateral do barco,
posicionado a aproximadamente 0.5 m abaixo da superfície da água e com o facho do sonar
orientado verticalmente. Antes do início dos transectos foi realizada a calibração da
ecossonda, utilizando-se esfera de carbeto de tungstênio de 36 mm. A esfera de calibração
foi abaixada a aproximadamente 5 m abaixo do transdutor, posicionada no facho do sonar
e, aproximadamente 2.000 pings foram gravados para se estimar o índice de reflexão
acústica individual (Target Strength - TS).
O TS representa a razão entre a energia que é refletida por um alvo e a quantidade
de energia que incide sobre esse alvo (MacLennan e Simmonds, 2002). Testes in situ
indicaram que o transdutor estava calibrado corretamente e, portanto, não foram realizadas
correções de calibração no transdutor. Para a classificação dos eco-registros, a ecossonda
foi ajustada para uma duração do pulso de 0.4 ms e uma taxa de pulsos de 5.0 pings por
segundo. Para assegurar a cobertura eficiente de toda a superfície do lago, uma varredura
acústica foi conduzida em dez transectos paralelos e perpendiculares ao comprimento
máximo do lago, sendo a velocidade de deslocamento da embarcação mantida em
aproximadamente 7 km/h. O percurso total percorrido durante todo o estudo variou de 2 a
30 quilômetros, com diferentes graus de cobertura (d). No caso do estudo em Lagoa Santa,
por exemplo, o valor de d foi de 6,6. O grau de cobertura da área (d), conforme proposto
por MacLennan e Simmonds (2002), relaciona a extensão da varredura acústica com a
superfície prospectada, sendo obtido através da equação:
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onde,
D = extensão da varredura acústica; e A = superfície prospectada.
Segundo os autores citados, para um grau de cobertura adequado, o valor de "d" não deve
ser inferior a quatro (4,0).
As informações processadas pela ecossonda foram visualizadas em tempo real e
armazenadas em arquivos individuais para cada transecto com o auxílio de um computador
laptop acoplado ao equipamento hidroacústico (via porta ethernet). O programa (software)
Visual Acquisition versão 5.0 (Biosonics Inc.) foi utilizado na visualização, armazenamento
digital, configuração e no controle de todo o sistema (Fig. 6).

Figura 6 - perfil obtido com a sonda Biosonics DT-X no dia 26 de junho de 2008, na lagoa Malba
visualizado com o software Visua Acquision. Pode-se ver a colna d´ água em azul escuro, os
sedimentos em amarelo e vermelho. Peixes são vistos como traços verticais na coluna de água. É
fácil notar a presença de macrófitas submersas associadas aos sedimentos do lago.
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Para o estudo das condições ambientais no dia da pesquisa acústica, medidas da
temperatura da água (oC) e da concentração de oxigênio dissolvido (mg.l-1) foram sempre
tomados da superfície ao fundo (através de perfil vertical a cada 0,5 m) da região mais
profunda do lago, utilizando-se a sonda multi-parâmetros Yellow Springs (modelo YSI
556).
Pós-processamento dos dados acústicos
Os dados hidroacústicos foram submetidos a um pós-processamento através do
software Visual Analyser versão 4.1 (Biosonics Inc.). O fundo do lago foi removido da
análise através da edição manual no software. A análise da distribuição vertical e do
espectro de tamanho dos peixes foi realizada pelo método de eco-contagem utilizando a
amplificação de tempo crono-variado (função TVG - Time Varied Gain) 40 log R e o valor
de limiar de energia acústica de -60 dB, para se omitir ecos de peixes menores do que 2 cm
e outros ecos não desejáveis como bolhas de ar e larvas de insetos (quando for o caso). Na
eco-contagem obtêm-se diretamente o número de peixes observados e, a partir daí, a
estima-se a secção de retro-espalhamento acústico (sigma ou sbs) médio dos alvos (peixes)
que corresponde à superfície efetiva de reflexão de energia acústica dos mesmos,
considerando um padrão de reflexão esférica, e está relacionado ao índice de reflexão
acústica individual (Target Strength - TS).
O comprimento dos peixes foi estimado a partir da equação de Love (1977):

TS = 19.4 Log (L) - 0.9 Log (F) - 63.7
Onde,
TS = reflexão acústica individual em decibéis (dB re 1m2); L = comprimento total do corpo
em centímetros (cm) e F = freqüência em quilohertz (kHz)
Trata-se de uma fórmula de conversão generalizada que se adapta à maioria das
espécies tipicamente encontrada em lagos. A análise da densidade de peixes foi realizada
utilizando-se a técnica de eco-integração, através da amplificação (TVG) 20 log R, onde a
voltagem total refletida pela eco-integração foi convertida nas densidades absolutas por
unidade de área pelo escalonamento dos valores de voltagem em relação ao valor médio do
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sigma determinado na eco-contagem para o transecto. Ao final do pós-processamento foi
obtido o número de peixes em cada transecto que, através da área percorrida e volume
observado (volume do facho do sonar), converteu-se em valores de densidade por unidade
de área (ind./hectare). Na espacialização da distribuição de densidade dos peixes, foi
utilizado o método de interpolação kriging, utilizando-se o programa Surfer versão 8.0
(Golden Software Inc.). Este método geoestatístico tem sido proposto por vários autores (p.
ex., Swierzowski, 2003; Monteoliva e Schneider, 2005), para a interpolação de dados de
abundância de peixes.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram realizadas, até o momento doze excursões a diferentes lagos e reservatórios
com o objetivo de testar, calibrar e usar o sistema Biosonics DT-X acoplado ao sistema de
D-GPS Trimble em diferentes situações envolvendo transectos diurnos e noturnos bem
como com a embarcação ancorada e, ainda, com o transdutor posicionado seja na vertical
ou em diferentes ângulos de varredura. A tabela, a seguir, sumariza todas as excursões
realizadas (Tab. 1).
Tabela 1 – Locais e datas onde foram feitas as excursões com a sonda hidroacústica no estado de
Minas Gerais.

Local

Data

1

Represa da Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais

09 de maio de 2007

2

Lago D. Helvécio, Parque do Rio Doce, Minas Gerais

27 de junho de 2007

3

Lagoa Central, Lagoa Santa, Minas Gerais

19 de dezembro de 2007

4

Nova Ponte, Nova Ponte, Minas Gerais

21 de fevereiro de 2008

5

Lagoa Central, Lagoa Santa, Minas Gerais

28 de abril de 2008

6

Lago D. Helvécio, Parque do Rio Doce

12 de maio de 2008

7

Lagoa da Carioca, Parque do Rio Doce

13 de maio de 2008

8

Represa da Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais

17 de maio de 2008

9

Represa do Nado, Parque Municipal do Nado, Belo Horizonte,
Minas Gerais.

09 de junho de 2008

10 Lagoa Águas Claras, médio rio Doce, MG.

25 de junho de 2008

11 Lagoa Malba, médio rio Doce, MG.

26 de junho de 2008

12 Lagoa Jacaré, médio rio Doce, MG.

27 de junho de 2008
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A figura abaixo (Fig. 7) ilustra um perfil tomado com a sonda Biosonics DT-X no
dia 25 de junho de 2008 na lagoa de Águas Claras. O processamento dos dados foi feito
com o software Bottom Analyzer (VBT) que descreve uma série de características do
sedimento além de gerar um arquivo com as coordenadas pós-corrigidas pelo D-GPS
Trimble sincronizadas com as profundidades. Tais dados são essenciais para a confecção da
carta batimétrica do lago, passo fundamental para todas as análises subsequentes sobre a
distribuição espacial da ictiofauna no ambiente.
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Figura - 7 Perfil do fundo da Lagoa de Àguas Claras, tomado com a sonda Biosonics DT-X (em
25/6/2008), processado com o software VBT Analyzer. Esse software faz a classificação dos
sedimentos do lago (camadas em vermelho e rosa na figura acima), produz ainda uma matriz de
dados com as coordenadas e as profundidades e, dependendo da configuração inicial, pode
também mostrar a vegetação aquática (que pode ser vista na zona litorânea (à direita)). A figura
ainda mostra a grande quantidade de larvas de Chaoborus concentrada logo acima dos
sedimentos do lago (pontilhado em azul). Os traços verticais referem-se aos pontos onde foram
tomados os valores de profundidade. Os dípteros evitam a zona litorânea do lago, preferindo ficar
nas zonas mais profundas onde provavelmente ficam mais protegidos contra a ação de predadores
sejam eles vertebrados ou não.
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LAGOS DO MÉDIO RIO DOCE

Uma grande parte do presente projeto foi e está sendo desenvolvida nos lagos do
médio Rio Doce. Escolhemos, a princípio, cinco lagos sendo dois deles localizados dentro
do Parque Estadual: a lagoa da Carioca e o lago D. Helvécio. O lago D. Helvécio foi
estudado em junho de 2007 e novamente em maio de 2008. A Lagoa da Carioca foi
estudada em maio de 2008. Em junho de 2008, mais três lagos, todos eles situados fora do
Parque do Rio Doce, foram estudados: lagoa de Águas Claras, lagoa Malba e a Lagoa
Jacaré. em Abaixo, fotografias de alguns dos lagos estudados.
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Figura 8 - Lago D. Helvécio (em cima, à esq.), lagoa da Carioca (em cima, à direita), lagoa Malba
(em baixo, à esquerda) e lagoa de Águas Claras (em baixo, à direita). Observar o formato
claramente dendrítico do lago D. Helvécio. Tanto o lago D. Helvécio (que é também chamado
lagoa do Bispo) quanto a lagoa da Carioca estão localizados dentro do Parque Estadual do Rio
Doce (PERD) um dos maiores remanescentes do bioma Mata Atlântica que dominava a paisagem
do sudeste brasileiro antes da devastação iniciada ainda na época colonial. O parque conta com
uma área aproximada de 35.000 ha e uma completa infra-estrutura para garantir a boa
preservação física desses lagos. Já as lagoas de Àguas Claras e Malba estão localizadas fora do
parque em áreas de cultivo de Eucalyptus. Todas as lagoas acima, exceto a lagoa Malba têm a
sua comunidade de peixes dominada por espécies exóticas principalmente a piranha e o tucunaré.
A lagoa Malba, ao contrário, não apresenta espécies exóticas de peixes. Fotos de Nelson Mello.

Os dois primeiros lagos acima foram escolhidos, em primeiro lugar, porquê são dois
sistemas lacustres muito bem estudados, através de uma longa série de pesquisas
limnológicas (Pinto-Coelho, 2006). Dessa forma, são lagos onde já se acumula um
considerável conhecimento limnológico, condição muito importante para que se dê o início
a um projeto na área de hidroacústica. Outra razão está ligada ao fato de que são lagos
muito diferentes entre si tanto em termos morfométricos quanto em vários aspectos
limnológicos e ecológicos.
O lago D. Helvécio é o lago natural mais profundo e um dos maiores lagos naturais
do Brasil Além disso, é um lago com uma morfometria complexa apresentando um formato
dendrítico característico com vários compartimentos bem distintos. Dessa forma, é provável
que possa apresentar diferentes condições ecológicas ao longo desses compartimentos.
A lagoa da Carioca, por outro lado, é um pequeno lago com uma morfometria
simples, relativamente profundo e bastante estável sob o aspecto térmico. Apresenta apenas
um breve período de circulação da coluna de água. Por conseguinte, trata-se de um sistema
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homogêneo, bastante estável e um ambiente ideal para se estudar os impactos das
introduções de espécies exóticas de peixes fenômeno que ocorreu há algumas décadas em
vários lagos da região. Mesmo considerando todas essas diferenças, todos os dois lagos têm
em comum o fato de que são infestados por piranhas e tucunarés. O zooplâncton desses
dois lagos, embora apresente grandes diferenças em termos de riqueza de espécies, têm em
comum o fato de que são amplamente dominados por chaoboridae.
As lagoas de Águas Claras e do Jacaré (não representada acima) foram escolhidas
pelo fato de que também apresentam espécies exóticas e ainda estão em área reflorestada
com Eucalyptus. A lagoa de Águas Claras é a menor delas muito embora seja menos
disturbada em suas margens. A lagoa do Jacaré é uma lagoa relativamente grande, com
formato dentrítico e que apresenta uma grande diversidade de biótopos da zona litorânea.
Finalmente, a lagoa Malba é também uma lagoa relativamente grande, com formato
tipicamente dentrítico. O aspecto mais importante dessa lagoa é o de que ela não apresenta
espécies exóticas de peixes. Assim, o estudo hidroacústico desses lagos procurou
responder, testar ou comprovar as seguintes hipóteses:
Tabela 2 - Conjunto de hipóteses testadas nas diversas excursões realizadas com a sonda
hidroacústica nos lagos do médio rio Doce.

1

Podemos realizar estudos batimétricos confiáveis usando o sistema Biosonics DT-X
em lugar das sondas batimétricas convencionais, em conjunto com outras atividades?

2

Há diferenças no padrão de migração diurna de dipteros chaoborideos entre esses
lagos? Quais seriam as razões que explicariam essas diferenças?

3

Estudos anteriores sugerem que os chaoborideos desempenham um papel ecológico
chave nos lagos onde houve introdução de peixes exóticos. Qual é a importância real
desses chaoborideos? São as suas densidades realmente elevadas nesses sistemas?

4

Existem grande diferenças em termos de densidades de peixes entre os lagos com e
sem espécies exóticas de peixes?

5

Qual(ais) é (são) os padrões de distribuição de peixes nesses lagos?

6

Existe alguma relação entre os comportamentos dos peixes e os padrões de migração
vertical diurna de chaoborideos?
Quase todos os lagos do médio rio Doce, embora sendo muito diferentes sob vários

aspectos ecológicos, compartilham o fato de foram o palco de enormes impactos ecológicos
advindos da introdução de espécies exóticas de peixes. Duas espécies exóticas sobressaem
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que é nativo da bacia amazônica (Fig. 9).

Figura 9 - Piranhas coletadas com redes de espera no lago D. Helvécio. Captura de Ricardo MP
Coelho e Tiago G. Mota. Foto de RMPC.
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LAGO DOM HELVÉCIO
O lago foi visitado em duas ocasiões uma delas no dia 27 de junho de 2007 e
novamente no dia 12 de maio de 2008. Na primeira oportunidade, usamos a sonda para a
realização de estudos de batimetria no lago e na segunda oportunidade a sonda foi usada
para se estudar o comportamento de migração de chaoboridae na zona limnética do lago.
Consideramos que as duas excursões foram um sucesso absoluto. Os dados gerados pela
primeira excursão possibilitaram uma revisão dos dados de morfometria do ambiente. As
estimativas previamente existentes para diversos parâmetros morfométricos primários e
secundários se mostraram diferentes daquelas obtidas pelo presente estudo. A área do lago
estimada foi de 5,27 km2, o volume de água acumulado chega a 59,4 x 106 m3, e a
profundidade máxima do lago que era tida como sendo 32 metros passou a ser de 39,2 m.
Um manuscrito, contendo todas essas estimativas já foi submetido:
BEZERRA-NETO, J.F. & PINTO-COELHO, R.M. (sub.) The deepest natural Lake in
Brazil: bathymetry and estimation of morphometric features of lake D. Helvécio, Minas
Gerais using advanced methodology for bathymetric mapping. Acta Limnologica
Brasiliensia.
A seguir, uma figura contendo uma versão reduzida da carta batimétrica do lago D.
Helvécio (Fig. 10).
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Figura 10 - Carta batimétrica (reduzida) do lago D. Helvécio. Em vermelho, o ponto mais profundo
do lago (Bezerra-Neto & Pinto-Coelho, sub.)

Uma outra questão foi investigada em nossa segunda excursão ao lago: a migração
vertical dos dípteros meroplanctônicos Chaoborus. Os resultados (Fig. 11, abaixo)
demonstraram que as densidades desses organismos eram muito mais elevadas do que se
supunha e que há um conspícuo padrão de migração vertical diurna desses organismos no
lago D. Helvécio, ao contrário do que foi observado na lagoa da Carioca. A existência desse
padrão contrasta com a virtual ausência desse comportamento na lagoa da Carioca o que foi
muito bem demonstrado na tese de doutoramento de Bezerra-Neto (2007).
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Figura 11 - Migração vertical diurna de Chaoborus no lago D. Helvécio (coletas realizadas em 12
de maio de 2008). Amostras tomadas através de arrasto vertical com rede de plâncton (200 um)
comprovam que as elevadas densidades do díptero na coluna de água. Situação encontrada
durante o dia (à esquerda) e logo após o escurecer (à direita). Os ecogramas acima sugerem que
as densidades do díptero sejam muito mais elevadas do que se supunha inicialmente e que esse
predador invertebrado exerce um papel ecológico absolutamente decisivo não somente na
estruturação da comunidade do zooplâncton, mas em todo o metabolismo do lago. Ecograma
tomado com a embarcação ancorada. Notar que os peixes ficam logo acima da mancha dos
chaoboridae. O limite superior da distribuição dos dípteros coincide notavelmente com a barreira
de anoxia na coluna de água.

Essa segunda excursão está dando origem a uma outra publicação: Pinto-Coelho,
R.M. Bezerra-Neto, J.F. & Melo, N.A. in prep. Avaliação através da hidroacústica dos
padrões de migração diurna de dípteros chaoboridae no lago D. Helvécio. Lundiana,
UFMG.
Um dos aspectos mais interessantes observados em nossa primeira excursão com a
sonda DT-X ao lago D. Hélvécio, em junho de 2007, foi a constatação da existência de
grandes cardumes de peixes na zona limnética do lago (Fig. 12). Esses cardumes somente
puderam ser vistos no lago D. Helvécio, até o momento. Apesar de ter um sinal acústico
que revela uma grande formação provavelmente com um grande número de peixes, nós
ainda não sabemos a qual(ais) espécie(s) pertencem tais indivíduos. Em recente publicação,
Espírito-Santo et cols (2007) evidenciaram, através de registros de comportamentos através
de uma câmera submersa (SCAN), a presença de cardumes de peixes no lago D. Helvécio.
Eles observaram o comportamento de formação de cardumes nas piranhas, no lambari
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(Astyanax bimaculatus) que, no entanto, tem densidades muito baixas no lago D. Helvécio.
Os pesquisadores constataram que as piranhas mantém um nível muito elevado de atividade
e sugerem ser o encardumamento uma característica plausível para o comportamento dessa
espécie.

Figura 12 - Quatro ecogramas tomados no dia 27 de junho de 2007, no Lago D. Helvécio, Parque
Estadual do Rio Doce, ilustrando a existência de grandes cardumes de peixes em profundidades
intermediárias (3-10 m), na zona limnética do lago. Neste dia, havia uma forte estratificação do lago
e abaixo dos 10 metros praticamente não havia oxigênio dissolvido. Em todos os ecogramas, a
zona anóxica pode ser claramente vista uma vez que nessa região concentram-se enormes
quantidades de dípteros chaoboridae, durante o dia. Esses organismos foram uma camada verde
claro nos ecogramas.
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LAGOA DA CARIOCA
As pesquisas realizadas na lagoa da Carioca estiveram focadas em três objetivos
específicos: (a) constatar a ausência da migração vertical diurna em Chaoborus; (b) realizar
uma avaliação preliminar das densidades dos estoques pesqueiros; (c) testar as adaptações
desenvolvidas em nosso laboratório e promover uma varredura hidroacústica horizontal na
zona litorânea da lagoa e (d) realizar um novo estudo de batimetria na lagoa.
Em relação à primeira questão, os estudos comprovaram os resultados anteriores
obtidos por Bezerra Neto (2007), no sentido de que as populações desse diptero realmente
não fazem uma migração vertical diurna conspícua no lago. As razões que explicam a
ausência desse fenômeno foram muito bem discutidas na tese acima citada (Fig. 13).
A segunda linha de pesquisas foi voltada à determinação dos estoques de peixes na
lagoa da Carioca. Os estudos demonstraram que realmente as densidades de peixes são
muito baixas comprovando assim as nossas suposições iniciais. Essas baixas densidades de
peixes explicam a ausência do padrão de migração vertical diurna observado para os
dípteros chaoboridae nesse sistema.

Figura 13 - Ecogramas mostrando as distribuições verticais do diptero chaoboridae na lagoa da
Carioca durante o dia (à esquerda), às 10:33 hs. e à noite, às 20:57 hs (à direita). Ecogramas
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obtidos com a sonda Biosonics DT-X equipada com um transdutor de 200 kHz que é capaz de
detectar os chaoboridae e peixes simultaneamente. Excursão feita no dia 13 de maio de 2008.
Pode-se observar a ausência completa de um claro fenômeno de migração vertical diurnas nas
populações do díptero chaoboridae nesse lago. Atribuímos a ausência da MVD às densidades
extremamente baixas de peixes que foram observadas nesse ambiente.

Atendendo à uma demanda crescente para prestação de serviços na área de
hidroacústica, nós desenvolvemos uma adaptação para o uso do transdutor em diferentes
posições e ângulos de abordagem da massa de água. Fizemos um teste inicial com essa
adaptação na lagoa D. Helvécio e demonstramos a eficácia dessa abordagem para o estudo
das diferentes comunidades da zona litorânea do lago (Fig. 14).

Figura 14 - Ecograma obtido com a sonda Biosonics DT-X com o transdutor posicionado na direção
horizontal (em sub-superfície, 0,5 metros), focando um banco de macrófitas (distante de 10 a 20
metros), às 11:47 horas do dia 13 de maio de 2008.

Os estudos de batimetria foram concentrados na comparação do uso de dois
métodos distintos: (a) uso de um GPS convencional e (b) uso do sistema acoplado a um D-
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GPS. Os resultados mostram claramente que há mesmo a necessidade do uso de um GPS
com pós-correção das coordenadas uma vez que os erros na obtenção das coordenadas
obtidas com o GPS convencional geraram uma carta batimétrica que não corresponde à
realidade.
Os resultados dessa pesquisa estão sendo preparados para serem publicados em
breve: Bezerra-Neto, J.F. & R.M. Pinto-Coelho. In prep. Batimetria e morfometria da lagoa
da Carioca, Parque Estadual do Rio Doce através de hidracústica georeferenciada: uma
comparação de métodos. Acta Limnologica Brasiliensia.
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LAGOA ÁGUAS CLARAS
Pesquisas anteriores na Lagoa de Águas Claras (Fig. 15) mostraram que trata-se de
um sistema bastante semelhante a Lagoa da Carioca seja em termos de estrutura da
comunidade planctônica seja em termos da comunidade de peixes (Pinto-Coelho, 2006).
Ambos os lagos são caracterizados pela prevalência de espécies exóticas de peixes e pelo
amplo domínio de chaoboridae na coluna de água.

Figura 15 - Aspecto da zona litorânea da Lagoa de Águas Claras onde pode ser visto um cordão
de vegetação nativa e logo em seguida a presença do monocultivo de Eucalyptus. O manejo dessa
espécie arbórea pode estar associado a uma série de impactos na estrutura da comunidade
planctônica. As maiores abundâncias de Ostracoda na coluna de água desses lagos podem ser um
indício dessas alterações. No entanto, a forte presença de larvas de chaoboridae (diptera) nesses
ambientes está provavelmente associada a um outro impacto ecológico: a presença de espécies
exóticas de peixes (ver abaixo).
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A grande diferença entre os lagos, no entanto, está no uso do solo da bacia de
contribuição. A Lagoa da Carioca está localizada dentro dos limites do Parque Estadual do
Rio Doce e toda a sua (pequena) bacia de captação está ocupada por vegetação nativa
(muito embora seja uma mata secundária, em processo de regeneração). A Lagoa de Àguas
Claras está dentro das terras da CAF (Grupo Arcelor Mittal) e grande parte de sua bacia de
captação é ocupada por monocultivos de Eucalyptus. Portanto, o objetivo da presente
pesquisa foi o de constatar se os efeitos das introduções de espécies exóticas de peixes são
similares em ambas as lagoas. A pesquisa demonstrou que o zooplâncton em ambas as
lagoas está dominado por chaoboridae muito embora haja diferenças marcantes no
comportamento migratório desses organismos entre as lagoas acima (Fig. 16).

Figura 16 - Perfil típico da coluna de água da Lagoa Águas Claras obtido com a sonda Biosonics
DT-X, no dia 25 de junho de 2008, pós-processado com o programa VBT da Biosonics, Inc. Os
sedimentos da lagoa podem ser identificados pelas camadas em preto e vermelho. As partes mais
profundas da coluna de água (logo acima dos sedimentos) estão totalmente colonizadas por larvas
de chaoboridae (manchas em chuvisco na cor azul escuro). A ampla dominância de chaoboridae é
uma característica comum às Lagoas Carioca e Àguas Claras. No entanto, os dipteros preferem
ficar em zonas mais profundas durante o dia na Lagoa Àguas Claras como visto no perfil acima. É
notável ainda que as populações de chaoboriade evitam ativamente a zona litorânea do lago. As
linhas verticais em azul claro representam os pontos onde foram tomadas as medidas de
profundidade, georeferenciadas.
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LAGOA MALBA
A Lagoa Malba é uma lagoa fundamental para o estudo da ecologia e limnologia
dos lagos do médio rio Doce. Essa afirmativa baseia-se no fato de que ela é uma das poucas
lagoas da região cuja estrutura de sua comunidade de peixes aproxima-se da fauna de
peixes que habitava a maioria dos lagos da região antes de sofrerem os devastadores
impactos das introduções de espécies tais como o tucunaré, a piranha, a tilápia, o bagre
africano, dentre outras. Além disso, a lagoa Malba é um lago proporcionalmente grande e
com morfometria complexa apresentando vários compartimentos distintos. Apesar de ter
uma fauna de peixes ainda pouco disturbada, ela vem sofrendo bastante com inúmeras
intervenções sendo feitas em suas margens: estradas vicinais, monocultivos de Eucalyptus,
etc. Um aspecto que foi evidenciado de modo particular em nossa pesquisa é o fato de que
essa lagoa teve provavelmente o seu nível original aumetado (alterado) em
aproximadamente 2,5 m provavelmente em decorrência da construção de estradas vicinais
para acesso aos talões de Eucalyptus.
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Figura 17 - Quatro diferentes aspectos da Lagoa Malba, médio Rio Doce. Essa lagoa está
localizada na porção norte do distrito, muito próxima à calha do rio Doce. A Lagoa está situada em
uma bacia de drenagem totalmente ocupada por monocultivos de Eucalyptus. Ela provavelmente
sofreu, em passado recente, uma abrupta elevação do nível da água o que causou a formação de
paliteiros submersos numa situação semelhante a vista em muitos reservatórios brasileiros. Os
paliteiros (vegetação arbórea morta) podem ser vistos em várias partes ao longo da zona litorânea
do lago. Apesar desses impactos, entendemos que esse ecossistema deva ser objeto de uma
intensa campanha ambiental visando a preservação da estrutura da comunidade de peixes. A
lagoa Malba pode ser um belo exemplo de como as áreas do entorno de uma unidade de
conservação (no caso o Parque Estadual do Rio Doce, PERD) devem estar plenamente inseridas
em seu plano de manejo. Conservar a biodiversidade que existe no PERD implica em conservar a
riqueza de peixes na Lagoa Malba!

A pesquisa hidroacústica na Lagoa Malba foi realizada no dia 26 de junho de 2008.
Testamos especificamente a seguinte hipótese: - se a Lagoa Malba é uma lagoa isenta de
piranhas e tucunarés, então as densidades de larvas de dipteros chaoboridae devem ser

Hidroacústica de lagos e reservatórios de MG - Relatório Final – Proc CRA 1416/2005

43

muito baixas e as densidades de peixes nativos deve ser mais elevada. Essa predição
decorre de uma teoria recentemente proposta em publicação para breve (Pinto-Coelho et
cols. BJB, no prelo) quando propusemos que a introdução de espécies piscivoras de grande
porte tais como o tucunaré ou a piranha do pantanal estariam causando um "relaxamento
das tensões ecológicas" no zooplâncton. Em decorrência, essas introduções, ao dizimarem
a ictiofauna nativa causaram, em primeira linha, uma enorme depressão nas pressões de
predação por vertebrados (peixes) em diversos componentes do zooplâncton. Assim, as
larvas do diptero Chaoborus ficaram - de repente - totalmente livres da predação por
pequenos peixes, principalmente os lambaris, e sofreram uma "explosão populacional".
Estamos ainda propondo que o relaxamento ecológico verificado nos lagos logo
após a introdução dos peixes piscívoros e exóticos levou a uma completa reestruturação da
cadeia limnética, com o aparecimento de um processo tido como "cascata trófica invertida"
que, em nosso entendimento, leva, em última análise, a uma radiação de extinções locais
(principalmente de copépodes calanóides) e a um incremento de eutrofização sem
necessidade de aporte externo de nutrientes já que há uma capitalização da biomassa algal
graças a uma queda de eficiência nas taxas de grazing (forrageamento do zooplâncton
herbívoro) do zooplâncton lacustre.
Foi com uma enorme alegria e mesmo até com uma certa emoção que pudemos
constatar as nossas predições! A Lagoa Malba é um ambiente onde as densidades de
dipteros chaoboridae são baixíssimas! Eles estão praticamente ausentes nos nossos
ecogramas feitos na lagoa Malba (Fig. 18). Esse padrão contrasta com o que foi observado
nas lagoas D. Helvécio, Carioca, Jacaré e Águas Claras onde a dominância de Chaoborus é
uma constante. Esse achado confirma as nossas predições e prova que a teoria sobre o
"relaxamento ecológico" dos dipteros chaoboridae ocorrido em muitos lagos da região é um
fato irrefutável. E mais: o estudo desses dipteros é uma necessidade absolutamente
fundamental para o entendimento da ecologia de todos os sistemas lacustres do médio rio
Doce e possivelmente de muitos lagos e reservatórios dos neotrópicos. O reconhecimento
da enorme importância dos dipteros chaoboridae é claramente um novo paradigma para a
limnologia dos neotrópicos.
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Figura 18 - Perfil da coluna de água e dos sedimentos da lagoa Malba, em excursão realizada no
dia 26 de junho de 2006. As linhas verticais em azul claro referem-se aos pontos onde foram
tomadas as profundidades, georeferenciadas nesses dois perfis. Os sedimentos do lago estão
representados nas cores preto, vermelho e verde. No perfil acima podem ainda serem vistos
paliteiros remanescentes da vegetação arbórea que foi submersa por ocasião das alterações
verificadas no nível da água do lago. Dados obtidos com a sonda hidroacústica Biosonics DT-X e
pós-processados com o software VTB.

O esquema abaixo (Fig. 19), retirado de Pinto-Coelho et cols. (in press) Inverted
trophic cascade in tropical planktonic communities: increase of eutrophication as a
consequence of exotic fish introduction in the lacustrine district of Rio Doce, Minas Gerais,
Brazil. Brazilian Journal of Biology (São Carlos, Brasil), procura ilustrar os principais
mecanismos que fazem com que as populações do díptero Chaoborus aumentem as suas
densidades médias nos lagos que sofrem os impactos das introduções de tucunarés e
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piranhas. Acreditamos que agora já existe suficiente suporte teórico para que sejam
tomadas pelo poder público medidas urgentes visando a reconstituir a saúde ecológica
desses ambientes.

Figura 19 – Impactos ecológicos associados à introdução de espécies exóticas piscívoras no
zooplâncton de lagos do médio rio Doce. Um dos principais impactos, já demonstrados por
diferentes tipos de análises de dados, refere-se ao “relaxamento” das tensões ecológicas sobre as
populações de dípteros chaoboriade. As larvas desses organismos, ao ficarem livres da pressão
de predação originalmente exercida pelos peixes nativos (que foram localmente extintos em virtude
da introdução das piranhas e dos tucunarés), sofrem uma verdadeira “explosão” populacional. Em
conseqüência, as densidades dos chaoboridade chegam a patamares muito mais elevados em
relação aos valores observados antes da presença dos peixes exóticos. Provavelmente, os
impactos das introduções dos peixes exóticos não ficam restritos tão somente à comunidade do
zooplâncton. Estamos prevendo que os lagos com espécies exóticas de peixes estejam se
eutrofizando mais rapidamente do que os lagos onde não houve tais introduções.
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LAGOA JACARÉ
A Lagoa Jacaré é um ecossistema muito importante não somente porque trata-se de
uma das maiores lagoas do distrito lacustre do médio rio Doce. Essa lagoa apresenta uma
morfometria complexa que possibilita a existência de uma grande diversidade de biótopos
(Fig. 1). A lagoa tem uma bacia de captação caracterizada por usos do solo diferenciados
tais como monocultivos ativos e abandonados de Eucalyptus, a presença de uma estrada
estadual com um intenso tráfego mas que ainda aguarda a sua pavimentação. O estado
precário dessa importante via de acesso ao vale do rio Doce é o responsável pela emanação
de grandes quantidades de poeira (e nutrientes) que provavelmente exercem um importante
impacto no lago. A presença de um clube de pescadores pode estar associada a uma série de
introduções de espécies exóticas de peixes. Adicionalmente, o lago vem sendo estudado
intensivamente por diferentes grupos de limnólogos e ictiólogos. Por todas essas razões, o
lago se apresenta como um ambiente ideal para os estudos de hidroacústica.

Figura 20 - Dois aspectos da Lagoa Jacaré, médio rio Doce. Essa lagoa está localizada próximo a
estrada que liga a cidade de Coronel Fabriciano à cidade de Baixa Verde. A lagoa possui parte de
sua bacia de captação tomada por monocutivos de Eucalyptus. Existem ainda vários sitios e clubes
de pesca ao longo de suas margens. Um aspecto interessante desse lago é a sua grande
diversidade de biótopos e áreas úmidas o que provavelmente explica a grande diversidade de
organismos planctônicos encontrados nesse ambiente.

A lagoa do Jacaré, assim como vários outros sistemas lacustres da região, é uma
lagoa que vem sofrendo muito com a introdução de espécies exóticas de peixes. Entre 2003
e 2006, fizemos um extenso levantamento da ictiofauna em um conjunto de lagos da região.
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Os resultados comprovam que a lagoa do Jacaré possui uma baixa riqueza de espécies de
peixe e podem ser vistos na tabela a seguir (Tab. 2):

Tabela 2 - Riqueza de espécies de peixes em oito lagos do distrito lacustre do médio rio Doce.
Dados coletados por Tiago G. Mota dentro do projeto FAPEMIG - Elaboração de um banco de
dados sobre a biota aquática em Minas Gerais: medio rio Doce. Legenda: DH = D. Helvécio, Jaca=
Jacaré, Cari= Carioca, Gamb= Gambazinho, Agua= Aguas Claras, Palm= Palmeirinha e Malb=
Malba. (Próxima página)
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Figura 21 - Exemplares de piranha (Pygocentrus nattereri) e tucunaré (Cichla monoculus)
coletados em lagos do médio rio Doce. Foto de Anderson Santos e Tiago G. Mota. Essas duas
espécies de peixes estão dentre as mais capturadas pela pesca desportiva (pesca de vara) na
Lagoa da Carioca.

A pesquisa com a sonda hidroacústica foi realizada no dia 27 de junho de 2008 e
objetivou, em primeira linha, constatar se existe mesmo uma clara dominância de
chaoboridae no (meso)zooplâncton, fato esse já destacado em pesquisas anteriores. Como o
lago apresenta diversas espécies exóticas de peixes (Fig. 21), foi também feito um
inventário completo das densidades e dos padrões de distribuição (durante o dia) dos peixes
nesse lago e, ainda, um estudo completo sobre a sua batimetria (dados ainda em análise).
A lagoa do Jacaré não fugiu à regra "espécies exóticas de peixes favorescem à
dominância dos chaoboridae". Encontramos uma presença marcante dos chaoboridae nas
zonas mais profundas do lago (Fig. 22). Provavelmente, as populações desse diptero
realizam o movimento de migração vertical diurna nesse ambiente. Uma vez mais, ficou
demonstrado que o estudo dos chaoboridae é uma necessidade fundamental na ecologia do
zooplâncton lacustre do Brasil. Até o momento, existem pouquíssimos estudos sobre a
ecologia desses organismos no Brasil e estamos convidando todos os zooplanctólogos
brasileiros a elegerem os chaoboridae como prioridade número "1" em seus estudos.
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Figura 22 - Quatro perfis da Lagoa Jacaré ilustrando diferentes aspectos da distribuição espacial
das larvas de chaoboridae. Em vermelho e rosa, os sedimentos lacustres podem ser identificados.
As linhas verticais em azul representam os pontos onde foram tomadas as profundidades do lago.
É possível observar que as larvas ficam concentradas nas regiões mais profundas da zona
limnética, evitando claramente a região litorânea do lago. A camada pontilhada em pequenos
riscos e chuviscos em azul logo acima dos sedimentos reflete os sinais acústicos refletidos pelas
enormes densidades do diptero chaoboridae presente nessas regiões mais profundas da lagoa. Os
dipteros evitam ativamente a zona litorânea da lagoa talvez por estarem mais sujeitos a predação
tanto por peixes quanto por outros invertebrados (p. ex. por heteroptera neustônicos) nessas
regiões (painel mediano). O painel mediano oferece um bom exemplo da capacidade da sonda
Biosonics DT-X para mapear os bancos de macrófitas submersas que aparecem com grande
nitidez nesse painel, logo acima dos sedimentos. Como todos esses dados são geo-referenciados
e temos todos os dados de profundidades, podemos igualmente gerar uma carta temática com
precisão sub-métrica com todo o mapeamento de macrófitas da lagoa do Jacaré. Ao compararmos
todos os painéis, fica evidente que existe uma relação de associação inversa entre a presença de
macrófitas submersas e as densidades de Chaoborus (página anterior)

A lagoa do Jacaré é uma lagoa onde a teoria da "cascata trófica invertida",
recentemente proposta pelo nosso grupo de pesquisas e já em vias de publicação (PintoCoelho et cols. (in press) Inverted trophic cascade in tropical planktonic communities:
increase of eutrophication as a consequence of exotic fish introduction in the lacustrine
district of Rio Doce, Minas Gerais, Brazil. Brazilian Journal of Biology (São Carlos,
Brasil)) está em plena operação.
A teoria prevê que a introdução das espécies exóticas de peixes leva a uma completa
reestruturação da cadeia trófica da zona limnética dos lagos a ela sujeitos. A introdução dos
peixes piscívoros, ao contrário da teoria clássica da cascata trófica, leva a um
recrudescimento da biomassa de organismos fitoplanctônicos contribuindo assim para uma
piora generalizada da qualidade de água desses lagos.
O esquema abaixo, originalmente apresentado no X Congresso Brasileiro de
Limnologia em 2005 na cidade de Ilhéus, por Ricardo MP Coelho, nos dá uma idéia dos
principais processos ecológicos envolvidos nessas transformações (Fig. 23).
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Figura 23 - Esquema original da teoria da "Cascata trófica invertida" originalmente apresentada por
Ricardo M. Pinto Coelho no X Congresso Brasileiro de Limnologia, ocorrido em julho de 2005 em
Ilhéus e posteriormente reapresentado no evento Biodiversity : The Megascience in Focus. COP 08
Associated Meeting, 15-19 Março de 2006, Fundação Getúlio Vargas, Curitiba, Paraná.. Nesse
evento, a teoria foi recebida com grande entusiasmo e foi, ao final, citada como um dos primeiros
exemplos de estudos aplicados em Ecologia cujas conclusões podem ser imediatamente usadas
para a adoção de planos de manejo da ictiofauna voltados para a recuperação da biodiversidade
de unidades de conservação no Brasil.
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REPRESA DA PAMPULHA
A represa da Pampulha, embora seja um pequeno reservatório com pouco mais de 2
quilômetros quadrados de área, tem um enorme significado para a cidade de Belo
Horizonte. Ela é um pólo de atrações turísticas, um importante centro de lazer e ainda
concentra, em sua bacia de captação de cerca de 98 quilômetros quadrados, nada menos do
que 250.000 habitantes. Ela é rodeada pela Avenida Otacílio Negrão de Lima e tem um
perímetro aproximado de 16 km. Ao longo de suas margens, há um jardim zoológico, um
parque municipal, dois grandes estádios esportivos (Mineirão e Mineirinho), a famosa
igreja de São Francisco e o igualmente famoso Museu de Arte da Pampulha, além de vários
clubes náuticos (Fig. 23). A represa já foi um agitado balneário com disputas de vela, remo
e natação. Em suas margens havia uma agitada vida cultural e noturna que caracterizou
uma "belle epoque" da cidade ao longo das décadas de 30 até o final dos anos cinquenta.
Há ainda residências famosas de poetas, jornalistas, governadores e ex-presidentes da
república. Enfm, o complexo da represa da Pampulha é um marco arquitetônico, cultural,
histórico e também ecológico. A represa é também um dos ambientes mais estudados do
Brasil sob o ponto de vista limnológico.
Hoje em dia, apesar das recentes intervenções do poder público municipal, a represa
ainda padece de um quadro crônico de assoreamento de margens, intensa eutrofização e
grande acúmulo de lixo e de óleos e graxas decorrentes, sobretudo, do aporte de esgotos
não tratados da enorme população que vive em sua bacia de captação. Acrescente-se a esse
quadro, a intensa especulação imobiliária que pretende - a todo custo - implantar os
condomínios verticais, a exemplo da degradada lagoa Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro.
Dessa forma, tanto a população local quanto o Laboratório de Gestão de Reservatórios do
ICB/UFMG estão ativamente lutando para a recuperação desse ambiente não somente
através de projetos científicos, mas, sobretudo, através de projetos de educação ambiental
não somente das populações menos favorecidas, mas com ações pró-ativas que possam
sensibilizar a elite governante local a não ceder aos anseios da especulação imobiliária e a
adotar medidas concretas de recuperação da qualidade ecológica da represa.
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Pesquisas recentes sugerem que a comunidade de peixes da represa da Pampulha
esteja hoje totalmente depauperada. As espécies originalmente presentes (a represa está na
bacia do rio das Velhas, tributário do rio São Francisco, um dos rios com maior riqueza de
espécies de peixes do leste do Brasil) foram praticamente extintas. Algumas pesquisas
preliminares, bem como entrevistas com os pescadores, sugerem que a represa esteja
"infestada" por tilápias. Por outro lado, existem diversas evidências na literatura que dão
conta do fato de que as tilápias podem contribuir enormemente para a manutenção da má
qualidade de água da represa. Se isso for verdadeiro, então a implantação de um projeto
visando a biomanipulação da ictiofauna do reservatório é uma necessidade vital para que a
represa possa mesmo ser saneada.

Figura 24 - Diferentes aspectos da represa da Pampulha um dos "cartões de visita" da cidade de
Belo Horizonte. Apesar das medidas de saneamento e de revitalização das margens, a represa
ainda padece de um agudo quadro de degradação ambiental, caracterizado pela eutrofização, pelo
assoreamento e pelo grande aporte de lixo doméstico que é carreado através de seus principais
tributários. A estação de tratamento de águas fluviais (ETAF), implantada para tratar parte das
águas do ribeirão Ressaca, um dos principais tributários da represa, tem se mostrado largamente
ineficaz para conter o avanço da eutrofização. Infelizmente, a represa tem sido alvo de campanhas
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e ações de governo que visam sobretudo resultados eleitorais, a curto prazo enquanto que o
verdadeiro processo de saneamento e recuperação de suas águas é deixado de lado.

A represa da Pampulha tem sido um ambiente fundamental para a implantação de
todas as novas tecnologias que vêm sendo dominadas pelo Laboratório de Gestão de
Reservatórios, do ICB, UFMG. Assim, foi nesse ambiente que aprendemos a nos lidar com
vários tipos de aparelhos de GPS geodésicos, aprendemos a fazer as pós-correções e a
processar os dados de coordenadas geográficas com precisão sub-métrica. Aprendemos
ainda que as bases cartográficas convencionais, muitas vezes, contém erros incompatíveis
com esse tipo de precisão (sub-métrica) e, portanto, aprendemos também a calibrar
(georeferenciar) novamente as imagens usando pontos de referência também tomados com
os equipamentos D-GPS.
O estudo realizado na represa da Pampulha possibilitou-nos a desenvolver
programas de computador (software) capazes de sincronizar leituras das ecosondas e os
aparelhos de D-GPS. O grupo passou a dominar outros tipos de ferramentas
computacionais que permitem conversões entre diferentes tipos de coordenadas, etc. E
ainda, adquirimos e aprendemos a nos lidar com diferentes tipos de sonda multiparâmetros
tais como as sondas Yellow Springs 556, 6920 e a sonda fluorimétrica Turner/SCUFA.
Essas novas habilidades foram, em seguida, repassada a toda uma nova geração de alunos
não só aqueles diretamente ligados ao nosso laboratório mas também alunos do curso de
Ciências Biológicas e do programa de PG em Ecologia (PG ECMVS). Esses alunos
rapidamente passaram a dominar todos esses diferentes métodos. Já fomos capazes de
oferecer três cursos de treinamento em "Limnologia Espacial ou Longitudinal" seja na pósgraduação de Ecologia bem como ao grupo de limnologia da Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG. Estamos, ainda, usando tais técnicas em aulas
práticas destinadas aos alunos do curso de graduação em C. Biológicas do ICB/UFMG e
mesmo dentro do curso "Ecologia de Comunidades" dentro do programa de pós-graduação
em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre. Para nós, é uma atividade
gratificante ver alunos de graduação capazes de gerar uma carta batimétrica ou alunos do
mestrado em Ecologia fazerem uma série de mapas temáticos, como os que serão vistos a
seguir (Fig 25) .
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Figura 25 - Carta batimétrica da represa da Pampulha feita na dissertação de mestrado de Rafael
Resck, aluno do programa de pós-graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida
Silvestre da UFMG. Todos os detalhes desse estudo estão já em fase de publicação (Resck, R.P.,
Bezerra-Neto, J.F. & R.M. Pinto-Coelho (in press). Nova Batimetria e uma Avaliação Ecológica de
Parâmetros Morfométricos da Lagoa da Pampulha (Belo Horizonte, Brasil). Revista Geografias,
(UFMG, Belo Horizonte).

No mesmo dia em que fizemos a segunda varredura com a sonda hidroacústica na
represa da Pampulha, fizemos também um inventário bastante preciso das demais
condições limnológicas da represa. Amostras de água foram tomadas em 15 diferentes
pontos, na sub-superfície para análises de nitrato, amônio, fósforo total, clorofila-a, sólidos
em suspensão e turbidez. Em cada ponto, foram feitas, ainda, medidas de temperatura,
condutividade e oxigênio dissolvido na coluna de água. A seguir (Figs. 26,27,28 e 29
apresentamos as cartas temáticas desse estudo.
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Figura 26 - Cartas temáticas com as concentrações sub-superficiais de amônio (ug.l-1) e nitrato
(ug.l-1) na represa da Pampulha, em junho de 2008. A coluna de água estava istotérmica no dia da
coleta e, portanto, não havia estratificação na coluna de água. As coletas de dados e a confecção
das cartas temáticas foram feitas pelos alunos do curso "Ecologia de Comunidades", do programa
de pós-graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre da UFMG. As análises de
laboratório foram feitas pelo técnico Cid Antônio Morais, Jr, no Laboratório de Gestão Ambiental de
Reservatórios, ICB, UFMG. Todas as cartas temáticas foram geradas pelo software Surfer 8.0,
usando uma máscara do perímetro (arquivo shape-file) da represa criada e calibrada pelo Lab.
Gestão Ambiental, ICB, UFMG, com precisão sub-métrica.
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Figura 27 - Cartas temáticas com as concentrações sub-superficiais de nitrogênio total (ug.l-1) e
nitrogênio oirgânico (ug.l-1) na represa da Pampulha, em junho de 2008. A coluna de água estava
istotérmica no dia da coleta e, portanto, não havia estratificação na coluna de água. As coletas de
dados e a confecção das cartas temáticas foram feitas pelos alunos do curso "Ecologia de
Comunidades", do programa de pós-graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida
Silvestre da UFMG. As análises de laboratório foram feitas pelo técnico Cid Antônio Morais, Jr, no
Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios, ICB, UFMG. Todas as cartas temáticas foram
geradas pelo software Surfer 8.0, usando uma máscara do perímetro (arquivo shape file) da
represa criada e calibrada pelo Lab. Gestão Ambiental, ICB, UFMG, com precisão sub-métrica.
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Figura 28 - Cartas temáticas com as concentrações sub-superficiais de clorofila-a (ug.l-1) e fósforo
total (ug.l-1) na represa da Pampulha, em junho de 2008. A coluna de água estava istotérmica no
dia da coleta e, portanto, não havia estratificação na coluna de água. As coletas de dados e a
confecção das cartas temáticas foram feitas pelos alunos do curso "Ecologia de Comunidades", do
programa de pós-graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre da UFMG. As
análises de laboratório foram feitas pelo técnico Cid Antônio Morais, Jr, no Laboratório de Gestão
Ambiental de Reservatórios, ICB, UFMG. Todas as cartas temáticas foram geradas pelo software
Surfer 8.0, usando uma máscara do perímetro (arquivo shape file) da represa criada e calibrada
pelo Lab. Gestão Ambiental, ICB, UFMG, com precisão sub-métrica.
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Figura 29 - Cartas temáticas com as concentrações sub-superficiais de sólidos totais (em mg.l-1) e
de turbidez (NTU) na represa da Pampulha, em junho de 2008. A coluna de água estava
istotérmica no dia da coleta e, portanto, não havia estratificação na coluna de água. As coletas de
dados e a confecção das cartas temáticas foram feitas pelos alunos do curso "Ecologia de
Comunidades", do programa de pós-graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida
Silvestre da UFMG. As análises de laboratório foram feitas pelo técnico Cid Antônio Morais, Jr, no
Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios, ICB, UFMG. Todas as cartas temáticas foram
geradas pelo software Surfer 8.0, usando uma máscara do perímetro (arquivo shapef ile) da
represa criada e calibrada pelo Lab. Gestão Ambiental, ICB, UFMG, com precisão sub-métrica.
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A represa da Pampulha revelou-se como um ecossistema hipereutrófico e com uma
elevada compartimentação espacial (horizontal) de todas as variáveis estudadas acima. Esse
modelo espacial reflete a grande entrada de nutrientes e sólidos que ainda ocorre junto as
alças dos canais que drenam os córregos Ressaca, Sarandi e Água Funda e sugere que o
atual sistema de tratamento de águas fluviais existente e que foi recentemente inaugurado é
muito ineficaz para reduzir a poluição que chega ao ambiente.
Outro ponto muito interessante e que foi notado por Isabela Torres em sua
dissertação de mestrado (Torres, 1999), são os elevados teores de nitrato que ocorrem junto
aos córregos do Mergulhão e Tijuco que receberam uma canalização celular de concreto.
Esse padrão sugere o impacto que esse tipo de medida de "saneamento" causa em lagos
urbanos como é o caso da represa da Pampulha.
Notamos ainda um grande paralelismo entre os padrões espaciais de clorofila-a e
fósforo sugerindo a interdependência dessas duas variáveis. A estreita relação entre fósforo
e clorofila-a pode ser vista como um alerta para a questão do saneamento de represas
urbanas, ou visto de forma mais direta: acreditamos que não seja possível controlar a
eutrofização na represa da Pampulha sem controlarmos as entradas de fósforo. Finalmente,
é preciso destacar que o presente estudo corrobora os resultados alcançados por Rafael
Resck que realizou uma pesquisa muito semelhante na represa há apenas um ano atrás
objeto de sua dissertação de mestrado (Resck, 2007).
Em termos de bioacústica, as pesquisas na represa da Pampulha estiveram focadas
nas seguintes questões: (a) testes iniciais com a sonda Biosonics DT-X; (b) estudos de
batimetria; (c) estudos sobre padrões de distribuição espacial e densidade de peixes no
reservatório. As pesquisas enfocando os estudos batimétricos e de morfometria na represa
da Pampulha foram as pioneiras nesse sentido em nosso grupo de pesquisas e pode-se dizer
que foi nessa represa que aprendemos a lidar com uma série de ferramentas necessárias
para se trabalhar com a sonda hidroacústica. Foi aqui também que fizemos os testes iniciais
com a sonda, observando o comportamento de diversos dos componentes auxiliares que
tivemos que desenvolver para usar o plenamente o sistema.
Os estudos de batimetria já estão sendo publicados (no prelo):
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Resck, R.P.; Bezerra-Neto, J.F. & Pinto-Coelho. in press. R.M. Nova Batimetria e uma
Avaliação Ecológica de Parâmetros Morfométricos da Lagoa da Pampulha (Belo
Horizonte, Brasil). Revista Geografias. UFMG.
Os resultados mais importantes alcançados em nossas pesquisas nessa represa são
relativos às estimativas do estoque de peixes no reservatório. A figura, a seguir, ilustra um
ecograma obtido com a ecosonda Biosonics na represa da Pampulha e sugere que existe no
local uma alta densidade de peixes (Fig. 30).

Figura 30 - Ecograma obtido no dia 17 de maio de 2008 na represa da Pampulha, região próxima
ao Iate Tênis Clube. O ecograma sugere que existe uma grande densidade de peixes,
concentrados, sobretudo nas regiões mais profundas do lago. Esse padrão de distribuição espacial
seja talvez uma resposta comportamental dos peixes para evitar a pressão de predação exercida
pelos biguás que ocorrem em grande número no local. Estudos anteriores revelaram que as
tilápias são praticamente os únicos peixes que existem em grandes densidades na represa.
Portanto, os peixes que são vistos no ecograma devem muito provavelmente ser exemplares de
tilápias. Dados processados pelo programa (software) Visual Acquistion (Biosonics, Inc.)
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O bolsista de pós-doutoramento José Fernandes Bezerra-Neto vem trabalhando
intensivamente com os ecogramas gerados em nossas pesquisas de campo. Abaixo, está
representada uma de suas primeiras estimativas feitas da densidade de peixes que ocorre na
represa da Pampulha (Fig. 31).

Figura 31 – Carta temática com as primeiras estimativas da densidade de peixes (tilápias) na
represa da Pampulha. Observar que as maiores densidades ocorrem nas regiões mais profundas
do reservatório e chegam ao patamar de mais de 240.000 indivíduos por ha. Entendemos que as
elevadas densidades de tilápias observadas nesse ambiente podem estar contribuindo para uma
sensível piora das condições limnológicas do ambiente principalmente em termos de déficit de
oxigênio, teores de amônio e principalmente pela excreção do fósforo, elemento limitante para a
produção primária do ambiente. A recuperação da qualidade de águia da represa irá passar
necessariamente pelo manejo ecológico das populações de tilápias. Gráfico feito por Bezerra-Neto
e já publicado em reportagem especial do Estado de Minas em 22 de junho de 2008. As
estimativas foram feitas através dos programas (software) Visual Analyzer (Biosonics, Inc.) e Surfer
8.0 (Goldman, Inc.)

Os dados de distribuição espacial de peixes obtidos com o sistema DT-X revelaram
que as maiores densidades foram obtidas junto ao compartimento mais profundo da represa
e que os peixes evitaram ativamente as regiões mais rasas e mais poluídas do sistema.
Acreditamos, contudo, que a fuga da predação por aves aquáticas (Biguás) deve ser uma
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das causas para o estabelecimento desse padrão.

LAGOA DO NADO (PARQUE MUNICIPAL)
A Lagoa do Nado é um pequeno reservatório localizado dentro de um parque
municipal na zona norte da cidade de Belo Horizonte. O lago é formado pela adução de três
nascentes de água e sua pequena bacia de captação está bem preservada por matas
secundárias e por uma mata de Eucalyptus já bem consolidada (Figs. 32 e 33)

Figura 32 - Aspecto da "Lagoa do Nado", um pequeno reservatório situado em um parque
municipal que leva o mesmo nome do reservatório. O lago é um local ideal para o estudo da
ecologia dos chaoboridae graças às elevadas densidades que esses dípteros atingem nesse
ambiente e ao movimento de migração vertical que eles realizam na coluna de água.
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A lagoa do Nado foi intensivamente estudada por Bezerra-Neto que a usou como
modelo o estudo dos padrões de migração vertical diurna de chaoboridae em sua tese de
doutoramento (Bezerra-Neto, 2007). As larvas desse díptero meroplanctônico realizam, ao
contrário do que foi observado na Lagoa da Carioca, um nítido movimento vertical diurno
com um deslocamento para as camadas mais superficiais à noite. Durante o dia, essas larvas
permanecem na zona anóxica provavelmente utilizando-a como um refúgio contra a
predação.
Dois foram os objetivos das pesquisas na represa "Lagoa do Nado" : (a) verificar se
as densidades dos dípteros chaoboridae eram altas como o previsto e se essas populações
realmente migram na coluna de água indo para as camadas superficiais à noite; (b) verificar
se as densidades de peixes são mais elevadas na Lagoa do Nado e podem, portanto, explicar
a adoção do movimento migratório dos chaoboridae no citado ambiente.
As populações do díptero Chaoborus somente são encontradas nas regiões mais
profundas (onde z é maior do que 3,0 m) do reservatório, durante o dia (Fig. 34). Nas zonas
litorâneas quase não se encontram larvas do díptero na coluna de água. Ao final do dia, as
larvas iniciam o seu movimento de subida na coluna. Nesse momento, os peixes ficam
muito ativos e são capazes de realizar mergulhos muito rápidos na zona anóxica em busca
das larvas do 3 e 4 estádio de Chaoborus. Nesse momento, nota-se ainda um distúrbio no
sedimento que provavelmente reflete a saída das larvas dos dípteros que estavam enterradas
nos sedimentos durante o dia. Nas primeiras horas da noite, a coluna de água fica
totalmente tomada pelas larvas de Chaoborus, que sob a escuridão (não havia lua cheia no
dia da coleta) estão livres da predação visual dos peixes.
As pesquisas com a sonda hidroacústica no reservatório do Nado comprovaram,
então, que as densidades de peixes são muito mais elevadas do que na Lagoa da Carioca
onde não há migração dos Chaoborus. Em segundo lugar, as pesquisas identificaram um
nítido padrão espacial de distribuição das larvas de Chaoborus no ambiente que durante o
dia evitam ativamente a zona litorânea da represa para minimizar o risco de ser predado. As
pesquisas ainda revelaram um interessante comportamento dos peixes que são capazes de
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"mergulhar" ainda que por alguns instantes na zona anóxica para predar as larvas de
Chaoborus.
Finalmente, entendemos que as elevadas densidades de Chaoborus nos diversos
ambientes estudados impõem talvez a necessidade de uma mudança de paradigma nos
estudos da ecologia de zooplâncton do Brasil. Sugerimos que, doravante, os estudos devem
ser muito mais focados na ecologia, biologia e, principalmente, na ecofisiologia dos
chaoboridae. Não se pode compreender qualquer aspecto do metabolismo geral desses
lagos sem entender a ecologia dos chaoboridae, espécies chave na ecologia desses sistemas.

Figura. 33 – Localização do reservatório urbano “Lagoa do Nado”, no município de Belo Horizonte,
capital do estado de Minas Gerais, Brasil. Em baixo, pode-se ver uma foto aérea do reservatório
ilustrando o seu formato delgado, e o seu entorno que é formado por uma floresta secundária
formada predominantemente por Eucalyptus.
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Figura 34 - Ecogramas ilustrando as variações nas distribuições espaciais e temporais dos dipteros
chaoboridae e dos peixes na Lagoa do Nado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Coletas realizadas
em 09 de junho de 2008. Em cima, à esquerda ecograma ilustrando uma região central do lago, ao
final da tarde. Em cima, à direita, uma região litorânea do lago, também sob a luz do dia. Notar que
o lago apresenta densidades relativamente elevadas de peixes. Em baixo, final da tarde, quando
os chaoboridae iniciam o seu movimento de subida na coluna de água. Nesse momento, é possível
verificar os "mergulhos" de peixes até o fundo da represa. Em baixo, à direita, já à noite, no escuro,
com a coluna de água totalmente tomada por chaoboridae.
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REPRESA DE NOVA PONTE
A represa de Nova Ponte está situada na região do Triângulo Mineiro (Fig. 36). Ela
é formada por sub-eixos distintos, formados pelos rios Araguari e Quebra Anzol. O rio
Araguari, a jusante, ainda sofre três outros barramentos (Miranda e Capim Branco I e II). A
represa de Nova Ponte ainda é jovem e conta com menos de 20 anos de barramento. Tratase de um reservatório com características predominantemente oligotróficas e um pequeno
tempo de retenção. Ao longo dos últimos anos, no entanto, ele vem sofrendo um intenso
processo de ocupação de sua orla principalmente por sitiantes e casas de veraneio bem
como clubes de pesca desportiva. Uma intensa atividade agrícola vem se desenvolvendo em
sua bacia de captação principalmente com o auxílio da irirgação (pivots centrais). Em
virtude dessa intensa ocupação, espera-se para breve o aparecimento de bolsões de trofia ao
longo do reservatório.
O presente projeto vincula-se ao programa para a delimitação de parques aquícolas
no reservatório de Nova Ponte, projeto financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) que é feito conjuntamente pelo Laboratório de Gestão
de Reservatórios da UFMG e a Empresa de Pesquisas Agropecuárias do Estado de Minas
Gerais (EPAMIG).
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Figura 36 – Reservatório de Nova Ponte localizado próximo as cidades de Araxá, Patrocínio e a
cidade do mesmo nome do reservatório, Minas Gerais, Brasil (em cima). Em baixo, um cartograma
ilustrando o contorno do reservatório em sua cota máxima. O reservatório foi formado em 2003 e a
usina hidroelétrica é admnistrada pela CEMIG-MG.
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Os estudos com a sonda Biosonics DT-X no reservatório de Nova Ponte foram
realizados no dia 21 de fevereiro de 2008. Os principais objetivos foram: (a) estudar os
sedimentos de um braço do reservatório onde está sendo implantado um projeto de tanquesrede; (b) estimar as densidades de peixes no braço do reservatório.
Os ecogramas abaixo (Fig. 37) mostram diferentes aspectos do local estudado, onde
se destacam as elevadas densidades de peixes, encontrados sempre em um único estrato de
profundidade, a aproximadamente a 20-25 metros de profundidade. Os ecogramas também
revelaram a complexidade do relevo do fundo do braço identificando os locais onde a
estrutura básica da vegetação ripária permanece ainda praticamente intacta no fundo do
reservatório.
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Figura 37 – Ecogramas de um braço próximo à barragem de Nova Ponte, MG, situado dentro da
área urbana do município que leva o mesmo nome. Os ecogramas mostram que o braço possui
uma elevada densidade de peixes e ainda remanescentes da vegetação ripária. É importante
destacar que o reservatório foi inaugurado em 2003 e, portanto, grande parte da vegetação
arbórea submersa ainda encontra-se presente. Nos exemplos acima, ela demarca claramente
onde existiam as matas de galeria no braço inundado. Esses ecogramas ilustram uma das
potencialidades do estudo hidroacústico, ou seja, usá-lo para melhorar o zoneamento ecológico
dos reservatórios ou, ainda, para definir rotas mais seguras para a navegação ou a prática de
esportes náuticos. Essas atividades não devem ocorrer em zonas com formações vegetais
remanescentes já que elas podem causar acidentes aos turistas ou às embarcações.

Os dados de bioacústica de peixes estão sendo analizados pela Dra. Elieane Vieira,
especialista em geoprocessamento, da Empresa de Pesquisas Agropecuárias do Estado
deMinas Gerais (EPAMIG) que pretende elaborar um modelo de compartimentação
ecológica do braço estudado usando um conjunto de diferentes variáveis limnológicas
devidamente georeferenciado. Os resultados alcançados com a sonda poderão ser
facilmente aplicados pelas concessionárias de energia elétrica para toda uma série de
situações que vão desde a identificação dos paliteiros submersos, às estimativas dos
estoques pesqueiros ou mesmo estudos visando a identificação de zonas de assoreamento
nos reservatórios. Outras aplicações seriam ainda o acompanhamento e validação dos
programas de peixamento, o estudo do comportamento reprodutivo de peixes ou ainda o
monitoramento dos eventos de mortandade de peixes que frequentemente ocorrem nos
canais de fuga das turbinas.

Hidroacústica de lagos e reservatórios de MG - Relatório Final – Proc CRA 1416/2005

72

LAGOA CENTRAL (LAGOA SANTA)

A "Lagoa Central" é o maior lago do sistema cárstico situado na porção norte da
região metropolitana de Belo Horizonte. Localizada praticamente no centro do município
do mesmo nome, a Lagoa Santa não somente é um belo elemento da paisagem local mas
também é um ambiente que carrega tradições históricas importantes. Lagoa Santa foi o
berço dos estudos ecológicos já em meados do século XIX pois ali viveu o naturalista
dinamarquês Eugene Warmming que pode ser considerado o verdadeiro cirador do estudo
de ecologia de comunidades em todo o mundo. Além disso, a região recebeu outro
naturalista importante, Peter Lund. A água da lagoa, em certo momento no passado, chegou
a ser exportada para a metrópole colonial, Lisboa por se acreditar possuir propriedades
medicinais importantes. No entanto, foi devido às sua beleza cênica, à beleza do cerrado do
entorno, às majestosas grutas da região (ex: gruta de Maquiné) e pelo caráter bucólico da
pequena Lagoa Santa, que a região viveu o seu apogeu durante os anos de 1940 e meados
da dédada de sessenta sendo mesmo considerada como uma das regiões mais nobres para
viver de toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Esse cenário, no entanto, mudou
drasticamente ao longo dos últimos anos, devido à eutrofização da lagoa, pelo
desaparecimento de sua bela vegetação marginal, pelo aumento da turbidez de suas águas
ou ainda devido aos frequentes florescimentos de cianobactérias e outros fenômenos
ligados à degradação ambiental tais como acúmulo de lixo, assoreamento, construções
ilegais nas margens, etc. Hoje, a população da cidade procura mudar esse triste cenário e,
juntamente com o Laboratório de Gestão Ambiental do ICB/UFMG, está ativamente
envolvida em um grande projeto que pretende devolver em curto espaço de tempo uma
nova lagoa totalmente recuperada e despoluída.
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Figura 38 - Diferentes aspectos da Lagoa Central (Lagoa Santa) como é conhecida a principal
lagoa da cidade mineira de Lagoa Santa. As margens da lagoa necessitam de uma intervenção
urgente do poder público no sentido de promover a sua rápida recuperação, pois são inúmeros os
exemplos do descaso e da falta de maior comprometimento ambiental de vários setores da
sociedade local: paliteiros abandonados remanescentes de plataformas usadas pelos antigos
moradores para a prática do natação e da pesca, focos de assoreamento, entrada não controlada
de drenagem urbana, esgotos clandestinos, presença de aves (patos) exóticos, etc. Durante os fins
de semana, existe uma grande afluência de pescadores de vara que capturam grandes
quantidades de um peixe exótico à bacia do São Francisco: a tilápia. Raramente, os pescadores
conseguem pegar algum exemplar da fauna nativa de peixes tais como a traíra ou o cará.
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Os estudos de hidroacústica em Lagoa Santa estão associados ao projeto "Lagoa
Viva" que é coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura Muncipal de
Lagoa Santa. Esses estudos iniciaram em meados de 2007 e têm por objetivo central
elaborar um plano de recuperação ecológica da Lagoa Central daquela cidade. Dentro desse
plano, está prevista a construção de um Centro de Limnologia Aplicada que deverá estar
voltado ao ensino de Limnologia e Ecologia Aplicada em diferentes níveis (graduação e
pós-graduação). O centro deverá estar também focado no desenvolvimento de
ecotecnologias voltadas à recuperação de lagos, reservatórios e rios brasileiros. O
financiamento desse grande projeto estará a cargo do F-HIDRO que é umm fundo
adminstrado pelo IGAM órgão do Governo de Minas Gerais especificamente voltado à
gestão das águas subterrâneas e superficiais do estado de Minas Gerais.
As pesquisas com a sonda hidracústica na Lagoa Central estiveram focadas na
elaboração de uma carta batimétrica e nas avaliações das densidades de peixes nesse
ambiente. Abaixo, uma das primeiras cartas batimétricas feitas com o auxílio do nosso
ecobatímetro OHMEX e dados de coordenadas geográficas obtidos com o D-GPS
TechGeo. Estamos elaborando um manuscrito científico onde pretendemos comparar os
dados batimétricos obtidos com essa sonda (ecosonda OHMEX) com o Biosonics DT-X
acoplada com o D-GPS Trimble (Fig. 39).
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Figura 39 - Carta batimétrica da Lagoa Central (Lagoa Santa) obtida pela ecosonda OHMEX com
dados de coordenadas geográficas obitdas pelo D-GPS Tech Geo. Carta elaborada por Alan
Vieira.

No dia 28 de abril de 2008, fizemos uma série de transectos com o objetivo de gerar
uma carta temática das distribuições das densidades de peixes na Lagoa Central. A figura
abaixo ilustra um dos ecogramas obtidos durante essa excursão (Fig. 40).
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Figura 40 - Ecograma da Lagoa Central (Lagoa Santa) mostrando a ocorrência de peixes na
coluna de água. Ao comparar com a represa da Pampulha (Fig. 31) , fica evidente que esse lago
tem densidades muito menores de peixes. Em ambos os casos, pesquisas anteriores demonstram
que as tilápias são largamente dominantes em suas respectivas ictiofaunas. Ecograma obtido com
a sonda Biosonics DT-X acoplada a um transdutor de 200 KHz. Participaram das coletas Ricardo
MP Coelho, José Fernandes, Ludmila Brighenti e Pedro Caraballo (INPA, Manaus). Coleta
realizada em 28/4/2008.

Essas pesquisas geraram os dados com os quais bolsista de PD (FAPEMIG) Dr.
José Fernandes Bezerra Neto produzisse a primeira carta temática com as estimativas
espaciais de densidades de peixes na Lagoa Central (Lagoa Santa). Essa carta (Fig. 41) e a
carta das densidades de peixes da represa da Pampulha (Fig. 31, acima) são as primeiras
cartas temáticas feitas através de varredura hidroacústica com estimativas totais de
densidades de peixes para um corpo de água continental no Brasil.
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Figura 4 1 - Carta temática de densidades totais de peixes na coluna de água da Lagoa Central do
município de Lagoa Santa, Minas Gerais. Estimativas feitas a partir do uso dos programas Visual
Analyzer e do programa Surfer 8.0, pelo bolsista de pós-doutoramento Dr. José Fernandes
Bezerra-Neto a partir dos dados obtidos com a sonda Biosonics DT-X, acoplada a um transdutor de
200 Khz. Coletas realizadas no dia 28 de abril de 2008.

Hidroacústica de lagos e reservatórios de MG - Relatório Final – Proc CRA 1416/2005

CONCLUSÕES
A tabela abaixo (Tab. 3) sumariza os principais resultados alcançados até o momento.
Tabela 3 – Principais resultados alcançados no projeto até o momento.

A sonda Biosonics DT-X está funcionando de modo apropriado;
Todo o software de suporte está funcionando e a equipe já domina os
seus principais fundamentos
O DGPS-Trimble AGGPS 132 é compatível com o sistema Biosonics DTX
Os equipamentos de suporte (sistema de geração de energia contínua e o
conversor para corrente alternada) bem como os suportes para a
navegação) desenvolvidos na UFMG estão funcionando de modo
apropriado
A sonda é capaz de monitorar (quantitativamente) peixes, macrófitas
submersas, formação de bancos de gases nos sedimentos e identificar
paliteiros em reservatórios com relativa facilidade.
Os estudos com a sonda Biosonics em Nova Ponte demonstraram que é
possível usar o sistema para a identificação de vegetação terrestre
submersa em reservatórios.
A sonda foi capaz de identificar a migração vertical de dípteros
chaoboridae com relativa facilidade em vários ambientes e pode detectar
diferentes padrões dessa migração.
O sistema Biosonics DT-X foi capaz de realizar estudos batimétricos de
precisão nas represas da Pampulha e do Nado, nos lagos D. Helvécio,
Carioca, Águas Claras, Malba e Jacaré, no médio rio Doce e na Lagoa
Central (Lagoa Santa).
Os estudos comparativos realizados nos lagos do médio rio Doce
permitiram comprovar a teoria da cascata trófica invertida proposta por
Pinto-Coelho et al. ( in press).
O projeto produziu as duas primeiras cartas temáticas (Fig. 31 e 41,
acima) com esrtimativas de densidades de peixes em um reservatório
urbano (represa da Pampulha) e um lago cárstico urbano (Lagoa Central,
Lagoa Santa) no Brasil.
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EQUIPE
A equipe de trabalho é composta por seis pesquisadores (vide abaixo).
1
2
3

4
5
6

Alan Vieira
Biol. Cid Antônio Morais Jr
Dr. José Fernandes Bezerra
Neto

Bolsista IC - PIBIC
Técnico e Biólogo UFMG
Bolsa Pós-Doturamento da
FAPEMIG,

Sub-Coordenação
Biol. Ludmila Brigenthi
Mestranda PG ECMVS
Biol. Nelson Melo Azevedo
Mestrando PG ECMVS
Dr. Ricardo Motta Pinto Coelho Professor Associado, UFMG,
Coordenação Geral

A seguir um aspecto da equipe em trabalho de campo no reservatório do Nado, em Belo
Horizonte (Fig. 38).

Figura 38 - Equipe de trabalho no início da pesquisa no reservatório do Nado, em Belo Horizonte.
No primeiro plano, o Dr. José Neto conversa com o admnistrador do parque sobre os diferentes
trabalhos que atualmente são conduzidos no reservatório. Mais ao fundo pode-se ver a Ludmila
Brighenti e o Nelson Melo.
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Observação: O ex-aluno de mestrado PG ECMVS, Tiago G Mota participou da excursão
ao lago D. Helvécio em junho de 2007. Os alunos da turma de Ecologia de Comunidades
(1 SS, 2008) também participaram das coletas no reservatório da Pampulha em 2008.
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