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1 - RESUMO

O reservatório de Volta Grande situado no rio Grande tem experimentado um crescimento
de macrófitas em algumas de suas regiões. Esse reservatório recebe o efluente de usinas de
beneficiamento de apatita e suspeita-se que a entrada de fósforo por alguns de seus
tributários possa estar contribuindo para a intensificação da colonização dessas plantas no
reservatório. O presente trabalho procura investigar quais as relações existem entre as
dinâmicas temporais fósforo e o crescimento de macrófitas bem como da comunidade
planctônica. Para isso os principais tributários do reservatório foram monitorados ao longo
de 12 meses em termos de suas contribuições de N e P. As condições físico-químicas da
água, biomassa e a produção primária de macrófitas flutuantes bem como a composição e
variação temporal da clorofila-a e zooplâncton foram também investigados no corpo central
do reservatório de Volta Grande. O estudo encontra evidências de que a comunidade
planctônica rapidamente responde ao maior influxo de fósforo durante a estação chuvosa.
As macrófitas foram intensivamente estudadas em três regiões distintas do reservatório. Os
valores de biomassa e de produção primária foram muito elevados e comparáveis, em
alguns períodos, com valores encontrados em ambientes eutróficos e hipereutróficos. O
estudo finalmente demonstra que o reservatório está fixando o fósforo de origem alóctone
bem como está exportando a jusante o nitrogênio gerado pelo metabolismo de suas
diferentes comunidades. Em decorrência, sugere-se que as estratégias de manejo e mitigação
da eutrofização em Volta Grande sejam embasadas em estratégias do controle e reversão do
aporte externo de fósforo pelos tributários.

3

2 - INTRODUÇÃO

A eutrofização pode ser entendida como um aumento exagerado da matéria orgânica em
diversos tipos de ambientes aquáticos. Os lagos artificiais estão muitas vezes sujeitos a
problemas de eutrofização principalmente devido à interferência antrópica. O aumento nas
concentrações de fósforo e nitrogênio, causado usualmente pelo crescente aporte externo, é
usualmente o fator responsável pelo início do processo. A evolução da eutrofização gera
uma gama variada de alterações ambientais, determinando a diminuição dos recursos
hídricos disponíveis e a diversidade de espécies, gerando a deterioração da qualidade
ambiental (Margalef 1983, Moss 1982).

O fósforo, na maioria das águas continentais, tem sido considerado freqüentemente o
principal fator limitante da produtividade e o nutriente crítico na determinação do grau de
eutrofização. Em virtude disso, a maioria dos programas de restauração está concentrada no
controle desse elemento (Van Huet 1992). Assim sendo, o estudo da dinâmica e do balanço
de massa bem como a modelagem da dinâmica espaço-temporal desse elemento tornou-se
ponto central da teoria da eutrofização de lagos, bem como nos programas aplicados de
saneamento e recuperação destes ambientes (Imboden 1974, Vollenweider 1987).

O processo artificial de eutrofização, ou seja, o enriquecimento nutricional das águas
continentais, vem, geralmente, associado à proliferação exagerada de macrófitas e de
diversos tipos de algas (e.g. Hutchinson 1975, Michell 1974).

Muitas dessas macrófitas

não são originárias do local em questão e se tornam “pragas” nesses corpos d’água, devido
a uma série de atributos ecológicos tais como: alta capacidade reprodutiva que pode ser
associada não só a rápida dispersão de sementes mas também à disseminação de propágulos
vegetativos; existência de mecanismos de dormência de sementes, com requerimentos de
germinação satisfeitos em muitos ambientes; possibilidade de rápido crescimento e
maturação reprodutiva; alta plasticidade fenotípica; mecanismos de dispersão a longa e curta
distância. Nos ecossistemas tropicais e sub-tropiciais o príncipe d´água ou mais
precisamente a pontederiacea Eichhornia crassipes (aguapé) possui a maioria dessas
características e é considerada uma das principais “pragas” de muitos sistemas aquáticos.
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O crescimento exagerado de E. crassipes vem provocando alterações em vários corpos
d’água tais como o aumento das taxas de evapotranspiração (contribuindo no processo de
eutrofização), impedimento da navegação, diminuição da disponibilidade de água potável e
de áreas de lazer. Causa também aumento de sítios para o desenvolvimento de invertebrados
vetores de doenças, depleção do oxigênio das camadas superficiais da coluna d’água, o que
pode gerar grande mortandade do “plâncton” e de peixes (NAS 1981, Michell 1974). Em
represas hidrelétricas, o crescimento descontrolado dessa espécie causa ainda problemas de
alimentação das turbinas, obrigando freqüentes descargas pelos vertedouros para a saída das
plantas, gerando desperdício de água e diminuição da produção elétrica. São exemplos dessa
situação, dentre outros, a represa de Americana (SP) e Curuá-una (AM) (Paiva 1982) e mais
recentemente, Jupiá em São Paulo. Por tudo isso, essa planta precisa ser controlada ou
removida de muitos ambientes aquáticos (Ikusima 1983, Kawai & Grieco 1983, Brix &
Schierup 1989).

Apesar de vários trabalhos desenvolvidos em represas e reservatórios brasileiros, pouca
atenção tem sido dada às possíveis relações entre a dinâmica de produção de aguapé e o
balanço de massa de fósforo e nitrogênio bem como as interações ecológicas entre as essas
macrófitas e outros componentes da comunidade aquática tais como o fito e o zooplâncton.
O conhecimento das relações entre a dinâmica de crescimento de macrófitas flutuantes ou
submersas e a disponibilidade de elementos potencialmente limitantes tais como o fósforo,
pode auxiliar a estabelecer estratégias de manejo do ambiente visando ao controle do
crescimento dessas plantas. Pois a principal restrição ao crescimento dessas plantas em
ambientes tropicais é o esgotamento dos nutrientes na camada superficial da coluna d’água
(Gopal 1987). Outro ponto a ser considerado seriam as possíveis relações antagônicas e/ou
sinérgicas existentes entre as macrófitas e o plâncton desses ambientes.

Considerando o fato de que as macrófitas tem apresentado uma grande expansão de suas
áreas de ocupação no reservatório de Volta Grande (com. Pess. CEMIG) e que a região
recebe efluentes de algumas das principais usinas de beneficiamento de apatita para a
produção de fertilizantes fosfatados do Brasil principalmente através do córrego Gameleira
(região industrial de Uberaba), o presente estudo visa, em primeira instância, investigar as
possíveis relações entre a disponibilidade de fósforo e a dinâmica de macrófitas no
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reservatório de Volta Grande. Por outro lado, as macrófitas aquáticas e sua biota associada
não são os únicos organismos a fixarem o fósforo no ambiente. Estudos recentes (PintoCoelho e Greco, 1999) vem demonstrando as relações ora sinérgicas ora antagônicas entre a
comunidade planctônica e a as macrófitas como grupos de organismos que ou competem ou
agem de forma mutualística em relação ao uso desse elemento no ecossistema. A melhor
compreensão desses mecanismos é essencial para o entendimento da dinâmica de um fator
reconhecidamente limitante para produção primária. Assim, o presente estudo teve os
seguintes objetivos:
a) A partir das variações das concentrações de fósforo nos principais tributários, no
reservatório e a jusante, estabelecer o balanço de massa de fósforo o reservatório da
usina hidrelétrica de Volta Grande, através das cargas importadas pelos principais
tributários e exportadas pelo vertedouro/turbinamento.

A partir desses dados

pretende-se avaliar a evolução do estado trófico do reservatório;
b) determinar a variação de biomassa e da produção primária líquida de Eichhornia
crassipes (aguapé) em alguns pontos com diferentes graus de trofia dentro do
reservatório, onde a presença dessas plantas seja mais marcante. A partir desses
dados o estudo pretende elaborar um painel sobre quais seriam as conseqüências de
um possível enriquecimento nutricional do reservatório sobre o crescimento de E.
crassipes e outras comunidades do plâncton;
c) avaliar a estrutura bem como a dinâmica sazonal dos organismos zooplanctônicos
em um ponto da região limnética do reservatório buscando eventuais sinais de que
essa comunidade possa estar sendo limitada pelo fósforo e, desta maneira, atuar
como rota alternativa para a fixação de fósforo no ecossistema.
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3 - MATERIAL E MÉTODOS

LOCAL DE ESTUDOS - O estudo foi desenvolvido no reservatório de Volta Grande
localizado na bacia do rio Grande abrangendo os municípios de Conceição das Alagoas,
Água Comprida e Uberaba, no estado de Minas Gerais, e Miguelópolis, Aramina e
Igarapava, no estado de São Paulo. O reservatório possui uma área inundada de
aproximadamente 205 Km2, 80 Km de perímetro e volume de 2,3 milhões de m3. A represa
esta compreendida entre os meridianos de 48º 25’ e 47º 35’ W de longitude. e os paralelos
de 19º 57’ 52’’ e 20º 10’ 00’’ S de latitude (CESTEB 1976)

ESTAÇÕES DE COLETA - Inicialmente foram determinadas doze estações de coletas na
região da Usina Hidrelétrica de Volta Grande e posteriormente foram incorporadas mais
quatro estações, perfazendo um total de doze:
Estações VG1 e VG 2 - pontos situados no corpo principal do reservatório em locais de
diferentes níveis de nutrientes;
Estação 3: ponto a jusante da barragem;
Estação 4: próximo à ponte da FEPASA (reservatório).
Estação 5: rio Grande a jusante da barragem;
Estação 6: rio do Carmo;
Estação 7: região de Miguelópolis;
Estação 8: córrego Gameleira;
Estação 9: córrego Água Comprida;
Estação 10: córrego da Divisa;
Estação 11: um segundo ponto na região de Miguelópolis;
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Estação 12: córrego Buritis.

3.1 - PROCEDIMENTOS
Nas VG1 E VG2 (região limnética do reservatório) foram analisadas as seguintes variáveis
físicas e químicas da água: temperatura, transparência, condutividade elétrica, pH, oxigênio
dissolvido, turbidez, nitrogênio total, fósforo total e dissolvido e clorofila-a, utilizado-se os
métodos descritos na tabela I.

A temperatura da água e as concentrações de oxigênio dissolvido foram tomadas em perfil
em toda a coluna d’água da superfície até o sedimento em intervalos de 1,0 m. Para as
demais variáveis as medidas foram tomadas em quatro profundidades: a - superfície; b – a
uma profundidade intermediária na zona fótica, ou seja, numa profundidade determinada da
seguinte maneira: tomar a profundidade de 10% da penetração de luz, obtida pelo disco de
Secchi e multiplicar por 1,5; c - na metade da profundidade total e d - um metro acima do
substrato. As amostras de água foram coletadas com garrafa horizontal do tipo “Van Dorn”,
nas profundidades a, c e d e homogeneizadas para as análises de nitrogênio total, fósforo
total e dissolvido.

Nas estações de 5 a 12 foram coletadas amostras d’água na superfície, na metade da
profundidade total e no fundo, essas amostras foram misturadas e homogeneizadas e logo
após tomou-se uma alíquota para as análises de nutrientes.

Em cada profundidade,

determinou-se a temperatura, condutividade elétrica, pH, oxigênio dissolvido, turbidez,
além da profundidade total e da transparência, utilizado-se os métodos descritos na tabela I.
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Nas estações com profundidade inferior a 0.80 metros e na estação 3 (jusante da UHE) a
coleta de água foi realizada com auxílio de um balde plástico.

Tabela I: Variáveis físico-químicas e os respectivos métodos de avaliação.
Variável
condutividade elétrica (µS.cm-1)
PH
oxigênio dissolvido (mg/L)
turbidez (FTU)
fósforo total (µg/L)
fósforo dissolvido (µg/L)
nitrogênio total (µg/L)
temperatura (ºC)
Clorofila-a
transparência (m)

Método
eletrométrico com sonda Horiba U-10
eletrométrico com sonda Horiba U-10
eletrométrico com sonda Horiba U-10
eletrométrico com sonda Horiba U-10
colorimétrico Murphy & Riley (1962)
colorimétrico Murphy & Riley (1962)
Mackereth et al. (1978)
eletrométrico com sonda Horiba U-10
Golterman et al. (1978), utilizando etanol
como solvente
disco de Secchi

3.2 - Determinação da produção primária líquida de Eichhornia crassipes
Inicialmente somente seriam acompanhadas as populações de E. crassipes, entretanto, foi
observada grande quantidade de plantas do gênero Salvinia. Esse gênero é amplamente
reportado como causador de danos em usinas e reservatórios, portanto passou-se a avaliar o
seu crescimento em Volta Grande.

As populações das macrófitas foram amostradas inicialmente na região de Miguelópolis e
no rio do Carmo; em dezembro/97 a estação do rio do Carmo foi substituída pela estação
próxima a ponte da FEPASA. Em cada estação foi marcado um transecto de 100 m de
comprimento paralelo à margem, este transecto foi subdividido em intervalos de 20 m. As
plantas foram então coletadas com o auxílio de um amostrador de PVC de 0,30 x 0,30 m,
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segundo Westlake 1965. A partir de fevereiro/98 uma segunda estação na região de
Miguelópolis (Miguelópolis 2) passou a ser avaliada.

Todas as plantas coletadas foram lavadas em água corrente para a remoção do perifiton,
macroinvertebrados, material orgânico e inorgânico aderido. Logo após, os exemplares de
E. crassipes foram separados em raízes e rizoma, folhas funcionais, folhas senescentes ou
mortas e estolões, quando então foram secas em estufa a 70ºC até atingir peso constante
(cerca de 72 horas) e pesadas em balança analítica (marca Owalabor). Os exemplares de
Salvinia spp. foram separados em suas partes funcionais, senescentes e detritos. Todos os
resultados foram expressos em gramas de peso seco por m2 (g PS. m-2).

3.3 Zooplâncton e clorofila-a
Amostras de água e da comunidade zooplanctônica foram coletadas mensalmente de
novembro de 1997 a janeiro de 1999, em um ponto limnético da região lacustre do
reservatório. Amostras para medidas de clorofila a foram tomadas na zona eufótica. A
determinação foi conduzida de acordo com o método de Golterman (1978), utilizando-se
acetona como solvente.

O zooplâncton foi coletado através de uma rede cônica com diâmetro de 48 cm e 90 µm de
abertura de malha. Foram realizados arrastos verticais em toda a extensão da coluna d’água,
em duplicata. O material coletado foi corado com corante vital rosa de bengala, fixados em
formol com sacarose a 4%. Sub-amostras do material coletado foram tomadas através de
uma pipeta não-seletiva do tipo Stempel com capacidade de 5 ml, contadas em cubetas de
acrílico serpenteadas de 20 ml até um valor mínimo de 700 indivíduos pôr amostra, em
estereomicroscópio. Nos organismos zooplanctônicos, foram feitas ainda, medidas
alométricas para cada indivíduo e identificações a níveis infra-genéricos seguindo chaves
taxonômicas pertinentes.
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Os valores de biomassa, abundância total e comprimento médio dos organismos de
cada amostra, foram obtidos através do programa CALCBIO2 escrito em Turbo Pascal. A
biomassa da comunidade foi estimada usando a equação alométrica:
B = a*Lb
onde L é o comprimento em milímetros e os parâmetros a e b são específicos para cada
grupo (Bottrell et al., 1976; McCauley 1984 e Masundire, 1994).

A cada campanha foram realizados também, três arrastos em toda coluna d’água e o
zooplâncton coletado foi congelado e posteriormente liofilizado. Neste material foram
mensurados os conteúdos de fósforo segundo o método espectrofotométrico proposto por
Murphy & Riley (1962). As análises do conteúdo de lipídeos foram determinado
espectrofotometricamente usando-se da reação de sulfofosfovanilina ( Zöllner & Kirsch,
1962).
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 - Estação Limnética
A profundidade da estação de coletas variou em torno de 23 metros. Nos meses de jul/98 a
set/98, época de seca, ocorreu uma redução da profundidade total da estação. A
profundidade do disco de Secchi não sofreu grandes alterações durante o período de estudos
(X= 3,54 m SD± 0,67 n= 15) (Fig. 2).

As variações na profundidade total na estação de coleta podem ser justificadas, em parte
pelo manejo do nível do reservatório no período da seca, uma vez que o reservatório faz
parte de uma cascata no rio Grande, e também pelo fato de que no período de julho a
outubro/98 ocorreu o enchimento do reservatório de Igarapava, localizado a montante.

As regiões lacustres do reservatório de Volta Grande foram caracterizadas por elevados
valores de transparência da coluna d’água durante o período de estudos com média foi
superior a três metros. A transparência da coluna d’água é determinada tanto pelo material
orgânico quanto por partículas inorgânicas em suspensão. A variação da densidade do
seston e as cargas de material alóctone recebidas podem alterar os valores da transparência
(Margalef, 1983). Apesar de não terem sido observadas grandes oscilações durante o estudo,
o menor valor registrado para o disco de Secchi, coincide com um grande pico na
concentração de clorofila-a. Esse fato provavelmente reflete a maior relevância de partículas
algais na determinação dos coeficientes de extinção para esse reservatório. Tais valores
foram similares aos registrados por Rolla et al. (1994).
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A coluna d’água, ao longo de todo período estudado, apresentou discreta estratificação
térmica durante a estação chuvosa

(Fig. 3). Observou-se também, um padrão de

sazonalidade, onde os maiores valores registrados se localizaram no verão (28,3ºC) e os
menores valores no inverno, em junho (21,2ºC).

O reservatório de Volta Grande apresentou grande sazonalidade nos valores de temperatura.
A desestratificação térmica observada durante o período de inverno é típica de muitos outros
reservatórios da região sudeste do Brasil. A variação da temperatura da água afeta a
solubilidade dos gases, influenciando as concentrações de oxigênio dissolvido. A
diminuição da temperatura no inverno aumenta a disponibilidade de oxigênio aos
consumidores. Entretanto, em nenhuma época do ano, os organismos do plâncton parecem
ter sido limitados pelas concentrações de oxigênio, pois essas foram próximas as de
saturação.

Durante o período de estudos a coluna d’água mostrou-se bem oxigenada. Os maiores
valores de oxigênio dissolvido foram registrados no período do inverno, e os menores, nos
períodos de verão, que coincide com as chuvas. Ainda, pôde-se observar uma pequena
estratificação no período das chuvas, tendo seus maiores valores concentrados nas menores
profundidades (Fig. 4).

Em média, o pH da coluna d’água apresentou-se levemente ácido no fundo com uma
tendência à neutralidade. A média durante o período foi de 7,05 para a superfície, 6,84 para
a região intermediária e 6,54 no fundo. A maior variação nos valores foi registrada no mês

13

de agosto de 1998, onde o menor valor foi de 6,08 e o maior, 7,44 (dados não
representados).

Os valores de condutividade elétrica registrados para o reservatório variaram em torno de 34
a 40µS cm-1, com média de 34,4 µS cm-1, para todas as profundidades. De setembro de 1998
a janeiro de 1999 registrou-se um leve aumento nos valores, principalmente nas camadas de
fundo, onde foi registrado o valor máximo de 40 µS cm-1 no mês de outubro de 1998 (Fig.
5).

A concentração de fósforo total na água apresentou um padrão temporal com aumento ao
final da época de chuva e diminuição a partir do início da estação seca. O maior valor foi
observado em mar/98 quando atingiu 30,2 µg. l-1 de P-PO4. Em média a concentração desse
elemento foi de 14,3 µg. l-1 (SD± 6,2 n= 15). O fósforo dissolvido total seguiu a mesma
tendência (X= 4,4 SD± 3,6 n= 15) (Fig. 6A). A figura 6B mostra a variação de nitrogênio
total que variou de 143,6 µg. l-1 (Fev/98) a 332,1 µg. l-1 (Set/98), tendo média de 252,43
(SD± 53,2). Os valores mais elevados de nitrogênio total foram observados ao final da
estação seca de 98. Os valores da razão N:P sofreram ampla variação indo de pouco mais de
5 a mais de 40. A média anual foi de 21,45 SD± 11,31 n= 12, sendo que os maiores valores
foram registrados de julho a setembro de 1998 (Fig. 6C).

As maiores concentrações de fósforo foram observadas no período das chuvas. A bacia e as
sub-bacias do reservatório são amplamente ocupadas por culturas agrícolas, especialmente
de cana de açúcar, e no período das chuvas é provável que o fósforo seja lixiviado dessas
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áreas para o reservatório. Além desse fato, o próprio aumento da vazão dos córregos
afluentes podem acarretar em um aumento das concentrações de nutrientes na região
lacustre. A baixa concentração de fósforo dissolvido total indica que este nutriente está em
grande parte, durante todo o ano, assimilado pela biota, basta observar os altos valores do
fósforo particulado.

A concentração de clorofila-a foi em geral muito baixa sempre abaixo de 5 µg.l-1 tendo com
média de 1,2 µg. l-1 (SD± ,80 n=15). No mês de ago/98, houve um pico tendo sido
registrados 3,9 µg. l-1 na zona eufótica e 3,1 µg. l-1 para a superfície (Fig. 7). Afigura ainda
ilustra a relação claramente inversa entre a disponibilidade de clorofila-a e a biomassa de
zooplâncton.

As concentrações de clorofila-a foram baixas durante o período estudado. Os valores
registrados nesse estudo são similares aos encontrados por Melão (1999) na Lagoa Dourada
(SP), que justificou o fato ao baixo nível de nutrientes na lagoa. Na ocasião teve média de
9,8 µg. l-1 e 7,9µg. l-1 no inverno para o fósforo total, 292,8 µg. l-1 e 207,1 µg. l-1,
respectivamente, para nitrogênio total. Em Volta Grande, além da possível limitação da
produção fitoplanctônica, devido a fósforo, pode ser que tenha ocorrido o efeito “topdown”, uma vez que se observou uma tendência no aumento da clorofila-a nos meses de
baixa biomassa do zooplâncton, especialmente no mês de ago/98. No mês de set/98, o
zooplâncton voltou a ter densidades mais elevadas, especialmente os cladóceros, sendo que
D. gessneri teve um pico em out/98 no momento em que a clorofila-a apresentou uma
diminuição de seus valores.
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Considerando-se as concentrações de fósforo, as baixas concentrações de nitrogênio total e
clorofila a bem como os altos valores de transparência observados na região limnética,
pode-se inferir que o reservatório de Volta Grande anda pode ser considerado oligomesotrófico (eg. Henry 1993, Ryding & Rast 1992, Vollenweider 1979).

4.2 – Tributários
No reservatório de Volta Grande foram determinados quatro tributários principais que
contribuem como fonte de entrada de nutrientes: o córrego da Gameleira, o rio do Carmo e
os dois córregos da região de Miguelópolis (Figs. 08 e 09). Se a disponibilidade de fósforo
na zona limnética do reservatório pode ainda ser considerada baixa, o mesmo não pode ser
dito em relação aos principais tributários bem como na região de influência do Rio Grande a
montante do reservatório. Durante o estudo, as concentrações de fósforo total variaram
muito entre as estações e os meses de coletas (Fig. 08).

O ponto a montante no Rio Grande chegou a registrar mais de 60 µg.l-1 durante o período
chuvoso. A estação limnética VG2, localizada mais a montante, apresentou concentrações
de fósforo nitidamente mais elevadas do que o ponto VG1, mais próximo à barragem. Já a
estação à jusante foi aquela que apresentou as menores concentrações desse nutriente em
todos os pontos amostrados. Dessa maneira, observando-se o gradiente estabelecido no
corpo principal do complexo de Volta Grande (rio Grande, VG2, VG1 e Jusante) observa-se
uma nítida tendência de acúmulo de fósforo no reservatório. As estações do rio Grande,
VG2, VG1 e Jusante apresentaram médias anuais de 23,53; 20,81; 14,57 e 14,67 µg.l-1 de
P-PO4, respectivamente.
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Os tributários também apresentaram grandes diferenças em relação ao aporte de fósforo. O
ribeirão Gameleira, que drena a região industrial de Uberaba, apresentou as concentrações
mais elevadas quase sempre superiores a 500 µg.l-1 , chegando a ultrapassar 3500 µg.l-1 de
P-PO4. O córrego Gameleira recebe todo o resíduo da indústria FOSFÉRTIL, e tem
apresentado um aumento significativo no aporte de nitrogênio e fósforo para o reservatório.
Em 1990, a concentração de fósforo nesse córrego era de aproximadamente 700µg de P.L-1,
já em 1994 a média foi de 2500 µg de P.L-1 (CEMIG 1996). Nesse estudo o fósforo, as
concentrações de fósforo total variaram entre 261,9 e 3194,4 µg.l-1 de P-PO4 (Fig. 08). Os
baixos valores registrados nos meses de seca podem sido influenciados pela diminuição das
cargas de esgotos industriais.

O ribeirão do Carmo, as estações de coletas FEPASA e Miguelópolis também apresentaram
concentrações elevadas desse nutriente principalmente durante a estação chuvosa ou no final
da seca. As concentrações de fósforo e nitrogênio no rio do Carmo parecem ser
condicionadas, dentre outros fatores, pelo carreamento de sedimentos e nutrientes das
culturas que são desenvolvidas em suas margens. As duas outras duas estações são
importantes uma vez

que nessas regiões ocorrem grandes bancos de macrófitas (ver

abaixo).

As variações temporais das concentrações de nitrogênio total foram menos acentuadas
quando comparadas as de fósforo (Fig. 09). E a tendência observada foi a de exportação
desse nutriente, com medias de 267,10 µg.L-1 para o rio Grande, 278,86 µg.L-1 para o ponto
VG2, 252,43 µg.L-1 para o VG1 e 376,94 µg.L-1 à jusante. O ribeirão da Gameleira, embora
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tenha apresentado novamente as concentrações mais elevadas de nitrogênio, principalmente
durante a estação chuvosa, não teve o destaque observado para o fósforo. Isso pode ser visto
comparando-se os valores das concentrações desse nutriente entre os pontos VG1, VG2 e
Jusante. Os pontos da represa chegam a ter valores até mais elevados do que no córrego
Gameleira durante a estação seca. Os ribeirões de Miguelópolis, Rib. Do Carmo e a
FEPASA também apresentaram elevadas concentrações de nitrogênio total.

Os dados acima não deixam dúvidas no sentido de que o reservatório de Volta Grande retém
fósforo e exporta nitrogênio. Uma das razões para que haja relativamente pouco fósforo na
região limnética, a despeito das grandes entradas alóctones desse nutriente é que o fósforo
que entra no sistema pode ser rapidamente assimilado pela biota produtora (fitoplâncton ou
macrófitas), ou sedimentar, tornando-se temporariamente ou permanentemente indisponível
às comunidades produtoras. A concentração desse elemento disponível aos produtores, em
um determinado período, é uma razão entre a quantidade importada, a reciclagem interna e
as taxas de imobilização. Vários fatores afetam essa dinâmica entre eles: o pH, o tempo de
residência da água, a temperatura, as condições de oxi-redução, e a concentração de certos
íons como o ferro (Kennedy & Walker 1990). O aumento nas taxas de remobilização e de
reciclagem desses nutriente via comunidades aquáticas podem incrementar a produção do
ambiente acelerado o processo de eutrofização (Hutchinson 1973, Pinto-Coelho & Greco
1999). No entanto, essa capacidade de fixação e retenção do fósforo pela biota do
reservatório é limitada e pode-se considerar que o reservatório embora ainda oligotrófico
esteja correndo grande risco de sofrer um agudo e acelerado processo de eutrofização tão
logo a capacidade de fixação e imobilização do fósforo esteja comprometida.
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O papel exportador de nitrogênio atribuído ao reservatório de Volta Grande decorre do
acúmulo de nitrogênio gerado pelo metabolismo de algas e demais consumidores presentes
na coluna d´água associado ao metabolismo dos sedimentos. Existem alguns
microorganismos capazes de fixar o nitrogênio atmosférico, dentre eles várias espécies de
cianobactérias. O zooplâncton também é capaz de liberar grandes quantidades de amônia no
ambiente sendo que esta espécie de nitrogênio pode rapidamente ser oxidada a nitratos pela
ação de bactéria aeróbicas nitrificantes (Pinto-Coelho, 2000). O relativo acúmulo de
nitrogênio é uma característica muito comum em águas de reservatórios tropicais e pode ser
visto como uma indicação clara do papel secundário desse nutriente como agente limitante
para o crescimento de macrófitas e outros produtores primários nesses ecossistemas.

4.3 Macrófitas
A estação da FEPASA parece ser fortemente influenciada pelas cargas de nutrientes
lançadas pelo córrego da Gameleira, devido à proximidade do mesmo. Nessa estação
ocorreu o desenvolvimento de “bancos” monoespécificos de aguapé. Dessa região, as
plantas apresentaram-se, aparentemente, em boas condições nutricionais, sendo plantas de
grande porte. Inicialmente a biomassa da espécie foi de 445,22 g de PS.m-2 em dez/97, que
chegou a acumular 1955,72 g de PS.m-2 em out/98 (Fig.10 A), valor esse comparável a
2027,04 g de PS.m-2 registrada na represa da Pampulha (Greco 1996) e superior a 1494,40 g
de PS.m-2 em lagoas da Nigéria (Sharma & Edem 1991).

Na estação de coleta da região de Miguelópolis foi observado o desenvolvimento de vários
grupos de macrófitas. Das espécies submersas destacam-se os gêneros Utricularia e Najas
e Elodea. Nesta região as espécies de macrófitas flutuantes formam bancos mistos de
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Eichhornia crassipes e Salvinia auriculata. Dentre as estações monitoradas foi a que
apresentou os menores valores de biomassa, não ultrapassando 320 g de PS.m-2. De nov/97
a ju/98, a biomassa por m2 manteve-se mais ou menos constante, uma grande queda é
observada em ago/98 e a produção voltou a crescer em nov/98 (Fig 10 B).

De nov/97 a

jul/98 as duas espécies (E. crassipes e S. auriculata) apresentaram um padrão inverso de
crescimento, a população de S. auriculata apresentou uma produção positiva de biomassa e
a de E. crassipes apresentou perda de biomassa.

A estação Miguelópolis 2 foi caracterizada por uma grande variedade de macrófitas aonde
se destacam os gêneros: Eichhornia, Typha, Nymphea, Elodea, Najas, Polygonum,
Utricularia e Cyperus. Nessa estação E. crassipes cresce em bancos mistos com Salvinia
auriculara e S. minima, estas tratadas como Salvinia spp. E. crassipes foi a espécie
dominante na produção de biomassa. O período de observação foi caracterizado pela perda
de biomassa total ate o mês de jul/98, chegando a atingir 226,20 g de PS.m-2, quando a
produção voltou a crescer. O maior valor de biomassa foi de 963,87 g de PS.m-2, registrado
em fev/98 (Fig. 10 C).

No reservatório de Volta Grande é observado o crescimento de um grande número de
espécies de macrófitas. Muitas dessas não oferecem risco para o ambiente a

são de

importância para a manutenção de populações de peixes e outros animais. Entretanto, foi
observada as espécies Eichhornia crassipes, Salvinia auriculata (espécies livres flutuantes)
e Elodea sp. (espécie submersa) são potencialmente prejudiciais ao sistema e devem ser
monitoradas. Em vários pontos do reservatório observa-se o crescimento de macrófitas
sendo que o aguapé é a espécie de maior distribuição. Esta espécie é observada em grandes
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extensões das margens em algumas ocasiões no meio do reservatório, sendo levadas em
direção à barragem. Muitas vezes foi observado o crescimento de outras plantas em
associação com o aguapé, como por exemplo, Polygonum sp. e Brachiaria sp. Em alguns
pontos Salvinia sp. é a espécie dominante em biomassa.

4.4 Zooplâncton

Foi registrada a ocorrência de seis espécies de Copepoda e oito espécies de Cladocera no
reservatório de Volta Grande (Tab. 1). A biomassa dos organismos zooplanctônicos seguiu
uma distribuição bimodal, com os menores valores registrados nos meses de maio a
setembro/1998 e com picos de abundância e biomassa nos meses chuvosos (Fig.s 11 e 12).
Houve uma nítida dominância dos copépodes calanóides sobre os ciclopóides durante o
período de estudos. O predomínio de Calanoida em relação a Cyclopoida também pode ser
visto como uma característica típica de ambientes menos eutróficos.

Os valores de biomassa total foram fortemente correlacionados com os de temperatura
máxima da coluna d’água (rs = 0,764 p< 0,005 n= 12) e com os valores de temperatura
mínima (rs = 0,809 p< 0,005 n= 12). Os Copepoda apresentaram valores superiores no
período de chuvas e inferiores no período de seca, sendo que Calanoida foi o grupo mais
importante com maiores valores de biomassa (Fig. 12A). Proporcionalmente os nauplii
apresentaram altos valores de biomassa (Fig. 12C). Os cladóceros seguiram o mesmo
padrão com os maiores valores registrados no início do período de estudo. Diaphanosoma
apresentou os maiores valores de biomassa (Fig. 12D) seguido por Ceriodaphnia (Fig. 8E)
e Daphnia gessneri (Fig. 12F). Cabe ressaltar que Daphnia gessneri sofreu um pico de
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biomassa no mês de outubro (6,78 µg P.S. l-1). Moina (Fig. 12H) e Bosmina (Fig. 12G)
mostraram baixos valores de biomassa, sendo que a ultima também teve um pico de
biomassa no mês de out/98.

O teor de fósforo na biomassa do zooplâncton variou de 0,23 % do peso seco em dez/97 a
0,77% do peso seco em abr/98. A concentração de fósforo na biomassa do zooplâncton foi
inversamente relacionada com a concentração fósforo total na água (%P-PO4.PS= 0,758 –
0,017 P-PO4; R2= 0,406; F= 8,868; p< 0,011 n= 15) (Fig. 13A) e também com o fósforo
particulado (%P-PO4.PS= 0,805 – 0,029 P-PO4; F= 18,938; R2= 0,593 p< 0,001 n= 15),
entretanto não mostrou relação com o fósforo dissolvido (%P-PO4.PS= 0,547– 0,008 P-PO4;
F= 0.363; R2= 0,027 p< 0,557 n= 15).

A biomassa de Cyclopoida copepodita, Cyclopoida, Calanoida copepodita, nauplii e
Diaphanosoma foram positivamente correlacionada a concentração de fósforo total na água
(rs = 0,671; 0,706; 0,573; 0,701 e 0,601; p< 0,005, n= 12 ,respectivamente). Cyclopoida
copepodita,

Cyclopoida,

nauplii,

Diaphanosoma

e

Moina

foram

positivamente

correlacionadas com o fósforo dissolvido (rs = 0,566; 0,622; 0,637; 0,755 e 0,538; p< 0.005,
respectivamente). A biomassa de Daphnia não foi correlacionada com a concentração de
fósforo na água. Entretanto, ela foi significativamente correlacionada com a concentração
desse elemento na biomassa do zooplâncton (rs = 0,508 p< 0,005 n= 12), fato também
observado para Moina (rs = 0,567 p< 0,005 n= 12).
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Os valores de biomassa total do zooplâncton negativamente correlacionados com os valores
da razão N:P (rs = - 0,617 p< 0,005 n= 9), mas não mostraram correlação com as
concentrações de nitrogênio total na água (rs = - 0,067 p> 0,005 n= 9).

A comunidade zooplanctônica apresentou forte padrão sazonal, com menores abundâncias e
biomassas no inverno e altos valores do verão. A estação chuvosa (verão) coincide
geralmente com o aumento de temperatura e também com o aumento da concentração de
fósforo disponível que, em parte, pode ter sido carreado por lixiviação ou até acrescentado
pela própria chuva pelo aumento da vazão dos tributários. Esse padrão sazonal do
zooplâncton coincidiu, pelo menos parcialmente, com a disponibilidade de fósforo total no
reservatório, o que pode ser evidenciado pelas correlações significativas entre diversos
componentes do zooplâncton e o fósforo total. O fato das concentrações de fósforo na
biomassa do zooplâncton terem mostrado correlações negativas com a concentração de
fósforo total e particulado evidenciam a prevalência de condições limitantes de fósforo para
o zooplâncton no ambiente. A relação inversa entre a biomassa e as razões N:P corroboram
ainda mais a hipótese de limitação por fósforo.

Foi verificado que Daphnia gessneri apresentou correlação positiva com a concentração de
fósforo na biomassa do zooplâncton, mesmo que sua biomassa total não tenha sido
correlacionada com o fósforo na água. Segundo Sterner & Hessen (1994), o gênero Daphnia
aparenta ser o organismo zooplanctônico com a maior taxa de conteúdo de fósforo. A
abundância de D. gessneri pode alterar os valores de fósforo mensurados na biomassa total
do zooplâncton, uma vez que o gênero possui uma das maiores taxas de requerimento de
fósforo (> que 2,0% do peso seco). No mês de out/98, ocorreu um aumento significativo na
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biomassa e densidade de D. gessneri, e foi observado também um acréscimo nas
concentrações de fósforo total e particulado. Isso pode ser relacionado com a capacidade de
“turnover” apresentada por esse organismo (Pinto-Coelho 1994), indicando a importância
do macrozooplâncton nas taxas de ciclagem interna do fósforo (Pinto-Coelho & Greco
1999).

Os valores de lipídeos presentes na comunidade zooplanctônica foram relativamente
constantes, a média para o período foi de 16,82 % PS (SD± 3.05). O menor valor registrado
foi no mês de set/98 (12,33 % PS) e o maior, em jan/99 (22,01 % PS) (Fig. 14). É
interessante observar que os valores mais elevados foram observados no período
compreendido entre maio e agosto, justamente na época em que foram determinadas as
menores biomassas do zooplâncton.

Os valores de lipídios medidos no macrozooplâncton nesse estudo (de 12,04 a 22,01 % PS;
X= 16,82 SD± 3,05) são significativamente maiores ao registrados para o reservatório da
Pampulha (X= 5,8 SD± 0,8) e também para os do reservatório de Furnas (X= 8,4 e 9,2 %
PS) (Pinto-Coelho et al 1997), essas diferenças podem estar relacionadas com a melhor
qualidade do alimento disponível ao zooplâncton e da eficiência de assimilação dos
organismos.

A comunidade zooplanctônica de Volta Grande é dominada por Calanoida, esses
organismos são adaptados a ambientes com baixo grau de trofia e as baixas concentrações
de fósforo provavelmente não afetam as concentrações de lipídios. Estudos anteriores na
represa de Furnas já evidenciaram que o zooplâncton quando dominado por calanóides em
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regiões oligotróficas pode apresentar teor nutricional mais elevado do que organismos de
regiões eutróficas (Pinto-Coelho et al. 1997). Esse fato possivelmente decorre do fato de que
sob condições eutróficas, embora haja uma relativa abundância de algas, a qualidade
nutricional dessas partículas nutritivas pode, no entanto ser baixa seja devido à toxidez de
algumas espécies de algas ou mesmo a outros mecanismos de defesa contra o pastoreio tais
como a presença de espinhos, o grande tamanho das algas e a presença de cenóbios ou
colônias. Todas essas estruturas e adaptações bioquímicas comprometem a eficiência de
filtração do zooplâncton (Porter, 1977).
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5- CONCLUSÕES
a) o reservatório de Volta Grande apresentou durante o período de estudos (fev/98 a
jan/99) condições ainda tipicamente oligotróficas em sua região limnética. Isto pode
ser atestado pela ausência de déficit de oxigênio no fundo, pelos elevados valores de
transparência da água, pelas baixas concentrações de fósforo, de clorofila-a e pela
dominância de calanóides no zooplâncton.
b) o reservatório recebeu nesse período considerável aporte de fósforo via tributários.
No entanto o sistema ainda consegue fixar esse nutriente em sua biota. Um dos
possíveis efeitos dessa fixação pode ser visto na relativa abundância de bancos de
plantas aquáticas nas proximidades dos tributários que trazem importantes
contribuições de fósforo tais como a região da FEPASA, próxima ao córrego do
Gameleira e a região de Miguelópolis. Em decorrência dessa fixação biológica, as
concentrações desse nutriente foram caindo gradualmente no decorrer do eixo
central da represa atingindo os menores valores no efluente.
c) o reservatório de Volta Grande pode ser visto como um ambiente exportador de
nitrogênio. O nitrogênio gerado no reservatório decorre possivelmente do
metabolismo de microorganismos fixadores de nitrogênio, bem como pela da
atividade excretora de diversos consumidores seja eles invertebrados ou vertebrados.
Merece destaque a comunidade do zooplâncton pela extensão e biomassa que possui
bem como pelo elevado metabolismo que apresenta. Esse excesso de nitrogênio
gerado pelo sistema reforça a hipótese inicial de nosso estudo de que o fósforo seja
realmente o elemento limitante no sistema e, portanto o ponto de partida para a
elaboração de um plano de manejo e de mitigação dos efeitos da eutrofização no
sistema de Volta Grande.
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d) O reservatório apresenta muitos focos de crescimento de macrófitas. No entanto, eles
tendem a se concentrar nas regiões de influência dos tributários que trazem
expressivas contribuições de fósforo e nitrogênio. Assim, macrófitas se
concentraram principalmente na região da estação da FEPASA e na área de
influência do córrego de Miguelópolis. Na região da FEPASA foram observados
grandes bancos monoespecíficos de E. crassipes e E. azurea. A biomassa dessas
plantas chegou acumular 1955,72 g de PS.m-2 em out/98, valor esse comparável a
2027,04 g de PS.m-2 registrada na represa da Pampulha (Greco 1996) e superior a
1494,40 g de PS.m-2 em lagoas da Nigéria (Sharma & Edem 1991). A estação
Miguelópolis foi caracterizada por uma grande variedade de macrófitas aonde se
destacam os gêneros: Eichhornia, Typha, Nymphea, Elodea, Najas, Polygonum,
Utricularia e Cyperus, mas os valores totais de biomassa por unidade de área foram
sempre inferiores aos encontrados na FEPASA.
e) O zooplâncton no reservatório foi dominado por organismos tipicamente habitantes
de ambientes oligotróficos, os copépodes calanóides. Os cladóceros foram também
importantes principalmente os gêneros Diaphanosoma e Daphnia. A comunidade
exibiu um padrão sazonal caracterizado por uma nítida elevação da biomassa dos
principais grupos durante o período chuvoso. As análises estatísticas revelaram a
existência de correlações significativas com a temperatura da água e com a
disponibilidade de fósforo. Foram encontradas evidências de que a comunidade
esteja sendo limitada pelo fósforo.
f) O zooplâncton apresentou teores moderadamente elevados de lipídeos totais
indicando estar sob boas condições nutricionais. Estudos comparativos com outros
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ambientes demonstram que o zooplâncton de ambientes oligotróficos, embora seja
quantitativamente limitado pela comida disponível, pode estar com os níveis de
reservas energéticas altos.

28

6 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barret, S.C.H., 1992. Genetics of weed invasions. In: S.K. Jain & L.W. Botsford (eds),
1992. Applied population biology. Kluwe Academic Plublisher, Netherlands, p: 91-119.
Brix, H. & Chierup, H.H., 1989. the use of aquatic macrophytes in water-pollution control.
Ambio. 18: 100-107.
CEMIG- Companhia Energética do Estado de Minas Gerais, 1996. Relatório técnico
interno. 26p
CETESB, 1974. Realtório final dolevantamento ecológico-sanitário das represas do rio
Grande; considerações sobre a piscicultura e recreação. São Paulo, Sistemas FURNASCEMIG.
Golterman, H.L., Clymo, R.S., Ohnstad, M.A.M. Methods for chemical analysis of
freshwater. (IBP Handbook, n. 8, 2nd ed.). Oxford: Blackwell Scientific Publications,
1978. 213 p.
Gopal, B. 1987. Water Hyacinth. Elsevier Science Plublishers, New York, 471p.
Greco, M.K.B., 1996. Determinação da Produção de Eichhornia crassipes (Mart.) Solms.
na Represa da Pampulha BH/MG, Através dos Métodos Tradicional e Demográfico.
Diss. Mestrado, Belo Horizonte, 72p.
Hutchinson, G.E., 1973. Eutrophication? The scientific background for a contemporary
practical problem. Am. Sci.. 61: 269-279.
Hutchinson, G.E., 1975. A treatise on limnology. Vol. III. Limnological botany. Jonn
Wiley & Sons, Inc., New York, 660p. Imboden, D., 1974. Phosphorus model of lake
eutrophication. Limnol. Oceanogr,. 19: 297 -304.
Ikusima, I., 1983. Human impact on aquatic macrophytes. In: W. Hozner, J.A. Werger & I.
Ikusima (eds). Man’s impact on vegetation. Dr. Junk Publishers, the Hangue. Boston.
London.
Imboden, D., 1974. Phosphorus model of lake eutrophication. Limnol. Oceanogr,. 19: 297
-304.
Kennedy, R.H. & Walker, W.W.1990. Reservoir Dynamics. In: K.W. Thornton, B.L.
Kimmel & F.E. Payne (eds). Reservoir Limnology Ecological Persectives. Jonh Wiley
& Sons, Inc., New York, p: 109-131.
Kawai, h. & Grieco, V.M., Utilização do aguapé para tratamento de esgoto doméstico.
DAE. 153: 79-90.

29

Margalef, R., 1983. Limnología. Ediciones Omega, Barcelona, 1010p.
Mitchell, D.S. 1974. Water weeds. In: D.S. Mitchell (ed). Aquatic vegetation and its use
and control. Unesco, Paris, P: 13-23.
Moss, B., 1982. Ecology of Fresh Water. Blacwell Scientific Publications, London, 332p.
Murphy, J. & Riley, J.P., 1962. A modified single solution method for thedetermination of
phosphate in natural water. Analytica Chimica Acta, 27: 31 -36.
NAS - National Academy of Sciences, 1976. Making aquatic weeds useful: some
perspectives for developing coutries. Washington, 174p.
Paiva, M.P., 1982. Grandes rrepresas do Brasil. Editerra, Brasília, 307p.
Pinto-Coelho, R.M. & Greco, M.K.B., 1999. The comtribuition of Eichhornia crassipes and
zooplankton to the internal cycling of phosphorus in the eutrophic Pampulha Reservoir,
Brazil. Hydrobiologia, 415:115-127.
Pinto-Coelho, R.M. Fundamentos em Ecologia. Artes Médicas, Porto Alegre, 252 p.
Sharma, B.M. & Edem, E.S., 1991. Ecophysiological studies on water hyacinth in the
nigerian waters. Pol.Arch.Hydrobiol., 38?381-395.
Van Huet, H.J.W.J., 1992. Phosphorus eutrophication in the SW Frisian lake district 2.
Phosphous balances and simulation of reduction scenarios. Hydrobiologia 233: 271-281.
Vollenweider, R.A., 1987. Scientific concepts and methodologies pertinent to lake research
and lake restoration. Schweiz. Z. Hidrol,. 49: 129-147.
Westlake, D. I., 1965. Some basic data for investigations of the productivity of aquatic
macrophytes. Men. Inst. Ital. Idrobiol., 18: 299-248.

30

4 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alves, C.B.M. & Vono, V., 1997. A Ictiofauna do córrego Gameleira, afluente do rio
Grande- Uberaba (MG). Acta Limnol. Bras. 9: 23-31.
Arcifa, M. S., Silva, L. H. S. da, Silva, M.H. L. da, 1998. The planktonic community
in a tropical brazilian reservoir: composition, fluctuations and interactions. Rev.
Bras. Biol. 58: 241-254.
Bottrell, H. H., Duncan, A., Gliwicz, Z. M., Grygierek, E., Herzig, A. & HiibrichtIlkows, I., 1976. A review of some problems in zoopankton production studies.
Norweigian Journal of Zoology. 24: 419-456.
CEMIG- Companhia Energética do Estado de Minas Gerais, 1996. Relatório
Técnico Interno. 26p.
CETESB, 1974. Relatório Final do Levantamento Ecológico-Sanitário das
Represas do Rio Grande; Considerações Sobre a Piscicultura e a Recreação.
São Paulo, Sistemas FURNAS-CEMIG.
de Bernardi, R.,1984. Estimation of zooplankton abundance. In: Dowing, J. A.,
Rigler, F. H. A manual on methods for the assessment secundary productivity
in freshwaters. Oxford, Blackwell Sci. Publ., 59-63 p.
Esteves, F. A., 1998. Fundamentos de Limnologia. Interciência, FINEP, Rio de
Janeiro, 602 p.
Golterman, H.L., Clymo, R.S., Ohnstad, M.A.M. Methods for Chemical Analysis of
Freshwater. (IBP Handbook, n. 8, 2ed.). Oxford: Blackwell Scientific Publications,
1978. 213 p.
Henry, R., 1993. Primary production by phytoplankton and its controlling factors in
Jurumirim Reservoir (São Paulo, Brazil). Rev.Brasil.Bio., 53 (3): 489-499.
Hutchinson, G.E., 1967. A Treatise on Limnology. Vol. II. Introduction to lake
biology and the limnoplankton. Jonn Wiley & Sons, Inc., New York, 1115 p.
Imboden, D., 1974. Phosphorus model of lake eutrophication. Limnol. Oceanogr.,
19: 297 -304.
Lopes. R. M., Lansac-Tôha, F. A., Vale, R. do & Junior, M. S., 1997. Comunidade
zooplactônica do reservatório de Segredo. In: Agostinho, A. A. & Gomes, L. C.
1997. Reservatório de Segredo. Maringá, EDUEM, 387p.
Margalef, R., 1983. Limnología. Ediciones Omega, Barcelona, 1010p.

31

Masundire, H. M., 1994. Mean individual dry weigth and length of some
zooplankton of lake Kariba. Hydrobiologia, 272: 231-238.
Mccauley, E., 1984. The estimation of the abundance and biomass of zoopankton
in samples. In: Dowing, J. A., Rigler, F. H. A manual on methods for the
assessment secundary productivity in freshwaters. Oxford, Blackwell Sci.
Publ., 228-265 p.
Melão, M. G. G., 1999. A produtividade secundária do zooplâncton: Métodos,
implicações, e um estudo na lagoa Dourada. In: Henry, R., 1999. Ecologia de
Reservatórios: Estrutura, Função e Aspectos Sociais. Botucatu, FUNDIBIO:
FAPESP, 800 p.
Moss, B., 1982. Ecology of Freshwater. Blacwell Scientific Publications, London,
332p.
Murphy, J. & Riley, J.P., 1962. A modified single solution method for the
determination of phosphate in natural water. Analytica Chimica Acta, 27: 31 36.
Pinto-Coelho, R.M., 1987. Flutuações sazonais e de curta duração na comunidade
zooplanctônica do lago Paranoá, Brasília, D. F., Brasil. Rev. Bras. Biol.,
47(1/2): 17-29.
Pinto-Coelho, R. M., 1994. Limnological perspectives for the control of
eutrophication in a large tropical reservoir. In: Ecology and human impact on
lakes and reservoirs in Minas Gerais with special reference to future
development and management strategies. Belo Horizonte, SEGRAC, 193 p.
Pinto-Coelho, R.M., de Moura, R. T., Moreira, A. 1997. Zooplankton and bactéria
contribution to phosphorus and nitrogen internal cycling in a tropical and
eutrophic reservoir: Pampulha lake, Brazil. Int. Rev. Ges. Hydrobio. 82(2): 185200.
Pinto-Coelho, R.M., Amorim, M.K., Costa, AR., 1997. Temporal dynamics in the
zooplankton of two tropical reservoirs of different trophic status. Verh. Internat.
Verein. Limnol., 26: 584-587.
Pinto-Coelho, R.M., 1998. Effects of eutrophication on seasonal patterns os
mesozooplankton in a tropical reservoir: a 4-year study in Pampulha lake, Brazil.
Freshwater. Biol. 40(1): 159-173.
Pinto-Coelho, R.M., Greco, M. K. B., 1999. The contribuition of water hyacinth
(Eichhornia crassipes) and zooplankton to the internal cycling of phosphorus in
the eutrophic Pampulha reservoir, Brazil. Hydrobiologia. 411: 115-127.

32

Porter, K. G., 1996. Integrating the Microbial Loop and the Classic Food Chain into
a Realistic Planktonic Food Chain. In: Polis, G. A. & Winemiller, K. O. Food
Webs: Integration of Patterns & Dynamics. New York, Chapman & Hall, 472
p.
Pourriot, R. & Champ, P. , 1982. Consommateurs et production secondaire. P:
49-112. In: R. Pourriot, J. Capblancq, P. Champ & J. A. Meyer (eds) Écologie
du plancton des eaux continentales. 1982. Masson , Paris 198p
Rolla, M.E., Dabés, M.B.G.S., França, R.C. & Ferreira, E.M.V.M, 1994.
Limnological assessment of Volta Grande, Minas Gerais/São Paulo, Brazil. Acta
Limnol. Brasil., 5: 73-84.
Ryding, S.O & Rast, W. 1992. El control de la eutrofización en lagos y
pantanos. Madrid, Pirámide, 375p.
Santos, G. B., Barbosa, P. M.M., Vieira, F. & López, C. M. de, 1994. Fish and
zooplankton community structure in reservoirs of southeastern Brazil: effects of
the introduction of exotic predatory fish. In: Ecology and human impact on
lakes and reservoirs in Minas Gerais with special reference to future
development and management strategies. Belo Horizonte, SEGRAC, 193 p.
Siegel, S., 1975. Estatística não-paramétrica (para as ciências do comportamento).
McGraw-Hill, São Paulo, 350p.
Sterner, R. W. & Hessen, D. O., 1994. Algal nutrient limitation of aquatic herbivores.
Annual Review of Ecology and Systematics. 25: 1-29.
Urabe, J., Sterner, R. W., 1996. Regulation of herbivore growth by the balance of
light and nutrients. Ecology. 93: 8465-8469.
Van Huet, H.J.W.J., 1992. Phosphorus eutrophication in the SW Frisian lake district
2. Phosphorus balances and simulation of reduction scenarios. Hydrobiologia,
233: 271-281.
Vollenweider, R.A., 1979. Das nährstoffbelastungskonzept als Grundlage für
denexternen Eingriff in den Eutrophierungsprozess stehender Gewässer und
Talsperren. Zeitschr. Wasser Abwasser-Forsch. 12: 46-56.
Vollenweider, R.A., 1987. Scientific concepts and methodologies pertinent to lake
research and lake restoration. Schweiz. Z. Hidrol,. 49: 129-147.
Wetzel, R. G., 1983. Limnology. 2ed.. W. B. Suders, New York, 234 p.
Zöllner, N. & Kirsch, K., 1962. Über die quantitative Bestimmung von Lipoiden
(allen bekannten plasmalipoiden) gemeinsamen sulfophosphonirlen reaktion. Z.
f. die Ges. Experm. Med. 135: 545-561.

33

Tabela 2: Lista de espécies de crustáceos do reservatório de Volta Grande.
ORDEM
CALANOIDEA

CICLOPOIDA

ESPÉCIE
Argyrodiaptomus furcatus
Notodiaptomus iheringi
Notodiaptomus cf nordestinus
Mesocyclops longisetus
Thermocyclops decipiens

Thermocyclops minutus
CLADOCERA

Bosmina hagmanni
Bosminiopsis deitersi
Ceripodaphnia cornuta
Ceripodaphnia rigaudi
Daphnia gessneri
Diaphanosoma birgei
Diaphanosoma spinulosum
Moina minuta

Espécies identificadas por Maria Beatriz Dabés para o ano de 1999. Dados gentilmente cedidos por
Maria Edith Rolla (CEMIG)
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Títulos das Figuras
1) Mapa do reservatório de Volta Grande, localizado no baixo Rio
Grande entre os estados de São Paulo ao sul e Minas Gerais ao
norte. A figura ainda traz a localização da cidade de Uberaba,
Miguelópolis, M. de Aramina, Água Comprida e Conc das Alagoas.
Coordenadas geográficas são também apresentadas.
2) Transparência da água e profundidade da zona eufótica no ponto
limnético VG1 durante o período de estudos.
3) Isolíneas de temperatura da água no ponto limnético VG1,
reservatório de Volta Grande , durante o período de estudos.
4) Isolíneas de oxigênio dissolvido no ponto limnético VG1, reservatório
de Volta Grande , durante o período de estudos.
5) Concentrações de fósforo total, particulado e dissolvido (A),
nitrogênio total (B) e razão nitrogênio : fósforo (massa) (C) no ponto
limnético VG1, reservatório de Volta Grande , durante o período de
estudos.
6) Variação temporal da clorofila-a e da biomassa total de zooplâncton
no ponto limnético VG1, reservatório de Volta Grande , durante o
período de estudos.
7) Variação temporal do fósforo total em alguns dos tributários e
estações limnéticas e ponto a jusante no reservatório de Volta
Grande durante o período de estudos.
8) Variação temporal do nitrogênio total durante o período de estudos.
9) Variação temporal do fósforo total em alguns dos tributários e
estações limnéticas e ponto a jusante no reservatório de Volta
Grande durante o período de estudos.
10) Biomassa de macrófitas em três pontos selecionados para estudos
intensivos demacrófitas no reservatório de Volta Grande: FEPASA
(A), Miguelópolis-1 (B) e Miguelópolis-2 (C).
11) Variação temporal da biomassa dos principais grupos de organismos
zooplanctônicos no reservatório de Volta Grande durante o período
de estudos.
12) Teores de fósforo na biomassa do zooplâncton e de fósforo total na
água (A) e de lipídeos totais na biomassa do zooplâncton em um
ponto limnético da represa de Volta Grande, MG/SP. Barras verticais
em (B) representam o erro padrão da média.
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Fig. 01 – Área de Estudo.
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