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RESUMO
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A geração de gases dentro de reservatórios, contribuintes para o efeito estufa, é um
dos possíveis impactos causados por esses sistemas ao meio ambiente. Dentro deles, a
comunidade zooplanctônica constitui uma fonte de carbono sendo que ela ainda estaria sob
a influência de vários fatores associados a características morfométricas e idade desses
ecossistemas. O presente estudo objetivou caracterizar a comunidade zooplanctônica bem
como verificar a sua abundância e biomassa (conteúdo de carbono), em quatro reservatórios
tropicais do sistema FURNAS S.A., e através deles diferenciar os ambientes temporalmente
e espacialmente. O estudo foi realizado durante três períodos hidrológicos distintos (antes
da chuva, depois da chuva e seca) em estações de coleta localizadas nas zonas fluvial,
intermediária e lacustre de cada reservatório. A riqueza variou entre 101 táxons, em Serra
da Mesa e 125, em Manso. A abundância total média variou entre 46 ind.l-1, em Corumbá e
120 ind.l-1, em Serra da Mesa. Os táxons mais freqüentes e de maior abundância nos quatro
reservatórios foram Collotheca spp., Conochilus spp., Conochilus coenobasis, Conochilus
unicornis, Keratella americana, Keratella cochlearis, Lacinullaria sp., Ptygura spp.,
Synchaeta stylata, Bosmina hagmani, Ceriodaphnia cornuta, Ceriodaphnia silvestrii,
Daphnia gessneri, Diaphanosoma spp, Diaphanosoma birgei, Diaphanosoma spinulosum,
Moina minuta e copépodos das ordens Calanoida e Ciclopoida (adultos e jovens). O
reservatório de Serra da Mesa apresentou as maiores abundâncias nos três períodos
estudados e Itumbiara foi o reservatório em que as densidades pouco se alteraram no
decorrer do estudo. Em geral, os copépodos foram os que contribuíram com a maior
densidade e maior biomassa em todos os reservatórios, com exceção de Manso no período
depois da chuva no qual os rotíferos apresentaram maior densidade. Já em Serra da Mesa,
antes da chuva e em Manso, depois da chuva, a maior biomassa foi dada pelos cladóceros.
Em todos os reservatórios rotíferos, protozoários e naúplios contribuíram muito pouco para
a biomassa. A comunidade zooplanctônica não mostrou nenhum padrão espacial nem de
densidade nem de biomassa dentro dos diferentes compartimentos de cada reservatório,
entretanto, em Serra da Mesa e Corumbá, os valores de densidade e biomassa variaram de
forma coincidente, enquanto que em Manso ocorreu uma diferenciação no período após a
chuva. Itumbiara foi o mais heterogêneo espacialmente, em relação aos valores de biomassa
e densidade, dentre todos os reservatórios estudados. As análises de correlação entre
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densidade e biomassa mostraram altos valores de correlação entre as duas variáveis em
todos os reservatórios, entretanto, a biomassa parece ser mais influenciada quando a
densidade se encontra em baixos valores. A comunidade zooplanctônica contribuiu com
significantes valores de densidade e biomassa em todos os ambientes estudados, de maneira
que sua importância como fonte contribuinte para o estoque de carbono de reservatórios
parece ser alta. Por outro lado, pouco se sabe da biomassa (conteúdo de carbono) como um
todo dessa comunidade em diferentes ambientes e reservatórios tropicais.
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Gases generation, as contributor to the greenhouse, inside reservoirs it is one of the
possible impacts caused for these systems to environment. Inside reservoirs, the
zooplankton community had constituted one source of carbon so that this community
would be also under influence of other factors associated with morphometric features and
age these ecosystems. The present study aimed to characterize the zooplankton community
and to verify its abundance and biomass (carbon content), in four tropical reservoirs of
FURNAS S.A. SYSTEM, and to differ through them the environments temporarily and
spatially. This study was accomplished during three different hydrological periods (before
rain, after rain and dry season) in sampling stations located in riverine zone, transition zone
and lacustrine zone. Richness ranged between 101 taxa, in Serra da Mesa and 125 taxa in
Manso. The total average abundance ranged between 46 ind-1 , in Corumbá and 120 ind.l-1,
in Serra da Mesa. The taxa with more frequency and abundance in four reservoirs were
Collotheca spp., Conochilus spp., Conochilus coenobasis, Conochilus unicornis, Keratella
americana, Keratella cochlearis, Lacinullaria sp., Ptygura spp., Synchaeta stylata,
Bosmina hagmani, Ceriodaphnia cornuta, Ceriodaphnia silvestrii, Daphnia gessneri,
Diaphanosoma spp, Diaphanosoma birgei, Diaphanosoma spinulosum, Moina minuta and
copepods Calanoida and Cyclopoida (adults, copepodids and nauplii). Serra da Mesa
reservoir presented the greatest abundance in the three periods studied and Itumbiara was
the reservoir in which the densities changed a little during the study. Generally, copepods
were the ones that contributed with the greatest density and biomass in all reservoirs,
except in Manso reservoir after the rainy season where rotifers presented the major density.
On the other hand, in Serra da Mesa, before rain and in Manso, after rain, cladocerans were
responsible for the higher biomass. Rotifers, protozoa and nauplii contributed very little to
biomass in all reservoirs. The zooplankton community didn’t show any spatial pattern
neither density nor biomass inside the different compartments from every reservoir.
Nevertheless, in Serra da Mesa and Corumbá, the density and biomass values ranged
proportionally. Whereas in Manso occured a differentiation after the rainy season.
Itumbiara was the most heterogeneous spatially in relation to biomass and density values
among all reservoirs studied. The Correlation Analysis between density and biomass
presented higher values of correlation among two variables in all reservoirs. However,
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biomass appears to be more influenced when the density is in lowest values. The
zooplankton community contributed with significative density and biomass values in all
environments studied so that its importance as contributor source to the reservoirs’ carbon
reserve appears to be higher. On the other hand, little information is known about biomass
(carbon content) as a whole in different tropical environments and reservoirs.
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