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INTRODUÇÃO	  
	  	  	  	  	  	  Nos	  úl8mos	  anos,	  o	  lago	  	  a8ngiu	  	  um	  estado	  	  hipereutrófico	  	  com	  ocorrência	  
de	  florações	  de	  cianobactérias	  nocivas.	  	  Em	  	  2009,	  foi	  	  iniciado	  	  o	  	  projeto	  	  de	  
recuperação	  	  com	  diversas	  	  ações	  	  buscando	  a	  redução	  	  no	  aporte	  de	  nutrientes.	  A	  
par8r	  da	  aplicação	  teste	  de	  Phoslock®,	  foi	  iniciado	  o	  monitoramento	  mensal	  da	  
qualidade	  de	  água	  e	  plâncton.	  

ÁREA	  DE	  ESTUDO	  

•  Litoral	  norte	  do	  RS,	  Imbé	  –	  unidade	  UFRGS,	  
próx.	  Laguna	  Tramandaí	  

•  Lago	  construído	  há	  ±	  20	  anos	  
•  Área	  =	  882	  m2	  /	  Profundidade	  máx.	  =	  1,5	  m	  
•  Camada	  de	  lodo	  40	  cm	  de	  espessura	  

•  Animais	  do	  minizoológico	  não	  adequados	  
a	  viveiros	  

•  Garças	  ujlizando	  as	  árvores	  como	  
dormitório	  

•  Falta	  de	  manutenção	  
•  Florações	  de	  Microcys(s	  aeruginosa	  

Figura	  1	  –	  Localização	  da	  área	  de	  estudo.	  

OBJETIVOS	  
 	  Caracterizar	  a	  comunidade	  zooplanctônica	  	  quanto	  às	  variações	  sazonais	  
na	  composição	  e	  abundância,	  em	  resposta	  ao	  manejo	  efetuado.	  	  
 	  Realizar	  	  análise	  temporal,	  	  correlacionando	  :	  	  	  	  
	   *	  fatores	  abió8cos	  (]sicos	  e	  químicos);	  
	   *	  fatores	  bió8cos	  (zooplâncton	  e	  fitoplâncton)	  

MATERIAL	  E	  MÉTODOS	  
 Ponto	  de	  coleta:	  central	  
 Coleta	  de	  água	  para	  análises	  ]sicas	  e	  químicas:	  	  semanais	  após	  a	  
aplicação	  do	  Phoslock®	  (1⁰	  mês),	  	  mensais	  (até	  completar	  1	  ano)	  
 	  Amostras	  de	  água	  filtrando	  50L	  em	  rede	  malha	  25	  µm,	  para	  análises	  
quan8ta8va	  e	  qualita8va	  de	  zooplâncton.	  

RESULTADOS	  

Figura	  2	  –	  Análise	  dos	  Componentes	  Principais	  	  em	  escala	  sazonal.	  

Figura	  3	  –	  Distribuição	  	  temporal	  da	  biomassa	  dos	  grupos	  da	  comunidade	  zooplanctônica.	  

Figura	  4	  –	  	  Relação	  	  entre	  a	  biomassa	  total	  do	  zooplâncton	  e	  de	  cianobactérias.	  

Figura	  5	  –	  	  Relação	  	  entre	  a	  biomassa	  total	  do	  zooplâncton	  e	  de	  cloro]ceas.	  

Figura	  6	  	  –	  	  Distribuição	  temporal	  da	  biomassa	  dos	  organismos	  dominantes.	  

CONCLUSÕES	  
 Mudança	  na	  comunidade	  fitoplanctônica	  –	  redução	  FSR	  
 Alteração	  sucessiva	  na	  cadeia	  trófica,	  com	  uma	  variação	  na	  composição	  e	  
abundância	  do	  zooplâncton	  do	  lago.	  
 Compe8ção	  entre	  as	  espécies	  dominantes	  do	  zooplâncton	  em	  resposta	  à	  
alteração	  cianobactérias/	  cloro]ceas.	  
 Necessidade	  de	  relação	  interespecífica	  entre	  zooplâncton	  e	  fitoplâncton	  
(Estudos	  em	  cul8vo	  laboratorial).	  	  	  

APOIO:	  BIC/PROPESQ	  

Tabela	  1	  –	  	  Variáveis	  ]sicas	  e	  químicas	  analisadas.	  

Análises	  quanjtajvas	  
 Câmara	  de	  S-‐R	  
 Densidade	  (ind.m-‐3)	  
 Biomassa	  (mg.L-‐1)	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Romferos	  e	  Ciliados	  -‐	  densidade	  X	  volume	  celular	  =	  biovolume	  
(µm3.mL-‐1)	  (Rupner-‐Kolisko,	  1977)	  	  
	   Onde:	  1mm3.L-‐1	  =	  1mg.L-‐1	  (Wetzel	  &	  Likens,	  2000)	  

	   Cladóceros	  e	  Copépodos	  –	  cálculo	  de	  regressão	  =	  
comprimento	  X	  peso	  seco	  (Malley	  et	  al.,	  1989;	  Dumont	  et	  al.,	  1975)	  

Análises	  estájsjcas	  	  
 Descri8va	  dos	  parâmetros	  bió8cos	  e	  abió8cos	  
 Análise	  de	  correlação	  (r-‐Pearson)	  
 Análise	  mul8variada	  (ACP)	  


