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INTRODUÇÃO GERAL 

As civilizações, ao longo da história, enfrentaram diversos problemas de caráter 

ambiental, muitas vezes sendo determinantes no sucesso ou declínio dessas sociedades 

(Diamond, 2007). Atualmente, as questões ambientais continuam sendo fundamentais, e 

abordam todas as esferas de discussão. 

Os componentes metálicos são comuns na litosfera, e fazem parte de inúmeros ciclos 

biológicos e geológicos naturais. Tais bens minerais são empregados nos mais 

diversificados produtos e aplicações. Nosso aprimoramento e qualidade de vida têm sido 

reforçados com a utilização de substâncias minerais metálicas e não-metálicas, 

combustíveis fósseis e pedras preciosas extraídas do meio ambiente (DNPM 2009). Dentre 

as atividades antrópicas que merecem destaque em função da diversidade e magnitudes de 

impactos está a mineração (Ripley, 1996). 

A importância deste setor para economia brasileira é significante, com destaque para 

a produção de minério de Ferro, nióbio, manganês, alumínio (bauxita) entre outros 

minérios (IBRAM, 2012). No entanto, a principal característica da mineração é a inevitável 

produção de um grande volume de material indesejado (estéreis e rejeitos), envolvendo 

elevadas modificações no contorno da paisagem e promovendo alterações químicas e 

biológicas no ambiente. (Antunes et al., 2007) 

Com um elevado potencial de riscos ambientais, superior aos registrados em outros 

estados (Tonidandel, 2011), destaca-se o estado de Minas Gerais, pois lidera a produção de 

minérios no país (IBRAM, 2012), além de possuir um histórico de desenvolvimento 

vinculado a atividades de mineração. Dentro do território mineiro, a região do Quadrilátero 

Ferrífero se destaca, visto que se caracteriza como uma das mais importantes províncias 

minerais brasileiras, sendo reconhecido internacionalmente por suas expressivas reservas 

minerais (Marrent et al., 2011). Essa região contém um conjunto de rochas arqueanas e 

paleoproterozóicas que vem sendo exploradas desde o final do século XVII por abrigar 

grandes jazidas minerais de interesse econômico, tais como o ferro, alumínio, ouro, 

manganês e pedras semipreciosas, dentre outros. 

De acordo com Araujo (2006), como principal recurso natural afetado pela 

mineração destaca-se a água, que ao entrar em contato com o minério e as rochas 

associadas, possui a capacidade de carregar consigo o material particulado. Se estes 

atingirem rios ou lagos, efeitos indesejáveis na turbidez e assoreamento do corpo receptor 
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podem ocorrer assim como a alteração dos parâmetros geoquímicos das águas, dos 

sedimentos de fundo e dos sedimentos em suspensão, causando alterações nos parâmetros 

de qualidade e efeitos tóxicos nos organismos aquáticos (Ripley et al. 1996). Desse modo, 

existe um constante conflito entre a mineração e a sociedade frente às questões hídricas 

(Rebouças et al. 2006).   

A comunidade planctônica está entre os principais afetados por alterações nas 

características dos corpos d’água, pois possui papel central na dinâmica dos ecossistemas 

aquáticos principalmente na ciclagem de nutrientes e fluxo de energia, visto que são 

atuantes diretos e indiretos na transferência de energia para os níveis tróficos mais altos 

(James, 1991).   

Neste contexto, insere-se a comunidade zooplanctônica composta 

predominantemente por protozoários, rotíferos, copépodes e cladóceros (Sipaúba-Tavares e 

Rocha, 2001). O zooplâncton caracteriza-se por ser um importante elo intermediário na 

cadeia alimentar, com uma forte influência nos processos ´´bottom-up`` e ´´top-down``. 

Tal comunidade tem sido utilizada como um bioindicador ecossistêmico (Lampert, 1997), 

pois suas sucessões e distribuições espaciais são resultados de diferenças na tolerância 

ecológica para vários parâmetros bióticos e abióticos do ambiente. 

Os organismos zooplanctônicos vêm sendo considerados como excelentes 

bioindicadores (Escribano e Hidalgo, 2000; Kumari et al., 2007), especialmente em função 

de suas rápidas respostas aos impactos, sendo o seu monitoramento muitas vezes mais 

eficiente que o baseado apenas na mensuração de parâmetros físicos e químicos (Alaba-

tercedor, 1996). No entanto, a maioria dos trabalhos realizados avalia o efeito da 

eutrofização na comunidade zooplanctônica (Lovik and Kjelliberg, 2003; Sousa et al., 

2008; Anneville et al, 2007; Hsieh et al., 2011; Molinero et al, 2006), mas poucos trabalhos 

enfatizam as alterações oriundas de atividades minerárias sobre esta comunidade (Bozelli, 

1994; Maia-Barbosa e Bozelli, 2006; Vandysh, 2004).  

Além dessa abordagem clássica, outra perspectiva que considere o aspecto alimentar 

do zooplâncton pode ser importante para o entendimento das alterações ecossistêmicas, 

pois é uma relevante característica funcional (Diaz e Cabido, 2001). Desse modo as 

características funcionais de organismos zooplanctônicos têm sido aplicadas em estudos 

recentes (Bertani et al., 2012; Obertegger et al., 2011) e podem ser consideradas uma 

potencial ferramenta na detecção de impactos ao ambiente aquático.  
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Com o objetivo de determinar os efeitos das diferentes atividades mineradoras sobre 

a qualidade da água e a comunidade zooplanctônica, este trabalho analisou três diferentes 

barragens artificiais da Bacia do Mata Porcos, com diferentes impactos resultantes da 

extração de diferentes minerais (mineração de caulim, mineração de ferro e uma sem 

impactos diretos de mineração). Na comunidade zooplânctonica, foram avaliados aspectos 

da composição, abundância, distribuição espacial (vertical), diversidade e dinâmica entre 

os grupos alimentares (Obertegger et al., 2011). A abordagem funcional pode melhorar 

a capacidade de prever como as mudanças ambientais afetam a estrutura da comunidade 

(Barnett e Beisner, 2007), pois independe de uma identificação ao nível máximo de 

espécie. Em adição, os aspectos funcionais relacionados à aquisição de alimento podem 

estar associados ao sucesso de algumas espécies em colonizar ambientes impactados. 

Desta forma, a presente dissertação está dividida em dois capítulos centrais: 

Capítulo 1- Composição e distribuição espacial do zooplâncton em barragens receptoras de 

rejeitos minerais no quadrilátero ferrífero. 

Capítulo 2– Zooplâncton como indicador de poluentes de origem minerária em barragens 

artificiais da bacia do ribeirão mata porcos (MG). 
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1. CAPÍTULO I 

COMPOSIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DO ZOOPLÂNCTON 

EM BARRAGENS RECEPTORAS DE REJEITOS MINERAIS NO 

QUADRILÁTERO FERRÍFERO.  

Resumo 

A mineração exerce um papel fundamental na economia dos principais países. Contudo, as 

preocupações frente aos impactos causados pela exploração mineral, com destaque aos 

recursos hídricos é, com frequência, um dos aspectos de conflito mais eminentes na 

interface mineração e sociedade. Este estudo foi realizado em barragens afetadas por 

rejeitos originários de atividades minerárias, compreendendo os aspectos limnológicos e a 

composição e distribuição espacial do zooplâncton em três sistemas localizados no 

Quadrilátero Ferrífero (MG). Foram selecionados três ambientes com características 

distintas: uma barragem sob efeito direto da extração de caulim (Barragem Caulim), outra 

barragem sob influência da mineração de ferro (Barragem Ferro) e uma terceira 

considerada sem entrada direta de rejeitos minerários (SEDR). Do ponto de vista 

limnológico, os reservatórios Caulim e Ferro apresentaram extrema redução sazonal da 

transparência da água com valores sempre inferiores a 1m (Secchi). Não foi observada 

estratificação térmica nos lagos, e a biomassa algal foi bastante reduzida (máximo de 13 

µg/l), com oscilação sazonal entre os estados oligotróficos e mesotróficos. Os indicadores 

quantitativos da comunidade zooplanctônica apontaram para uma baixíssima diversidade 

de espécies (< 1,5 H’) em todas as barragens, o que indica efeitos de impacto difusos, além 

dos efeitos diretos da mineração. Foi observada ainda uma redução expressiva da 

densidade zooplanctônica (máximo de 55ind/l), especialmente na barragem Caulim, onde a 

densidade máxima observada não ultrapassou 25ind/l. A distribuição vertical do 

zooplâncton apresentou em geral, um padrão comum às barragens, sendo observado um 

distanciamento entre os máximos zooplanctônicos e os picos verticais de biomassa algal. 

Esses resultados indicam que os efeitos de atividades minerárias podem afetar 

substancialmente a comunidade zooplanctônica, reduzindo não apenas sua estrutura 

taxonômica, mas principalmente a possibilidade de aproveitar habitats mais favoráveis ao 

seu desenvolvimento, como aqueles associados aos locais de máxima disponibilidade 

alimentar. Esses padrões podem ter potenciais efeitos sobre a estrutura da cadeia trófica 

aquática. 
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Abstract 

Mining plays a fundamental role in the economies of major countries. However, the 

concerns facing the impacts of mineral exploration, with emphasis on water resources, is 

one of the most prominent aspects of conflict at the interface around mining and society. 

This study was conducted in dams affected by tailings originated from mining activities in 

the Quadrilátero Ferrífero (MG), including limnological aspects, composition and spatial 

distribution of zooplankton. Three environments with different characteristics were 

selected: the first one was under direct effect of the extraction of caulim (Caulim Dam); the 

second was under the influence of iron mining (Iron Dam), and the third environment was 

considered with no direct input from mining tailings (SEDR). From the standpoint of 

limnological, reservoirs Caulim and Iron showed extreme seasonal decrease in water 

transparency with values always less than 1m (Secchi disc). There was no thermal 

stratification in lakes and algal biomass was quite low (maximum of 13µg/l), with seasonal 

oscillation between oligotrophic and mesotrophic states. Quantitative indicators of 

zooplankton registered a very low species diversity in all dams (<1.5 H '), indicating 

effects of diffuse impact, beyond the direct effects of mining. It was also observed a 

significant reduction of zooplankton density (maximum 55ind/l), especially in the dam 

Caulim, where the maximum density observed did not exceed 25ind/l. The vertical 

distribution of zooplankton showed, in general, a common pattern in all the dams, being 

observed a gap between the maximum zooplankton and vertical peaks of algal biomass. 

These results indicate that the effects of mining activities can substantially affect the 

zooplankton, reducing not only their taxonomic structure, but mainly the possibility of 

using habitats most favorable to its development, such as those associated with the local 

maximum food availability. These patterns may have potential effects on the structure of 

the aquatic trophic chain. 
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1.1. INTRODUÇÃO 

A mineração é um empreendimento local com forte impacto na economia de grandes 

países como Brasil, Estados Unidos, Canadá e Alemanha, e encontra-se em constante 

expansão (IBRAM 2012). No entanto, durante a extração mineral um elevado volume de 

material particulado é liberado, com impacto considerável para o meio ambiente, 

principalmente ao ambiente aquático (Araujo, 2006). Neste contexto, os ecossistemas 

aquáticos das regiões minerárias estão sob constante influência dos particulados 

produzidos ao longo e após o processo de extração. 

Dentre as modificações no ambiente aquático, causadas pelo processo minerário, 

destaca-se a turbidez inorgânica, que decorre principalmente de particulados depositados 

nos sedimentos e que, frequentemente, entram em suspensão modificando as propriedades 

químicas, físicas e biológicas do ecossistema aquático (Ripley et al. 1996). Esses 

particulados dispersam a luz (Kirk, 1994) levando a um declínio na produtividade primária 

(Alabaster e Lloyd, 1982; Grobbelaar, 1985) e a presença de rejeitos minerais sobre os 

sedimentos naturais impede o intercâmbio de nutrientes com a coluna de água (Roland & 

Esteves, 1993). Além disso, as grandes partículas em suspensão aceleram as taxas de 

sedimentação do carbono orgânico, especialmente do fitoplâncton (Esteves et al, 1994;. 

Ferrão-Filho e Esteves, 1994) e as pequenas partículas em suspensão podem ser ingeridas 

pelo zooplâncton (Bozelli, 1994).  

A comunidade zooplanctônica tem se mostrado uma boa indicadora de alterações no 

ambiente aquático (Contreas et al. 2009), pois estressores naturais e antropogênicos muitas 

vezes reduzem a diversidade taxonômica e funcional das assembleias (Duffy, 2002; 

Hooper et al, 2005). O estudo da distribuição vertical do zooplâncton em ambientes 

aquáticos rasos tem sido de grande importância nas últimas décadas (Burks et al. 2002; 

Maria et al. 2011), e pode ser um aliado na identificação de impactos ambientais, visto que 

as diferenças existentes entre as distribuições verticais de espécies do zooplâncton estão, 

provavelmente, relacionadas com a interação entre fatores físicos, químicos e biológicos 

(Malone e McQueen, 1983). 

Gilbert and Hampton (2001), em um estudo da distribuição vertical de zooplâncton, 

relataram que comunidades zooplanctônicas podem exibir padrões de distribuição verticais 

acentuadas, mesmo em águas muito rasas (1,5 m), como resposta à predação e 

disponibilidade alimentar, o que parece subsidiar os padrões gerais observados em 
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comunidades zooplanctônicas lacustres (Chang e Hanazato, 2004, Levesque et al. 2010). 

Porém, ainda não há estudos suficientes que forneçam informações acerca dos padrões de 

distribuição vertical de zooplâncton em ambientes sob a influência de empreendimentos 

minerários, que são em geral bastante afetados por partículas inorgânicas, e em 

consequência, apresentando elevada turbidez. 

O objetivo deste estudo foi avaliar a estrutura de espécies em barragens em um 

mesmo contexto geológico, e que receberam influencia de diferentes tipos de atividades 

minerarias (Caulim e Ferro). Verificar os padrões de distribuição vertical do zooplâncton 

em função da sazonalidade e algumas variáveis abióticas (concentração algal, turbidez, 

oxigênio dissolvido). 

Os esforços foram concentrados em responder se as condições nos ambientes 

impactados com rejeitos minerários contribuirão para reduzir a diversidade e a densidade 

zooplanctônica, com reflexos potenciais sobre a estrutura da cadeia alimentar.  Existirão 

diferenças no padrão geral de composição do zooplâncton em lagos afetados por diferentes 

rejeitos de mineração? Outro aspecto considerado foi a distribuição espacial do 

zooplâncton. Nesses reservatórios, a entrada de rejeitos minerários inorgânicos criará um 

gradiente vertical de transparência da água, que afetará a distribuição do fitoplâncton 

(biomassa algal) e em consequência disso, do zooplâncton? A distribuição vertical do 

zooplâncton apresentará um padrão de dissociação com a distribuição vertical do alimento 

algal (clorofila a)? 

 

 

1.2  MATERIAIS E MÉTODOS 
1.2.1 Área de estudo 

As coletas foram realizadas em três barragens artificiais, situadas na porção norte do alto 

curso da bacia do ribeirão Mata Porcos (Figura 1), compreendidas entre as latitudes 

20°13’45” e 20°21’14” S e longitudes 45°58’15” e 43°52’43” W, dentro dos limites do 

Município de Itabirito (Tabela I). 

Estas barragens estão sob influência de diferentes contribuições antrópicas. Uma delas 

refere-se a uma área de lavra artesanal de ouro explorada nos séculos XVIII e XIX, 

atualmente inundada devido ao barramento de um curso d’água por uma empresa 

mineradora de Ferro, desativada no momento, porém se encontra aberta. A água captada 
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era utilizada no beneficiamento do minério e posteriormente devolvida ao sistema 

(Mendonça, 2012) (Figura 1).  

A segunda barragem recebe a drenagem que coleta as águas que passam por uma mina 

de Caulim atualmente sem atividades exploratórias, e o material particulado proveniente da 

lavra foi em parte transportado até a barragem. A terceira barragem não recebe 

contribuição direta de nenhuma atividade antrópica e localiza-se adjacente à barragem que 

recebe os sedimentos da mina de Caulim (Figura 1). 

 

Tabela I: Localização geográfica e numero de pontos amostrais de cada Barragem. 

Barragem SEDR 20°14’40” S 45°57’15” W 3 3,67

Barragem Caulim 20°13’45” S 45°58’15” W 6 4,25

Barragem Ferro 20°21’14” S 43°52’43” W 7 6,75

Profundidade Máxima (m)Barragens Localização geográfica Pontos amostrais

 

 

Figura 1: Localização das barragens no alto curso da bacia do ribeirão Mata Porcos. a. Pontos 

amostrais da barragem F (Ferro). b. Pontos amostrais das barragens C (Caulim) e J (SEDR). 

 

1.2.2 Amostragens de Campo e Análises em Laboratório  

Coletas trimestrais foram realizadas entre setembro de 2011 e dezembro de 2012, em três 

barragens com diferentes impactos (mineração de Caulim, mineração de Ferro e um sem 

impactos diretos de mineração) nos períodos de seca (setembro 2011, maio 2012 e 

setembro 2012), chuva (fevereiro 2012 e dezembro 2012). 
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No total foram definidos dezesseis pontos de coletas de água e zooplâncton cujas 

coordenadas foram gravadas em um aparelho GPS da marca Garmim, modelo 60 Csx 

Map®. Na Barragem denominada Ferro, sete pontos foram situados (F1, F2, F3, F4, F5, F6 

e F7) (Figura 1.a). Na Barragem Caulim, foram definidos seis pontos de monitoramento 

(C1, C2, C3, C4, C5 e C6). Na Barragem Sem Entrada Direta de Rejeitos (SEDR), por sua 

vez, foram selecionados três pontos amostrais (J1, J2 e J3). A distribuição e quantidade dos 

pontos amostrais foram determinadas em função do tamanho de cada uma das barragens 

estudadas (Figura 1.b). 

 

Figura 2: a.1: Imagem Google Earth da trajetória do rejeito de minério de ferro até 

a barragem artificial. a.2: Fotografia da lagoa descrita no item anterior (Ferro). b.1: 

Imagem Google Earth da trajetória do rejeito de minério de Caulim até a barragem 

artificia (à esquerda da imagem), ao lado da barragem Caulim situa-se a barragem 

SEDR, sem influência direta de rejeitos minerais. b.2: Fotografia da barragem 

Caulim. 

 

1.2.3 Parâmetros Físicos e Químicos da Água e Sedimentos 

Medidas in situ 
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No local de amostragem foram realizadas as determinações dos parâmetros físico-

químicos das unidades (pH, condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos, oxigênio 

dissolvido, temperatura e turbidez e transparência da água).  

A transparência foi estimada com um disco de Secchi. Para a coleta das amostras de 

água foi utilizada uma garrafa tipo Van Dorn, com capacidade para cinco (5) litros. Os 

parâmetros pH, temperatura, condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos (TDS) da 

coluna d’água foram determinados através do equipamento multiparâmetro Ultrameter II, 

Myron L. Company, modelo 6Psi.  

Para a obtenção do oxigênio dissolvido (OD), foi utilizado o oxímetro Hanna, 

modelo HI 93703, enquanto a turbidez foi quantificada pelo turbidímetro Hanna, modelo 

HI 9146. 

Para as determinações das concentrações de nutrientes (Nitrato, Nitrito e Fosfato) 

utilizou-se o método colorimétrico. Nesse procedimento as amostras são filtradas a vácuo 

antes da realização das análises com membranas de celulose de porosidade de 0,45μm. Em 

laboratório, os reagentes específicos para a análise de cada ânion são adicionados em cada 

teste e as amostras homogeneizadas e a leituras das cubetas é feita no Colorímetro.  

1.2.4 Coleta do Zooplâncton 

As amostras de zooplâncton foram coletadas utilizando-se uma garrafa tipo Van 

Dorn, desde o epilímnio até o hipolímnio, em intervalos regulares de 1 metro, até cerca de 

1% da zona eufótica. Para cada amostra filtrou-se 30L de água em uma rede de plâncton de 

68 µm de abertura de malha, sendo cada amostra preservada em formol neutro a 4%.  

Em laboratório, as amostras foram colocadas, uma a uma, em Cálices de 400ml, os 

quais permaneceram decantando por 24h em repouso. Após esse período, as amostras 

foram reduzidas a 50 ml de precipitado, cuidadosamente, e inteiramente analisadas em 

microscópio óptico, utilizando-se câmara de Sedgwick-Rafter. 

Para a identificação dos organismos do zooplâncton foram consultadas, as seguintes 

obras: Elmoor-Loureiro, (1997); Koste, (1978), (1992), (1993); Dumont, (1993); Segers, 

(2007).  

A partir da contagem das amostras, os dados receberam tratamento numérico através 

dos cálculos de abundância relativa (%) e densidade (ind/L). 
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1.2.5 Análises Estatísticas 

Para a comparação da diversidade de espécies entre as barragens e os diferentes 

meses amostrados foram calculados os índices de diversidade de Shannon-Wiener (H’), 

Equitabilidade de Pielou (J') e Riqueza de espécies. Para sua homogeneização os dados 

foram logaritimizados e testados quanto a sua normalidade. A correlação de Pearson 

foi utilizada para avaliar o grau de associação entre as medidas, e a análise de variância 

(ANOVA) foi utilizada para a comparação entre as barragens e entre os períodos de cada 

barragem para os parâmetros e periodicidade ao longo das profundidades das barragens. 

Para os resultados foram utilizados valores médios dos pontos amostrais de cada barragem. 

A análise de componentes principais foi feita utilizando as variáveis ambientais para 

a extração dos eixos. Em seguida, as amostras foram traçadas em relação a esses eixos, 

com o objetivo de identificar as diferenças associadas entre as barragens em função das 

variáveis ambientais. Os cálculos foram feitos usando o pacote estatístico Minitab.       

 

1.3   RESULTADOS 

1.3.1 Aspectos Limnológicos 

A temperatura atingiu valor máximo de 25,7 ºC na superfície da coluna d’água, no 

período chuvoso (fevereiro de 2012) na barragem Caulim, e os menores valores médios 

foram detectados no período seco 20,3 ºC no hipolímnio da barragem Ferro no período 

seco (setembro de 2011) (Tabela II). 

Os valores médios de transparência da água foram diferentes entre as barragens 

(f=20,41; P<0,001) no período chuvoso, sendo a Barragem Caulim o sistema com os 

menores valores (0,80 m), seguida das Barragens Ferro (1,07 m) e SEDR (1,66 m), todas 

podendo ser consideradas como sistemas de águas turvas No período seco, houve uma 

maior similaridade entre as Barragens quanto à transparência (f=3,23; P=0,054). Foi 

possível também observar diferença entre os períodos seco e chuvoso para as barragens 

Ferro (f =77,05; P <0,001) e Caulim (f =22,25; P <0,001), que recebem contribuição direta 

de rejeitos minerais. A Barragem SEDR não apresentou diferença significativa quanto aos 

períodos (f =4,32; P =0,064) (Figura 3). 
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Figura 3: Profundidade total e transparência (secchi) das três barragens no período seco e 

chuvoso ao longo do período de setembro 2011 a dezembro 2012. 

 

O período chuvoso foi marcado pelos menores valores biomassa algal nas barragens 

Ferro (2,61µg/l), Caulim (1,54µg/l) e SEDR (1,33µg/l), no entanto a turbidez foi ainda 

maior no mesmo período nas barragens Ferro (16,1NTU) e Caulim (39NTU), contudo, a 

barragem Sem Entrada Direta de Rejeitos (SEDR) teve uma turbidez menor durante o 

período chuvoso (5,6NTU), se diferenciando das demais barragens. Os valores de turbidez 

no período seco foram de até 7,8NTU (Ferro), 11,8NTU (Caulim) e 6,9NTU (SEDR). 

Quanto à condutividade, houve uma baixa amplitude entre os pontos das respectivas 

barragens e no decorrer do estudo verificou-se que as amostras da barragem Caulim 

apresentaram valores médios de condutividade elétrica mais elevados durante todo período 

de estudo 14,54 µS/cm, mesmo sendo valores baixos, foi superior às demais barragens, 

7,17 µS/cm na barragem ferro e 3,77 µS/cm na barragem SEDR. A condutividade foi 

altamente correlacionada com os sólidos totais (96%) nas três barragens. 

No que se refere ao potencial hidrogeniônico (pH), as barragens  apresentam-se 

como um corpo de água homogêneo, com os valores variando entre 5,43 e 6,41 na 

Barragem Ferro durante o período chuvoso e atingindo valores  máximos 7,1 na barragem 

Caulim durante o período seco. As barragens mostraram-se pouco profundas e com baixa 

transparência (Tabela II). Os valores de Eh foram menores nas três barragens ao longo do 

período chuvoso, atingindo valores mínimos de 53,5mV na Barragem Caulim, e valores 

máximos de 268,2mV na Barragem Ferro.  
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Como visto na tabela II, a concentração de elementos nutrientes nitrogenados e 

fosfatados foi bastante reduzida em todos os ambientes estudados. Na barragem Ferro, a 

concentração de nitrito permaneceu muito reduzida sazonalmente, com valores entre 

0,004mg/l (período seco) a 0,012 mg/l (período chuvoso). A concentração de nitrito nas 

demais barragens foi bastante similar: 0,010 mg/l (período seco) e 0,012 mg/l (período 

chuvoso) na barragem Caulim e na barragem SEDR 0,011 mg/l (período seco) e 0,009mg/l 

(período chuvoso). A concentração máxima e mínima de nitrato foi observada na barragem 

Ferro (22 mg/L, período chuvoso e 1,11 mg/L no período seco, respectivamente). As 

concentrações de fosfato também foram bastante reduzidas (máximo de 1,2 mg/L na 

barragem Ferro e mínima de 0,54 mg/L na SEDR). 

O oxigênio dissolvido nas barragens apresentou valores médios mais elevados 

durante o período chuvoso na barragem Caulim 8,9 mg/l, e valores menores durante o 

período seco na barragem Ferro 6,01 mg/l. As concentrações de clorofila-a observadas nas 

três barragens foram consideradas baixas, sugerindo um estado de oligotrófico a 

mesotrófico. Tais concentrações atingiram máximas de 13µg/l e mínimas de 1,2µg/l, com 

as maiores concentrações na barragem Ferro durante o período chuvoso (f=15,36; 

p<0,001), e ao longo do período seco as barragens Ferro e SEDR tiveram maiores valores 

de clorofila (f= 15,43; p<0,001) (Tabela II). 

 

Tabela II: Parâmetros limnológicos das três barragens, no período seco e chuvoso. 

 

 

A barragem Caulim se mostrou diferente das demais, quanto aos principais 

parâmetros analisados (Std- Sólidos totais dissolvidos, turb- Turbidez, pH, Trans- 

Transparência, Chl- Clorofila a, OD- Oxigênio dissolvido) no Diagrama de ordenação pela 

PCA, com as duas principais componentes responsáveis por responder 84,1% dos dados. 
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Essa barragem se diferenciou das barragens Ferro e SEDR, pincipalmente devido aos 

valores de Sólidos totais e baixa transparência. 

 

Figura 4: Diagrama de ordenação das unidades amostrais por PCA, com base em 64 amostras 

distribuídas entre as barragens (F- Ferro, C- Caulim, J- SEDR) ao longo de todo período de 

coleta. Utilizando-se dos seis parâmetros limnológicos considerados principais neste estudo. 

Tabela III: Resultados da PCA das 

principais variáveis limnológicas da 

barragens. PC1 e PC2 são 

responsáveis por explicar 84,1% da 

distribuição das amostras. 

PC1 PC2

std 0,448 -0,002

turb 0,408 -0,284

pH 0,408 0,272

Trans -0,265 0,817

Chl -0,471 -0,114

OD 0,417 0,406  

 

1.3.2 Zooplâncton 

Composição  

As observações registradas no período setembro de 2011 a dezembro de 2012 nas 

três barragens mostrou uma baixa diversidade e equitabilidade do zooplâncton. Durante 

todo estudo foi registrado um total de 43 espécies, dentre as quais o grupo Rotifera 

apresentou maior riqueza, com 30 espécies em 13 famílias. Cladocera foi representado por 

7 espécies distribuídas em 3 famílias, enquanto os Copepoda foram representados por 6 

táxons da família Cyclopidae, com destaque numérico para náuplios e copepoditos de 

Cyclopoida (Tabela IV). 
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Foram registradas na barragem Ferro 27 táxons, sendo 11 delas exclusivas dessa 

barragem. Dentro das principais famílias de rotíferos encontradas estão: Lecanidae, 

Synchaetidae, Trichocercidae, Brachionidae e Proallidae, com destaque para Lecanidae, 

que apesar das baixas densidades, apresentou maior riqueza em espécies (6). Também 

foram evidenciadas as grandes densidades de Polyarthra cf. dolicoptera, da família 

Synchaetidae. Foi observada a ocorrência das espécies Trichocerca pusilla e 

Trichocerca similis durante todas as campanhas, e a considerável frequência de Anuraepsis 

fissa, que não foi registrada apenas em uma coleta do período chuvoso (fevereiro de 2012). 

Collotheca spp. também apresentou ocorrência em todas as campanhas, com exceção do 

período seco (setembro de 2011).  

Os copépodes foram representados, quase na totalidade, pela ordem Cyclopoida, com 

a presença das espécies Mesocyclops sp., Ectocyclops sp., Microcyclops anceps e 

Tropocyclops prasinus. Houve a ocorrência de náuplios (Cyclopoida), copepoditos 

(Cyclopoida) e T. prasinus adulto ao longo de todas as coletas e em todas as barragens. O 

único Calanoida coletado foi um indivíduo de Notodiaptomus iheringi. Os Cladóceros 

foram representados pelas famílias Bosminidae, Chydoridae e Ilyocryptidae. As espécies 

Bosmina tubicen e Bosminopsis deitersis foram mais frequentes com representação em 

todas as coletas, seguido de Ilycryptus spinifer, com registros nas coletas de setembro 

2011, fevereiro e maio de 2012. O quidorídeo Alonella clathratula foi representado apenas 

por um individuo coletado em setembro de 2011. As espécies de zooplâncton exclusivas da 

barragem Ferro foram: A. clathratula, B. deitersis, B. tubicen, N. iheringi, Mesocyclops sp., 

Proales sp., Hexarthra mira, Testudinella sp., Trichocerca similis, Lecane curvicornis e 

Lecane hornemanni. 

No que se refere à Barragem Caulim 23 espécies foram registradas, sendo apenas 

duas delas exclusivas dessa barragem (o rotífero Cephalodella gibba, com apenas uma 

ocorrência em setembro de 2011, e o copépodo Microcyclops anceps, também com um 

único indivíduo coletado em fevereiro de 2012). As principais famílias de rotíferos 

representadas foram  Lecanidae, Synchaetidae, Trichotriidae, Brachionidae, sendo que 

Polyarthra cf. dolichoptera apresentou-se como a espécie que atingiu maiores densidades 

no total das coletas e foi registrada em todas as campanhas. A espécie Macrochaetus 

collinsi, apesar das baixas densidades, foi constante em todas as coletas, assim como 

Keratella cochlearis. Os copépodes foram representados apenas pela ordem Cyclopoida, 

com as duas únicas espécies Microcyclops anceps e Tropocyclops prasinus. Instares 
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juvenis foram abundantes e constantes nas barragens, representados por náuplios e 

copepoditos. Apenas dois táxons de cladóceros foram registrados, Bosmina longirostris e I. 

spinifer, com a presença da B. longirostris em todos meses de coleta, com exceção de maio 

de 2012 (Tabela IV). 

Na Barragem SEDR foram encontradas 26 espécies zooplanctônicas, sendo 6 delas 

exclusivas, com maior representatividade das famílias Lecanidae, Synchaetidae e 

Brachionidae. O rotífero P. dolicoptera foi a espécie dominante durante o período seco, 

sendo espécies exclusivas Lecane stichaea, Monommata sp. e Paracolurella sp.. Quanto 

aos copépodes, ocorreram apenas Cyclopoida, representados pelas espécies Ectocyclops sp.  

Thermocyclops decipiens e T. prasinus. Os náuplios ocorreram em todas as amostragens. 

Densidades 

A densidade zooplanctônica em todos os sistemas estudados foi extremamente 

reduzida, com máximo de 55 Ind/L (barragem Ferro). A barragem Caulim foi a que 

apresentou os menores valores de densidade zooplanctônica, com máximo de 24,4 Ind/L 

no período seco. De uma maneira geral, a densidade do zooplâncton manteve um padrão 

sazonal bem marcado, com valores mais elevados ocorrendo sempre ao final do período 

seco (Figura 5). 

O rotífero Polyarthra cf. dolichoptera apresentou dominância com picos de 

abundancia em setembro de 2012, com densidades de até 35,19ind/L na barragem Ferro, 

17,1 ind/L em Caulim e 34,79 ind/L na SEDR. A espécie Kellicottia bostoniensis foi 

registrada em baixas densidades nas três barragens, com valores médios de 0,42 ind/L na 

barragem Ferro, 0,32 ind/L na barragem Caulim e 0,1 ind/L, nos meses de fevereiro e maio 

de 2012.  

As densidades de cladóceros foram igualmente muito reduzidas nas três barragens, 

com máximo de 4,63 ind/L no período seco (setembro de 2011) na barragem Ferro. 

O copépodo Tropocyclops pracinus, apesar de ser o copépodo mais frequente e 

abundante nas três barragens, apresentou baixas densidades: máxima de 2,2 ind/L na 

barragem Ferro.  
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Figura 5: A. Densidade do zooplâncton (média ± DP) ao longo dos meses de coleta nas três 

barragens. B, C e D. Abundância relativa (%) do zooplâncton na barragem Ferro, Caulim e SEDR, 

respectivamente. 

Riqueza e Diversidade 

A riqueza de espécies foi baixa nas três barragens ao longo das coletas (Figura 6), e 

houve diferença nos períodos seco (f=5,47; p=0,01) e chuvoso (f=9,14; p=0,001). A menor 

riqueza foi registrada na barragem SEDR, seguido da barragem Caulim; os maiores valores 

de riqueza foram registrados para a barragem Ferro. Quanto ao Índice de diversidade de 

Shannon (H’), as três barragens apresentaram valores abaixo de 1,5, sendo que a barragem 

SEDR obteve os menores valores tanto no período seco, H’- 0,3 (f=5,47; p=0,01), quanto 

chuvoso, H’- 0,87 (f=9,57; p=0,001). 
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Figura 6: A. Riqueza de espécies nas barragens ao longo dos meses de coleta. B. Índice de 

diversidade de shannon-wiener (H’) nas três barragens (Ferro, Caulim e SEDR) ao longo dos 

meses. 

 

1.3.3 Distribuição vertical do zooplâncton 

De forma geral, o padrão de distribuição vertical do zooplâncton nos três ambientes 

estudados apresentou uma nítida estratificação, com maior concentração de organismos 

observada imediatamente após o epilimnio. Esse padrão vertical de distribuição foi similar 

ao observado para a biomassa algal (clorofila a) nas barragens Ferro e SEDR, e bastante 

dissociada da biomassa algal na barragem Caulim, embora alguma variação possa ser 

observada isoladamente em cada reservatório, com relação aos máximos de clorofila e a 

densidade dos grupos zooplanctônicos isoladamente. 

O padrão vertical de distribuição do zooplâncton total na barragem Ferro apresentou 

notadamente um padrão sazonal bastante similar, com máximas densidades ocorrendo 

entre 1 e 2 metros de profundidade (máxima densidade do zooplâncton total de 54ind/l, e 

mínimo de 28,9ind/l ). Analisando-se o padrão espacial do zooplâncton em termos 

sazonais, foi observado, entretanto um padrão de distribuição vertical homogêneo durante 

o período chuvoso (f=3,52; p=0,09), e heterogêneo ao longo do período seco (f=11,79; p= 

0,002), especialmente em função dos máximos de densidade observados entre 1 e 2m. 

Nesta barragem, o padrão vertical de distribuição do zooplâncton acompanhou o modelo 

geral vertical da biomassa algal, em reflexo aos valores de densidade de rotíferos (Figura 

7). 

Nesta barragem, os cladóceros apresentaram ampla variação sazonal quantitativa, 

com tendência de aumento da densidade nas maiores profundidades e valores mais 
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expressivos no período seco. No período chuvoso , foram detectadas baixas densidades de 

cladóceros no epilímnio (0,5 ind/l) e no hipolímnio (0,6 ind/l). As análises de correlação 

evidenciaram uma relação significativa negativa da densidade de cladóceros e a turbidez (-

0,81).  

Os rotíferos tiveram as densidades maiores a um metro da superfície ao longo do 

período seco (37,8ind/l), sendo que nesse mesmo período a distribuição foi homogênea.  O 

zooplâncton em geral mostrou-se correlacionado com a clorofila-a (0,67). Os náuplios de 

Ciclopoides apresentarem diferença na densidade de organismos entre a superfície e o 

fundo durante o período seco (f= 17,45; p<0,001), o que não foi constado ao longo do 

período chuvoso (f=8,0; p=0,07). 

 

Figura 7: Distribuição vertical do zooplâncton (valores médios dos grupos mais abundantes) da 

barragem Ferro, no período seco e chuvoso. 
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Figura 8: Distribuição vertical dos principais parâmetros (Clorofila a, OD-Oxigênio dissolvido, 

std- Sólidos totais dissolvidos, Temp- Temperatura, pH e Turbidez) da barragem Ferro. 

 

A distribuição vertical do zooplâncton na barragem Caulim apresentou diferenças 

nas densidades em função à periodicidade, pois ao longo do período seco o zooplâncton 

concentrou- se próximo ao sedimento, com densidades de 2,9ind/l, diferindo 

significativamente (f=8,22; p=0,029) da superfície (1,1ind/l). Durante o período seco, 

houve uma distribuição vertical homogênea com baixas densidades, tanto na superfície 

(10,35ind/l) quanto no fundo (35,8ind/l).  Os Cladoceros foram os únicos tiveram 

estratificação da densidade de zooplâncton durante o período seco (f=5,04; p=0,049), o que 

não foi verificado durante o período chuvoso (f=0,5; p=0,5) (Figura 9). 
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Figura 9: Distribuição vertical do zooplâncton (valores médios dos grupos mais abundantes) na 

barragem Caulim, no período seco e chuvoso. 

 

Figura 10: Distribuição vertical dos principais parâmetros (Clorofila a, OD-Oxigênio dissolvido, 

std- Sólidos totais dissolvidos, Temp- Temperatura, pH e Turbidez) da barragem Caulim. 

 

O perfil vertical da barragem SEDR demostrou estatisticamente uma homogeneidade 

ao longo do perfil vertical para todos os grupos amostrados (cladoceros, rotíferos, náuplios 

e zooplâncton total), tanto no período seco, quanto no chuvoso. Foi observada baixa 
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densidade média de zooplâncton (media de 39,8ind/l na superfície e 23,1ind/l próximo ao 

hipolimnio, durante o período seco), mesmo padrão observado no período chuvoso 

(3,6ind/l na superfície e 2,4ind/l no hipolímnio), com densidades ainda menores (Figura 

11). 

 

Figura 11: Distribuição vertical do zooplâncton (valores médios dos grupos mais abundantes) na 

Barragem SEDR, no período seco e chuvoso. 

  

 

Figura 12: Distribuição vertical dos principais parâmetros (Clorofila a, OD-Oxigênio dissolvido, 

std- Sólidos totais dissolvidos, Temp- Temperatura, pH e Turbidez) da barragem SEDR. 
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 1.4..DISCUSSÃO 

 

1.4.1 Condições limnológicas das barragens 

 

As barragens não apresentaram grandes alterações em suas profundidades ao longo 

do período amostrado. Durante período seco, o mês de maio 2012 foi considerado atípico, 

pois ocorreu um pico de 35mm de precipitação, estendendo o período chuvoso na região. O 

fitoplâncton parece não ter contribuído para a turbidez nas barragens, pois a turbidez 

mostrou-se relacionada às partículas inorgânicas em suspensão. Mesmo em baixas 

concentrações de biomassa algal, no período seco, os índices de turbidez não foram 

menores que 8NTU. Os sedimentos das barragens, principalmente a Caulim e Ferro, 

quando em suspensão, podem alterar a turbidez, e alterando uma variedade de propriedades 

químicas, físicas e biológicas do ecossistema. As partículas suspensas refletem a luz, 

fazendo águas turvas geralmente menos produtivas do que as mais transparentes (Kirk, 

1994). 

A redução sazonal da biomassa algal nas barragens esteve fortemente relacionada 

com a oscilação sazonal da turbidez, que foi ainda maior que no período seco nas 

barragens Ferro (16,1NTU) e Caulim (39NTU). Quanto maior for a quantidade de 

partículas e nutrientes sólidos concentrados na água, mais difícil será a absorção da luz, ou 

seja, menor será a zona eufótica na coluna de água, ocorrendo, portanto, uma queda 

acentuada de energia disponível para realização do metabolismo no ecossistema aquático 

(Curran e Novo, 1988; Pereira Filho, 2000).  

Não houve estratificação térmica nas barragens, e os valores de pH apresentaram 

tendências de levemente ácidas a alcalinas, com valores variando entre 5,43 e 6,41 

(barragem Ferro, período chuvoso) e 7,1 na barragem Caulim (período seco). O pH exerce 

efeito duplo sobre a toxicidade do metal e a concentração de H + pode exercer efeito 

direto, afetando a absorção do metal, e também efeito indireto, por afetar a composição 

química e biodisponibilidade dos metais (Peterson et al. 1984). Nos baixos níveis de pH, os 

íons metálicos livres podem estar liberados na coluna de água e serem absorvidos por 

organismos ali presentes, podendo, desse modo, induzir toxicidade (Kim et ai 2001, 

Clifford e McGeer 2009;. Greig et al 2010). A concentração de elementos nutrientes 

nitrogenados e fosfatados foi bastante reduzida em todos os ambientes estudados, 



33 
 

refletindo nas baixas concentrações de clorofila, que tenderam a oligotrofia nas três 

barragens. 

  

1.4.2 Estrutura da comunidade Zooplanctônica  

A composição da comunidade de zooplâncton esteve representada por poucos táxons, 

corroborando com outros estudos em ambientes semelhantes (El-Bassat e Taylor, 2007; 

Wollmann et al., 2000) , além de apresentar uma baixa diversidade e equitabilidade, em 

resposta aos picos de dominância de algumas dessas poucas espécies. De acordo com 

Packroff (2000) lagos sob influência de atividades de mineração, apresentam 

características peculiares como: baixa diversidade de espécies e baixa abundância 

Cladocera, Copepoda e Rotífera. A baixa riqueza de espécies encontradas nas barragens 

pode ser associada principalmente aos reduzidos valores de biomassa algal e elevadas 

concentrações de elementos dissolvidos, consequente de um sedimento característico de 

local com elevadas concentrações de material inorgânico, assim como o constatado em 

ambientes similares aos deste trabalho (Vandysh, 2004). 

A predominância de rotíferos nas três barragens, principalmente na barragem SEDR 

e Caulim com dominância de rotíferos ao longo de todo o estudo, corrobora com dados de 

outros estudos em reservatórios tropicais caracterizados pela maior dominância de rotíferos 

em relação à cladóceros e copépodes (Matsumura-Tundisi, 1976). Os rotíferos são 

considerados organismos oportunistas e diversas espécies apresentam uma grande 

capacidade de adaptar às mudanças ambientais (Rodrígues e Matsumura-Tundisi, 2000). 

Em relação aos Cladoceros, a família Bosminidae se destacou com maiores 

densidades, e foram registrados também espécies de Chydoridae e Ilyocryptidae. Na 

barragem Ferro, as espécies Bosmina tubicen e Bosminopsis deitersis foram mais 

frequentes com representação em todas as coletas, enquanto nas barragens Caulim e SEDR 

a espécie Bosmina longirostris foi a representante dos cladoceros. De modo geral, houve 

predominância de formas menores de cladóceros, com as espécies Bosmina tubicen, 

Bosmina longirostris, Bosminopsis deitersis, e Ilycryptus spinifer. É considerável que a 

comunidade zooplanctônica se influencia pelos fatores abióticos e bióticos (Rejas et al., 

2005), e os cladóceros, principalmente das barragens Ferro e Caulim, tiveram suas 

densidades reduzidas em períodos de maiores níveis de turbidez. Alguns autores têm 

enfatizado que cladóceros ingerem sedimentos suspensos (Arruda et al. 1983, Gliwicz 
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1986), e a ingestão de partículas de sedimentos em suspensão reduz as taxas de ingestão de 

fitoplâncton (Arruda et al. 1983, McCabe and O'Brien 1983, Hart 1988); esta redução na 

taxa de ingestão de fitoplâncton pode causar a redução na abundância cladócero 

frequentemente observada em lagos turvos, já que a maioria tem hábitos filtradores. 

Quanto à Copepoda, a ordem Cyclopoida foi representada pelas espécies 

Mesocyclops sp., Ectocyclops sp., Microcyclops anceps e Tropocyclops prasinus. Sendo a 

ultima espécie a única encontrada nas três barragens. A ordem dos Calanoidas é 

representada por espécies que normalmente são mais sensíveis às condições ambientais, 

talvez por este motivo, tenha ocorrido somente um registro de uma espécie de Calanoida, a 

qual não teve densidades expressivamente detectáveis ao longo deste trabalho. Os estágios 

de náuplios e copepoditos de Cyclopoida foram encontrados ao longo de todo o estudo e, 

de acordo com Matsumura-Tundisi (1976), esses estágios imaturos foram dominantes em 

relação aos indivíduos adultos em outros reservatórios brasileiros também, de acordo com 

outros estudos averiguados. 

Os principais rotíferos comuns às três barragens foram Polyarthra cf dolichoptera e 

Collotheca spp.,  ambos tiveram maiores densidades na barragem Ferro e no período seco 

(setembro 2012). A barragem Ferro ainda teve a constância das espécies Trichocerca 

pusilla, Trichocerca similis e Lecane signifera, e mesmo que em densidades máximas de 

2,1ind/l. Anuraeopsis fissa foi também constante e com pico em setembro de 2012.  As 

densidades de rotíferos na barragem Caulim e SEDR foram, de forma geral, menores que 

1ind/l, com exceção apenas de Polyarthra cf dolichoptera que teve densidades de até 

17ind/l Caulim e 34,7ind/l SEDR somente no período seco.  

Podemos supor que as espécies com baixa exigência alimentar e/ou recursos 

alimentares alternativos ao fitoplâncton, podem se destacar em um cenário com baixas 

densidades de clorofila, nutriente e níveis superiores de elementos dissolvidos. Pereira et 

al. (2002) verificaram a dominância de  Polyarthra e Hexarthra no lago Linhos, Portugal. 

Atribuíram essa dominância ao fato desses gêneros serem abundantes em corpos d'água 

com variedades de condições abióticas e por terem capacidade de se alimentarem de 

recursos alternativos como bactérias e detritos suspensos.  

Lair et al. (1998) e Claps et al. (2011), sugeriram que as concentrações elevadas de 

partículas podem impactar negativamente as populações de rotíferos, pois tais materiais 

insolúveis interferem no processo de ingestão ciliar. 
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A espécie exótica de rotífero Kellicottia bostoniensis foi registrada em baixas 

densidades nas três barragens nos meses de fevereiro de 2012 e maio de 2012. A 

distribuição de K. bostoniensis era restrita à América do Norte, mas atualmente já existem 

registros de sua ocorrência na Europa, Ásia e América do Sul (Bezerra-Neto et al.,  2004), 

inclusive no estado de Minas Gerais (Peixoto et al., 2010). 

Segundo Landa et al. (2002) a espécie K. bostoniensis está associada a ambientes 

eutróficos, porém foram encontradas nas barragens com baixos níveis de produtividade 

primária e nutrientes. 

A barragem Caulim também abrigou a espécie Keratella cochlearis, com pico 

máximo de 1,3ind/l no período seco, que é conhecida por ser típica de ambientes 

oligotróficos e de ser adaptada para concentrações mais baixas de alimentos (Walz, 1995). 

Distribuição vertical de Zooplâncton 

De forma geral, foi possível observar que a turbidez influenciou na biomassa algal ao 

longo dos perfis na barragem Ferro, reafirmando a relação entre a produtividade e a 

disponibilidade de luz (Kirk, 1985). Os índices de clorofila foram baixos e tendendo a 

homogeneidade nas três barragens ao longo do período chuvoso. Quanto ao período seco, 

as concentrações de clorofila tenderam a uma distribuição inversa à turbidez, como se 

esperava, devido às baixas concentrações de micronutrientes.  

Foi observada na barragem Ferro uma distribuição vertical do zooplâncton 

diferenciada das outras duas barragens, pois o estágio náuplio de copepodes Cyclopoida 

teve maiores densidades na superfície durante o período seco, enquanto os cladóceros, 

principalmente Bosmina tubicen e Bosminopsis deitersi, tenderam a permanecer no 

hipolímnio, no mesmo período. Os rotíferos não mostraram ter separação espacial ao longo 

do perfil vertical em nenhum período amostrado. O período chuvoso foi marcado pela 

homogeneidade de distribuição dos cladóceros, náuplios cyclopoida e rotíferos (f=6,25; 

p=0,09), no entanto o zooplâncton, no geral, teve maior densidade no hipolímnio da 

barragem (f=14,32; p<0,001).  Os rotíferos acompanharam a distribuição da clorofila-a na 

coluna d’água, com uma tendência a posicionar-se entre 1 a 2 metros de profundidade da 

superfície, ao longo do período seco. 

A barragem Caulim apresentou densidades muito baixas, e os cladóceros, 

representados quase na totalidade por Bosmina longirostris foram os únicos a terem uma 
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diferença significativa em relação ao posicionamento na coluna d’água, no período seco. 

As maiores densidades estiveram localizadas no fundo da barragem. Enquanto o período 

chuvoso o zooplânton total estiveram concentrados no hipolímnio, e os náuplios 

Cyclopoida, cladóceros e rotíferos tiveram uma distribuição homogênea, quando 

analisados separadamente. Essa maior densidade na parte inferior da coluna d’água pode 

estar vinculada aos maiores valores de solido totais e turbidez na superfície da barragem. 

A distribuição vertical do zooplâncton na barragem SEDR se mostrou homogênea 

durante todos os períodos amostrados, e foi notável a redução das densidades durante o 

período chuvoso, apesar de não ter ocorrido aumento significativa da turbidez nesse 

mesmo período. A espécie Polyarthra cf. dolichoptera foi a única com densidades acima 

de 5ind/l, que teve a densidade de sua população reduzida em fevereiro de 2012 (chuvoso) 

e não foi registrado em maio de 2012 (seco), provavelmente devido a mudanças nas 

condições físicas e químicas em curtos períodos, que podem afetar a composição do 

fitoplâncton, e assim também mudar a estrutura do zooplâncton (Kozlowsky-Suzuki and 

Bozelli 2002; Jeppesen et al 2005). 

Essa distribuição tendendo a ser mais homogênea na SEDR pode ser atribuída, em 

parte, por ser mais rasa e sofrer mais efeitos de agentes externos como vento (Jones et al., 

1995), e a própria geologia local.  A barragem Caulim mostrou-se afetada pelas altas 

concentrações de elementos como Ba e Mn. Foi a barragem com maior queda das 

populações de zooplâncton com a periodicidade, podendo sugerir o potencial efeito do 

material mineral acumulado em seu sedimento, e do empreendimento minerário, já 

paralisado, no entorno da barragem. 

1.5 CONCLUSÕES 

Os baixos valores de biomassa algal foram, provavelmente, resultado de uma 

limitação imposta pela alta turbidez, principalmente na barragem Caulim, a mais afetada 

pela mineração. 

A densidade zooplanctônica foi extremamente reduzida nas barragens Ferro e 

Caulim, o que sugere a ocorrência de condições muito restritivas para o estabelecimento da 

comunidade zooplanctônica. A diversidade e riqueza de espécies mostrou-se também 

limitada nesses ambientes. 
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As espécies mais frequentes e abundantes foram os cladóceros Bosminopsis deitersi, 

Bosmina tubincen e Bosmina longirostris, além dos rotíferos Polyarthra cf. dolichoptera e 

Collotheca spp., o que indica maior capacidade de resiliência desses táxons às condições 

restritivas das barragens.  

De uma maneira geral, verificou-se que a barragem Caulim recebeu maior influência 

da mineradora sendo impactada por compostos de origem inorgânica. Já a barragem Ferro, 

se mostrou menos influenciada que a barragem Caulim, podendo atribuir isso à maior 

profundidade e ao tipo de rejeito envolvido nas mineradoras próximas. A barragem SEDR 

apesar da não influencia direta via hídrica, se insere em um contexto minerário e em uma 

litologia característica de um excedente mineral, além de ser a barragem mais rasa, e 

provavelmente mais afetada pelos efeitos externos como (ventos e turvação pela chuva). 

Em conclusão, nossos resultados sugerem que a distribuição vertical do zooplâncton 

nessas barragens, especialmente na barragem Caulim e SEDR, está dissociada do padrão 

vertical observado para biomassa algal. 
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Tabela IV: Composição taxonômica e padrões de densidade do zooplâncton nas barragens de rejeito 

da micro bacia do Ribeirão Mata Porcos ○ < 5 Ind.L-1;  ● =  5 – 20 Ind.L-1 

set/11 fev/12 mai/12 set/12 dez/12 set/11 fev/12 mai/12 set/12 dez/12 set/11 fev/12 mai/12 set/12 dez/12

ROTIFERA

 Lecanidae

      Lecane bulla   (Gosse, 1851) ○ ○ ○ ○ ○ ○
      Lecane curvicornis   (Murray, 1913) ○
      Lecane hornemanni   (Ehrenberg, 1834) ○
      Lecane inermis   (Bryce, 1892) ○
      Lecane leontina   (Turner, 1892) ○ ○
      Lecane lunaris (Ehrenberg, 1832) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
      Lecane monostyla   (Daday, 1897) ○ ○ ○
      Lecane signifera ploenensis (Voigt, 1902) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
      Lecane stichaea   Harring, 1913 ○
 Trichocercidae

     Trichocerca pusilla (Jennings, 1903) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
     Trichocerca similis   (Wierzejski, 1893) ○ ○ ○ • ○
 Synchaetidae

     Polyarthra cf. dolichoptera Idelson ,1925 ○ ○ • • • ○ ○ • ○ • ○ • •
     Synchaeta sp. ○ ○
 Trichotriidae

     Macrochaetus collinsi (Gosse, 1867 ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 Bdelloidea

      Bdelloidea ssp. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 Brachionidae

      Anuraeopsis fissa (Gosse, 1851) ○ ○ • ○ ○ ○ ○
      Brachionus falcatus Zacharias, 1898 ○ ○ ○ ○
      Platyias quadricornis (Ehrenberg, 1832) ○
      Keratella cochlearis (Gosse, 1851) ○ ○ ○ ○ ○ ○
      Kellicottia bostoniensis (Rousselet, 1908) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 Euchlanidae

      Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832 ○ ○ ○ ○ ○ ○
Testudinellidae

      Testudinella ohlei Koste, 1972 ○
 Notommatidae

      Cephalodella gibba (Ehrenberg, 1830) ○ ○ ○ ○
       Monommata sp. ○
 Colurellidae

      Lepadella patella (O. F. Müller, 1786) ○ ○ ○ ○
      Paracolurella aemula (Myers, 1934) ○
 Hexarthridae

      Hexarthra mira (Hudson, 1871) ○ ○ ○
 Proallidae

      Collotheca ssp. ○ ○ • ○ ○ ○ ○ ○
      Proales sp. ○ ○ ○
COPEPODA

 Cyclopidae

      Náuplio • • ○ • ○ • ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
      Copepodito ○ • ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
      Ectocyclops sp. ○ ○ ○
      Mesocyclops sp. ○
      Microcyclops anceps (Richard, 1897) ○
      Thermocyclops decipiens  (Kiefer, 1929) ○
      Tropocyclops prasinus  (Fischer, 1860) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 Calanoidae

     Notodiaptomus iheringi  (Wright S., 1935) ○
CLADOCERA

 Bosminidae

     Bosmina longirostris (O. F. Müller, 1776) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
     Bosmina tubicen  (Brehm, 1953) • ○ • ○ ○
     Bosminopsis deitersis Richard, 1895 ○ ○ ○ ○ ○
 Chydoridae

     Alona iheringula (Sars, 1901) ○
     Alona setigera  (Brehm, 1931) ○
     Alonella clathratula (Sars, 1896) ○
 Ilyocryptidae

     Ilyocryptus spinifer  Herrick, 1882 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Barragem Ferro Barragem Caulim Barragem SEDR
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Tabela V: Resultados das ANOVA’s seguidas de Tukey dos principais parâmetros entre as 

barragens (C= Caulim, F= Ferro, J= SEDR), nos períodos seco e chuvoso. 

 

 

Tabela VI: Resultados das ANOVA’s seguidas de Tukey dos principais parâmetros entre os períodos (S= 

Seco, C= Chuvoso), nas barragens. 

 

 

Tabela VII: Resultados das ANOVA’s seguidas de Tukey dos grupos de 

zooplâncton para as profundidades (S= Superfície, F= Fundo), nos períodos seco e 

chuvoso. 

 F p- Valor Tukey F p- Valor Tukey

Nauplio 17,45 0,001 S>F 8,00 0,07 S=F

Zooplâncton total 11,79 0,002 S<F 16,74 0,026 S<F

Cladócero 7,73 0,01 S<F 1,63 0,203 S=F

Rotífero 0 0,946 S=F 2,79 0,194 S=F

Nauplio 2,21 0,168 S=F 1,11 0,332 S=F

Zooplâncton total 3,93 0,076 S=F 8,22 0,029 S<F

Cladócero 5,04 0,049 S<F 0,5 0,5 S=F

Rotífero 0,16 0,7 S=F 3,39 0,115 S=F

Nauplio 1,58 0,277 S=F - - -

Zooplâncton total 0,9 0,39 S=F 5,94 0,07 S=F

Cladócero 0,02 0,88 S=F 1,21 0,333 S=F

Rotífero 0,82 0,417 S=F 6,56 0,063 S=F

Barragem 

Ferro

Barragem 

Caulim

Barragem 

SEDR

Seco Chuvoso
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2. CAPÍTULO II 

 

ZOOPLÂNCTON COMO INDICADOR DE POLUENTES DE 

ORIGEM MINERÁRIA EM BARRAGENS ARTIFICIAIS DA BACIA 

DO RIBEIRÃO MATA PORCOS (MG). 

 

Resumo 

A mineração desencadeia uma série de impactos ambientais, sobretudo no meio aquático. 

Além de efeitos diretos sobre a matriz aquática, os resíduos originados na atividade 

minerária podem afetar de forma drástica os organismos aquáticos, especialmente os elos 

iniciais da cadeia trófica como o zooplâncton. O presente estudo objetivou avaliar a 

caracterização geoquímica da água e do sedimento em três barragens afetadas por 

atividades minerárias, localizadas no Quadrilátero Ferrífero (MG). Foram estudados 

também a  composição e aspectos funcionais do zooplâncton, com o intuito de verificar a 

adequação no uso desta comunidade como indicadora de impactos oriundos da atividade 

minerária. Para a avaliação dos aspectos funcionais do zooplâncton, foi utilizada a taxa de 

guildas, um índice baseado em aspectos funcionais (estratégias alimentares) dos grupos 

zooplanctônicos. As espécies foram classificadas de acordo com as características 

alimentares, como a  estrutura de captura (Raptorial e Micrófago). Foi possível observar 

elevadas concentrações de elementos-traço na água e no sedimento das barragens (Al, Mg, 

Mn, Ba, Fe, Zn e Sr), com destaque para as elevadas concentrações de Mn em todas as 

barragens. Verificou-se uma baixa diversidade de espécies zooplanctônicas (< 1,5 H’), 

baixas densidades (< 55 Ind/L), baixa produtividade primária (clorofila a <13 ug/L), e uma 

elevada turbidez (39NTU) especialmente na barragem Caulim. Os resultados indicaram 

também o domínio das espécies Micrófagas nas barragens Caulim e Ferro, o que parece 

sugerir que os efeitos associados com os resíduos da mineração podem afetar 

negativamente, através da redução, a composição e estrutura trófica do zooplâncton. As 

espécies de cladóceros Bosminopsis deitersi, Bosmina tubincen e Bosmina longirostris, de 

rotíferos Polyarthra cf. dolichoptera e Collotheca spp. e o copépodo Tropocyclops 

prasinus se mostraram resilientes nos ambientes estudados e podem ser considerados como 

bioindicadores potenciais de impactos de atividades minerarias.  
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Abstract 

Mining triggers a series of environmental impacts, especially in the aquatic environment. 

In addition to direct effects on the aquatic matrix, the waste generated in mining activity 

can dramatically affect aquatic organisms, especially the initial links of the food chain such 

as zooplankton. The present study aimed to evaluate the geochemical characterization of 

water and sediment in three dams affected by mining activities, located in the Iron 

Quadrangle (MG). We also studied the composition and functional aspects of zooplankton, 

in order to verify the suitability of this community use as an indicator of impacts from 

mining activity. To evaluate the functional aspects of zooplankton we used the rate guilds, 

an index based on functional aspects (food strategies) of zooplanktonic groups. The species 

were classified according to characteristics such as size and anatomic structure for food 

capture (Raptorial and Microphagous). It was observed high concentrations of trace 

elements (Al, Mg, Mn, Ba, Fe, Zn and Sr) in water and sediment of all dams, highlighting 

the high concentrations of Mn. There was a low diversity of zooplankton species (<1.5 H 

"), low densities (<55 Ind / L), low algal biomass (chlorophyll a <13 ug / L) and a high 

turbidity (39NTU) especially in Caulim dam. Results of rate guilds indicated the 

dominance of Microphagous species in Caulim and Iron dams, which seems to suggest that 

impacts associated to mining waste can affect negatively, by reducing, composition and the 

trophic structure of zooplankton. The species of cladocerans Bosminopsis deitersi, 

Bosmina tubincen and Bosmina longirostris, rotifers Polyarthra cf. dolichoptera and 

Collotheca spp. and the copepod Tropocyclops prasinus showed high resilient in the 

studied environments and can be considered as potential indicators of impacts of mining 

activities. 
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2.1  INTRODUÇÃO 

O processo de extração mineral, inevitavelmente, produz um elevado volume de 

material indesejado (estéreis e rejeitos), tornando-se uma preocupação nesse tipo de 

indústria, tanto pela dificuldade de transporte e armazenamento, quanto pelo seu 

potencial para produzir múltiplos efeitos ao meio ambiente (Ripley et al. 1996), 

principalmente ao meio aquático (Araujo, 2006). Dessa forma, a questão da água torna-

se um dos pontos conflitantes mais importantes que envolvem a mineração e a 

sociedade (Rebouças; Braga; Tundisi, 2006).  

Durante o processo de mineração, a água que entra em contato com o minério e 

rochas associadas pode conduzir o material particulado, que ao atingir rios ou lagos 

acarreta efeitos indesejáveis na turbidez, assoreamento dos corpos receptores, e acúmulo 

de rejeitos minerais sobre os sedimentos naturais, o que impede o intercâmbio de 

nutrientes com a coluna de água (Roland e Esteves, 1993). Além disso, ocorrem 

alterações significativas nos parâmetros geoquímicos das águas afetando os organismos 

aquáticos (Ripley et al. 1996). 

O zooplâncton destaca-se entre os organismos afetados pelos impactos ambientais 

envolvidos na produção de rejeitos minerais, pois esses impactos acarretam mudanças 

nos estados permanentes dos ecossistemas aquáticos, influenciando, de forma rápida, 

alterações na composição de espécies da comunidade zooplanctônica (Kozlowsky-

Suzuki e Bozelli 2002; Jeppesen et al. 2005). Essas alterações ambientais possibilitam o 

desaparecimento temporário de algumas espécies, que podem retornar em condições 

mais favoráveis, ou até serem substituídas por outras espécies, em condições de 

desaparecimento total (Matsumura-Tundisi e Tundisi, 2003). 

Os particulados inorgânicos gerados de forma excessiva durante a extração 

mineral podem afetar a comunidade zooplanctônica de maneiras distintas. Uma delas é 

a redução da penetração de luz na água, levando a um declínio na produtividade 

primária (Grobbelaar, 1989), pois a dispersão da radiação luminosa na água é 

influenciada principalmente pela quantidade de partículas em suspensão e compostos 

com menor grau de dissolução (Kirk, 1994). Outra consequência do particulado em 

suspensão é a possibilidade do zooplâncton ingerir partículas inorgânicas associadas ao 

fitoplâncton, reduzindo o valor nutricional do alimento algal (Arruda et al., 1983; 

McCabe e O'Brien, 1983; Hart, 1988), o que pode influenciar no seu peso e tamanho 
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corporal (Maia-Barbosa e Bozelli, 2005). Além disso, pode contribuir para a 

transferência de elementos-traço aos níveis tróficos mais elevados, devido à sua 

significativa capacidade de bioacumulação, como observado em algumas espécies de 

copépodos (Herring, 1988; Kahle e Zauke, 2003; Rejomon, 2010).   

O zooplâncton é considerado como bom bioindicador de poluição (Anneville et al, 

2007; Hsieh et al., 2011; Maia-Barbosa e Bozelli, 2006; Vandysh, 2004), sendo que 

algumas espécies podem desempenhar papel-chave para a estrutura e dinâmica dos 

ecossistemas aquáticos. A identificação dessas espécies pode fornecer um indicador da 

saúde do ambiente aquático e um alerta para implementação de intensivos esforços de 

conservação, prevenindo um possível colapso (Paine, 1966; Chapin, 1998, 2000).  

Impactos provenientes dos rejeitos da mineração de bauxita no Lago Batata foram 

constatados, por Huszar (1997), Garrido et. al (2003), Maia-Barbosa e Bozelli (2006), 

em estudos que demonstraram a importância ecológica da turbidez inorgânica originária 

da extração mineral. 

Como modelos naturais para estudo da influência dos rejeitos em comunidades 

zooplanctônicas, encontram-se as barragens artificiais de rejeitos, que funcionam como 

receptoras e armazenadoras de materiais indesejados durante a exploração mineral. 

Essas barragens podem ser consideradas como ambientes extremos, onde os animais são 

submetidos a vários fatores abióticos estressantes.  

Com a finalidade de identificar espécies e/ou grupos sinalizadores de estresses 

ambientais causados pelas minerações de Caulim e Ferro no extrato vertical, o presente 

estudo constituiu-se a partir da caracterização geoquímica da água, sedimento e 

composição das espécies zooplanctônicas de três barragens incluídas em um contexto 

minerário.  Foram consideradas as variáveis abióticas e os aspectos alimentares das 

populações de zooplâncton. Para isso, as espécies foram classificadas de acordo com a 

alimentação, seguindo uma proposta recente de classificação de rotíferos  em guildas de 

alimentação (Obertegger et al., 2011), adaptando os demais microcrustácios nessa 

classificação, considerando o tamanho e funcionalidade alimentar dos organismos. 

Apresentando as seguintes vantagens: (i) não depende da identificação de espécies ao 

nível máximo, uma vez que todas as espécies de um mesmo gênero apresentam o 

mesmo tipo de trophii (ii) tem um foco nos aspectos funcionais das interações entre as 

comunidades e (iii) é muito simples em sua aplicação. 



49 
 

Os esforços foram focados nos seguintes questionamentos: Haverá uma mudança na 

estrutura trófica do zooplâncton em barragens receptoras de rejeitos minerais, com 

domínio dos micrófagos, beneficiados pela redução do alimento algal, levando a uma 

simplificação na cadeia alimentar zooplanctônica, em resposta aos impactos no 

ambiente? Identificar grupos ou espécies sinalizadora de estresse. Verificar se os 

diferentes tipos de mineração apresentam padrões semelhantes para os grupos 

funcionais de zooplâncton.    

  

2.2   MATERIAIS E MÉTODOS 

2.2.1 Área de estudo 

As coletas foram realizadas em três barragens artificiais, situadas na porção norte 

do alto curso da bacia do ribeirão Mata Porcos (Figura 13), compreendidas entre as 

latitudes 20°13’45” e 20°21’14” S e longitudes 45°58’15” e 43°52’43” W, dentro dos 

limites do Município de Itabirito (Tabela VIII). 

Estas barragens estão sob influência de diferentes contribuições antrópicas. Uma 

delas refere-se a uma área de lavra artesanal de ouro explorada nos séculos XVIII e 

XIX, atualmente inundada devido ao barramento de um curso d’água por uma empresa 

mineradora de Ferro, desativada no momento. A água captada era utilizada no 

beneficiamento do minério e posteriormente devolvida ao sistema (Mendonça, 2012) 

(Figura 13).  

A segunda barragem recebe a drenagem que coleta as águas que passam por uma 

mina de Caulim atualmente sem atividades exploratórias, sendo que o material 

particulado proveniente da lavra foi em parte transportado até a barragem. A terceira 

barragem não recebe contribuição direta de nenhuma atividade antrópica e localiza-se 

adjacente à barragem que recebe os sedimentos da mina de Caulim (Figura 13). 

 

Tabela VIII: Localização geográfica, pontos amostrais e profundidade máxima dos sistemas 

amostrados. 

Barragem SEDR 20°14’40” S 45°57’15” W 3 3,67

Barragem Caulim 20°13’45” S 45°58’15” W 6 4,25

Barragem Ferro 20°21’14” S 43°52’43” W 7 6,75

Profundidade Máxima (m)Barragens Localização geográfica Pontos amostrais
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Figura 13: Localização das barragens no alto curso da bacia do ribeirão Mata Porcos. a. pontos 

amostrais da barragem F (Ferro). b. pontos amostrais das barragens C (Caulim) e J (SEDR). 

 

2.2.2 Amostragens de Campo e Análises em Laboratório  

Coletas trimestrais foram realizadas entre setembro de 2011 e dezembro de 2012, 

em três barragens com diferentes impactos (mineração de Caulim, mineração de Ferro e 

um sem impactos diretos de mineração) nos períodos de seca (setembro 2011, maio 

2012 e setembro 2012), chuva (fevereiro 2012 e dezembro 2012). 

No total foram definidos dezesseis pontos de coletas de água e zooplâncton cujas 

coordenadas foram gravadas em um aparelho GPS da marca Garmim, modelo 60 Csx 

Map®. Na Barragem denominada Ferro, sete pontos foram situados (F1, F2, F3, F4, F5, 

F6 e F7) (Fig. 13.a). Na Barragem Caulim, foram definidos seis pontos de 

monitoramento (C1, C2, C3, C4, C5 e C6). Na Barragem Sem Entrada Direta de 

Rejeitos (SEDR), por sua vez, foram selecionados três pontos amostrais (J1, J2 e J3). A 

distribuição e quantidade dos pontos amostrais foram determinadas em função do 

tamanho de cada uma das barragens estudadas (Fig. 13.b). 

2.2.3 Parâmetros Físicos e Químicos da Água e Sedimentos 

Medidas in situ 
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No local de amostragem foram realizadas as determinações dos parâmetros físico-

químicos das amostras de água (pH, condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos, 

oxigênio dissolvido, temperatura e turbidez, transparência da água e profundidade).  

A transparência foi estimada com um disco de Secchi. Para a coleta das amostras 

de água foi utilizada uma garrafa tipo Van Dorn, com capacidade para 5 litros.  Os 

parâmetros pH, temperatura, condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos (TDS) 

da coluna d’água foram determinados através do equipamento multiparâmetro 

Ultrameter II, Myron L. Company, modelo 6Psi.  

Para a obtenção das concentrações de oxigênio dissolvido (OD), foi utilizado o 

oxímetro Hanna, modelo HI 93703, enquanto a turbidez foi quantificada pelo 

turbidímero Hanna, modelo HI 9146. 

Para as determinações das concentrações de nutrientes (Nitrato, Nitrito e Fosfato) 

utilizou-se o método colorimétrico. Nesse procedimento as amostras são filtradas a 

vácuo antes da realização das análises com membranas de celulose de porosidade de 

0,45μm. Em laboratório, os reagentes específicos para a análise de cada ânion são 

adicionados em cada teste e as amostras homogeneizadas e a leituras das cubetas é feita 

no Colorímetro.  

Geoquímica da Água e do Sedimento 

Amostras de água foram coletadas em diferentes profundidades, desde a superfície 

até o hipolímnio, a cada metro, em um mínimo de três amostras na coluna d’água 

(superfície, meio e fundo). 

Para análise dos metais e elementos-traço, amostras de água (50ml) foram 

filtradas em membrana de 0,45µm e acidificadas com ácido nítrico até atingir o pH < 3, 

para estabilização dos metais. 

As amostras de sedimento de fundo foram coletadas nos mesmos pontos onde as 

coletas das amostras de água foram realizadas. Para a coleta do material foi utilizada 

uma draga tipo Birge-Ekman, com área de amostragem de 15x15 cm (área da base) e 20 

cm de altura. 

Das amostras de água e sedimento foram quantificados os teores de metais e 

elementos-traço como Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K , Li, Mg, Mn, Mo, Na, 
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Ni, Pb Sn, Sr, Ti, V e Zn, através de Espectofotômetro de Emissão Atômica com Fonte 

de Plasma Indutivamente Acoplado (ICP –OES), marca SPECTRO/ modelo Ciros 

CCD.  

2.2.4 Biomassa Algal (Clorofila a) 

As concentrações de clorofila a foram determinadas de acordo com metodologia 

descrita em Marker et al. (1980), utilizando-se etanol 90% a quente como solvente para  

a extração e leitura das amostras em espectrofotômetro. Posteriormente as 

concentrações de clorofila a foram calculadas através das equações descritas por 

Lorenzen (1967). 

2.2.5 Coleta das amostras de Zooplâncton 

As amostras de zooplâncton foram coletadas utilizando-se uma garrafa tipo Van 

Dorn, desde o epilimnio até o hipolimnio, em intervalos regulares de 1 metro. Para cada 

amostra filtrou-se 30L de água em uma rede de plâncton de 68 µm de abertura de 

malha, sendo cada amostra preservada em formol neutro a 4%.  

Em laboratório, as amostras foram colocadas, uma a uma, em Cálices de 400ml, 

os quais permaneceram decantando por 24h. Após esse período, as amostras foram 

reduzidas a 50 ml de precipitado, cuidadosamente, e inteiramente analisadas em 

microscópio optico, utilizando-se câmara de Sedgwick-Rafter. 

Para a identificação dos organismos do zooplâncton foram consultadas, as 

seguintes obras: Elmoor-Loureiro, 1997; Koste, 1978; Shiel; Koste; 1992, 1993; 

Dumont, 1993; Segers, 2007. 

A partir da contagem das amostras, os dados receberam tratamento numérico 

através dos cálculos de abundância relativa (%) e densidade (ind/L). 

Para análise das guildas alimentares, foi utilizada a recente classificação de 

Obertegger et al. (2011) e Bertani et al. (2012), considerando-se as seguintes 

características: os gêneros com trophi malleate/maleado, malleoramate/maleoramado, 

ramate/ramado e uncinate/unicado são classificados como coletores pouco seletivos 

(coletam vários itens alimentares ao mesmo tempo e de forma menos seletiva), sendo 

desta forma designados como micrófagos. Os gêneros de rotíferos incluídos nesta 

classificação são: Brachionus, Collotheca, Conochilus, Euchlanis, Filinia, Floscularia, 

Kellicottia, Keratella, Lecane, Notholca, Testudinella e Trichotria. Porém, como os 

micrófagos apresentam uma ampla gama de tamanhos de corpo, eles foram divididos 
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em dois grupos de acordo com o tamanho da espécie (Pequenos Micrófagos < 250µm, e 

Grandes Micrófagos > 250µm), pois espécies de maior porte preferem maiores itens 

alimentares (Rothhaupt, 1990).  

Os microcrustáceos foram igualmente agrupados de acordo com a similaridade de 

o seu hábito alimentar em relação aos rotíferos previamente classificados. Para 

copépodos, os náuplios, predominantemente da espécie Tropocyclops prasinus foram 

classificados com micrófagos de pequeno porte (PM) e os copepoditos foram 

classificados como grandes micrófagos (GM), por causa da sua escala dimensional e 

ecologia alimentar. De acordo Melão & Rocha (2004) a espécie T. prasinus é 

considerada onívora e com diferenças alimentares ao longo dos seus estágios de vida, 

náuplio, copepodito e adulto. Os cladóceros foram agrupados aos micrófagos de grande 

porte, pois as espécies identificadas (essencialmente da Família Bosminidae) são 

predominantemente filtradoras não seletivas. 

De acordo com Obertegger et al. (2011), os gêneros de rotíferos com o trophi 

cardate/cardado, forcipate/forcipado, incudate/incudado, ou virgate/virgado apresentam 

características de captura ativa de partículas, selecionando itens alimentares 

individualmente, desta forma, foram designados como raptoriais (R) (Ascomorpha, 

Asplanchna, Gastropus, Ploesoma, Polyarthra, Synchaeta e Trichocerca). Os copépodes 

Cyclopoida adultos foram classificados como raptoriais (Tabela IX).  

Tabela IX: Táxons de zooplâncton atribuídos aos 

grupos funcionais em função de suas estratégias 

alimentares e tamanho corporal, seguindo, em parte, a 

classificação proposta por Bertani et al. 2012. 
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Para a comparação da diversidade de espécies entre as barragens e os diferentes 

meses amostrados foram calculados os índices de diversidade de Shannon-Winer (H’) e 

Riqueza de espécies. 

2.2.6 Razão entre as Guildas Tróficas (GR) 

 

A razão entre os grupos tróficos proposta por Smith et al. (2009) e aplicada por 

Obertegger et al. (2011), foi adaptada para utilização das densidades do zooplâncton.  O 

GR é calculado a partir da formula: GR’ = Σ (densidade raptorial - densidade 

micrófagos) / Σ (total da densidade de rotíferos), de modo que os valores de GR’ variam 

de -1 a 1. Valores < 0 indicam dominância dos Micrófagos e valores > 0 indicam 

dominância dos Raptoriais.  

 

2.2.7 Análises Estatísticas 

Os dados foram logaritimizados e testados quanto a sua normalidade. 

A correlação de Pearson foi utilizada para avaliar o grau de associação entre os 

parâmetros limnológicos e densidades de zooplâncton. A análise de variância 

(ANOVA) foi utilizada para a comparação entre as barragens e entre os períodos de 

cada barragem para os grupos funcionais e parâmetros limnológicos.  

A análise de componentes principais foi feita utilizando as variáveis ambientais 

para a extração dos eixos e os dados não foram transformados. Em seguida, as amostras 

foram traçadas em relação a estes eixos, com o objetivo de identificar as diferenças 

associadas entre as barragens em função das variáveis ambientais. Os cálculos foram 

feitos usando o pacote estatístico Minitab.         

 

2.3  RESULTADOS 

Uma acentuada variação sazonal na transparência da água foi observada nas três 

barragens, com valores médios de 2,27m na barragem Ferro, 2,28m na barragem Caulim 

e 2,22m na barragem SEDR durante o período seco. No entanto, durante o período 

chuvoso, a barragem Caulim teve os menores valores de transparência (0,8m) (F=88,9; 

p<0,001), seguida da barragem Ferro (1,07m) e por fim a barragem SEDR (1,66m).  A 

turbidez, de forma geral, foi maior na barragem Caulim (F=88,9; p<0,001) (Tabela X). 
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Como esperado, a temperatura da água atingiu valores mais elevados no período 

chuvoso (valor máximo de 25,7 ºC na superfície da coluna d’água, em fevereiro de 2012 

na barragem Caulim), e os menores valores médios foram detectados no período seco 

20,3 ºC (hipolímnio da barragem Ferro em setembro de 2011). Não foram observadas 

diferenças significativas entre as barragens e os períodos amostrados (p>0,05).  Não foi 

observado padrão de estratificação térmica em nenhum sistema estudado (Figura 14). 

 

Figura 14: Perfil vertical da Temperatura da água (ºC) nas três barragens. 

Quanto à condutividade, as três barragens tiveram valores baixos no geral. 

Entretanto, na barragem Caulim foram observados valores médios de condutividade 

elétrica mais elevados durante todo período de estudo: (14,54 µS/cm), bastante superior 

ao registrado nas demais barragens: (7,17 µS/cm na barragem Ferro e 3,77 µS/cm na 

barragem SEDR nos períodos chuvoso (f=22,82; p<0,001) e seco (f=350,60; p<0,001)).   

Tabela X: Parâmetros limnológicos das três barragens estudadas, durante os períodos sazonais 

de seca e chuva (2011/2012). 

pH 6,06 (5,74-6,33) 6,10 (5,43-6,41) 7,05 (6,97-7,10) 6,81 (6,71-6,85) 6,05 (6,05-6,06) 6,31 (6,30-6,31)

Condutividade (µS/cm) 3,41 (2,91-4,89) 7,18 (4,68-18,15) 14,54 (14,08-16,16) 13,72 (12,05-14,87) 2,54 (2,49-2,60) 3,77 (3,29-4,51)

Eh 243,3426 (227-268,2) 171,788 (139,17-212,75) 181,93 (144,43-233) 99,41 (53,5-137,22) 193,37 (185,86-206,25)152,8 (127,2-168,2)

Tubidez (NTU) 4,13 (2,67-7,79) 12,81 (10,8-16,1) 8,43 (4,62-11,75) 29,85 (24,24-39,00) 4,97 (2,96-6,91) 4,73 (3,47-5,59)

OD (mg/l)) 7,77 (5,96-9,28) 6,01 (5,03-6,67) 8,14 (7,14-9,44) 8,90 (8,69-9,1) 7,46 (5,87-8,83) 7,57 (7,2-7,87)

Temperatura (ºC) 22,12 (20,34-22,89) 23,01 (20,86-24,84) 23,40 (22,88-24,05) 24,60 (23,15-25,66) 23,51 (23,22-24,08) 24,28 (23,90-24,50)

Alcalinidade (mg/l) 8,14 (6,27-12,41) 10,53 (8,16-13,68) 12,32 (9,53-13,77) 10,71 (9,55-12,38) 7,57 (5,51-10,29) 10,423 (9,55-12,16)

Clorofila a (µg/l) 8,91 (6,5-13) 2,61 (1,3-4,2) 5,25 (3,2-7,0) 1,54 (1,2-2,0) 7,87 (6,4-10,0) 1,33 (1,2-1,4)

Trans Secchi (m) 2,27 (1,45-2,75) 1,07 (0,83-1,15) 2,28 (0,60-3,00) 0,80 (0,70-0,85) 2,30 (1,50-3,15) 1,66 (1,55-1,75)

Sólidos totais (TDS) 2,15 (1,82-3,08) 4,35 (2,93-10,62) 9,23 (8,92-10,31) 8,62 (7,67-8,90) 1,59 (1,57-1,63) 2,41 (2,09-2,92)

Sulfato (SO42- mg/l) 1,30 (0,75-3,00) 14,42 (1,38-44,33) 0,29 (0,00-1,39) 5,81 (3,50-12,67) 0,11 (0,00-0,33) 0,29 (0,20-0,33)

Cloreto (Cl - mg/l) 0,027 (0,016-0,043) 0,049 (0,029-0,077) 0,017 (0,003-0,027) 0,081 (0,050-0,108) 0,022 (0,010-0,040) 0,027 (0,015-0,035)

Nitrito (NO2- - mg/l) 0,004 (0,003-0,005) 0,012 (0,006-0,024) 0,010 (0,006-0,021) 0,012 (0,011-0,014) 0,011 (0,010-0,013) 0,009 (0,006-0,012)

Nitrato (NO3- - mg/l) 5,70 (1,11-19,19) 9,33 (1,97-22,00) 4,23 (2,11-6,10) 10,37 (7,20-18,68) 4,51 (3,27-5,33) 4,30 (2,72-5,70)

Fosfato (PO43- - mg/l) 0,87 (0,40-1,62) 1,20 (0,57-1,73) 0,72 (0,32-1,27) 0,84 (0,61-1,07) 0,54 (0,31-0,74) 0,78 (0,66-0,97)

MédiaMédia Média Média Média Média

Barragem Ferro Barragem Caulim Barragem SEDR

Período seco Período Chuvoso Período seco Período Chuvoso Período seco Período Chuvoso
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Os teores médios de oxigênio dissolvido foram mais elevados durante o período 

chuvoso na barragem Caulim (8,9 mg/l), e menores durante o período seco na barragem 

Ferro (6,01 mg/l). Com relação à variação sazonal, na barragem Ferro os teores de 

oxigênio dissolvido foram mais elevados ao longo do período seco (F=9,49; p=0,005), 

enquanto na barragem Caulim os maiores valores foram detectados no período chuvoso 

(F=4,95; p=0,037). Não foi constatada variação sazonal na barragem SEDR. 

No que se refere ao potencial hidrogeniônico (pH), as águas das barragens 

apresentaram tendências de levemente acidas a alcalinas, com valores variando entre 

5,43 e 6,41 (barragem Ferro, período chuvoso) e 7,1 na barragem Caulim (período 

seco).  Os valores de Eh foram mais reduzidos nas três barragens ao longo do período 

chuvoso, atingindo mínimo de 53,5mV na barragem Caulim e máximo de 268,2mV na 

barragem Ferro. 

A concentração de elementos nutrientes nitrogenados e fosfatados foi bastante 

reduzida em todos os ambientes estudados. Na barragem Ferro, a concentração de nitrito 

permaneceu muito reduzida sazonalmente, com valores entre 0,004mg/l (período seco) a 

0,012 mg/l (período chuvoso). A concentração de nitrito nas demais barragens foi 

bastante similar: 0,010 mg/l (período seco) e 0,012 mg/l (período chuvoso) na barragem 

Caulim e na barragem SEDR 0,011 mg/l (período seco) e 0,009mg/l (período chuvoso). 

A concentração máxima e mínima de nitrato foi observada na barragem Ferro (22 mg/L, 

período chuvoso e 1,11 mg/L no período seco, respectivamente). As concentrações de 

fosfato também foram bastante reduzidas (máximo de 1,2 mg/L na barragem Ferro e 

mínima de 0,54 mg/L na SEDR). (Tabela X). 

A biomassa algal, também seguiu o mesmo padrão em escala espacial e temporal 

dos nutrientes, com valores bastante reduzidos nas três barragens, com indícios de 

condição Meso-oligotrófica.  A maior biomassa foi de 13µg/l e mínima de 1,2µg/l, e ao 

longo do período seco, as barragens Ferro e SEDR apresentaram os maiores valores 

médios de clorofila a (0,89µg/l e 0,79µg/l, respectivamente (F= 15,43; p<0,001)). 

 

2.3.1 Elementos dissolvidos na Água e no Sedimento - Al, Ba, Ca, Fe, Mg, 

Mn, Sr e Zn.  
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Água  

Dos metais analisados verificou-se que o manganês (Mn) apresentou 

concentrações bastante elevadas na barragem Caulim (máximo de 248,68 µg /L no 

período chuvoso - fevereiro de 2012). Nas barragens Ferro e SEDR as concentrações 

máximas de Mn foram de 109,7 µg /L e 54,49 µg /L respectivamente. As concentrações 

de Mn estiveram sempre acima do valor máximo para corpos d’água de classe 2 de 

acordo com a resolução CONAMA 086 (> 100 µg/L em todos os períodos amostrados). 

O bário (Ba) foi encontrando em concentrações maiores na barragem Caulim, com 

valores até 0,53mg/L, enquanto nas barragens Ferro e SEDR essa concentração foi 

sempre inferior a 1 mg/L (Tabela XI) 

 

Tabela XI: Elementos menores dissolvidos na água, ao longo dos períodos seco e chuvoso. 

Média Min-Max Média Min-Max Média Min-Max Média Min-Max Média Min-Max Média Min-Max

Al (µg/L) 15,66 (8,34-33,69) 58,21 (45,22-65,59) 0,00 (0,00-0,00) 34,70 (19,38-50,96) 10,07 (0,00-16,22) 8,89 (0,00-26,66)

Ba (µg/L)       5,05 (4,17-9,19) 5,94 (5,21-6,90) 41,88 (23,99-46,35) 50,21 (48,23-53,30) 6,23 (6,12-6,34) 7,83 (7,51-8,33)

Ca (µg/L) 259,85 (220-350) 505,80 (430-640) 1395,65 (750-1580) 1542,82 (1470-1640) 214,15 (200-230) 418,10 (390-430)

Fe (µg/L)       65,19 (47-140) 107,00 (83-188) 75,00 (41-93) 153,00 (46-241) 73,70 (56-106) 72,00 (46-108)

Mg (µg/L)      17,74 (10-30) 126,74 (100-150) 550 (520-580) 437,90 (420-480) 0,00 (0,00-0,00) 0,00 (0,00-0,00)

Mn (µg/L)      15,05 (12,41-17,26) 91,23 (68,01-109,7) 117,39 (66,32-128,63) 237,87 (231,37-248,68) 16,87 (14,50-19,22) 50,33 (47,72-54,49)

Sr (µg/L)      1,30 (1,15-1,64) 2,63 (2,42-2,87) 1,82 (0,68-2,11) 3,98 (3,88-4,10) 1,33 (1,30-1,35) 2,00 (1,89-2,14)

Zn (µg/L)      27,52 (15,47-68,91) 9,02 (4,20-19,55) 0,26 (0,00-0,94) 5,94 (0,00-12,51) 0,99 (0,00-1,52) 8,82 (5,09-14,10)

Período Chuvoso

Barragem Ferro Barragem Caulim Barragem SEDR

Período seco Período Chuvoso Período seco Período Chuvoso Período seco

 
 

Em relação aos demais metais Fe, Al, As, Pb, Cr, Sr e Zn, houve registros de 

baixas concentrações nos três corpos d´água analisados, com exceção dos metais Fe nos 

períodos chuvosos das barragens Ferro 0,18mg/L e Caulim 0,24mg/L. Os metais As e o 

Cd tiveram valores abaixo do limite de detecção, no entanto houveram registros 

isolados de valores elevados para ambos os elementos As 77,0µg /L no ponto F1 

próximo a entrada de rejeitos em dezembro de 2012 e de Cd no período chuvoso, 

fevereiro de 2012, no ponto C4 da barragem Caulim atingindo 48,9µg /L.  

Os elementos dissolvidos juntamente com os parâmetros limnológicos 

(transparência, clorofila, condutividade, pH, oxigênio dissolvido) e os elementos (Ba, 

Mg, Mn, Fe, Al e Zn) foram representados em um gráfico plotado a partir da Análise de 

Componentes Principais (PCA), com os elementos principais.  Os dois principais 

componentes foram responsáveis por 73% da variância total dos dados. Os resultados da 

ordenação espacial revelaram uma segregação entre a barragem Caulim e as outras duas 

barragens, no que se refere às concentrações de metais. A barragem Caulim segregou-se 
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das demais barragens em função, principalmente, dos maiores valores de pH, Oxigênio 

dissolvido, Ba, Mn e Condutividade  (Figura 15). A barragem SEDR também 

apresentou um padrão diferenciado de transparência da água, (valores mais altos), o que 

contribuiu para sua segregação espacial. 
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Figura 15: Diagrama de ordenação das unidades amostrais por PCA, com base em 64 amostras 

distribuídas entre as barragens (F- Ferro, C- Caulim, J- SEDR) ao longo de todo período de 

coleta. Utilizando-se dos onze parâmetros limnológicos considerados principais neste estudo.  

Sedimento  

Na caracterização do sedimento foi plotado um gráfico representando a PCA, 

buscando demostrar os componentes do sedimento de cada barragem em função, 

principalmente, da atividade minerária.  Na análise da PCA os dois principais 

componentes foram responsáveis por 72% da variância total dos dador (Figura 6). Na 

barragem Ferro destacaram-se as altas concentrações de As, Al, Fe e Mn, enquanto na 

barragem Caulim foram observados elevados teores de Ba, Ca, Mg, Sr e Zn, refletindo o 

tipo de mineração associada, pois o Caulim é extraído da caulinita, conhecida por ter 

muitas impurezas (Silva et al. 2001). Durante o processo de remoção das impurezas, 

muitos elementos, como Fe, Al, Zn, são disponibilizados ao meio ambiente. A barragem 

SEDR apresentou maiores valores de Mg e Al (Figura 16). 
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Figura 16: Diagrama de ordenação das unidades amostrais por PCA, com base em 32 amostras 

distribuídas entre as barragens (F- Ferro, C- Caulim, J- SEDR) ao longo de todo período de 

coleta. Utilizando os principais elementos associados aos empreendimentos minerário em 

questão. 

 

2.3.2 Zooplâncton 

Estrutura 

As observações registradas no período de estudo nas três barragens mostrou que 

houve uma baixa riqueza de espécies do zooplâncton. Durante todo estudo foi registrado 

o total de 42 táxons, com maior riqueza observada para os Rotíferos (30 espécies, sendo 

6 classificadas como raptoriais e 24 micrófagos). Cladocera foi representado por 7 

espécies (micrófagos), e Copepoda por 5 espécies, sendo considerados micrófagos os 

estágios de náuplios e raptoriais os indivíduos adultos. A composição taxonômica das 

barragens Caulim, Ferro e SEDR está representada na Tabela XII. Entre os sistemas 

estudados, a maior riqueza de espécies foi registrada na barragem Ferro (27 espécies), 

sendo 11 dessas exclusivas dessa barragem, enquanto na barragem SEDR 26 espécies 

foram observadas, sendo 6 exclusivas. Quanto à barragem Caulim, a riqueza de espécies 

foi relativamente menor (23 espécies), com apenas dois táxons exclusivos.  

Rotíferos dominaram a comunidade zooplanctônica nas barragens Caulim e 

SEDR, compreendendo, em termos de abundância relativa quase 90% do zooplâncton, 

em todos os períodos sazonais (seca e chuva) e na barragem Ferro também tiveram 

grande contribuição percentual (>70% da comunidade). (Figura 17) 

Os cladóceros foram dominantes apenas no mês de maio de 2012 na barragem 

Ferro, alcançando 41,5% da composição geral, especialmente em função das espécies 

Bosmina tubicen e Bosminopsis deitersis. Os náuplios de Cyclopoida foram dominantes 
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nos períodos de setembro de 2011 com 43,4% e fevereiro de 2012 com 36,9 % na 

mesma barragem.  

A densidade zooplanctônica em todos os sistemas estudados foi extremamente 

reduzida, com máximo de 55 Ind/L (Barragem Ferro). A barragem Caulim foi a que 

apresentou os menores valores de densidade zooplanctônica, com máximo de 24,4 Ind/L 

(setembro 2012). De uma maneira geral, a densidade do zooplâncton manteve um 

padrão sazonal bem marcado, com valores mais elevados ocorrendo sempre ao final do 

período seco (setembro) (Figura 9). 

O rotífero Polyarthra cf. dolichoptera esteve presente nas três barragens ao longo 

de todas as coletas, apresentando picos de abundancia em setembro de 2012, com 

densidades de até 35,19ind/L na barragem Ferro, 34,79 ind/L na SEDR e 17,1 ind/L na 

barragem Caulim. A espécie Kellicottia bostoniensis foi registrada em baixas 

densidades nas três barragens, com valores médios de 0,42 ind/L na barragem Ferro, 

0,32 ind/L na barragem Caulim e 0,1 ind/L, nos meses de fevereiro e maio de 2012.  

As densidades de cladóceros foram igualmente muito reduzidas nas três 

barragens, com máximo de 4,63 ind/L no período seco (setembro de 2011) na barragem 

Ferro.  

O copépodo Tropocyclops pracinus, apesar de ser o copépodo mais frequente nas 

três barragens, apresentou baixas densidades: máxima de 2,2 ind/L na barragem Ferro. 

Os náuplios e copepoditos encontrados foram as formas mais abundantes de copépodo. 

O único copépodo Calanoida coletado foi um individuo de Notodiaptomus iheringi, na 

barragem Ferro.  

A densidade total do zooplâncton foi negativamente correlacionada com os 

elementos Fe (r = -0,59), Mn(r = -0,62), Zn(r = -0,80) e Al(r = -0,46), na barragem Ferro 

(Tabela XII).  

Riqueza e Diversidade 

   A riqueza de espécies foi baixa nas três barragens nos períodos seco e chuvoso 

(Figura 18), sendo constatada uma divergência sazonal do período seco (f=5,47; 

P=0,01) e chuvoso (f=9,14; P=0,001). A menor riqueza foi registrada na barragem 

Caulim (23 táxons), seguido da barragem SEDR (26 táxons), e os maiores valores foram 
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registrados para a barragem Ferro (27 táxons). Quanto ao Índice de diversidade de 

Shannon (H’), as três barragens apresentaram valores inferiores a 1,5, sendo que a 

barragem SEDR apresentou os menores valores tanto no período seco H’- 0,3 (F=5,47; 

p=0,01), quanto no chuvoso H’- 0,87 (F=9,57; p=0,001) (Figura18). 

 

Figura 17: A. Densidade do zooplâncton (média ± DP) ao longo dos meses de coleta nas três 

barragens. B, C e D. Abundância relativa (%) do zooplâncton na barragem Ferro, Caulim e 

SEDR, respectivamente. 
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Figura 18: A. Índice de diversidade de Shannon nas três barragens (Ferro, Caulim e SEDR) ao 

longo dos meses. B. Riqueza de espécies nas barragens ao longo dos meses de coleta. 

2.3.3 Grupos funcionais 

Os grupos funcionais foram apenas considerados os táxons com maiores 

densidades, resultando na seguinte ordenação: Raptoriais (Trichocerca, Polyarthra, 

Synchaeta, Tropocyclops e Collotheca); Pequenos Micrófagos (Macrochaetus, 

Bdelloidea, Anuaeropsis, e Náuplios de Cyclopoida) e Grandes Micrófagos (Hexarthra, 

Bosmina, Bosminopsis e Copepoditos Cyclopoida). 

O grupo trófico Pequenos Micrófagos foi abundante em todos os sistemas 

estudados, com destaque para as barragens Caulim e Ferro, onde constituíram mais de 

50% de toda a comunidade zooplanctônica. De forma geral, essas duas barragens 

apresentaram padrões muito similares na distribuição percentual dos grupos tróficos 

funcionais. 

Barragem Ferro 

Os Pequenos Micrófagos foram dominantes tanto no período seco 

(setembro/2011) quanto chuvoso (dezembro/2012), representados principalmente por 

náuplios de Cyclopoida. Este grupo trófico apresentou em Set/2011 (período seco) sua 

maior densidade relativa (44,4%). Não foram constatadas correlações significativas 

deste grupo trófico com nenhum parâmetro ambiental (Figura19). 

Os Grandes Micrófagos apresentaram contribuição percentual expressiva em 

Maio/2012 (período chuvoso), alcançando 62,7% da comunidade, em função do 

aumento das densidades de copepoditos de Tropocyclos prasinus. Bosmina tubicen 

também contribuiu para a dominância dos Grandes Micrófagos, com pico bimodal de 
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densidades relativas mais elevadas (períodos seco e chuvoso). Os grandes micrófagos se 

mostraram correlacionados negativamente ao Al (r =-0,46). 

 A maior contribuição percentual dos Raptoriais foi registrada em dezembro de 

2012 (período chuvoso), quando alcançaram 56% da comunidade zooplanctônica, 

devido às grandes densidades de Polyarthra. cf dolichoptera (Fig. 19). Os raptoriais se 

mostraram negativamente correlacionados aos elementos Fe, Mn e Zn, e de forma 

positiva ao Mg.  Uma correlação positiva com a concentração de oxigênio dissolvido 

também foi detectada (r = 0,77) (Tabela XII).  

 

 

 

Figura 19: A. abundancia relativa nos grupos funcionais (PM-pequenos micrófagos; GM-

grandes micrófagos; R-raptoriais). B. densidade dos grupos funcionais. C. densidade das 

espécies mais frequentes pertencentes dentro de cada grupo funcional. barragem Ferro. 

De forma geral, os coeficientes de correlação revelaram uma associação positiva 

entre a condutividade e vários elementos dissolvidos na água (Mn, Al, Ba e Fe) e 

negativa com clorofila e transparência. A clorofila a apresentou correlação negativa com 

a turbidez (r = -0,73) e o elemento Mn (r = -0,79). Com relação à estrutura trófica 

zooplanctônica, os Raptoriais apresentaram correlação negativa significativa com o Zn 

(r = -0,69) e Fe (r = -0,46). Não foi possível estabelecer um padrão perceptível na 
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abundância dos grupos tróficos e os demais elementos geoquímicos e limnológicos 

(Tabela XII).  

 
Tabela XII: Coeficientes de correlação de Pearson (r) da barragem Ferro, valores em negrito 

indicam significância (p<0,05). 

Cond Std Turbidez pH Trans Fe Mg   Mn   Zn    Al Ba OD Cloroph PM GM R 

Sólidos totais 1,00 * * * * * * * * * * * * * * *

Turbidez     0,30 0,31 * * * * * * * * * * * * * *

pH 0,10 0,08 0,08 * * * * * * * * * * * * *

Transparência  -0,60 -0,60 -0,79 -0,18 * * * * * * * * * * * *

Fe        0,39 0,39 0,29 -0,17 -0,33 * * * * * * * * * * *

Mg   0,04 0,02 -0,33 0,13 0,13 -0,48 * * * * * * * * * *

Mn   0,67 0,67 0,72 0,02 -0,79 0,62 -0,25 * * * * * * * * *

Zn    0,20 0,20 0,79 -0,01 -0,02 0,62 -0,58 0,33 * * * * * * * *

Al      0,50 0,49 0,12 -0,14 -0,38 0,83 -0,33 0,60 0,54 * * * * * * *

Ba      0,50 0,50 0,23 0,15 -0,34 0,26 -0,02 0,39 0,34 0,31 * * * * * *

OD -0,29 -0,31 -0,52 0,06 0,45 -0,68 0,58 -0,72 -0,77 -0,57 -0,30 * * * * *

Cloroph    -0,54 -0,55 -0,73 -0,06 0,72 -0,34 0,02 -0,79 0,03 -0,22 -0,06 0,40 * * * *

P. micrófago 0,14 0,15 -0,19 0,62 0,09 0,20 -0,11 0,05 0,29 0,30 -0,02 -0,19 0,06 * * *

G. micrófago -0,26 -0,24 0,22 -0,20 0,09 -0,37 -0,12 -0,18 -0,31 -0,46 -0,11 0,14 -0,08 0,00 * *

Raptoriais 0,03 0,03 -0,32 -0,03 0,13 -0,46 0,57 -0,38 -0,69 -0,26 -0,25 0,77 0,02 0,18 0,23 *  
 

Barragem Caulim 

Na barragem Caulim foi constada uma diferença sazonal na abundância dos 

grupos funcionais Raptoriais (f =23,21; p< 0,001) e Grandes Micrófagos (f= 11,01; p= 

0,003), sendo o período chuvoso responsável pela redução significativa das densidades 

desses grupos. 

O grupo dos Pequenos Micrófagos apresentou uma redução menos expressiva da 

densidade, não havendo diferença (f=1,23; p=0,1) entre os dois períodos sazonais. No 

entanto a densidade relativa dos pequenos micrófagos foram maiores nos períodos 

chuvosos.  

O grupo dos Pequenos Micrófagos se mostrou dominante nos períodos chuvosos, 

em reflexo, principalmente, à redução abrupta das densidades das espécies de Raptoriais 

e Grandes Micrófagos (Figura 20). No período chuvoso, as densidades totais atingiram 

máxima de 1,14 ind/L em fevereiro de 2012 e 4,49 ind/L em dezembro de 2012, o que 

reflete as condições mais extremas do período chuvoso nessa barragem.   
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Figura 20: A. Densidade relativa nos grupos funcionais (PM-pequenos micrófagos; GM-

grandes micrófagos; R-raptoriais). B, C e D – espécies mais frequentes pertencentes dentro de 

cada grupo funcional. Barragem Caulim. 

Nesta barragem, houve indícios mais expressivos de dependência entre os grupos 

tróficos e a biomassa algal, com correlação positiva significativa para os três grupos 

(Pequenos Micrófagos – r = 0,51; Grandes Micrófagos – r = 0,79 e Raptoriais – r = 

0,82). Os três grupos funcionais possivelmente foram afetados pelo Mn e Al, que 

tiveram uma alta correlação negativa significativa (Tabela XIII). 

Tabela XIII: Coeficientes de correlação de Pearson da barragem Caulim. Valores em negrito 

indicam significância (p<0,05). 

Cond Std Turbidez pH Trans Fe Mg Mn   Zn Al Ba OD Cloroph PM GM R 

Sólidos totais 0,96 * * * * * * * * * * * * * * *

Turbidez     0,06 -0,01 * * * * * * * * * * * * * *

pH 0,44 0,40 0,17 * * * * * * * * * * * * *

Transparência  -0,14 -0,12 -0,26 0,30 * * * * * * * * * * * *

Fe        -0,40 -0,30 -0,09 -0,52 -0,14 * * * * * * * * * * *

Mg   0,74 0,76 -0,21 0,49 0,33 -0,28 * * * * * * * * * *

Mn   -0,26 -0,25 0,29 -0,58 -0,48 0,70 -0,46 * * * * * * * * *

Zn    -0,37 -0,34 0,08 -0,44 -0,27 0,29 -0,40 0,56 * * * * * * * *

Al      -0,59 -0,54 0,07 -0,65 -0,22 0,82 -0,62 0,80 0,49 * * * * * * *

Ba      0,69 0,72 -0,02 0,03 -0,26 0,16 0,71 0,23 -0,01 -0,13 * * * * * *

OD -0,13 -0,16 0,87 -0,10 -0,48 0,07 -0,41 0,47 0,21 0,26 -0,04 * * * * *

Cloroph    0,29 0,28 -0,15 0,43 0,66 -0,47 0,60 -0,79 -0,46 -0,63 -0,04 -0,41 * * * *

P. micrófago 0,38 0,40 -0,50 0,45 0,43 0,07 0,59 -0,74 -0,45 -0,71 0,11 -0,57 0,51 * * *

G. micrófago 0,36 0,34 0,03 0,72 0,62 -0,61 0,60 -0,80 -0,45 -0,73 -0,01 -0,24 0,79 0,66 * *

Raptoriais 0,46 0,46 0,09 0,67 0,49 -0,55 0,69 -0,76 -0,60 -0,73 0,13 -0,14 0,82 0,52 0,87 *  
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Barragem SEDR 

Os grupos funcionais da barragem SEDR mostraram um padrão diferente das 

outras duas barragens. Os Pequenos Micrófagos tiveram sua densidade variando entre o 

período seco e chuvoso (f=12,80; p=0,002), assim como os Grandes Micrófagos 

(f=48,13; p<0,001) e Raptoriais (f=58,49; p<0,001). Durante o período chuvoso houve 

redução da densidade de todos os grupos. Esta barragem teve dominância dos Raptoriais 

nos meses de setembro de 2011, setembro e dezembro de 2012. A espécie P. cf. 

dolichoptera foi a única representante dos Raptoriais com densidades extremamente 

reduzida (0,5 ind/L). Entre os Grandes Micrófagos, os copepoditos tiveram uma elevada 

densidade em setembro de 2011 (> 10 Ind/L). O grupo dos Pequenos Micrófagos 

dominou no período de fevereiro e maio de 2012, especialmente devido à redução 

expressiva das densidades de Grandes Micrófagos e Raptoriais (Figura 21). 

 

 

Figura 21: A. Densidade relativa nos grupos funcionais (PM-pequenos micrófagos; GM-

grandes micrófagos; R-raptoriais). B, C e D – Densidade de espécies mais frequentes 

pertencentes dentro de cada grupo funcional. barragem SEDR. 

As análises de correlação não estabeleceram padrões definidos de associação entre 

os parâmetros geoquímicos e limnologicos e os grupos tróficos, que apresentaram entre 

si, valores significativos de correlação. Entre os parâmetros ambientais, destaque para 

correlação negativa entre turbidez e Fe (r = -0,58), o que evidencia algum grau esperado 
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de interferência da geologia local sobre os aspectos limnológicos desta barragem 

(Tabela XIV). 

Tabela XIV: Coeficientes de correlação de Pearson da barragem SEDR. Valores em negrito 

indicam significância (p<0,05). 

Cond Std Turbidez pH Trans Fe Mg   Mn   Zn    Al Ba OD Cloroph PM GM R 

Sólidos totais 1,00 * * * * * * * * * * * * * * *

Turbidez     -0,10 -0,12 * * * * * * * * * * * * * *

pH 0,37 0,41 0,23 * * * * * * * * * * * * *

Transparência  -0,37 -0,36 -0,38 -0,34 * * * * * * * * * * * *

Fe        -0,04 0,03 -0,58 -0,01 0,44 * * * * * * * * * * *

Mg   * * * * * * * * * * * * * * * *

Mn   0,81 0,84 -0,14 0,49 -0,26 0,01 * * * * * * * * * *

Zn    0,65 0,60 -0,12 -0,25 -0,06 -0,38 * 0,45 * * * * * * * *

Al      0,02 0,06 -0,28 -0,18 0,61 0,56 * 0,12 -0,05 * * * * * * *

Ba      0,82 0,81 -0,10 0,29 -0,23 -0,13 * 0,88 0,71 0,01 * * * * * *

OD -0,88 -0,88 -0,10 -0,55 0,63 0,24 * -0,84 -0,42 0,24 -0,72 * * * * *

Cloroph    0,09 0,08 -0,10 0,01 -0,36 -0,26 * 0,05 0,16 -0,63 0,08 -0,14 * * * *

P. micrófago -0,48 -0,52 0,31 -0,06 0,22 -0,09 * -0,72 -0,28 -0,31 -0,52 0,49 0,04 * * *

G. micrófago -0,26 -0,30 0,42 -0,11 -0,14 -0,32 * -0,67 -0,18 -0,27 -0,63 0,24 0,08 0,62 * *

Raptoriais -0,59 -0,65 0,17 -0,65 0,34 -0,19 * -0,88 -0,08 -0,02 -0,67 0,71 -0,07 0,65 0,67 *  

 

 

2.3.3. Análise Espacial (PCA) dos Grupos Tróficos 

 

Os grupos funcionais foram representados em um gráfico plotado a partir da 

Análise de Componentes Principais (PCA), com as frequências relativas de cada grupo 

por ponto amostral. Nesta análise, os dois principais componentes foram responsáveis 

por 92% da variância total dos dados, sendo formados pelos grupos: Grandes 

Micrófagos, Pequenos Micrófagos e Raptoriais. (Tabela XV) (Figura 22).  

Tabela XV: Coeficiente de correlação entre as 

barragens e os grupos funcionais representados pelos 

dois primeiros eixos da PCA. 

.

PC 1 PC 2

Pequenos Micrófagos 0,589 -0,536

Grandes Micrófagos 0,473 0,835

Raptoriais -0,655 0,121  
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Figura 22: Diagrama de ordenação das unidades amostrais por PCA, com base em 64 amostras 

distribuídas entre as barragens (F- Ferro, C- Caulim, J- SEDR) ao longo de todo período de 

coleta. Utilizando-se dos três grupos funcionais de zooplâncton considerados neste estudo. 

 

Os resultados indicaram uma segregação espacial do grupo dos Raptoriais que 

apresentou uma representação espacial mais relacionada à barragem SERD (J), 

enquanto houve uma prevalência dos Micrófagos (grandes e pequenos) nas barragens 

Ferro e Caulim. 

2.3.4 Razão entre as Guildas Tróficas (GR) 

Uma perceptível alternância entre os grupos tróficos zooplanctônicos foi detectada 

entre as barragens, a partir dos resultados de razão entre as guildas tróficas. De forma 

geral, pode-se perceber através da Tabela XVI e Figura 23 que a barragem Caulim 

apresentou domínio quase absoluto dos micrófagos (80% das coletas), a barragem Ferro 

distinguiu-se pela dominância relativa de micrófagos (60% das coletas) e na barragem 

SEDR o grupo trófico dos Raptoriais foi dominante (60% das coletas). 

Tabela XVI: Razão dos grupos funcionais (GR) nas barragens ao 

longo dos meses de coleta. 

Data GR - Ferro GR - Caulim GR - SEDR

Setembro 2011 -0,44 -0,31 0,77

Fevereiro 2012 -0,59 -0,71 -0,85

Maio 2012 -0,68 -0,27 -0,96

Setembro 2012 0,50 0,35 0,84

Dezembro 2012 0,37 -0,51 0,63  
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Figura 23: Padrão sazonal entre as GR das três barragens ao longo 

dos meses de estudo. 

2.4  DISCUSSÃO 

2.4.1 O sedimento e os aspectos limnológicos 

A partir dos sedimentos foi possível afirmar que as três barragens possuem 

características geoquímicas distintas, confirmando as diferentes deposições pelas 

atividades minerárias, o que entra em acordo com alguns elementos encontrados em 

altas concentrações disponíveis na coluna d’água. A disponibilidade dos elementos na 

água depende diretamente do pH e Eh (Zeman et al., 2008), e visto que os sedimentos 

dessas barragens armazenam grande quantidades de elementos potencialmente tóxicos 

aos seres vivos, as variações do potencial hidrogeniônico e do Eh podem ser 

catastróficas à biota aquática. Na direção oposta ao aumento da transparência esteve o 

elemento dissolvido Mn, nas barragens Ferro e Caulim, diferente da clorofila, que não 

se mostrou influente na transparência. 

A barragem Ferro apresentou valores elevados de Fe e Mn em seu sedimento, 

retratando a influencia da mineração de Ferro, que é caracterizada por elevados teores 

desses elementos (Tabela XI). Quanto à barragem SEDR, considerada um “controle’’, 

não recebe nenhum fluxo direto de mineração, porém apresentou valores de Fe maiores 

que a barragem Caulim, o que pode ser atribuído à geologia local, sugerindo que a 

SEDR está em uma zona de canga, já que também apresentou elevados valores de Al. A 
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barragem Caulim exibiu elevados teores de elementos como Zn, Sr, Mg e Ba, refletindo 

os rejeitos envolvidos no processo desse tipo de mineração. A análise dos sedimentos 

pode ser utilizada para determinar fontes de poluentes, pois ao serem despejados nas 

coleções hídricas, muitos elementos químicos não permanecem em solução, pois são 

agregados ao compartimento sedimentar (Förstner, 2004). 

A ocorrência de rejeitos minerais sobre os sedimentos das barragens pode impedir 

o intercâmbio de nutrientes com a coluna de água (Roland e Esteves, 1993) afetando as 

complexas interações bióticas na teia alimentar (Marzolf, 1984; Threlkeid, 1986), 

podendo afetar as interações bióticas do ecossistema. 

A barragem SEDR apresentou a maior transparência da água e menos sólidos 

totais que as outras barragens deste estudo, apesar das altas concentrações de elementos 

como Al, Ba e Mg no sedimento. Tais reservas sedimentares podem ser potencialmente 

disponibilizadas à coluna d’água, causando mudanças nos parâmetros limnológicos. Por 

ser uma barragem relativamente rasa, 3,67 m, a interface água sedimento se torna mais 

vulnerável aos efeitos adversos, como vento e chuvas.  

A presença de maiores concentrações de elementos como Mg, Mn, Ca e Ba foi 

determinante nos resultados dos testes físico-químicos realizados in situ na barragem 

Caulim, que, apresentou pH e níveis de alcalinidade mais altos, maior condutividade e 

teores de sólidos totais dissolvidos. Desses elementos, o Mn se destaca, por ser um 

elemento com potencial bioacumulador (Adam et al. 1997), e ter apresentado 

concentrações elevadas na barragem Caulim. A mineração do Caulim tem como 

características a produção de rejeitos argilosos finos, com problemas relacionados ao 

assoreamento de cursos d’água (Picarelli et al. 2008), e a liberação de grandes 

quantidades de elementos químicos, contendo metais pesados, que são utilizados para 

promover a retirada do Ferro e o clareamento do Caulim (Silva et al. 2001).  

Os parâmetros principais, transparência, clorofila, sólidos totais, condutividade e 

oxigênio dissolvido, se mostraram influenciados pelos teores de elementos dissolvidos. 

Sendo a barragem Caulim detentora das maiores quantidades de elementos dissolvidos, 

quando comparada com as demais. A PCA permitiu visualizar a função dessa barragem 

como um ambiente de retenção de elementos, além de ressaltar que a contribuição que 

chega à barragem Ferro é menor do que a Caulim. 
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As altas concentrações de Ba e Mn, encontradas principalmente na barragem 

Caulim, são nocivas aos seres vivos. Foi visto que a exposições ao Mn em longo prazo 

podem causar efeitos adversos nos sistemas nervoso, respiratório e outros (Nascimento, 

2003).  

2.4.2 Zooplâncton e grupos funcionais 

Os valores do índice de diversidade de shannon foram baixos nos ambientes 

amostrados, posto que a maioria dos táxons apresentou baixas densidades, e poucos 

dominaram o cenário, como no caso do Polyarthra cf. dolichoptera, nauplios e 

copepoditos de cyclopoides. Os valores de shannon foram menores, principalmente, nos 

períodos mais secos do ano, pois, em geral, os ambientes tiveram menores 

concentrações de metais dissolvidos, maiores valores de transparência e oxigênio 

dissolvido. Tais características desses ambientes podem ter contribuído para a suposição 

de que durantes o período seco, as espécies com “estratégias” mais eficientes na captura 

de alimentos e taxas reprodutivas mais elevadas, pudessem ter um aumento nas 

densidades de suas populações, com uma subsequente dominância.  (Tabela XII). 

Os rotíferos são conhecidos por apresentarem alta resiliência, o que os caracteriza 

como bons indicadores de impactos no ambiente aquático (Esteves, 1998; Allan, 1976), 

isso talvez explique a maior riqueza de espécies, e dominância deste grupo na maior 

parte do período de coleta. A espécie P. cf dolichoptera foi bastante comum às três 

barragens, e a principal responsável pela dominância do grupo funcional dos raptoriais. 

A constância dessa espécie nesses ambientes com teores elevados de elementos 

dissolvidos, a caracteriza como boa indicadora de impacto, além do fato que o gênero 

Polyarthra, muitas vezes, domina a comunidade de rotíferos (Virro e Haberman, 1993).  

Neste estudo estiveram presentes apenas pequenos cladóceros como Bosmina 

tunbicen, Bosminopis deitersi e Ilyocriptus spinifer, aparentemente não interferindo na 

redução das populações de rotíferos. García et al. (2002) verificaram que os pequenos 

cladóceros não representam o mesmo efeito de interferência na competição com os 

rotíferos, tal como é verificado para os grandes cladóceros dos gêneros Daphnia e 

Diaphanosoma. Os pequenos cladóceros assim como náuplios e rotíferos, têm sido 

documentados como formas dominantes de muitas comunidades (Iglesias et al. 2007; 

Meerhoff et al. 2007). Sabe-se também que espécies de tamanho pequeno, crescimento 

lento, e longevidade curta, podem dominar os estágios iniciais de desenvolvimento da 



72 
 

comunidade, principalmente por sua capacidade de resistir a concentrações baixas de 

alimentos (Romanovsky, 1985). 

Pode-se sugerir que os copépodes Calanoida não tiveram densidades expressivas 

devido à sua intolerância a pequenas mudanças nos parâmetros, pois foi encontrado 

apenas um indivíduo adulto, o que sugere também que a espécie Notodiaptomus 

iheringi chegou até a barragem, porém não colonizou de forma expressiva durante o 

período amostrado.  O mecanismo de alimentação do zooplâncton é, em geral, pouco 

seletivo, mas grupos reconhecidamente herbívoros (copépodes Calanoida) podem ser 

afetados pela alta turbidez da água, pois estes animais não conseguem distinguir entre 

partículas minerais e algas. Partículas inorgânicas podem ser um recurso alimentar 

alternativo também para os cladóceros, que, sob condições naturais de baixa 

produtividade das algas e grandes quantidades de partículas em suspensão, podem 

utilizar o substrato orgânico adsorvido por partículas minerais, desde que essas 

partículas estejam dentro da faixa de tamanho das partículas de algas consumidas por 

estes organismos (Arruda et al., 1983). 

Diferentemente do constatado por Hampton (2005), Arhonditsis et al. (2003) e 

Obertegger (2011) não houve uma correlação entre os cladóceros e os pequenos 

micrófagos, o que pode sugerir uma competição por recursos, e nem uma relação 

positiva dos cladóceros com os raptoriais, o que possibilitaria uma coexistência entre 

eles. Não foi possível fazer especulações a respeito das interações desses animais.   

 

Figura 24: A. Um rotífero em ambiente com grande concentração de particulado inorgânico e 

Oligotrófico – (Amostra da barragem Caulim). B. um rotífero em um ambiente com 

características de meso-eutrofico na presença de microalgas (Lagoa bonita – Serra do cipó, MG. 

Brasil). 
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Por meio da Análise de Componentes Principais (PCA) com as frequências 

relativas de cada grupo funcional notou-se uma separação da dominância dos grupos em 

função do período (seco e chuvoso) (Figura 24).  Os raptoriais foram dominantes em 

quase todo período seco, e os pequenos micrófagos foram dominantes no período 

chuvoso. A predominância dos pequenos micrófagos nas barragens Ferro e Caulim nos 

períodos chuvosos esteve associada, principalmente, à redução expressiva das 

densidades de raptoriais. 

As barragens Caulim e Ferro tiveram os micrófagos como dominantes ao longo do 

período amostrado, exceto no mês de setembro de 2012, período o qual as três 

barragens foram dominadas pela espécie raptorial P. cf dolicoptera.  Entre os 

micrófagos, os pequenos foram dominantes na maior parte do tempo nas barragens 

Caulim e Ferro.  

Os raptoriais caracterizam-se por sua rápida ação de captura dos itens alimentares 

em movimentos únicos, o que pode ser dificultado com o aumento da turbidez 

inorgânica, e a ingestão de alimentos associados aos particulados minerais prejudicando 

o crescimento e a reprodução, podendo-se sugerir as razões pelas quais o período 

chuvoso, nas barragens receptoras de rejeito, os rapitoriais tiveram suas densidades 

fortemente afetadas. A barragem SEDR não seguiu o mesmo padrão, com densidades 

mais elevadas de raptoriais em períodos secos e no período chuvoso de dezembro de 

2012. Arruda et al. (1983) sugerem, baseados em experimentos, que em condições de 

baixa produtividade e grande quantidade de partículas suspensas, a assimilação de 

substrato orgânico absorve as partículas minerais, fazendo desse aglomerado (Partícula 

suspensa/Substrato orgânico) uma importante fonte de recurso para o zooplâncton 

filtrador. As baixas concentrações de clorofila nas barragens Ferro (0,89mg/l), Caulim 

(0,5 mg/l) e SEDR (0,79 mg/l), assim como a ausência de correlação com as densidades 

totais de zooplâncton e com os grupos funcionais, nas barragens SEDR e Ferro, permite 

sugerir, de forma geral, que sobretudo os rotíferos podem utilizar de fontes alternativas 

de recursos alimentares além de somente o fitoplâncton (Arndt, 1993), explicando, em 

parte, a maior representatividade dos rotíferos, em densidade e riqueza de espécies, 

comparados aos cladóceros e copépodes.  

O índice GR foi semelhante entre as três barragens, porém a barragem Caulim foi 

considerada mais afetada pelo impacto da mineração, e demostrou valores negativos de 
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GR durante 4 das 5 campanhas realizadas, houve diferença sutil das barragens Ferro e 

SEDR, que apresentaram GR negativo durante 3 e 2 campanhas de coleta 

respectivamente. Os valores negativos estão associados à dominância por micrófagos, e 

os valores positivos associados aos raptoriais. O índice é uma boa ferramenta para 

detecção de alterações ambientais, porém os valores de densidade extremamente baixos 

e a dominância podem dificultar a interpretação da dinâmica entre os grupos funcionais. 

 

2.5 CONCLUSÕES 

A elevada concentração de elementos na água já exerce uma forte influência na 

restrição das espécies que estão presentes nas barragens. No entanto o ambiente se 

mostrou ainda mais extremo com a periodicidade. No caso do período chuvoso, os 

teores dos elementos dissolvidos se elevaram nas três barragens. As barragens se 

mostraram impactadas pelo rejeito mineral e foi possível ver o reflexo desses impactos 

nos grupos funcionais de zooplâncton. 

Os processos intermitentes de re-suspensão e sedimentação dos rejeitos nas 

barragens de rejeito variam periodicamente, tornando esses ambientes imprevisíveis, o 

que pode dificultar a colonização de espécies zooplanctônicas. 

Foi observada uma clara diferenciação entre a composição trofica nas barragens. 

Na barragem caulim e na barragem Ferro o grupo trofico microfago foi dominantecom 

raras contribuições do grupo funcional Raptoriai, o que indica uma baixa diversidade 

funcional da comunidade zooplancônica. 

As barragens receptoras de rejeito se mostraram influenciadas pela mineração. 

Tanto em seus aspectos biogeoquímicos, quanto em sua estrutura zooplanctônica.
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Tabela XVII: Composição taxonômica e padrões de densidade do zooplâncton nas barragens de 
rejeito da micro bacia do Ribeirão Mata Porcos ○ < 5 Ind.L-1;  ● =  5 – 20 Ind.L-1. 

set/11 fev/12 mai/12 set/12 dez/12 set/11 fev/12 mai/12 set/12 dez/12 set/11 fev/12 mai/12 set/12 dez/12

ROTIFERA

 Lecanidae

      Lecane bulla   (Gosse, 1851) PM ○ ○ ○ ○ ○ ○
      Lecane curvicornis   (Murray, 1913) PM ○
      Lecane hornemanni   (Ehrenberg, 1834) PM ○
      Lecane inermis   (Bryce, 1892) PM ○
      Lecane leontina   (Turner, 1892) PM ○ ○
      Lecane lunaris (Ehrenberg, 1832) PM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
      Lecane monostyla   (Daday, 1897) PM ○ ○ ○
      Lecane signifera ploenensis (Voigt, 1902) PM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
      Lecane stichaea   Harring, 1913 PM ○
 Trichocercidae

     Trichocerca pusilla (Jennings, 1903) R ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
     Trichocerca similis   (Wierzejski, 1893) R ○ ○ ○ • ○
 Synchaetidae

     Polyarthra cf. dolichoptera Idelson ,1925 R ○ ○ • • • ○ ○ • ○ • ○ • •
     Synchaeta sp. R ○ ○
 Trichotriidae

     Macrochaetus collinsi (Gosse, 1867 ) PM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 Bdelloidea

      Bdelloidea ssp. PM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 Brachionidae

      Anuraeopsis fissa (Gosse, 1851) PM ○ ○ • ○ ○ ○ ○
      Brachionus falcatus Zacharias, 1898 GM ○ ○ ○ ○
      Platyias quadricornis (Ehrenberg, 1832) GM ○
      Keratella cochlearis (Gosse, 1851) PM ○ ○ ○ ○ ○ ○
      Kellicottia bostoniensis (Rousselet, 1908) PM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 Euchlanidae

      Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832 GM ○ ○ ○ ○ ○ ○
Testudinellidae

      Testudinella ohlei Koste, 1972 PM ○
 Notommatidae

      Cephalodella gibba (Ehrenberg, 1830) R ○ ○ ○ ○
       Monommata sp. - ○
 Colurellidae

      Lepadella patella (O. F. Müller, 1786) PM ○ ○ ○ ○
      Paracolurella aemula (Myers, 1934) PM ○
 Hexarthridae

      Hexarthra mira (Hudson, 1871) GM ○ ○ ○
 Proallidae

      Collotheca ssp. R ○ ○ • ○ ○ ○ ○ ○
      Proales sp. PM ○ ○ ○
COPEPODA

 Cyclopidae

      Náuplio PM • • ○ • ○ • ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
      Copepodito GM ○ • ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
      Ectocyclops sp. - ○ ○ ○
      Mesocyclops sp. - ○
      Microcyclops anceps (Richard, 1897) - ○
      Thermocyclops decipiens  (Kiefer, 1929) - ○
      Tropocyclops prasinus  (Fischer, 1860) R ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 Calanoidae

     Notodiaptomus iheringi  (Wright S., 1935) - ○
CLADOCERA

 Bosminidae

     Bosmina longirostris (O. F. Müller, 1776) GM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
     Bosmina tubicen  (Brehm, 1953) GM • ○ • ○ ○
     Bosminopsis deitersis Richard, 1895 GM ○ ○ ○ ○ ○
 Chydoridae

     Alona iheringula (Sars, 1901) - ○
     Alona setigera  (Brehm, 1931) - ○
     Alonella clathratula (Sars, 1896) - ○
 Ilyocryptidae

     Ilyocryptus spinifer  Herrick, 1882 GM ○ ○ ○ ○ ○ ○

Barragem Ferro Barragem Caulim Barragem SEDRGrupo 

Trófico 
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Tabela XVIII: Resultados das ANOVA’s seguidas de Tukey dos principais parâmetros entre as 

barragens (C= Caulim, F= Ferro, J= SEDR), nos períodos seco e chuvoso. 

   

df F P-valor Tukey df F P-valor Tukey

Cundutividade 31 22,82 0,000 C>F>J 31 350,60 0,000 C>F>J

Solidos totais 31 25,82 0,000 C>F>J 31 334,88 0,000 C>F>J

Turbidez 31 88,90 0,000 C>F>J 31 16,68 0,000 C>F=J

pH 31 13,05 0,000 C>J>F 31 81,11 0,000 C>F=J

Transparencia 31 20,41 0,000 J>F>C 31 0,87 0,431 C=F=J

Temperatura 31 1,35 0,275 C=F=J 31 3,04 0,063 C=F=J

Oxigênio dissolvido 31 66,83 0,000 C>J>F 31 0,63 0,541 C=F=J

Clorofila 31 15,36 0,000 F>C=J 31 15,43 0,000 F=J>C

Fe 31 3,12 0,059 C=F=J 31 3,23 0,054 C=J>F

Mg 31 7,53 0,002 J>C>F 31 4,87 0,015 C=J>F

Mn 31 47,68 0,000 C>F>J 31 136,72 0,000 C>F=J

Zn 31 2,99 0,066 C=F=J 31 7,04 0,003 F>C=J

Al 31 4,06 0,028 F=C>J 31 8,66 0,001 F=J>C

Ba 31 378,78 0,000 C>J>F 31 179,48 0,000 C>F=J

Riqueza 31 9,14 0,001 F>C>J 31 5,47 0,010 F=C>J

Shannon 31 5,42 0,010 C=F>J 31 9,57 0,001 C=F>J

Densidade total 31 57,41 0,000 F>C=J 31 2,82 0,076 C=F=J

Small microphagous 31 36,30 0,000 F>C=J 31 91,11 0,000 F>C=J

Medium microphagous 31 147,36 0,000 F>C=J 31 25,28 0,000 F>C>J

Large microphagous 31 28,80 0,000 F>C>J 31 25,28 0,000 C>F>J

Raptorial-Virgate 31 37,11 0,000 F=J>C 31 9,85 0,001 J=F>C

Entre barragens periodo chuvoso Entre barragens periodo seco

 

 

Tabela XIX: Resultados das ANOVA’s seguidas de Tukey dos principais parâmetros entre os 

períodos (S= Seco, C= Chuvoso), nas barragens. 

df F P-valor Tukey df F P-valor Tukey df F P-valor Tukey

Cundutividade 27 9,38 0,005 C>S 23 1,57 0,223 S=C 11 32,55 0,000 C>S

Solidos totais 27 9,83 0,004 C>S 23 1,69 0,207 S=C 11 31,57 0,000 C>S

Turbidez 27 42,79 0 C>S 23 1,05 0,317 S=C 11 0,01 0,906 S=C

pH 27 0,08 0,78 S=C 23 6,52 0,018 S>C 11 4,41 0,062 S=C

Transparencia 27 77,05 0 S>C 23 22,25 0,000 S>C 11 4,32 0,064 S=C

Temperatura 27 0,87 0,36 S=C 23 3,49 0,075 C>S 11 1,65 0,228 S=C

Oxigênio dissolvido 27 9,49 0,005 S>C 23 4,95 0,037 C>S 11 0 0,964 S=C

Clorofila 27 92,9 0 S>C 23 154,25 0,000 S>C 11 377,95 0,000 S>C

Fe 27 6,66 0,016 C>S 23 5,28 0,031 C>S 11 0,62 0,450 S=C

Mg 27 0,63 0,434 S=C 23 17,87 0,000 S>C 11 25,88 0,000 S=C

Mn 27 93,34 0 C>S 23 47,98 0,000 C>S 11 - - -

Zn 27 1,73 0,2 S=C 23 8,67 0,007 C>S 11 2,28 0,162 S=C

Al 27 3,89 0,059 S=C 23 14,95 0,001 C>S 11 0,5 0,495 S=C

Ba 27 0,27 0,607 S=C 23 0 0,983 S=C 11 10,55 0,009 C>S

Riqueza 27 0,86 0,362 S=C 23 0,06 0,814 S=C 11 0,02 0,884 S=C

Shannon 27 11,57 0,002 C>S 23 12,34 0,002 C>S 11 3,86 0,078 S=C

Densidade total 27 3,64 0,067 S=C 23 154,25 0,000 S>C 11 13,66 0,004 S>C

Small microphagous 27 1,19 0,284 S=C 23 12,03 0,002 S>C 11 19,89 0,001 S>C

Medium microphagous 27 0,52 0,478 S=C 23 28,94 0,000 S>C 11 0,2 0,661 S=C

Large microphagous 27 3,96 0,057 S=C 23 126,09 0,000 S>C 11 5,39 0,043 S>C

Raptorial-Virgate 27 34,62 0 S>C 23 922,36 0,000 S>C 11 83,48 0,000 S>C

Periodos  seco vs chuvoso - Ferro Periodos  seco vs chuvoso - Caulim Periodos  seco vs chuvoso - SEDR
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