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Efeitos da formação do reservatório da PCH Ibirama sobre os atributos e 

estrutura da comunidade zooplanctônica 
 

RESUMO 

Devido à demanda energética do país, as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) são vistas 

como uma ótima estratégia energética, em função do baixo custo e rapidez de implantação, no 

entanto, estes empreendimentos têm causado alterações no sistema hidrológico e biológico do 

corpo do rio. O presente estudo foi realizado na PCH Ibirama, rio Hercílio, Estado de Santa 

Catarina, e teve como hipóteses testadas: a) a implantação de uma Pequena Central 

Hidrelétrica (PCH) altera os atributos e a estrutura da comunidade zooplanctônica, b) a 

formação do reservatório da PCH Ibirama, afetará positivamente a comunidade 

zooplanctônica a jusante da barragem, c) as variáveis físicas e químicas da água influenciam a 

abundância da comunidade zooplanctônica. Para testar estas hipóteses foram avaliados os 

atributos (riqueza, diversidade e equitabilidade) e a estrutura (abundância) da comunidade 

zooplanctônica, na área de influência da PCH Ibirama, no rio Hercílio, antes e após a 

formação do reservatório, bem como foi efetuada a correlação entre algumas variáveis físicas 

e químicas e a abundância da comunidade zooplanctônica. As amostragens de zooplâncton e 

água foram realizadas em 8 coletas, sendo 4 antes do represamento e 4 após, em quatro pontos 

(agrupados em reservatório e jusante), para a coleta de zooplâncton foram filtrados 600 litros 

de água por amostra. A comunidade zooplanctônica foi representada por 61 táxons, sendo 42 

de rotíferos, 15 de cladóceros e 4 de copépodes. Quanto à influência das variáveis físicas e 

químicas sobre a comunidade zooplanctônica, constatou-se que os rotíferos apresentam uma 

tendência em diminuir a abundância com o aumento do pH da água, no entanto os cladóceros 

apresentaram aumento, já os copépodes apresentaram maior correlação com o aumento da 

temperatura da água, fósforo, nitrogênio amoniacal e nitrato, e menor com aumento da 

turbidez e condutividade elétrica. Foi observada, no geral, que o represamento do rio Hercílio 

para a formação do reservatório da PCH Ibirama, apresentou mudanças na estrutura e 

composição da comunidade zooplanctônica, sendo comprovado através da análise dos 

atributos, que a riqueza de táxons foi maior após o represamento, principalmente de rotíferos 

e cladóceros, tanto no reservatório quanto a jusante do barramento, no entanto a abundância 

dos grupos foi menor após o represamento. Também foi verificada expressiva variação nos 

valores de diversidade específica, relacionadas, principalmente, aos resultados de dominância. 

A equitabilidade também variou após o represamento, indicando o predomínio de algumas 

espécies em termos de abundância. Desta forma, a primeira hipótese foi confirmada, 

verificando-se alteração dos atributos e estrutura da comunidade zooplanctônica após o 

represamento. A segunda hipótese foi parcialmente rejeitada, tendo em vista que somente os 

rotíferos foram afetados positivamente a jusante da barragem em termos de riqueza após o 

represamento, e finalmente, a terceira hipótese foi confirmada pela forte associação das 

variáveis físicas e químicas na distribuição dos grupos. Assim, destaca-se a necessidade de 

avaliar as alterações provocadas nas variáveis físicas e químicas da água, e nos atributos e 

estrutura da comunidade zooplanctônica em outros reservatórios, tendo em vista a escassez de 

informações sobre as possíveis mudanças da comunidade decorrente dos represamentos, 

sendo importante investigar quais fatores ambientais são responsáveis por tais alterações, a 

fim de que seja possível prever e mitigar impactos negativos sobre a biota aquática. 

 

Palavras-chave: Zooplâncton. Riqueza. Densidade. Reservatório. 



Effects of reservoir formation of SHP Ibirama on the attributes and structure of 

zooplankton community 

 
ABSTRACT 

 

Due to the energy demand of the country, the small hydropower plants (SHPs) are seen as a 

great energy strategy, because of the low cost and rapidity of construction, however, these 

king of power plant have caused changes in the biological and hydrological system of the 

body of the river. This study was conducted at SHP Ibirama, Hercílio River, State of Santa 

Catarina, and had as tested hypotheses: a) the construction of a small hydroelectric power 

plant (SHP) changes the attributes and structure of zooplankton community, b) the reservoir 

of SHP Ibirama, will positively affect zooplankton community downstream of the dam, c) the 

physical and chemical variables of the water influence the abundance of zooplankton 

community. To test these hypotheses were evaluated the attributes (richness, diversity and 

evenness) and structure (abundance) of the zooplankton community in the area of influence of 

SHP Ibirama, on the Hercílio River, before and after the formation of the reservoir, and the 

correlation was performed between some physical and chemical variables and the abundance 

of zooplankton community. The zooplankton and water sampling were carried out in 8 

collections, being 4 before the impoundment and 4 after, at four points (grouped as Reservoir 

and downstream), to collect zooplankton 600 liters of water was filtered per sample. The 

zooplankton community was represented by 61 taxa, 42 rotifers, 15 cladocerans and 4 

copepods. The rotifers showed tendency to reduce the abundance with the increase of the pH 

of water, however, the abundance of cladocerans increased, and the abundance of copepods 

showed great correlation with increase in temperature of water, phosphorus, ammoniacal 

nitrogen and nitrate, and less with increased turbidity and electric conductivity. It was 

observed, in general that the impoundment of the Hercílio River to formation the reservoir of 

SHP Ibirama, changed the attributes and structure of the zooplankton community, being 

proved through the analysis of attributes, where richness was higher after the impoundment, 

mainly of rotifers and Cladocerans in both, the reservoir and downstream of the dam, however 

the abundance of the groups was lower after impoundment. We also observed significant 

variation in the values of species diversity, mainly related to the results of dominance. The 

evenness also varied after impoundment, indicating the predominance of some species in 

terms of abundance. Thus, the first hypothesis was confirmed by the changes of the attributes 

and structure of zooplankton community after impoundment. The second hypothesis was 

partially rejected, since only the rotifers were positively affected downstream of the dam in 

terms of richness after the impoundment, and finally, the third hypothesis was confirmed by 

the strong correlation between the physical and chemical variables and abundance of 

zooplankton community. Thus, there is a need to evaluate the changes in the physical and 

chemical variables of the water, and the attributes and structure of zooplankton community 

structure in other reservoirs, in view of the lack of information about the possible changes in 

the community resulting from impoundments, and is important to investigate which 

environmental factors are responsible for these changes, so it is possible to predict and 

mitigate negative impacts on aquatic biota. 

 

Keywords: Zooplankton. Richness. Density. Reservoir. 
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11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

Em virtude do acelerado crescimento populacional, a demanda de energia elétrica 

no país tem sofrido um aumento considerável, sendo que as Pequenas Centrais Hidrelétricas 

(PCHs) são vistas como uma ótima estratégia energética para o futuro, devido à rapidez de 

implantação (Brasil, 2009), embora este tipo de construção cause alterações no curso natural 

das águas, inundando uma grande área, com mudanças no sistema hidrológico e biológico do 

corpo do rio. 

No entanto, se de um lado, a construção de reservatórios pode causar mudanças na 

composição taxonômica, reduzindo a diversidade de espécies, de outro, a formação de lagos 

favorece o desenvolvimento de organismos planctônicos (Matsumura-Tundisi & Rocha, 

1983). De acordo com Lopes et al. (1997), a formação de reservatórios pode provocar 

alterações na composição, distribuição e abundância das populações zooplanctônicas. 

Segundo Marzolf (1990), ambientes lênticos, como reservatórios, são adequados para o 

desenvolvimento de populações planctônicas, tendo em vista que sua taxa de crescimento é 

geralmente alta nestes ambientes. Ainda neste sentido, Rocha et al. (1999), afirmam que a 

formação de reservatórios, para o zooplâncton, é uma oportunidade para colonização, 

podendo se desenvolver em curtos períodos de tempo após o represamento. 

Para a comunidade zooplanctônica, a sucessão de espécies é evidenciada durante a 

colonização, sendo que espécies r estrategistas, como os rotíferos, são as primeiras a colonizar 

o novo ambiente, seguidas por espécies k estrategistas, como os copépodes de Calanoida 

(Rocha et al., 1999), sendo que em um curto período de tempo, esses organismos são 

beneficiados pelas novas condições criadas após o represamento. De acordo com Marzolf 

(1990), as mudanças nas variáveis físicas, químicas e biológicas, decorrentes do 

represamento, promovem um aumento na biomassa zooplanctônica e uma rápida alteração na 

composição de espécies dentro dessa comunidade. 
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Assim, uma das respostas esperadas com a formação de reservatórios, é o 

aumento da abundância da comunidade zooplanctônica, como consequência do incremento 

nos processos fotoautotróficos, pois segundo O’brien (1990), os primeiros anos de 

represamento são caracterizados por uma elevada produção primária, resultante da liberação 

de nutrientes a partir da matéria orgânica inundada, o que se reflete no incremento da 

produtividade biológica nos demais níveis da cadeia alimentar. Desta forma, a fase de 

enchimento é caracterizada por aceleradas e intensas modificações, tais como, decomposição 

da matéria orgânica submersa facilmente degradável, liberação de nutrientes, aumento no 

tempo de residência e na transparência da água (Thomaz et al., 1997; Uhlman, 1998; 

Agostinho et al., 1999). 

Neste contexto, com a formação do reservatório da PCH Ibirama, no rio Hercílio 

ou Itajaí do Norte, é esperado que ocorra redução do fluxo de água, promovendo alterações 

físicas, químicas e biológicas, assim, as hipóteses a serem testadas são: a) a implantação de 

uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH), altera os atributos e a estrutura da comunidade 

zooplanctônica, b) a formação do reservatório da PCH Ibirama, favorecerá o estabelecimento 

de mais espécies a jusante da barragem, c) as variáveis físicas e químicas da água influenciam 

a abundância da comunidade zooplanctônica. 

Para testar estas hipóteses foram avaliados os atributos (riqueza, diversidade, 

equitabilidade e abundância) e a estrutura (composição e distribuição) da comunidade 

zooplanctônica, na área de influência da PCH Ibirama, no rio Hercílio, antes e após a 

formação do reservatório, bem como foi efetuada a correlação entre algumas variáveis físicas 

e químicas e a abundância da comunidade zooplanctônica. 
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2. Materiais e Métodos 

2.1. Área de Estudo 

 

O presente estudo foi realizado na área de influência da Pequena Central 

Hidrelétrica (PCH) Ibirama (27°2’11’’S; 40°34’11’’O) (Figura 1), localizada no rio Hercílio, 

também conhecido como rio Itajaí do Norte. O Reservatório da PCH Ibirama, formado em 

novembro de 2010, inunda uma área de 800 m de comprimento, com capacidade de descarga 

de até 65 m
3
/s de água e tempo de residência de aproximadamente 40 minutos. A capacidade 

de geração de energia da usina é de 21 megawatts. 

 

2.2. Amostragens 

 

Para a avaliação dos atributos e estrutura da comunidade zooplanctônica e para 

determinação dos valores das variáveis físicas e químicas da água, foram realizadas 8 coletas, 

sendo 4 antes da formação do reservatório (Outubro de 2009, Janeiro, Abril e Julho de 2010), 

ainda na fase rio, e 4 após a formação do mesmo (Janeiro, Abril, Julho e Outubro de 2011), 

em quatro pontos de amostragem (totalizando 24 amostras), com o intuito de abranger a área 

do reservatório (IB-01), a jusante da barragem (IB-02), foz do tributário (foz do córrego 

Rafael), situado abaixo da barragem (IB-03) e a jusante da casa de força (IB-04) (Figura 1). 

Para as análises os pontos foram agrupados em reservatório (ponto do reservatório) e jusante 

(os três pontos de jusante). 
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Figura 1 – Área de estudo com a localização dos pontos de coleta, na área de influência da PCH 

Ibirama. 

 

Para determinação dos valores das variáveis físicas e químicas da água, foram 

realizadas coletas de água em todos os pontos e meses citados anteriormente, conjuntamente 

com as coletas de zooplâncton, sendo as amostras obtidas na sub-superfície, acondicionadas 

em galões plásticos e conservadas em gelo até a análise. Os parâmetros avaliados estão 

mencionados abaixo, bem como a metodologia de análise. 

 

1) Temperatura da água (
o
C): obtida através de medição por termômetro digital (in 

situ); 

2) pH (unidades): medido por aparelho potenciométrico digital (in situ); 

3) Turbidez (NTU): obtida através de Turbidímetro eletrônico digital; 

4) Condutividade elétrica (µS/cm): obtida através de Condutivímetro eletrônico digital 

(in situ); 
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5) Nitrato (mg/L): medido através do método proposto por Mackereth et al. (1978), 

através da redução do nitrito em cádmio; 

6) Fósforo total dissolvido (mg/L): obtido segundo metodologia descrita por Mackereth 

et al. (1978), através da digestão em ácido sulfúrico; 

7) Nitrogênio Amoniacal (mg/L): obtido através do método proposto por Korollef 

(1976), através da reação com azul de Indofenol; 

 

As amostras de zooplâncton foram obtidas com auxílio de moto-bomba e rede de 

plâncton cônica, com abertura de malha de 68 m, sendo filtrados 600 litros de água por 

amostra, e o material coletado foi acondicionado em frasco de polietileno (500 ml), 

devidamente etiquetado e fixado em solução de formaldeído a 4,0% (tamponada com 

carbonato de cálcio) (Schaden, 1985). A análise das amostras foi realizada no Laboratório de 

Zooplâncton do Grupo de Pesquisa em Recursos Pesqueiros e Limnologia – Gerpel da 

Unioeste, Campus de Toledo, com auxílio de câmara de Sedgewick-Rafter, sob microscópio 

óptico (Olympus CX 41), e a identificação realizada conforme Koste (1978), Sendacz & Kubo 

(1982), Reid (1985), Matsumura-Tundisi (1986), Segers (1995), Elmoor-Loureiro (1997), 

Elmoor-Loureiro (2012) e Silva (2003). 

Para a determinação da abundância, as amostras foram padronizadas para um 

volume de 150 ml, sendo a partir daí extraídas sub-amostras com pipeta tipo Hensen-Stempel 

(2,0 ml), e contados, no mínimo, 50 indivíduos de rotíferos, cladóceros, formas jovens 

(náuplios e copepoditos) e adultos de copépodes. A contagem dos organismos foi baseada na 

metodologia de Bottrell et al. (1976). As amostras com reduzido número de indivíduos foram 

contadas na íntegra. A abundância foi expressa em termos de indivíduos por metro cúbico de 

água filtrada (ind./m
3
). Os atributos da comunidade zooplanctônica determinados foram: 
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riqueza, índice de diversidade de Shannon-Wiener (1948) e a equitabilidade (Pielou, 1975), 

utilizando-se o software Pc-Ord 5.31® (McCune & Mefford, 2006). 

 

2.3. Análise estatística 

 

Para testar as diferenças nos atributos e estrutura da comunidade zooplanctônica e 

das variáveis físicas e químicas, foi realizada uma análise de variância (ANOVA, one-way), 

sendo os pressupostos submetidos ao teste de Shapiro-Wilk, para normalidade e ao teste 

Levene, para homocedasticidade (homogeneidade das variâncias), entre os pontos amostrais 

(reservatório e jusante), e quando foram registradas diferenças significativas, foi realizado o 

Teste de Tukey (p<0,05), com auxílio do software Statistica 7.1 (StatSoft Inc., 2005). 

Para testar a influência das variáveis físicas e químicas, sobre a comunidade 

zooplanctônica, foi utilizada a técnica multivariada de correspondência canônica (CCA). Os 

procedimentos para realização e interpretação dos resultados seguiram as recomendações de 

McCune & Grace (2002), sendo utilizado o software Pc-Ord 5.31® (McCune & Mefford, 

2006). 

 

3. Resultados  

 

Embora a análise de variância não tenha resultado em diferença significativa 

(p>0,05), algumas variáveis físicas e químicas apresentaram aumento após o barramento, tais 

como: temperatura da água (reservatório e jusante), pH (reservatório) e nitrogênio amoniacal 

(jusante), enquanto que as demais variáveis apresentaram uma diminuição após o barramento 

(Tabela 1). 
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Tabela 1 – Resultado da análise das variáveis físicas e químicas da água, realizadas antes e 

após a formação do reservatório da PCH Ibirama (média e desvio padrão). 

Antes Após Antes Após

Temperatura da água (ºC) 18,8 ± 3,7 21,1 ± 3,1 18,7 ± 3,7 20,1 ± 3,0

pH (unidades) 7,1 ± 0,5 7,2 ± 0,7 7,2 ± 0,5 6,8 ± 0,6

Turbidez (NTUs) 138 ± 109 86 ± 61 123 ± 103 80 ± 61

Condutividade (µS/cm) 51 ± 9,9 49 ± 8,1 51 ± 11,1 46 ± 5,3

Nitrato (mg/L) 1,68 ± 0,7 0,43 ± 0,2 1,55 ± 1,0 0,53 ± 0,2

Fósforo Total Dissolvido (mg/L) 0,98 ± 1,7 0,15 ± 0,19 0,89 ± 1,6 0,14 ± 0,16

Nitrogênio Amoiacal (mg/L) 0,08 ± 0,02 0,07 ± 0,05 0,05 ± 0,01 0,07 ± 0,05

Variáveis
JusanteReservatório

 
 

A análise da comunidade zooplanctônica registrou a presença de 61 táxons 

distribuídos em 21 famílias, sendo que os rotíferos constituíram o grupo com maior 

contribuição para a riqueza da comunidade com 42 táxons, seguidos dos cladóceros (15 

táxons) e dos copépodes (4 táxons) (Tabela 2). 

Considerando as diferentes famílias registradas, verificou-se que os rotíferos 

pertencem a 13 famílias, com maior riqueza para Brachionidae (15 táxons), seguida de 

Lecanidae (6 táxons) e Notommatidae (4 táxons). Para os cladóceros foram registradas 6 

famílias, sendo Daphniidae a mais representativa (5 táxons), seguida de Bosminidae e 

Chydoridae (3 táxons, cada). Os copépodes foram representados por apenas duas famílias, 

Cyclopidae e Diaptomidae (2 táxons, cada) (Tabela 2). 

De todos os 61 táxons identificados, 37 foram registrados no período anterior a 

formação do reservatório e 42 no período após a formação do reservatório, sendo que 18 

táxons foram comuns (ocorreram tanto antes, como após a formação), destes, 15 táxons 

pertencem aos rotíferos, 2 aos cladóceros e 1 aos copépodes (Notodiaptomus sp.) (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Inventario faunístico da comunidade zooplanctônica (rotíferos, cladóceros e copépodes), 

obtidas na área de influência da PCH Ibirama, rio Hercílio, antes e após a formação do reservatório. 

(X) Presença, (-) Ausência. 

GRUPOS ZOOPLANCTÔNICOS 
Represamento 

Antes Após 

ROTIFERA 

  Brachionidae 

  Brachionus angularis Gosse, 1851 X - 

Brachionus calyciflorus Pallas, 1766  X X 

Brachionus caudatus Barrois & Daday, 1894 - X 

Brachionus falcatus Zacharias, 1898  X - 

Brachionus leydigi rotundus Rousselet, 1907 X - 

Brachionus mirus Daday, 1905 X - 

Brachionus quadridentatus Hermann, 1783  - X 

Kellicottia bostoniensis (Rousselet, 1908)  X X 

Keratella americana Carlin, 1943 X X 

Keratella cochlearis (Gosse, 1851) - X 

Keratella quadrata Muller, 1786 X - 

Keratella tropica (Apstein, 1907) X X 

Keratella sp. X - 

Plationus patulus (Müller, 1786) X X 

Platyias quadricornis (Ehrenberg, 1832) X X 

Collothecidae      

Collotheca sp.  - X 

Conochilidae  

  Conochilus unicornis Ehrenberg, 1834  - X 

Euchlanidae 

  Dipleuchlanis propatula (Gosse, 1886) - X 

Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832 X X 

Hexarthridae 

  Hexarthra mira (Hudson, 1871) X  - 

Lecanidae 

  Lecane bulla (Gosse, 1851) X X 

Lecane cornuta (Müller, 1786) - X 

Lecane lunaris Ehrenberg, 1832 X X 

Lecane quadridentata (Ehrenberg, 1832) X - 

Lecane stenroosi (Meissner, 1908) - X 

Lecane sp. X X 

Lepadellidae     

Lepadella ovalis (Muller, 1896)  X - 

Lepadella patella Hauer, 1958  - X 

Notommatidae 

  Cephalodella eurynota Myers, 1934 - X 

Cephalodella sp. - X 

Notommata copeus Ehrenberg, 1934 - X 
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GRUPOS ZOOPLANCTÔNICOS 
Represamento 

Antes Após 

Notommata sp.  - X 

Synchaetidae 

  Polyarthra vulgaris Carlin, 1943 X X 

Synchaeta pectinata Ehrenberg, 1832 - X 

Synchaeta sp. - X 

Testudinellidae     

Testudinella patina (Hermann, 1783) X X 

Testudinella sp.  - X 

Trichocercidae 

  Trichocerca bidens (Lucks, 1912) - X 

Trichocerca cylindrica (Imhof, 1891) X X 

Trichotriidae 

  Trichotria tetractis (Ehrenberg, 1830) X -  

Trochosphaeridae     

Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834) X X 

Filinia terminalis (Plate, 1886) X X 

CLADOCERA 

  Bosminidae 

  Bosmina cf. freyi De Melo & Hebert, 1994 X X 

Bosmina hagmanni Stingelin, 1904  X - 

Bosminopsis deitersi Richard, 1895   - X 

Chydoridae 

  Alona guttata Sars, 1862 - X 

Alonella dadayi Birge, 1910 - X 

Coronatella monacantha (Sars, 1901) X -  

Daphniidae 

  Ceriodaphnia cornuta Sars, 1886 X - 

Ceriodaphnia silvestrii (Daday, 1902) - X 

Daphnia gessneri (Herbst, 1967) X X 

Diaphanosoma brevireme Sars, 1901 X - 

Diaphanosoma sp. X  - 

Ilyocryptidae 

  Ilyocryptus spinifer Herrick, 1882  X - 

Macrothricidae     

Macrothrix paulensis (Sars, 1900) - X 

Macrothrix spinosa Brady, 1867 X -  

Moinidae     

Moina minuta Hansen, 1899   - X 

COPEPODA 

  Cyclopidae 

  Thermocyclops decipiens (Kiefer, 1929) - X 

Thermocyclops minutus (Lowndes, 1934) X -  

Diaptomidae 

  Argyrodiaptomus furcatus (Sars, 1901) X - 

Notodiaptomus sp. X X 

Fases jovens 

  náuplio de Calanoida X X 

náuplio de Cyclopoida X X 

copepodito de Calanoida X X 

copepodito de Cyclopoida X X 

 



19 

Quanto à riqueza da comunidade zooplanctônica, foi constatada que a mesma não 

apresentou variação significativa entre o período anterior e posterior ao represamento, tanto 

no reservatório quanto a jusante do barramento, no entanto, foi possível observar maior valor 

deste atributo no reservatório após o represamento, devido principalmente à contribuição dos 

rotíferos e cladóceros, enquanto que os copépodes apresentaram registros somente antes do 

represamento (Figura 2A). Na jusante do barramento, os rotíferos também foram os 

organismos com maior registro de espécies após o represamento, enquanto que os cladóceros 

apresentaram maiores números de espécies antes do fechamento da barragem, e os copépodes, 

por sua vez, não apresentaram alteração na riqueza (Figura 2B). 
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Figura 2 – Riqueza da comunidade zooplanctônica (rotíferos, cladóceros e copépodes), registrada no 

reservatório (A) e jusante (B), antes e após a formação do reservatório da PCH Ibirama, rio Hercílio 

(Box = média; barras = erro padrão). 

 

Na avaliação da abundância dos organismos foi observado um decréscimo no 

reservatório após o represamento, devido principalmente a diminuição da abundância dos 

copépodes, sendo que os mesmos apresentaram diferença significativa (F=9,582; p=0,021) 

(Figura 3A). A jusante do barramento, assim como o observado no reservatório, os três 

grupos apresentaram menores abundâncias após a formação do reservatório, no entanto esta 

redução não diferiu estatisticamente (Figura 3B). 
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Figura 3 – Abundância (ind./m
3
) da comunidade zooplanctônica (rotíferos, cladóceros e copépodes), 

registrada no reservatório (A) e jusante (B), antes e após a formação do reservatório da PCH Ibirama, 

rio Hercílio (Box = média; barras = erro padrão). 

 

Foi observado um aumento nos valores de diversidade específica de rotíferos e 

cladóceros após o represamento, para o reservatório, enquanto que para os copépodes os 

valores de diversidade específica foram nulos, devido aos baixos valores de riqueza de 

espécies observados para este grupo (Figura 4A), o que também ocorreu à jusante, com o 

maior valor de diversidade de espécies observado antes do represamento para os rotíferos e 

cladóceros, enquanto que os copépodes apresentaram valores somente após o barramento, 

devido à baixa captura destes organismos antes do represamento (Figura 4B), sendo que os 

valores não diferiram estatisticamente. 
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Figura 4 – Diversidade específica (H’) da comunidade zooplanctônica (rotíferos, cladóceros e 

copépodes), registrada no reservatório (A) e jusante (B), antes e após a formação do reservatório da 

PCH Ibirama, rio Hercílio (Box = média; barras = erro padrão). 

 

Quanto à equitabilidade, foi constatado maior valor após o represamento no 

reservatório, para os rotíferos e cladóceros, enquanto que para copépodes assim como o 

observado para a diversidade específica, os valores de equitabilidade foram nulos, em 

consequência dos baixos valores de riquezas de espécies observados para este grupo. No 

entanto, apenas a diferença registrada para os rotíferos após o represamento foi significativa 

(F=9,488; p=0,021) (Figura 5A). A jusante do barramento foi observado um decréscimo na 

equitabilidade dos rotíferos após o represamento, enquanto que os cladóceros e copépodes 

apresentaram maior valor, porém, sem diferença estatisticamente significativa (Figura 5B). 
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Figura 5 – Equitabilidade (E) da comunidade zooplanctônica (rotíferos, cladóceros e copépodes), 

registrada no reservatório (A) e jusante (B), antes e após a formação do reservatório da PCH Ibirama, 

rio Hercílio (Box = média; barras = erro padrão). 



22 

A análise de correspondência canônica (CCA) apresenta a influência das variáveis 

físicas e químicas na distribuição dos grupos antes e após a formação do reservatório (Figura 

6). O eixo 1 da CCA explicou 37,3% da dispersão, e o eixo 2 (6,0%), juntos estes eixos 

explicaram 43,3% da variância total, segundo o teste de Monte Carlo, as correlações grupos-

ambientes apresentaram-se maiores no primeiro eixo (r= 0,894; p=0,004), indicando uma 

forte relação entre as variáveis e a distribuição dos grupos, enquanto que no segundo eixo a 

correlação foi menor (r=0,337; p=0,004). 

Deste modo, as variáveis que mais influenciaram a distribuição dos grupos 

positivamente no eixo 1 foram: turbidez (r= 0,637) e condutividade elétrica (r= 0,272) e 

negativamente a temperatura da água (r= -0,484), fósforo total (r= -0,331), nitrato (r= -0,323), 

nitrogênio amoniacal (r= -0,155) e o pH (r=-0,035) e o grupo mais correlacionado com a parte 

positiva foram os rotíferos (r= 0,539) e na parte negativa predominaram os copépodes (r= -

0,467) e os cladóceros (r= -0,156). Quanto aos locais foi possível observar que os mesmos 

não apresentaram diferença significativa após a formação do reservatório. 
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Figura 6. Resultado da Análise de Correspondência Canônica (CCA), entre as variáveis ambientais e 

abundância da comunidade zooplanctônica, antes e após a formação do reservatório; as variáveis 

ambientais: Cond=condutividade elétrica; NH4=nitrogênio amoniacal; NO3=nitrato; pH=potencial 

hidrogeniônico; Ptot=fósforo total; TH2O=temperatura da água; Turb=turbidez). 
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4. Discussão 

 

As alterações nas variáveis físicas e químicas após o represamento podem ser 

atribuídas à transformação do ambiente em função do barramento, sendo que o aumento da 

temperatura da água após o represamento indica que o aumento do tempo de residência e do 

volume do corpo de água no reservatório, aumentou a área de exposição à radiação, podem 

estar influenciando a capacidade de retenção de calor no corpo da água, refletindo também na 

jusante do represamento, através do escoamento da água mais aquecida. 

O maior tempo de residência da água no reservatório também proporcionou a 

sedimentação de materiais, causando a diminuição da turbidez, nitrato, nitrogênio amoniacal e 

fósforo total. Tundisi et al. (2002), confirmam o importante papel do reservatório no processo 

de sedimentação, uma vez que os reservatórios promovem um decréscimo da carga de 

material em suspensão. 

No entanto, a diminuição da condutividade elétrica observada no reservatório e a 

jusante, normalmente está associada ao processo de lixiviação ou decomposição do material 

detrital orgânico. Valadares (2007) atribuiu o aumento da condutividade a jusante da 

barragem na usina de Capim Branco I, em Minas Gerais, após o represamento, à redução de 

vazão, a qual tornou as rochas do fundo do rio mais expostas favorecendo assim a erosão. No 

entanto, Pedrozo et al. (2012), após o enchimento do reservatório Dona Francisca, no Rio 

Grande do Sul, observou aumento da condutividade devido ao maior aporte de matéria 

orgânica e decomposição da vegetação submersa, e a maior concentração de efluentes 

orgânicos dos tributários na região do reservatório. 

O pequeno aumento no valor do pH observado no reservatório, pode ser explicado 

pelo fato de as coletas terem sido feitas durante o dia, e com o aumento da zona eufótica, a 

produção fitoplanctônica pode ter provocado o aumento do pH pelo consumo de CO2. No 
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entanto, a jusante do barramento o pH foi menor devido a característica lótica do ambiente. 

Thomaz et al. (1997), menciona que além das características físicas e químicas da água, o pH 

é diretamente afetado pela comunidade fitoplanctônica. 

A maior concentração de nitrogênio amoniacal registrada a jusante do barramento, 

esteve relacionado à liberação deste composto a partir da decomposição da vegetação 

submersa no fundo do corpo do reservatório, refletindo no aumento desta concentração na 

jusante, pois a tomada da água encontra-se em profundidade intermediária, ou seja, próxima à 

profundidade onde ocorre a decomposição e liberação desta substância. Pedrozo et al. (2012), 

atribuiu o aumento do nitrogênio amoniacal com o período após o enchimento do reservatório 

de Dona Francisca, ao maior aporte de matéria orgânica e decomposição da vegetação 

submersa, além da possível entrada e maior concentração de efluentes orgânicos dos 

tributários acima do reservatório. 

A alteração na riqueza da comunidade zooplanctônica, registrada na área de 

influência da PCH Ibirama foi similar à observada em grandes reservatórios (UHEs), sendo 

constatado maior número de espécies após o barramento. Esse aumento de espécies pode estar 

relacionado à contribuição de alguns organismos planctônicos e não planctônicos, que foram 

registrados somente após a formação do reservatório. Segundo Matsumura-Tundisi (1999), a 

construção de um reservatório induz a mudanças na composição taxonômicas, sendo 

favorecidos os organismos de ambientes lênticos, e reduz a abundância de organismos 

tipicamente de ambientes lóticos. 

No entanto, os organismos não planctônicos que participaram da riqueza 

específica do rio, também contribuíram para a riqueza após o represamento. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Lansac-Tôha et al. (1999) após a formação do 

reservatório de Corumbá, em Goiás, por Valadares (2007) no Rio Araguari, após a formação 

do reservatório de Capim Branco I, em Minas Gerais, por Takahashi (2008) durante o 
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enchimento do reservatório de Santa Clara, no Paraná e por Pedrozo et al. (2012) no período 

posterior a formação do reservatório de Dona Francisca no Rio Grande do Sul. 

A análise dos grupos da comunidade zooplanctônica, mostrou que os rotíferos 

foram os organismos mais importantes em termos de riqueza para o zooplâncton. A 

predominância destes organismos, como observada na área de influência da PCH Ibirama, é 

um fato comum registrado em outros reservatórios (Lopes et al., 1997; Espíndola et al., 2000; 

Sampaio et al., 2002; Lansac-Tôha et al., 2005; Marcé et al., 2005; Matsumura-Tundisi & 

Tundisi, 2005; Serafim-Junior et al., 2006; Takahashi et al., 2009). Essa predominância de 

rotíferos registrada após o represamento é explicada pelo fato destes organismos apresentarem 

elevada capacidade de colonização e por seu oportunismo frente às alterações nas condições 

limnológicas, sendo o grupo dominante do zooplâncton da maioria das águas continentais, 

representando mais de 60% do total dessa comunidade (Rodriguez & Matsumura-Tundisi, 

2000). 

Dentre os rotíferos, a dominância de espécies das famílias Brachionidae e 

Lecanidae, têm sido comumente observadas em rios e lagos tropicais (Bonecker et al., 1994; 

Lansac-Tôha et al., 1997, 1999; Serafim-Júnior et al., 2003). Para os cladóceros, observou-se 

predomínio da Daphniidae, Bosminidae e Chydoridae, sendo esta última não planctônica, e as 

outras duas planctônicas e frequentemente registradas em ambientes aquáticos continentais 

brasileiros (Mussara et al., 1995; Lima et al., 1996; Lopes et al., 1997). Os copépodes não 

apresentaram diferença em número de táxons entre as duas famílias registradas, onde a baixa 

predominância de táxons observada para este grupo é um padrão comum em ambientes 

dulcícolas (Lansac-Tôha et al., 1997; Lopes et al., 1997). 

Quanto à abundância dos grupos, foi possível constatar uma pequena diminuição 

após a formação do reservatório, sendo que uma relação inversa foi encontrada por Lansac-

Tôha et al. (1999), Valadares (2007), Takahashi (2008) e Pedrozo et al. (2012), que 
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observaram um aumento da abundância de organismos logo após a formação do reservatório, 

entretanto, os estudos realizados por estes autores, são para reservatórios de grande porte, com 

baixo fluxo de água e elevado tempo de residência, enquanto que no reservatório da PCH 

Ibirama, esta redução da abundância pode ser caracterizada pelo processo de adaptação das 

espécies às novas condições criadas pelo represamento e por tratar se de um reservatório de 

pequeno porte, onde o baixo tempo de residência da água e o elevado fluxo de corrente não 

estão permitindo que as populações planctônicas se estabeleçam e reproduzam. 

Para vários autores, é clara a dependência do aumento do tempo de residência da 

água para o aumento da abundância dos organismos zooplanctônicos. Bledzki & Ellison 

(2000), afirmam que a variabilidade na abundância da comunidade zooplanctônica é 

significativamente dependente do tempo de residência da água. Segundo Ferrari et al. (1989), 

a abundância do zooplâncton diminui com o aumento nas taxas de fluxo (e da velocidade da 

corrente). Vários outros trabalhos demonstraram a influência de fatores hidrológicos 

(velocidade de corrente e tempo de residência da água) sobre a abundância dos organismos 

zooplanctônicos (Lansac-Tôha et al., 1999, 2004; Nogueira et al., 2006). No entanto, os dados 

de velocidade de corrente da PCH Ibirama não estavam disponíveis para que se pudesse testar 

essa influência. 

As alterações nos atributos (diversidade e equitabilidade) após o represamento 

foram nítidas para os rotíferos e cladóceros no reservatório, sendo atribuída ao incremento do 

número de espécies, no entanto a jusante do barramento, a redução dos atributos aos rotíferos, 

é explicada pelo baixo número de organismos registrado. No entanto, a maior equitabilidade e 

riqueza e menor diversidade de espécies observada para cladóceros, é explicada pelo baixo 

número de organismo registrado para este grupo, porém com dominâncias de algumas 

espécies. Os copépodes, por sua vez, não apresentaram valores expressivos de diversidade e 

equitabilidade devido à baixa captura de organismos adultos. Essa variação na dominância de 
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algumas espécies após o represamento pode ser explicada pela influência de vários fatores 

agindo simultaneamente, como a redução na velocidade de corrente frente ao barramento e 

disponibilidade alimentar, que favorecem uma determinada espécie, a qual passa, então, a 

dominar a comunidade. Pereira (2005) afirma que em reservatório recém-formado, o registro 

da dominância de poucas espécies é comum, devido ao processo de adaptação delas às novas 

condições ambientais. Takahashi (2008) observou variação dos valores de diversidade devido 

aos resultados de equitabilidade, atribuído o aumento da diversidade dos cladóceros e 

copépodes ao incremento do número de espécies registradas. 

Quanto à análise da CCA a baixa porcentagem de explicação encontrada entre 

comunidade zooplanctônica e as variáveis físicas e químicas, segundo Ter Braak & Prentice, 

(1988) é esperada devido à complexidade dos fatores que atuam na determinação da estrutura 

da comunidade em análises de dados ecológicos. No entanto, apesar das variáveis ambientais 

utilizadas indicarem forte relação entre os grupos taxonômicos, as mesmas não refletiram 

diretamente em alterações físicas mais abruptas no ambiente, sendo que possivelmente outras 

variáveis poderiam explicar melhor a distribuição dos grupos e as possíveis alterações 

ocorridas após a formação do reservatório, como a mudança na vazão, velocidade de corrente, 

tempo de residência da água, profundidade e tamanho do reservatório. Matsumura-Tundisi et 

al. (1991), estudando o enchimento do reservatório de Samuel em Rondônia, e Reis-Pereira 

(2002), no reservatório de Lajeado no Tocantins, verificaram alteração nítida e rápida na 

composição específica do zooplâncton durante a fase de enchimento desses reservatórios. De 

acordo com Takahashi (2008), alterações observadas na composição da comunidade 

zooplanctônica após o represamento, são atribuídas a substituição de espécies adaptadas a 

ambientes lóticos por outras melhor adaptadas ao novo ambiente criado pela formação do 

reservatório. 
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Os maiores valores de turbidez e condutividade elétrica da água antes da formação 

do reservatório, como observado na CCA, estão relacionados ao aporte de sedimentos e a 

maior turbulência da água no ambiente originalmente lótico, neste período os rotíferos foram 

os organismos mais abundantes. Após a formação do reservatório, com o aumento do tempo 

de residência da água, houve diminuição da turbidez, condutividade elétrica e aumento da 

temperatura da água, provavelmente influenciando a composição da comunidade 

zooplanctônica. Essa influência pode ser atribuída através da ocorrência de espécies adaptadas 

às novas condições, pois a representatividade das espécies planctônica foi maior após a 

formação do reservatório, resultado observado através da riqueza (42 táxons). 

Quanto à correlação das variáveis físicas e químicas e a comunidade 

zooplanctônica, constatou-se que os rotíferos apresentam uma tendência em diminuir a 

abundância com o aumento do pH da água, no entanto, os cladóceros apresentaram um 

aumento, já a abundância dos copépodes esteve associada ao aumento da temperatura da água, 

fósforo, nitrogênio amoniacal e nitrato, e pouco com o aumento da turbidez e condutividade 

elétrica. Takahashi (2008) observou que os fatores físicos e químicos da água, não 

apresentaram influência significativa sobre a variação da abundância zooplanctônica, durante 

o enchimento do reservatório de Santa Clara no Paraná. 

Portanto, os resultados mostraram que o represamento do rio Hercílio para a 

formação do reservatório da PCH Ibirama, apresentou mudanças na estrutura e composição da 

comunidade zooplanctônica. Sendo comprovado através da análise dos atributos, onde a 

riqueza de táxons foi maior após o represamento, principalmente de rotíferos e cladóceros, 

tanto no reservatório, quanto a jusante do barramento, no entanto, a abundância dos grupos 

analisados foi menor após o represamento. Também foi verificada expressiva variação nos 

valores de diversidade específica, relacionados, principalmente, aos resultados de dominância. 
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A equitabilidade também variou após o represamento, indicando o predomínio de algumas 

espécies em termos de abundância. 

Desta forma, a primeira hipótese foi confirmada pelas alterações dos atributos e 

estrutura da comunidade zooplanctônica após o represamento. A segunda hipótese foi 

parcialmente rejeitada, tendo em vista que somente os rotíferos foram afetados positivamente 

a jusante da barragem em termos de riqueza após o represamento, e finalmente, a terceira 

hipótese foi confirmada pela forte correlação entre as variáveis físicas e químicas da água e a 

abundância da comunidade zooplanctônica. 

Assim, destaca-se a necessidade de avaliar as alterações provocadas nas variáveis 

físicas e químicas da água, e nos atributos e estrutura da comunidade zooplanctônica em 

outros reservatórios, tendo em vista a escassez de informações sobre as possíveis mudanças 

da comunidade decorrentes dos represamentos, sendo importante investigar quais fatores 

ambientais são responsáveis por tais alterações, a fim de que seja possível prever e mitigar 

impactos negativos sobre a biota aquática. 
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