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Introdução

Reservatórios são ambientes intermediários entre
rios e lagos, possuindo uma organização vertical que 
assemelha-se a lagos, lagoas e tanques e horizontal 
semelhante a rios, riachos e córregos (1).  Entretanto,
estes ecossistemas diferem dos demais ecossistemas 
limnéticos em função de sua origem, idade, morfologia, 
formato, posição na bacia hidrográfica, formas de 
utilização e, também, pelo comportamento das 
comunidades presentes (2).

Dentre as diversas comunidades presentes nos 
reservatórios, o zooplâncton desempenha importante 
papel na transferência de energia sintetizada pelos 
produtores primários para os demais elos da cadeia 
trófica (3), bem como algumas espécies são 
consideradas excelentes bioindicadores da qualidade da 
água e de possíveis alterações no ambiente (4).

Embora exista um grande número de reservatórios 
no estado de Pernambuco, o número de trabalhos 
desenvolvidos sobre a comunidade zooplanctônica, 
ainda é bastante reduzido (5). Desta forma, este 
trabalho objetivou estudar a comunidade 
zooplanctônica do reservatório de Jucazinho, no 
Agreste de Pernambuco.

Material e métodos

A. Localização da Área de estudo

O reservatório de Jucazinho (Fig. 1) está situado no 
semi-árido do estado de Pernambuco, localizando-se 
entre os municípios de Cumaru, Riacho das Almas e 
Surubim (07º57’50’’S e 35º50’40’’W), estando 
inserido na Bacia hidrográfica do Rio Capibaribe que 
possui uma área de drenagem de 7.557,41 km2. 

Jucazinho é o maior reservatório de abastecimento 
público do Estado, com capacidade de acumulação de 
água de 327.035.818 m3, tendo sido construído para 
minimizar os impactos da seca em importantes cidades 
da região Agreste - como Bezerros, Caruaru, Gravatá e 
Surubim, que representam aproximadamente 5,6% do 
total de habitantes do Estado - e para a contenção de 
enchentes em algumas cidades à sua jusante (6).

B. Procedimento de coleta

As coletas foram realizadas mensalmente no período de 
outubro de 2008 a janeiro de 2009, com amostras coletadas 
na subsuperfície (Sup) e na coluna integrada (Int), estando 
o ponto de coleta localizado na região pelágica do 
reservatório (Fig. 1).

Arrastos horizontais com duração de 5 minutos foram 
realizados na subsuperfície, enquanto arrastos verticais
contemplaram toda coluna d’água, desde o fundo até a 
superfície, na coleta integrada. Foi utilizada rede de 
plâncton com abertura de malha de 68 µm. O material
coletado foi fixado com formol neutro a 4%. O volume 
filtrado em cada arrasto foi determinado de acordo com a 
fórmula: Vf = π.r2.d, onde Vf é o volume de água filtrada; r
é o raio da rede de plâncton; e d é a distancia percorrida pela rede. 

C. Análise do material biológico

Os organismos foram observados em 
estereomiscroscópio e microscópio ótico com régua 
micrometrada para a correta mensuração e posterior 
identificação, através de bibliografia especializada. A
quantificação foi feita, através da contagem de sub-
amostras de 1 mL de cada amostra total, em câmaras de 
Sedgwick-Rafter.

Em seguida foram realizados os cálculos de densidade 
numérica (Ind.L-1), abundância relativa (%) e de frequência 
de ocorrência (%).

Resultados

Foram identificadas 13 (treze) espécies (Tabela 1), 
distribuídas em dois grupos zooplanctônicos, destancando-
se Rotifera com nove espécies (69,2%), enquanto que, 
Crustacea esteve representado por quatro espécies (30,8%), 
sendo duas de Copepoda (15,4%), Notodiaptomus
cearensis (Wright, 1936) e Thermocyclops decipiens
(Kiefer, 1929) e duas de Cladocera (15,4%), Ceriodaphnia 
cornuta (Sars, 1986) e Diaphanosoma spinolosum (Herbst, 
1975) (Fig. 2).

Dentre as espécies identificadas, Brachionus rubens
(Mohr & Adrian, 2000), Epiphanes macrourus (Barrois & 
Daday, 1894), Keratella tropica (Apstein, 1907) e T.
decipiens apresentaram 100% de ocorrência, sendo 
registrada a presença destes organismos em todos os meses 
e profundidades de coleta. Brachionus calyciflorus 
anureiformis (Brehm, 1909), B. havanaensis (Rousselet, 



1911), Filinia opoliensis (Zacharias, 1898) e D.
spinulosum foram observados apenas no mês de janeiro
tanto na superfície quanto no fundo e tiveram 25,0% de 
frequência de ocorrência (Tabela 1).

A densidade total de organismos variou de 5945 
Ind.L-1 (Sup/Dez) a 687500 Ind.L-1 (Int/Jan) com média 
de 154420 ind.L-1 por amostra (Tabela 1). Rotifera e 
Crustacea apresentaram valores de participação relativa
elevados durante todo o período de estudo, no entanto, 
Rotifera predominou durante praticamente todo o 
período, com média de 58,7% de densidade total, 
destacando-se principalmente no mês de janeiro
(76,0%) em relação à densidade. Crustacea predominou 
apenas no mês de dezembro, quando representou 
61,9% da densidade total (Fig. 3).

Discussão

De forma geral, a composição da comunidade 
zooplanctônica de lagos artificiais (reservatórios, 
represas, etc.) é diferente da composição de lagos 
naturais, existindo uma predominância considerável do 
grupo dos Rotifera (4). Isto se deve à origem lótica 
destes ambientes onde a diversidade e a abundância dos 
Rotiferos é mais acentuada que a dos demais grupos 
zooplanctônicos, sendo a sua predominância em 
reservatórios, devida à capacidade que possuem de se 
reproduzirem rapidamente sob condições de estresse 
hidrodinâmico (7).

Além dos fatores ligados à origem e mecanismos de 
funcionamento dos reservatórios, estudos indicam que 
a composição zooplanctônica sofre alterações em 
decorrência do processo de eutrofização dos 
ecossistemas aquáticos (4). Algumas espécies são
consideradas excelentes indicadores das condições 
tróficas destes ambientes, em virtude da grande 
afinidade que possuem com o aumento ou a diminuição 
das cargas de nutrientes (5).

No reservatório de Jucazinho, Melo-Júnior e 
colaboradores, em estudo realizado entre 2001 e 2002,
observaram um reduzido número de espécies de 
Crustacea, apenas cinco, sendo as espécies de maior 
abundancia típicas de ambientes oligotróficos, 
destacando-se em seu estudo a espécie Moina micrura 
(Kurz, 1874) no período seco e N. cearensis no período 
chuvoso (9). Em nosso trabalho, encontramos quatro 
das cinco espécies encontradas pelos autores com 

exceção apenas de M. micrura. Observamos ainda que 
houve substituição da espécie do Copepoda dominante, 
pois enquanto no estudo de Melo-Júnior et al. N. cearensis, 
típica de ambientes oligotróficos, foi a espécie mais 
representativa, no presente estudo T. decepiens, organismo 
indicador de eutrofização, foi a espécie dominante entre os 
Crustacea.
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Figura 1. Localização do reservatório de Jucazinho, Agreste de Pernambuco, Brasil, com indicação do ponto de coleta.



Tabela 1. Composição zooplanctônica, densidade (Ind.L-1) e frequência de ocorrência (FO) na superfície (Sup) e na coluna integrada

(Int) do reservatório de Jucazinho (Pernambuco – Brasil)  no período de outubro de 2008 a janeiro 2009.

2008 2009

Outubro Novembro Dezembro Janeiro FOTáxons

Sup Int Sup Int Sup Int Sup Int %

Rotifera

Brachionus calyciflorus calyciflorus (Pallas, 1766) 2887 2689 8209 4105 - 8491 2548 8255 87,5

Brachionus calyciflorus anureiformis (Brehm, 1909) - - - - - - 1699 15330 25,0

Brachionus havanaensis (Rousselet, 1911) - - - - - - 566 8255 25,0

Brachionus patulus (O. F. Müller, 1786) 170 991 425 142 - - - 1179 62,5

Brachionus rubens (Mohr & Adrian, 2000) 1274 283 2831 3397 1557 48821 2548 8255 100,0

Epiphanes macrourus (Barrois & Daday, 1894) 425 142 566 1274 283 14858 849 3538 100,0

Filinia opoliensis (Zacharias, 1898) - - - - - - 50389 465802 25,0

Hexarthra fennica (Levander, 1892) 2633 283 283 425 - - 283 - 62,5

Keratella tropica (Apstein, 1907) 4076 3114 14013 24912 425 67925 2548 11792 100,0

Crustacea – Copepoda

Náuplio 3142 2123 8493 10474 3114 93396 10474 73113 100,0

Notodiaptomus cearensis(Wright, 1936) 1189 - 1132 1840 - 19811 2831 47170 75,0

Thermocyclops decipiens (Kiefer, 1927) 4756 2548 7360 11607 566 72877 3963 17689 100,0

Crustacea – Cladocera

Ceriodaphnia cornuta (Sars, 1886) - - 283 - - - 1415 12972 37,5

Diaphanosoma spinulosum (Herbst, 1967) - - - - - - 1132 14151 25,0

Total geral 20552 12173 43595 58174 5945 326179 81246 687500

Figura 2. Participação relativa dos grupos zooplanctônicos no reservatório de Jucazinho, no período de outubro de 2008 a janeiro de 2009.

Figura 3. Abundância relativa  dos principais grupos zooplanctônicos nos arrastos horizontal (Sup) e vertical (Int) no reservatório de Jucazinho, no 
período de outubro de 2008 a janeiro de 2009.
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