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•Qual o efeito de distúrbios antrópicos  (introdução de 
espécies invasoras e usos do solo) sobre a comunidade 
zooplanctônica?

Questão central

♂



✓ Avaliar a riqueza e abundância de organismos fósseis da
comunidade zooplanctônica em duas lagoas
(Carioca/Gambazinho e Jacaré)

✓ Avaliar a riqueza e abundância de organismos zooplanctônicos
da comunidade ativa

✓ Identificar prováveis fatores determinantes das alterações
observadas

✓ Avaliar a diversidade genética das espécies e estágios
dormentes

Objetivos



Contribuições

•Os dados da análise paleolimnológica obtidos para a Lagoa
Carioca mostraram uma mudança na composição de 
cladóceros após a introdução de espécies não nativas de 
peixes. Algumas espécies tiveram suas densidades
bastante reduzidas.

•Não foram visualizadas alterações morfológicas (tamanho
de corpo e tamanho dos espinhos da carapaça)



Contribuições

Será que a comunidade fóssil da lagoa Jacaré pode funcionar 
como bioindicadora das alterações antrópicas do seu entorno 
(a remoção da Mata Atlântica e plantio de Eucaliptus?) 

Este estudo também abre perspectiva para avaliar as 
possíveis mudanças genéticas em espécies do grupo 
Cladocera nas lagoas indicadas (parceria com o José Estáquio
– Fabricio)



Dados disponíveis

✓Análise paleolimnológica de amostras da lagoa Carioca
(Tese do Daniel Maroneze) – efeito da introdução introdução 

de espécies não nativas de peixes



Produtos esperados 

Publicação de dois artigos científicos

✓ É possível inferir os efeitos de mudanças antropogênicas através 
das comunidades zooplanctônicas fósseis?

✓ Comunidade zooplanctônica ativa e fóssil da lagoa Gambazinho

Um artigo de divulgação

Ovos de resistência



Cronograma

2017
1º sem

2017
2º 

sem

2018
1º sem

2018
2º 

sem

2019
1º sem

2019
2º sem

2020
1º sem

Amostragens x x

Análise das amostras x x x

Processamento dos dados x x x x

Envio de metadados x x

Depósito dos dados x x

Submissão de artigos x x

Relatório Final x


