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Restabelecimento da comunidade zooplanctônica em uma lagoa temporária 

Neotropical: regime hidrológico e formas de dormência 
 

 

RESUMO 

 

Os ambientes aquáticos estão cada vez mais sujeitos a perturbações naturais e antrópicas, as 

quais podem resultar em substituições ou perdas de espécies, além de mudanças nas condições 

ecossistêmicas. Essas perdas podem se agravar em situações de distúrbios atípicos, como por 

exemplo, secas extremas. Diante disso, a resposta da comunidade zooplanctônica a distúrbios 

foi avaliada em duas abordagens: a primeira investigou a composição da comunidade 

zooplanctônica antes e após duas secas extremas (2001 e 2015) em uma lagoa rasa, isolada do 

rio, na planície de inundação do alto rio Paraná, por meio da comparação da composição de 

espécies presentes na lagoa e no rio adjacente. Os resultados obtidos demonstraram uma alta 

redução na riqueza de espécies do rio, ao passo que, na lagoa houve maior resiliência da 

comunidade. Além disso, eventos atípicos de seca extrema causam grandes efeitos na estrutura 

da comunidade zooplanctônica em ambientes temporários, a conectividade durante o pulso de 

inundação é um fator influente no restabelecimento desses locais, proporcionando a troca e 

homogeneização da biota além do aumento das taxas de riqueza nos ambientes. A segunda 

abordagem, avaliou a resposta da comunidade zooplanctônica a uma seca extrema em uma 

lagoa temporária Neotropical, por meio da eclosão das formas dormentes presentes no 

sedimento da lagoa. Os dados foram comparados com as amostragens realizadas na comunidade 

ativa, antes e após o período de seca extrema. Os resultados evidenciaram a importância das 

formas dormentes como uma fonte de “Memória Ecológica” que, possibilita o restabelecimento 

da comunidade após distúrbios extremos, além da contribuição com a dinâmica do zooplâncton 

e o incremento da riqueza de espécies local e regional.  

 

 

Palavras-chave: Memória ecológica. Ovos de resistência. Pulsos de inundação. Efeito     

homogeneizador.  Sistema de planície.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Restoration of the zooplankton community in a temporary Neotropical 

lagoon: hydrological regime and forms of dormancy 
 

 

ABSTRACT 
 

Aquatic environments are increasingly subject to natural and anthropogenic disturbances, 

which may result in species replacements or losses, as well as changes in ecosystem conditions. 

These losses can be aggravated in situations of atypical disorders, such as extreme droughts. 

Thus, we evaluated the zooplankton community response to disturbances in two approaches: 

the first one we investigated the composition of the zooplankton community before and after 

two extreme droughts (2001 and 2015) in a shallow lagoon, isolated from the river, in the upper 

floodplain Paraná River, by comparing the composition of species present in the lagoon and the 

adjacent river. Our results showed a high reduction in the species richness of the river, while in 

the lagoon there was greater community resilience. In addition, atypical events of extreme 

drought cause great effects on the structure of the zooplankton community in temporary 

environments, the connectivity during the flood pulse is an influent factor in the restoration of 

these sites, providing the exchange and homogenization of the biota besides the increase of the 

wealth rates in environments. The second chapter, we evaluated the response of the zooplankton 

community to extreme drought in a Neotropical temporary lagoon through the emergence of 

dormant forms present in the sediment of the lagoon. Our results were compared with the 

samples taken in the active community, before and after the extreme drought period. We 

evidenced the importance of dormant forms as a source of "Ecological Memory", which allows 

the restoration of the community after extreme disturbances, as well as the contribution to the 

dynamics of zooplankton and the increase of local and regional species richness. 

 

 

Keywords: Ecological memory. Resistance eggs. Flood pulses. Homogenizing effect. Plain  

system. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

As comunidades aquáticas estão cada vez mais sujeitas aos impactos naturais e 

antrópicos, e compreender suas respostas à esses impactos tem sido um grande desafio, 

principalmente porque essas perturbações podem resultar em substituições ou perdas de 

espécies, além de mudanças nas condições ecossistêmicas (Sparks et al., 1990). Em ambientes 

de planícies de inundação, as fases de cheia e seca são consideradas perturbações naturais, 

entretanto, distúrbios na sua intensidade, frequência e amplitude, podem ocasionar alterações 

na dinâmica dos ambientes (Lake, 2011), além de ocasionar eventos atípicos. Esses eventos 

imprevisíveis alteram a estrutura das comunidades, onde o regime hidrológico é o fator chave 

dos processos ecossistêmicos e dos padrões de biodiversidade (Junk et al., 1989; Neiff, 1990; 

Nielsen et al., 2002; Lake, 2003; Angeler & Moreno, 2007; Agostinho et al., 2009). 

Além disso, considerando a heterogeneidade dos ambientes em planícies de inundação, 

os distúrbios podem ser mais acentuados em lagoas temporárias, pois estes locais já apresentam 

como característica a seca em algum período e com uma certa periodicidade  (Williams et al., 

2004; Williams, 2006). Desta forma, essas variações no hidroregime, faz com que, a maioria 

destes locais, apresente uma grande diversidade de espécies, com adaptações especializadas, 

capazes de tolerar esses distúrbios (King et al., 1996; Williams, 2006).  

Dentre essa diversidade de espécies presentes nesses ambientes, destaca-se a 

comunidade zooplanctônica (rotíferos, cladóceros e copépodes), por desempenhar um 

importante papel na dinâmica e funcionamento desses ecossistemas (Lemke, A. M. e Benke, 

(n.d.); Dias et al., 2014). Esses organismos são altamente sensíveis às alterações no ambiente, 

apresentam ciclo de vida curto, com duas fases de vida distintas, fase ativa e passiva, podendo 

ser utilizados para avaliar os efeitos de impactos ambientais, além de indicar a capacidade de 

resiliência do ambiente (Brendonck & Meester, 2003; Palazzo et al., 2008; Walsh, 2013; 

Santangelo et al., 2015). 

Esta dissertação foi estruturada conforme duas abordagens, cada uma contendo um 

manuscrito científico. Primeiramente investigou-se a resposta da comunidade zooplanctônica 

antes e após duas secas extremas (2001 e 2015) em uma lagoa rasa, isolada do rio, na planície 

de inundação do alto rio Paraná, por meio da comparação da composição de espécies presentes 

na lagoa e no rio adjacente. A outra abordagem, avaliou a resposta da comunidade 

zooplanctônica à uma seca extrema em um ambiente temporário, por meio de um teste de 

eclosão das formas dormentes presentes em amostras do sedimento.  
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2 RESPOSTA DA COMUNIDADE ZOOPLANCTÔNICA A SECA EXTREMA EM 

UMA LAGOA TEMPORÁRIA DE PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO 

 

 

 

RESUMO: O distúrbio em um ambiente pode resultar na substituição ou perda de espécies, 

pois ocorre quando algum fator excedeu seu limite. Em planícies de inundação, as fases de 

cheia e seca são consideradas perturbações naturais, a menos que sua amplitude ou intensidade 

sejam atípicas. Esse estudo investigou a composição de espécies da comunidade zooplanctônica 

antes e após dois eventos de seca extrema (2001 e 2015) em uma lagoa rasa, isolada do rio, na 

planície de inundação do alto rio Paraná, Brasil. Também foram utilizados dados da composição 

de espécies presentes no rio adjacente. Consideramos que a riqueza de espécies teria o mesmo 

padrão de variação nos dois ambientes, durante os dois eventos, devido a capacidade de 

resiliência da comunidade à distúrbios e, que a composição de espécies nestes dois locais seria 

mais similar durante a cheia devido ao efeito de homogeneização. Os resultados demonstraram 

uma alta redução na riqueza de espécies do rio, ao passo que, na lagoa houve maior resiliência 

das espécies. A composição foi mais similar durante a inundação, como efeito da 

homogeneização que ocorre nesse período. De modo geral, os dados evidenciaram que: eventos 

atípicos de seca extrema causam grandes efeitos na estrutura da comunidade zooplanctônica 

em ambientes temporários e a influência do pulso de inundação após períodos de estresse, é um 

fator influente no restabelecimento desses ambientes.  

 

Palavras-chave: Conectividade de ambientes. Homogeneização. Rotíferos, Cladóceros,  

Copépodes. 

 

 

 

 

ABSTRACT: Disruption in an environment can result in substitution or loss of species, as it 

occurs when some factor has exceeded its limit. In flood plains, the flood and dry phases are 

considered to be natural disturbances, unless their amplitude or intensity are atypical. Ourstudy 

investigated the composition of zooplankton community species before and after two extreme 

drought events (2001 and 2015) in a shallow lagoon, isolated from the river, on the floodplain 

of the Upper Paraná River, Brazil. We also used species composition data in the adjacent river. 

We considered that species richness would have the same pattern of variation in both 

environments during both events due to community resilience to disturbances and that species 

composition at these two sites would be more similar during flooding due to the effect of 

homogenization. Our results showed a high reduction in the species richness of the river, while 

in the lagoon there was greater resilience of the species. The composition was more similar 

during flooding, as the homogenization effect occurs during this period. Overall, we data 

showed that atypical events of extreme drought cause great effects on the structure of the 

zooplankton community in temporary environments and the influence of the flood pulse after 

periods of stress is an influential factor in the reestablishment of these environments. 

 

Keywords: Environments connectivity. Homogenization. Rotifers. Cladocerans. Copepods. 

 

 



13 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

Os ambientes aquáticos estão cada vez mais sujeitos a perturbações naturais e 

antrópicas, as quais podem resultar em substituições ou perdas de espécies, além de mudanças 

nas condições ecossistêmicas (Sparks et al., 1990). Dentre os distúrbios naturais nesses 

ecossistemas, podem ser destacadas as variações nos níveis hidrológicos, resultantes em 

períodos de seca e cheia. Tais eventos podem ser mais intensificados em planícies de inundação, 

onde a conexão entre o rio e as lagoas marginais pode ser temporária ou permanente, e o regime 

hidrológico é o fator chave na manutenção dos processos ecossistêmicos e dos padrões de 

biodiversidade (Junk et al., 1989; Neiff, 1990; Nielsen et al., 2002; Lake, 2003; Angeler & 

Moreno, 2007; Agostinho et al., 2009). 

Durante os períodos de cheias, o pulso de inundação, proporciona a troca de biota, 

matéria particulada e nutrientes entre os ambientes, influenciando assim a riqueza de espécies 

(Junk et al., 1989; Ward et al., 1999; Agostinho et al., 2004). A diversidade da comunidade 

zooplanctônica nestes locais, é frequentemente atribuída às interações entre a diversidade de 

habitat e o pulso de inundação (Robertson & Hardy, 1984; Lansac-Tôha et al., 2009).   

Por outro lado, em períodos de seca os ambientes tornam-se mais isolados e são 

influenciados, principalmente, por forças locais, como a disponibilidade de recursos (Thomaz 

et al., 2007), tornando os ambientes mais heterogêneos, o que explica em parte a diversidade 

de espécies local (Thomaz et al., 2004), principalmente em lagoas temporárias, que são 

excepcionalmente ricas em termos de biodiversidade (Brendonck et al., 2017). Entretanto, secas 

prolongadas resultam em grandes perdas no espaço do habitat (Lake, 2011), tornando o 

ecossistema ainda mais fragmentado. Com o aquecimento global, esses eventos podem se tornar 

mais frequentes e severos (Milly et al., 2005), o que faz necessário a ampliação do 

conhecimento sobre os efeitos causados pelas secas sobre a estrutura das comunidades em 

planícies de inundação. 

Além dos impactos naturais, esses ecossistemas também são afetados por ações 

antrópicas, as quais podem afetar a integridade do sistema (Loreau, 2000; Hooper et al., 2002). 

Dentre estes impactos, a construção de reservatórios é a maior causadora de efeitos negativos 

em planície de inundação (Ward & Stanford, 1995; Agostinho et al., 2008), ocasionando 

redução no transporte de sólidos suspensos, aumento na transparência da água e decréscimo nas 

concentrações das variáveis relacionadas a produtividade (clorofila-a, nitrato e fosfato), e que, 

por conseguinte, causam a oligotrofização do sistema  (Agostinho et al., 1995; Barbosa et al., 

1999). Além disso, a regulação da vazão do reservatório também altera a frequência e 
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intensidade dos pulsos de inundação, e pode também intensificar os períodos de seca 

(Agostinho et al., 2004; Simões et al., 2012).  

Além disso, as atividades antrópicas promovem um estresse ambiental muito maior 

quando comparado aos impactos naturais, podendo potencializar a capacidade das espécies em 

tolerar tais perturbações, afetando o reestabelecimento das comunidades nos ambientes 

(Loreau, 2000; Hooper et al., 2005). Alguns estudos demonstram que as comunidades aquáticas 

respondem de forma diferente aos impactos naturais e antrópicos (Angeler & Moreno, 2007). 

O zooplâncton, por exemplo, apresenta estruturas morfológicas específicas para suportar um 

distúrbio, como a resistência à dessecação, e à capacidade de colonizar rapidamente hábitats 

por meio da deriva, dispersão (Boulton, 1989; Williams, 1996) e a produção de fases latentes 

(Crispim & Watanabe, 2000; Palazzo et al., 2008). Outros estudos, ainda, apontam que as 

respostas dos padrões de diversidade do zooplâncton às variações temporais das condições 

ambientais permitem indicar qual o tipo impacto (natural ou antrópico) é preponderante na 

estruturação da comunidade (Dodson & Brooks, 1965; Scheffer, et al., 2001; Simões et al., 

2015).   

Em uma lagoa temporária da planície de inundação do alto rio Paraná, avaliamos a 

resposta da comunidade zooplanctônica, à duas secas extremas. Para isso, utilizamos os 

resultados de riqueza e composição de espécies encontrados antes da seca, durante a cheia e 

após a cheia, na lagoa e no rio adjacente, para responder as seguintes hipóteses: (i) a riqueza de 

espécies terá o mesmo padrão de variação nos dois ambientes, durante os dois eventos, devido 

a capacidade de resiliência da comunidade à distúrbios e, (ii) a composição de espécies na lagoa 

e no rio adjacente é mais similar durante a cheia do que antes da seca e após a cheia, devido ao 

efeito de homogeneização.  

 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.2.1 Área de estudo 

A planície de inundação do alto rio Paraná está inserida em duas Unidades de 

Conservação, sendo uma federal (Área de Proteção Ambiental das Ilhas de Várzea do rio 

Paraná) e outra estadual (Parque Estadual das Várzeas do rio Ivinheima-MS). Esse ecossistema 

é formado por uma ampla variedade de ambientes, incluindo rios, canais, lagoas conectadas 

com os rios da bacia e lagoas isoladas (Agostinho et al., 2009).  

Esse estudo foi realizado em dois ambientes: uma lagoa temporária e o rio adjacente. A 

lagoa do Osmar (22º46’27,53’’S e 53º19’57,95’’W) está localizada na Ilha Mutum, no rio 
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Paraná. Na seca, a lagoa apresenta cerca de 60 metros de comprimento e 15 m de largura, com 

profundidade de 0,4 m; enquanto que na cheia atinge uma área média de 0,15 ha, e profundidade 

de 3,7 m (Figura 1). O solo é do tipo arenítico e recoberto por pastagens, abrigando 

remanescentes florestais ripários classificados como sucessionais (Mormul et al., 2012). 

 

Figura 1. Mapa da área de estudo com as localizações ambientes amostrados 

(lagoa do Osmar e rio Paraná) na planície de inundação do alto rio Paraná. 

 

As variações sazonais nos níveis da água da planície, são influenciadas principalmente 

pela dinâmica pluviométrica e pelo controle das barragens situadas a montante (Agostinho et 

al., 2009). Desta forma, menores valores de nível da água do rio Paraná (< 3,5m) são registrados 

entre os meses de abril e outubro, caracterizando épocas de seca e vazante e, maiores valores 

(>3,5m) de novembro a março, caracterizando períodos de cheias e enchente, quando ocorre a 

conexão entre esse rio e a lagoa (Thomaz et al., 2004; Mormul et al., 2012). No entanto, durante 

o ano de 2001, a regulação dos níveis hidrométricos do rio Paraná, somada a um período de 

acentuada redução nos volumes pluviométricos (período de La Ninã), acabou intensificando o 

evento de seca. Como observado por meio do declínio do nível de água na lagoa do Osmar a 

partir de junho, com ápice de seca nos meses de agosto a novembro de 2001, caracterizando um 

período de seca extrema, sendo a lagoa convertida em uma área de solo hidromórfico. Este 

cenário de seca extrema da lagoa, se repetiu nos períodos de abril a novembro de 2015, com 

maior ápice de seca nos meses de junho a setembro de 2015 (Figura 2, a-b).   
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Figura 2. Variação diária do nível fluviométrico no rio Paraná, ao longo dos períodos estudados 

(a). Variação da profundidade em metros da lagoa do Osmar e no rio Paraná, durante os dois 

períodos de estudo (b).  

 

Os dados deste estudo fazem parte da série de dados do Programa Ecológico de Longa 

Duração (PELD/CNPq-UEM), sítio 6 – PIAP, projeto “A planície de inundação do alto rio 

Paraná” 

 

2.2.2. Delineamento amostral 

Esse estudo foi desenvolvido em dois períodos (2001-2002 e 2014-2016) do ciclo 

hidrológico, quando foram constatadas secas atípicas, que promoveram a secagem completa da 

lagoa no primeiro período e profundidades reduzidas, no segundo. No primeiro período (evento 

1), foram realizadas amostragens do zooplâncton, trimestralmente, na lagoa e no rio, entre os 

meses de fevereiro de 2001 e novembro de 2002, exceto entre agosto e novembro de 2001, 

quando a lagoa secou. No segundo período (evento 2), as amostragens, também, trimestrais 

foram realizadas entre dezembro de 2014 e setembro de 2016, sendo os meses de maio a 

setembro 2015 considerados como secos, porque a lagoa apresentou seu volume de água 

bastante reduzido, com profundidade máxima de 0,20 m na região central. Assim, foram 

consideradas três fases, em cada evento, para as análises dos dados: fase 1 = antes da seca, fase 

2 = durante a cheia, e fase 3 = após a cheia, e em cada fase foram analisadas duas amostragens.  

 

2.2.3 Amostragem do zooplâncton  

A amostragem da comunidade foi realizada na sub-superfície da região central do rio e 

da lagoa, com auxílio de uma moto-bomba e rede de plâncton com 68 m de abertura de malha, 

sendo filtrados 600 litros de água por amostra. Na lagoa, quando o nível da água estava abaixo 

de 50 cm, a filtragem foi realizada com auxílio de um balde. O material coletado foi 
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acondicionado em frascos de polietileno, devidamente etiquetados, e fixado em solução de 

formaldeído a 4%, tamponada com carbonato de cálcio, e posteriormente levados para o 

laboratório.  

A identificação das espécies foi realizada em câmara de Sedgwick-Rafter sob 

microscópio óptico, com auxílio de bibliografia especializada: (Koste, 1978; Sendacz & Kubo, 

1982; Smirnov, 1992; Elmoor-Loureiro, 1997; Nogrady & Segers, 2002; Joko et al., 2008).  

A abundância dos organismos foi estimada a partir da contagem de, no mínimo, 50 

indivíduos de cada grupo, em três sub-amostragens subsequentes, obtidas com pipeta do tipo 

Hansen Stempell (2,5 ml), e em câmara de Sedgwick-Rafter sob microscópio óptico. Amostras 

com poucos indivíduos foram quantificadas na íntegra e os resultados expressos em ind m-3.  

 

2.2.4 Análise de dados  

A variação no padrão de riqueza de espécies da lagoa e do rio, durante os dois eventos, 

foi testada por meio de um Teste t para amostras pareadas (p<0.05), considerando as três fases 

para cada evento e local. 

A composição da comunidade zooplanctônica na lagoa e no rio, foi analisada com 

matrizes de ocorrência, utilizando os dados de presença e ausência dos organismos em fase e 

evento. A semelhança da composição de espécies entre a lagoa e o rio foi avaliada com o índice 

de dissimilaridade de Bray-Curtis. Este índice foi utilizado para as fases antes da seca (fase 1), 

cheia (fase 2) e após a cheia (3). Os valores próximos a 1 indicaram maior dissimilaridade na 

composição entre os ambientes, e valores próximos a 0, a menor dissimilaridade. Este índice 

foi calculado no software estatístico R (R Development Core Team 2015), com a utilização do 

pacote vegan (Oksanen et al., 2013). 

 

2.3 RESULTADOS 

Foram registradas 158 espécies zooplanctônicas na lagoa durante os dois períodos de 

estudo. Destas 107 foram amostradas durante o primeiro evento (2001 a 2002), e 89 espécies 

foram registradas no segundo evento (2014 a 2016) (Tabela 1). Esta diferença na riqueza entre 

os eventos não foi significativa (t = 0.32, p>0,05). Os rotíferos predominaram em todas as fases 

e eventos amostrados, seguido pelos cladóceros e copépodes (Figura 3). Em relação as fases, o 

maior número de espécies foi registrado após a inundação (Fase 3), em ambos os eventos. Os 

rotíferos apresentaram um maior número de espécies nos dois, os cladóceros se destacaram no 

primeiro e os copépodes não apresentaram variações entre os eventos (Figura 3).  



18 

 

No rio Paraná foram registradas 126 espécies nos dois períodos de estudo, das quais 111 

espécies foram amostradas no primeiro evento e 44 espécies no segundo evento (Tabela 1), 

sendo que essa diferença na riqueza de espécies entre os eventos foi significativa (t = 0.032, 

p<0,05). Na fase de inundação (Fase 2) ocorreu o maior registro de espécies nos dois eventos, 

com predomínio dos rotíferos novamente. A riqueza de cladóceros foi maior durante o primeiro 

evento, e dos copépodes no segundo (Figura 3).  

 

Tabela 1. Espécies zooplanctônicas registradas na lagoa do Osmar e no Rio Paraná, nos dois 

eventos de seca e nas diferentes fases. F 1 (antes da seca); F 2 (durante inundação); F 3 (após 

inundação). Evento 1 = amostragens de 2001 a agosto de 2002, e Evento 2 = amostragens de 

dezembro de 2014 a setembro de 2016. 

 

 Lagoa do Osmar Rio Paraná 

 1° evento 2° evento 1° evento 2° evento 

 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 

ROTIFERA             

Brachionidae             

Brachionus angularis Gosse, 1851        X     

B. budapestinensis Daday, 1885   X     X     

B. calyciflorus Pallas, 1766  X   X  X X X    

B. calyciformis spinosus Wierzejski 1891   X          

B. caudatus Barrois & Daday, 1894    X  X   X X   

B. caudatus var. personatus Ahlstrm, 1940   X          

B. dolabratus Harring, 1914 X X     X X X    

B. falcatus Zacharias 1898 X X     X X X    

B. havanensis Rousselet, 1911   X          

B. mirus Daday, 1905       X  X X   

B. m. reductus Koste, 1972        X     

B. quadridentatus Hermann, 1783    X X X       

B. q. mirabilis (Daday, 1897)      X        

B. urceolaris amazônica Koste, 1983   X      X    

Kellicottia bostoniensis (Rousselet, 1908)   X   X   X    

Keratella americana Carlin, 1943 X X    X X X X X   

K. cochlearis Gosse, 1851 X X    X X X X X  X 

K. c.teca micracantha Lauterborn, 1900   X          

K. lenzi Hauer, 1953 X X     X X X  X  

K. tropica (Apstein, 1907) X X    X X   X  X 

Plationus macrachantus (Daday, 1905)  X      X     

P. patulus patulus (Müller, 1786) X   X X X  X  X X  

Platyias leloupi Gillard, 1957     X X     X  

P. quadricornis (Ehrenberg, 1832)   X X X X  X     

Collothecidae             

Collotheca sp         X    

Conochilidae             

Conochilus coenobasis Skorikov, 1914 X      X X X    

Conochilus dossuaris Hudson, 1885  X X     X X    
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C. natans (Seligo, 1990)      X  X     

C. unicornis Rousselet, 1892   X     X     

Dicranophoridae             

Dicranophoroides caudatus (Ehrenberg, 

1834) 
          X  

D. epicharis Harring & Myers, 1928        X     

D. luetkeni (Bergendal, 1892)   X      X    

Macrochaetus sericus (Thorpe, 1893) X            

Epiphanidae             

Epiphanes clavatula (Ehrenberg, 1832)    X X   X     

E. macroura (Barrois & Daday, 1894)    X X        

Euchlanidae             

Beauchampiella eudactylota (Gosse, 1886)           X  

Dipleuchlanis propatula (Gosse, 1886)     X   X     

Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832  X X X   X  X X X  

E. dilatata lucksiana Hauer      X  X     

E. meneta Myers, 1930        X     

E. oropha Gosse, 1887   X          

Filinidae             

Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834)  X  X X  X X X X   

F. opoliensis (Zacharias, 1898) X X      X X    

F. pejleri Hutchinson, 1964  X      X     

F.terminalis (Plates, 1886)     X X  X   X  

Flosculariidae             

Floscularia sp   X          

Limnias melicerta Weisse, 1848      X       

Ptygura pedunculata (Edmondson, 1939)      X       

Ptygura sp X      X      

Sinantherina spinosa (Thorpe, 1893)     X        

Gastropodidae             

Ascomorpha cf. agilis Zacharias, 1893    X  X       

A. ecaudis Perty, 1850  X           

A. saltans Bartsch, 1870      X  X     

Bdelloidea   X  X X   X X  X  

Gastropus hyptopus Ehrenberg, 1838 X X    X X X X    

Hexarthridae             

Hexarthra intermedia (Wiszniewski, 1929)    X  X  X     

H. mira (Hudson, 1871) X     X X X X    

Ituridae             

Itura chamadis Harring & Myers, 1928   X      X    

Lecanidade             

Lecane amazonica (Murray, 1913)   X      X    

L. bulla (Gosse, 1851) X X X X X X X X X X X  

L. cornuta (Müller, 1786) X X  X X   X X  X  

L. curvicornis (Murray, 1913)  X  X X X X X   X X 

L. elsa Hauer, 1931  X    X  X     

L. leontina (Turner, 1892) X X X X X   X   X  

L. ludwigii (Eckstein, 1883)  X        X   

L. luna (Muller, 1776) X X     X  X X   
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L. lunaris (Ehrenberg, 1832)  X      X     

L. papuana (Murray, 1913) X  X  X X X X     

L. proiecta Hauer, 1956 X X     X X X    

L. pusilla Harring, 1914   X      X    

L. quadridentata (Ehrenberg, 1832)    X    X     

L. rhytida Harring e Myers, 1926    X X        

L. signifera (Jennings, 1896)        X     

Lecane sp       X      

L. ungulata (Gosse, 1887)    X  X  X     

L. unguitata (Fadeev, 1925)         X X   

Lepadellidae             

Lepadella cristata (Rousselet, 1893)   X      X    

L. imbricata Harring, 1914   X      X    

L. patella (Müller, 1773) X            

L. triptera (Ehrenberg, 1832)   X          

Mytilinidae             

Lophocaris salpina (Ehrenberg, 1834)  X           

Mytilina ventralis (Ehrenberg, 1830)    X X  X X     

Notommatidae             

Cephalodella obvia Donner, 1950   X      X    

C. gibba (Ehrenberg, 1830)     X  X      

Enteroplea lacustris Ehrenberg, 1830        X     

Cephalodella sp     X        

Monommata arndti Remane, 1933    X         

M. dentata Wulfert, 1940    X  X       

Notommata cerberus (Gosse, 1886)  X           

N. copeus Ehrenberg, 1834        X     

Synchaetidae             

Ploesoma lenticulare Herrick 1885         X    

P. truncatum (Levander, 1894)  X X      X  X  

Polyarthra dolichoptera Idelson, 1924 X X  X X X X   X X  

P. vulgaris Carlin, 1943 X X   X X X X     

Synchaeta oblonga Ehrenberg, 1832      X      X 

S. pectinata Ehrenberg 1832      X X  X X   

S. stylata Wierzejski, 1893  X           

Philodinidae             

Dissotrocha sp X      X      

Proalidae             

Proales sp        X     

Testudinellidae             

Pompholyx complanata Gosse, 1851 X X     X      

P. triloba Pejler, 1957             

Testudinella mucronata (Gosse, 1886)    X         

T. m. haueriensis Gillard, 1967   X     X     

T. patina (Hermann, 1783) X X  X X   X X    

Trichocercidae             

Elosa sp.   X          

Trichocerca bicristata (Gosse, 1887) X X  X X X  X     

T. bidens (Lucks, 1912)  X      X     
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T. capucina (Wierzejski e Zacharias, 1893)      X  X     

T. cylindrica (Imhof, 1891) X      X      

T. cylindrica chattoni (De Beauchamp, 1907) X      X X X    

T. elongata (Gosse, 1886)      X       

T. e. braziliensis (Murray, 1913)      X       

T. iernis (Gosse, 1887) X  X    X      

T. insulana (Hauer, 1937) X      X X     

T. mus Hauer, 1937/38   X          

T. pusilla (Jennings, 1903)       X X     

T. ruttneri Donner, 1953   X          

T. similis (Wierzejski, 1893)       X X X  X  

Trichotriidae             

Trichotria tetractis (Ehrenberg, 1830)   X   X X       

Thoracosphaeraceae             

Trochosphaera aequatorialis Semper, 1872   X          

CLADOCERA             

Bosminidae             

Bosmina frey De Melo e Hebert, 1994          X   

B. hagmanni Stingelin, 1904 X X X X   X X X X X  

B. tubicen Brehm, 1939  X           

Bosmina sp         X    

Bosminopsis deitersi Richard, 1895 X  X  X X X     X 

Chydoridae             

Alona dentifera (Sars, 1901)  X X X    X     

A. glabra Sars, 1901   X          

A. guttata Sars, 1862   X      X X  X 

A. ossiani Sinev, 1998 X X X     X X    

Alonella dadayi Birge, 1910 X X X  X X X X X    

Anthalona verrucosa Sars, 1901 X X           

Camptocercus australis Sars 1896         X    

Chydorus eurynotus Sars, 1901  X X X X  X X X    

C. parvireticulatus Frey, 1897     X X       

C. pubescens Sars, 1901     X X       

Coronatella poppei Richard, 1897  X  X  X   X   X 

Disparalona cf. hamata (Birge, 1879)      X       

Ephemeroporus tridentatus (Bergamin, 1931)  X X X    X     

Euryalona orientalis (Daday, 1898)     X        

Kurzia polyspina Hudec, 2000 X            

Notoalona sculpta (Sars, 1901)        X     

Daphniidae             

Ceriodaphnia cornuta Sars, 1886 X X X  X  X X X    

Daphnia gessneri HERBST, 1967 X X X    X X X    

D. lumholtzi (Sars, 1886)          X   

Simocephalus latirostris Stingelin, 1906       X      

Ilyocryptidae             

lyocryptus spinifer Herrick, 1882  X X X X  X X     

Macrothricidae             

Macrothrix elegans Sars, 1901   X  X   X     

M. squamosa Sars, 1901  X X          
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Moinidae             

Moina minuta Hansen, 1899 X X X X X  X X   X  

M. reticulata (Daday, 1905)  X X  X        

Moinodaphnia macleayi (King, 1853)     X        

Sididae             

Diaphanosoma birgei Korinek, 1981   X X      X   

D. brevirreme Sars, 1901    X         

Diaphanosoma  sp    X         

D. spinulosum Herbst, 1967 X X X    X X X    

Latonopsis australis Sars, 1888     X        

COPEPODA             

Ciclopidae             

Mesocyclops longisetus curvatus Dussart, 

1987 
 X           

M. meridianus (Kiefer, 1926) X  X X    X     

M. ogunnus Onabamiro, 1957   X    X      

Microcyclops alius Kiefer, 1935      X       

Microcyclops anceps (Richard, 1897)  X X        X  

M. ceibaensis (Marsh, 1919)   X          

Thermocyclops decipiens (Kiefer, 1929) X X X X X X X X X X X  

T. inversus Kiefer, 1936     X      X  

T. minutus (Lowndes, 1934) X X X X   X X X X X X 

Tropocyclops prasinus (Fischer, 1860)     X X     X  

Diaptomidae             

Argyrodiaptomus azevedoi (Wright, 1935)   X      X    

Argyrodiaptonus furcatus (Sars, 1901)      X       

Argyrodiaptomus sp      X     X  

Notodiaptomus cearenses (Wright, 1936)  X   X X  X X X   

N. conifer (Sars G.O., 1901)  X X  X   X X    

N. deitersi (Wright, 1936)   X          

N.henseni (Dahl, 1894) X X X X X X X X X X X X 

N. iheringi (Wright, 1935)     X  X    X  

N. incompositus (Brian, 1925)         X    

N. isabelae (Wright, 1936)          X   

Notodiaptomus sp      X       
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Figura 3. Riqueza dos grupos zooplanctônicos (Rotifera, Cladocera e Copepoda) registrada na 

lagoa do Osmar e no Rio Paraná. Fase 1 = antes da seca, Fase 2 = durante a inundação, Fase 3 

= após a inundação; Evento 1 = amostragens de fevereiro de 2001 a agosto de 2002, e Evento 

2 = amostragens de dezembro de 2014 a setembro de 2016. 

 

O índice de dissimilaridade de Bray-Curtis mostrou que no primeiro evento a menor 

dissimilaridade entre a composição da comunidade de cada ambiente, nas diferentes fases, foi 

verificada na fase 1 (antes da seca), ou seja, a similaridade entre as comunidades foi maior. Por 

outro lado, no segundo evento, a dissimilaridade foi elevada em todas as fases, no entanto, como 

esperado para a fase de inundação, o valor foi mais baixo, indicando que os ambientes 

apresentaram composições de espécies mais similares (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Dissimilaridade de Bray-curtis, baseada na abundância de espécies da lagoa e o do 

rio, entre as diferentes fases hidrológicas dos dois eventos de seca extrema. Fase 1 = antes da 

seca, Fase 2 = durante a inundação, Fase 3 = após a inundação. Evento 1 = amostragens de 

fevereiro de 2001 a agosto de 2002, e Evento 2 = amostragens de dezembro de 2014 a setembro 

de 2016. 
 Lagoa X Rio Paraná 

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Evento 1 0.58 0.61 0.85 

Evento 2 0.92 0.75 0.91 
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2.4 DISCUSSÃO 

Estudos desenvolvidos na planície de inundação do alto rio Paraná indicam que o regime 

hidrológico do rio é o principal estruturador da dinâmica desse ecossistema (Agostinho et al., 

2000; Rocha & Thomaz, 2004). Desta forma, a utilização dos dados da comunidade 

zooplanctônica presente neste rio, podem servir para avaliar a influência do pulso de inundação 

na estruturação da comunidade na lagoa temporária, por meio da comparação da composição 

de espécies desses dois ambientes.  

Essa influência foi observada quando comparamos a riqueza de espécies da lagoa nas 3 

fases em ambos os eventos. Percebe-se ocorreu um aumento gradativo no número de espécies 

e que, durante a inundação a riqueza aumenta não só na lagoa como principalmente no rio. 

Vários estudos apontam a importância da cheia para o aumento da diversidade de espécies (Junk 

et al., 1989; Agostinho et al., 2009; Lansac-Tôha et al., 2009); mesmo sob o efeito da diluição, 

a comunidade pode incorporar mais espécies devido a dispersão, via curso de água, propiciando 

o aumento da riqueza de espécies local. 

Os resultados da riqueza de espécies para os dois ambientes, demonstram que na lagoa 

o número de espécies não variou muito de um evento de seca para o outro, ao contrário do 

observado entre as fases. O aumento de espécies após a seca (fases de inundação e após a 

inundação) pode ser devido a contribuição de espécies provenientes do rio durante a inundação, 

e provavelmente também das formas dormentes presentes no sedimento. As quais possibilitam 

a permanência da comunidade zooplanctônica no ambiente, mesmo sob condições ambientais 

desfavoráveis (Brendonck & Meester, 2003; Palazzo et al., 2008; Walsh, 2013; Santangelo et 

al., 2015), além de contribuírem para o reestabelecimento da lagoa após o evento de seca 

extrema. A conectividade por sua vez, promove não só o intercâmbio de espécies, como 

também de matéria particulada e nutrientes, consequentemente influenciando na composição 

de espécies desses locais elevando as taxas de riqueza (Ward et al., 1999), como observado por 

meio dos dados de riqueza.  

No rio, principalmente no segundo evento, os resultados apontam uma significativa 

redução de mais da metade das espécies. Durante esse período, o nível hidrológico do rio foi 

maior do que no primeiro evento, o que propiciou a dispersão das espécies para os ambientes 

conectados ao rio, mesmo na seca. Estudos realizados em planície de inundação ressaltam a 

importância da conectividade espacial e temporal para a diversidade de espécies nos diferentes 

ambientes (Aoyagui & Bonecker, 2004; Agostinho et al., 2009; Lansac-Tôha et al., 2009; 

Simões et al., 2012; Bonecker et al., 2013). Por outro lado, uma menor dispersão de espécies 

durante a seca permitiu que o número de espécies no rio fosse alto, nos dois eventos. Esse fato 
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também foi responsável pela maior riqueza de espécies neste ambiente no primeiro evento, 

quando os níveis do rio foram mais baixos (Dias, 2011). O período de águas baixas, também 

atua na estruturação e contribuição ecossistêmica das comunidades em lagoas, desta forma não 

somente a inundação deve ser considerada como força motriz para a estruturação e dinâmica de 

espécies, mas também sua ausência (Dias et al., 2014; Dittrich et al., 2016). 

Diante dessa redução na riqueza de espécies no rio, a primeira hipótese foi parcialmente 

suportada, pois apenas a lagoa teve um padrão semelhante de variação nos dois eventos, ou 

seja, a comunidade zooplanctônica presente neste local apresentou maior capacidade de 

resiliência quando comparada ao rio. Os ambientes temporários apesar de estarem mais sujeitos 

aos distúrbios, como de secas extremas, por exemplo (Williams, 2006) apresentam uma grande 

diversidade de espécies, com adaptações especializadas capazes de tolerar esses distúrbios 

(King et al., 1996; Williams, 2006).  

Em relação aos grupos zooplanctônicos, os padrões de riqueza de espécies nos dois 

eventos, tiveram uma variação semelhante, com predomínio dos rotíferos todas as fases. Esse 

resultado era esperado, devido a elevada diversidade de espécies desse grupo na planície de 

inundação do alto rio Paraná (Joko et al., 2008; Lansac-Tôha et al., 2009; Dias et al., 2014). 

Para microcrustáceos, as variações na riqueza de espécies entre os dois eventos, tanto para lagoa 

como para o rio, pode ter sido em função das oscilações nas condições ambientais durante as 

fases e eventos. Em um estudo realizado por Simões, (2010) essa variação nas populações de 

microcrustáceos planctônicos, são observadas com aumento da variabilidade das condições 

ambientais em lagoas da mesma planície estudada.  

Em relação as diferenças na composição de espécies na lagoa e no rio, cabe ressaltar 

que, as características dinâmicas que ocorrem durante períodos de seca e cheia, podem 

promover uma seleção de espécies (Junk et al., 1989). Desta forma, mesmo que possam ser 

encontradas espécies características de rios e lagoas, elas podem diferir em relação a abundância 

(Neiff, 2003). Essa situação foi evidenciada pelos elevados valores de dissimilaridade após a 

inundação. Essa diferença na composição de espécies foi maior durante o segundo evento, nas 

fases antes da seca e após a inundação, podendo estar relacionada com a redução abrupta na 

riqueza de espécies do rio.  

Contudo, durante a inundação mesmo o rio apresentando uma menor riqueza em relação 

a lagoa, o processo de diluição ocasionou maior homogeneização das abundâncias de espécies, 

resultando no aumento da similaridade entre estes locais. Além disso, essa fase de inundação 

foi mais intensa (dados dos níveis fluviométricos do rio Paraná, Figura 2) quando comparada 

ao primeiro evento. Essas diferenças nas intensidades dos pulsos, são resposta a cascata de 
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reservatórios a montante, que reduzem a frequência, amplitude e intensidade do pulso de 

inundação, ocasionando eventos de cheias atípicas, bem como de secas prolongadas (Agostinho 

et al., 2009). 

O reduzido nível hidrológico no primeiro evento esteve relacionado ao fechamento da 

barragem de Porto Primavera e ao evento climático La Ninã, que causou seca extremas na 

região. Esta situação pode ser agravada frente a eventos climáticos extremos, pois estes são 

imprevisíveis e podem alterar a estabilidade dos ecossistemas influenciando na resiliência das 

espécies (Scheffer, et al., 2001). Além do mais, a falta de conectividade pode comprometer os 

processos ecossistêmicos e os padrões de biodiversidade em planícies de inundação (Junk et 

al., 1989; Neiff, 1990; Thomaz et al., 2007). A construção de reservatórios é considerada a 

maior causadora de efeitos negativos nesses ecossistemas aquáticos (Agostinho et al., 2008; 

Simões et al., 2013)  reduzindo tempo de duração das cheias, afetando a integridade do sistema, 

ciclagem de nutrientes e a capacidade de reestabelecimento das comunidades (Loreau, 2000; 

Hooper et al., 2002), refletindo, consequentemente, na diversidade de espécies (Bonecker et al., 

2009). 

Os resultados da dissimilaridade ente a lagoa e o rio, corroboram a hipótese de maiores 

diferenças na composição da comunidade entre a lagoa e o rio antes do período de seca e após 

a inundação, devido ao isolamento entre estes ambientes e suas características ambientais 

próprias (Simões et al., 2012). Esses ambientes só se conectam durante a inundação, e 

permanecem isolados na maior parte do tempo, exceto pelo lençol freático. Portanto, os 

ambientes são influenciados, principalmente, por forças locais e disponibilidade de recursos 

(Thomaz et al., 2007; Dias et al., 2014; Braghin et al., 2015) o que resulta nas diferenças de 

abundâncias de espécies (Dias et al., 2014). Por outro lado, uma maior similaridade era esperada 

durante o período de cheia, devido ao efeito homogeneizador ocasionado pelo pulso de 

inundação, como evidenciado pelos baixos valores de dissimilaridade durante a inundação.   

De modo geral os resultados demonstram que, eventos atípicos de seca extrema causam 

grandes efeitos na estrutura da comunidade zooplanctônica em ambientes temporários. Desta 

forma, a influência do pulso de inundação, após períodos de estresse, é um fator influente no 

restabelecimento desses ambientes, proporcionando a troca e homogeneização da biota, 

resultando num aumento de riqueza de espécies, tanto no rio como na lagoa, durante a fase de 

inundação. Percebe-se, também, que no primeiro evento há uma maior contribuição de espécies 

provenientes do rio para a planície, principalmente durante o período de conexão. Contudo,  

devido ao empobrecimento da riqueza de espécies nesse ambiente, sua composição depende da 

dispersão de espécies provenientes dos ambientes marginais (Braghin et al., 2015).  
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3 BANCO DE FORMAS DORMENTES DO ZOOPLÂNCTON: A “MEMÓRIA 

ECOLÓGICA” DE UM AMBIENTE TEMPORÁRIO NEOTROPICAL 

 
RESUMO: A dormência é um mecanismo adaptativo encontrado em espécies zooplanctônicas 

para tolerar flutuações hidrológicas em ambientes temporários. Este estudo avaliou a resposta 

da comunidade zooplanctônica à uma seca extrema a partir da eclosão das formas dormentes, 

em uma lagoa temporária neotropical, localizada em planície de inundação. Foi considerado 

que as espécies provenientes do banco de ovos do sedimento, representam a “Memória 

Ecológica” do ambiente e propiciam a recolonização da comunidade zooplanctônica após 

eventos de estresse, além de contribuir com o incremento na riqueza de espécies. Foram 

coletadas amostras mensais de sedimento durante o período de seca da lagoa (maio à setembro). 

Para o teste de eclosão esse sedimento foi acondicionado em 10 microcosmos e submetido a 

secagem total, posteriormente esses microcosmos foram reidratados com água filtrada da 

própria lagoa e mantidos em câmera germinadora com temperatura e fotoperíodo controlados 

durante 147 dias. Os resultados demonstraram a contribuição de espécies da comunidade 

passiva para o restabelecimento da lagoa, além do incremento da riqueza espécies de rotíferos 

para a lagoa e para a planície (Asphanchna girodi, Lecane obtusa e Squatinella mutica). O 

banco de formas dormentes da lagoa teve uma importante atuação na dinâmica do zooplâncton 

durante o período de seca e contribuiu para o reestabelecimento da comunidade, bem como, no 

incremento da riqueza de espécies do local.  

 

Palavras-chave: Comunidade passiva. Comunidade ativa. Riqueza de espécies. Planície de 

inundação. Eventos de seca. Lagoa temporária. 

 

 

 

 

 
ABSTRACT: Dormancy is an adaptive mechanism found in zooplankton species to tolerate 

hydrological fluctuations in temporary environments. This study, weevaluated the response of 

the zooplankton community to extreme drought through the hatching of dormant forms in a 

neotropical temporary lagoon located in floodplain. We considered that the species from the 

egg bank of the sediment represent the "Ecological Memory" of the environment and favor the 

recolonization of the zooplankton community after stress events, in addition to contributing to 

the increase in species richness. We collected Monthly sediment samples during the dry season 

of the lagoon (May to September). For the hatch test, we conditioned the sediment in 10 

microcosms and submitted to total drying, later these microcosms were rehydrated with filtered 

water from the lagoon itself and kept in a germinating chamber with temperature and 

photoperiod controlled for 147 days. Our results showed the contribution of species of the 

passive community to the reestablishment of the lagoon, in addition to the increase of the rich 

species of rotifers for the lagoon and the plains (Asphanchna girodi, Lecane obtusa and 

Squatinella mutica). The pond of dormant forms of the lagoon had an important role in the 

dynamics of zooplankton during the dry season and contributed to the reestablishment of the 

community, as well as the increase of the species richness of the place. 

 

Keywords: Passive Community. Active Community. Species richness. Flood plain. Drought 

event. Temporary lake. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

As comunidades ecológicas se alteram frente aos impactos naturais e antrópicos, 

ocasionados em ambientes aquáticos, e compreender suas respostas a esses impactos tem sido 

um grande desafio para a conservação da biodiversidade e, por conseguinte, do ecossistema, 

principalmente quando há uma sinergia dos efeitos sobre os organismos e o ambiente. Estes 

impactos podem ser mais acentuados em ambientes temporários, que apresentam como 

característica a seca, em algum período e com uma certa periodicidade, incluindo poças 

efêmeras inundadas por apenas algumas semanas no ano à lagoas semipermanentes, que secam 

completamente durante o período de seca (Williams et al., 2004; Williams, 2006). 

As características peculiares desses ambientes, principalmente as grandes variações no 

seu hidroregime, fazem com que, a maioria destes locais, apresente uma grande diversidade de 

espécies, com adaptações especializadas, tais como, produção de formas dormentes, capazes de 

tolerar esses distúrbios (King et al., 1996; Williams, 2006). As comunidades presentes nesses 

ambientes, podem responder de duas formas: resistindo a mudança sem alterações em sua 

estrutura (resistência), e/ou por meio da habilidade de se recuperar após o impacto (resiliência); 

estas duas estratégias, podem representar a estabilidade ecológica do ecossistema (Pimm, 1984; 

Lake, 2000; Magoulick & Kobza, 2003). 

As repostas da comunidade zooplanctônica aos impactos ambientais podem indicar a 

capacidade de resiliência do ambiente, pois esses organismos são altamente sensíveis às 

alterações no ambiente, apresentam ciclo de vida curto, com duas fases distintas: a fase ativa 

(comunidade ativa), que permite a colonização dos ambientes aquáticos em condições 

favoráveis à sua sobrevivência e reprodução, e a fase latente (comunidade passiva), produzida 

sob condições ambientais desfavoráveis, sendo caracterizada por estágios de dormência e 

produção de ovos de resistência (Brendonck & Meester, 2003; Palazzo et al., 2008; Walsh, 

2013; Santangelo et al., 2015). 

Esta dormência é caracterizada por dois mecanismos distintos: quiescência e diapausa. 

A primeira é controlada de forma exógena e induzida diretamente pela ocorrência de condições 

adversas, sendo observada em Bdelloidea e copépodes Cyclopoida (De Stasio, 1990; Hairston 

et al., 2000; Ricci, 2001; Ricci & Caprioli, 2005; Santangelo, 2009; Brendonck et al., 2017). A 

diapausa é controlada por um mecanismo interno que é iniciado por vários estímulos, tanto 

bióticas como abióticas, e exige a formação dos ovos de resistência (Ricci, 2001; Schroder, 

2005; Santangelo, 2009; Radzikowski, 2013).  

Esta produção de estágios dormentes e a formação de um banco de ovos de resistência, 

além de ser um mecanismo adaptativo marcante do ciclo de vida do zooplâncton, pode 
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permanecer viável por vários anos no sedimento (Fryer, 1996; Hairston, 1996; Crispim & 

Watanabe, 2000) e representam, ainda, mecanismos eficientes de dispersão, que são 

transportados por diferentes vetores, como peixes, aves, mamíferos, água, vento, entre outros 

(Proctor et al., 1967; Battauz et al., 2014; Lopes et al., 2016)  

Além disso, esses bancos de formas dormentes do sedimento, podem representar a 

“Memória Ecológica” do ambiente, e com base nessa memória, as comunidades se 

reestabelecem após o impacto, ocorre a reorganização do ambiente, e a manutenção de um 

banco de diversidade genética (Leck & Brock, 2000; Brock et al., 2003; Ning & Nielsen, 2011; 

Olmo et al., 2012). 

O conceito de “Memória Ecológica” pode ser definido como a capacidade que os 

estados ou experiências passadas têm em influenciar nas respostas presentes ou futuras da 

comunidade (Padisak, 2009), ou seja, uma conjunto de espécies, suas interações dinâmicas entre 

si e com o meio ambiente, e a combinação de estruturas que permitem a reorganização após a 

um impacto (Bengtsson et al., 2003; Thompson et al., 2001). 

A produção de formas dormentes pelo zooplâncton pode ser induzida por diversos 

fatores, incluindo períodos de estresse hídrico (secas e cheias), flutuações nas condições 

abióticas, disponibilidade de recursos alimentares, predação e aumento da densidade 

populacional (Crispim & Watanabe, 2000; Palazzo et al., 2008; Fernandes et al., 2012). 

Estes fatores são frequentemente observados em ambientes como planícies de 

inundação, onde a conexão do rio com as lagoas marginais pode ser temporária ou permanente 

(Ward et al., 1999) e, durante os períodos de seca os locais tornam-se mais isolados, e são 

influenciados principalmente por forças locais, como, entrada de água através de lençóis 

freáticos e disponibilidade de recursos (Thomaz et al., 2007). Este efeito conduz a uma grande 

heterogeneidade ambiental, o que explica em parte a diversidade de espécies local (Thomaz et 

al., 2004), principalmente em lagoas temporárias que são excepcionalmente ricas em termos de 

biodiversidade (Brendonck et al., 2017). Entretanto, secas extremas, com consequente redução 

drástica do volume de água, modificam intensamente as condições ambientais, determinando 

um novo arranjo nas comunidades aquáticas quando a lagoa começar a receber água, 

primeiramente via lençol freático (Crispim & Watanabe, 2000). 

Vários estudos foram realizados para avaliar a contribuição da eclosão de organismos, 

a partir dos ovos de resistência, para a diversidade de espécies das comunidades ativas 

(Brendonck & Meester, 2003; Brock et al., 2003; Maia-Barbosa et al., 2003; Palazzo et al., 

2008; Olmo et al., 2012; Gerhard et al., 2016; Iglesias et al., 2016; Lopes et al., 2016). Estes 

estudos podem ajudar a compreender a dinâmica das comunidades em lagoas temporárias e em 
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áreas úmidas, onde, muitas vezes, os bancos de ovos (comunidade passiva) podem guardar 

informações sobre uma maior riqueza de espécies do que a comunidade presente na coluna de 

água (Panarelli et al., 2008). Além disso, conhecer as respostas biológicas e as estratégias de 

adaptação das espécies, em ambientes temporários, são necessárias em ações de conservação 

(Angeler & Moreno, 2007).  

Diante disso, a resposta da comunidade zooplanctônica à uma seca extrema foi 

investigada em uma lagoa temporária, na planície de inundação do alto rio Paraná, avaliando a 

importância das formas dormentes para a reestruturação da comunidade, após esse distúrbio. 

Para tal, consideramos que as espécies provenientes do banco de formas dormentes do 

sedimento, representam a “Memória Ecológica” do ambiente e propiciam a recolonização da 

comunidade zooplanctônica após eventos de estresse, além de contribuir com o incremento de 

espécies para a lagoa. Assim, esperamos que a composição de espécies da comunidade ativa na 

lagoa após a seca seja similar a composição da comunidade passiva. 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

3.2.1 Área de estudo 

A planície de inundação do alto rio Paraná está inserida em duas Unidades de 

Conservação, sendo uma federal (Área de Proteção Ambiental das Ilhas de Várzea do rio 

Paraná) e outra estadual (Parque Estadual das Várzeas do rio Ivinheima-MS). Esse ecossistema 

é formado por uma ampla variedade de ambientes, incluindo rios, canais, lagoas conectadas 

com os rios da bacia e lagoas isoladas; e é fortemente influenciado por uma cascata de 

reservatórios a montante que reduz a amplitude do pulso de inundação, ocasionando cheias 

atípicas, que, por conseguinte, intensifica as alterações das condições ambientais de todo 

sistema (Agostinho et al., 2009a). O clima da região é classificado como Cfa (clima tropical-

subtropical), de acordo com o sistema de Köppen, apresentando temperatura média anual de 

22ºC e precipitação média anual de 1500 mm (Eletrosul, 1986). 

A lagoa do Osmar (22º46’27,53’’S e 53º19’57,95’’W) está localizada na Ilha Mutum, 

no rio Paraná (Figura 1). É uma lagoa temporária isolada, com cerca de 60 metros de 

comprimento e 15 m de largura em períodos de seca, com profundidade de 0,4 m, enquanto que 

em cheias típicas atinge uma área média de 0,15 ha, e profundidade de 3,7 m (período de cheia). 

O solo é do tipo arenítico e recoberto por pastagens, abrigando remanescentes florestais ripários 

classificados como sucessionais (Mormul et al., 2012).  



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa da área de estudo, identificando a localização da  

lagoa do Osmar na   planície de inundação do alto rio Paraná. 

 

As variações sazonais nos níveis da água da planície são influenciadas, principalmente, 

pela dinâmica pluviométrica e pelo controle das barragens situadas a montante (Agostinho et 

al., 2009), sendo considerado como início da cheia quando o rio Paraná ultrapassa 3,5 m, e 

inicia-se a conexão direta entre o canal do rio e os ambientes adjacentes, o que ocorre 

predominantemente entre os meses de novembro a março (Thomaz et al., 2004). Entre os meses 

de abril a outubro, observam-se níveis fluviométricos inferiores a 3,5 m, caracterizando como 

estação de seca, com comunicação entre os ambientes somente via lençol freático. Desta forma, 

ao longo do ano são observadas varrições no nível da água, devido ao ciclo hidrológico, 

entretanto, durante o ano de 2015, a acentuada redução dos volumes pluviométricos, aliado a 

regulação dos níveis hidrométricos do rio Paraná, intensificou o evento de seca, com níveis 

reduzidos de água na lagoa do Osmar. 

 

3.2.2 Delineamento amostral 

O estudo foi desenvolvido entre o período de dezembro de 2014 a março de 2016, 

incluindo uma seca atípica no ano de 2015. As coletas da comunidade zooplanctônica foram 

realizadas trimestralmente na lagoa do Osmar e, no rio Paraná apenas no último mês. Isso 

porque a primeira conexão da lagoa com o rio ocorreu via lençol freático, e posteriormente a 

conectividade foi intensificada devido a cheia (nível do rio >3,5m) (Thomaz et al., 2004) 
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(Tabela 1). Dessa forma, essa amostragem do rio objetivou investigar a influência da 

composição de espécies registrada nesse ambiente para a comunidade ativa da lagoa.  

O período de seca extrema na lagoa, ocorreu entre os meses de maio até setembro 2015, 

com seca total da água, nos meses de maio, julho e agosto, e declínio acentuado no nível da 

água em junho e setembro (profundidade máxima de 0,20 cm na região central, Tabela 1). Nesse 

período ocorreu amostragem mensal do sedimento.  

Portanto, foram determinadas três fases para o delineamento: fase 1 = antes da seca (2 

amostragens: dezembro de 2014 e março de 2015), fase 2 = durante a seca extrema, sem 

amostragem no plâncton apenas do sedimento (5 amostragens: de maio à setembro de 2015) e 

fase 3 = após seca extrema (2 amostragens: novembro de 2015 e março de 2016). As 

amostragens anteriores a seca, foram realizadas com o objetivo de aumentar o esforço amostral, 

visando as informações da comunidade (“Memória Ecológica”), e as posteriores, objetivando 

observar o restabelecimento da comunidade na lagoa (recolonização) além de padronizar o 

esforço amostral anterior. E assim, permitir inferir sobre a resiliência da comunidade. 

Dados da profundidade da lagoa e os níveis hidrológicos médios, máximos e mínimos 

do rio Paraná, foram obtidos pelo projeto PELD (Pesquisas Ecológicas de Longa duração – sítio 

6 – http://www.peld.uem.br/peld_nivel _fluviometrico.htm) e são apresentados na Tabela 1. 

Estes dados demonstram as variações no nível da água durante o período de amostragem.   

 

Tabela 1. Valores médios, máximos e mínimos do nível hidrológico do rio Paraná e 

profundidade da lagoa do Osmar nos meses estudados, na planície de inundação do alto rio 

Paraná. 
Mês/ano de 

amostragem 

Período de 

amostragem 

Nível hidrológico 

 do rio (m) 

Profundidade da  

lagoa (m) 

Dezembro/2014 1ª amostragem na fase 1 2,20 – 2,67/1,62 0,40 

Março/2015 2ª amostragem na fase 1 2,44 – 3,03/1,74 0,50 

Maio/2015 Seca – fase 2 1,76 – 2,16/1,54 - 

Junho/2015 Seca – fase 2 1,67 - 2,45/1,44 0,15 

Julho/2015 Seca – fase 2 1,41 – 1,73/1,08 - 

Agosto/2015 Seca – fase 2 1,32 – 1,57/1,14 - 

Setembro/2015 Seca – fase 2 1,70 – 2,25/1,19 0,20 

Dezembro/2015 1ª amostragem na fase 3 3,08 – 4,49/1,37 1,75 

Março/2016 2ª amostragem na fase 3 3,88 – 5,97/2,81 3,70 

 

Todas as amostragens foram realizadas durante o desenvolvimento do projeto “A 

planície de inundação do alto rio Paraná”, Programa Ecológico de Longa Duração 

(PELD/CNPq-UEM), sítio 6 - PIAP.  

 



38 

 

3.2.3 Amostragem do sedimento e do zooplâncton 

As amostragens do sedimento foram realizadas com amostrador do tipo Corer, sendo 

retirado 5 cm de profundidade (Figura 2 - c), em dois pontos na região central da lagoa, local 

onde a lagoa seca por último, totalizando aproximadamente 500 gramas de sedimento. As 

amostras foram armazenadas em frascos plásticos etiquetados, posteriormente levadas ao 

laboratório, e mantidas sob refrigeração (Maia-Barbosa et al., 2003). 

Figura 2. Lagoa Osmar no período antes da seca (a), durante o período de seca extrema (b), 

local de coleta do sedimento com o Corer (c) 

 

As amostragens da comunidade ativa foram realizadas na sub-superfície da região 

central do rio e da lagoa, com auxílio de uma moto-bomba e rede de plâncton com 68 m de 

abertura de malha, sendo filtrados 600 litros de água por amostra. Quando o nível da água na 

lagoa estava abaixo de 0,50 cm, a filtragem foi realizada com auxílio de um balde. O material 

coletado foi acondicionado em frascos de polietileno, devidamente etiquetados, e fixado em 

solução de formaldeído a 4%, tamponada com carbonato de cálcio, e posteriormente levados 

para o laboratório.  

A identificação das espécies foi realizada em câmara de Sedgwick-Rafter sob 

microscópio óptico, com auxílio de bibliografia especializada: (Koste, 1978; Smironov, 1992; 

Elmoor-Loureiro, 1997; Nogrady & Segers, 2002 ).  

 

3.2.4 Teste de eclosão das formas dormentes  

O teste de eclosão das formas dormentes foi baseado no trabalho pioneiro de Sars 

(1901), onde não foram isolados os ovos de resistência do sedimento. Cada amostra foi 

acondicionada em dois microcosmos artificiais, recobertos com papel alumínio, totalizando 10 

microcosmos (Figuras 3 a e b), em seguida, foram colocados em uma estufa a aproximadamente 

50°C, para secagem total. Após isso, cada amostra foi hidratada com 500 mL de água da lagoa, 

filtrada em rede de plâncton (10µm), e mantidas na câmara germinadora, a uma temperatura de 

b c a 
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25º C, com fotoperíodo controlado de 12 horas luz/12 horas escuro, durante 147 dias (Figura 

3c).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. a = microcosmos artificiais utilizados para o  

teste de eclosão das formas dormentes, b = microcosmo 

com espécies de macrófitas aquáticas, c = câmera  

germinadora com fotoperíodo e temperatura controlados. 

 

O período de incubação foi monitorado em três fases: a primeira com intervalos de dois 

dias (durante 14 dias), a segunda semanalmente (durante 105 dias), e a terceira a cada duas 

semanas (28 dias), esta técnica foi baseada em Crispim e Watanabe (2000), com adaptações. 

Em cada acompanhamento, era filtrada toda a água do microcosmo, com auxílio de rede de 

plâncton (15µm), em seguida, era realizada a reposição da água da lagoa, filtrada em rede de 

plâncton (10µm). Os indivíduos eclodidos foram identificados com auxílio da bibliografia 

especializada descrita acima. Os indivíduos jovens de Copepoda e Cladocera, foram 

armazenados separadamente em placas de petri, e mantidos até completarem seu ciclo de 

crescimento, para posterior identificação. 

 

3.2.5 Análise de dados 

Os resultados da fase 1 foram considerados como dados prévios ao estresse hídrico que 

a comunidade ativa passou na lagoa, pois não necessariamente todas as espécies presentes nesta 

fase produziram ovos de resistência, e nem o banco de ovos é apenas um registro instantâneo 

da riqueza de espécies, este pode guardar informações biológicas de vários anos anteriores a 

seca estudada. Esses resultados possibilitaram inferir sobre a contribuição de espécies para a 

c b 

a 



40 

 

comunidade passiva, na fase 2. Essa contribuição foi avaliada a partir de uma matriz de presença 

e ausência das espécies zooplanctônicas e das que eclodiram das formas de resistência. 

A contribuição de espécies da comunidade passiva para a comunidade ativa foi 

investigada a partir dos resultados das fases 2 e 3. A influência da composição de espécies 

zooplanctônicas do rio na comunidade ativa da lagoa, durante o período de cheia, foi analisada 

considerando os resultados do rio da fase 3 (6 meses após a seca) e na lagoa, fase 2. Para isso, 

foi realizada uma análise de similaridade entre as comunidades passiva e as comunidades ativas 

na lagoa e no rio (fase 2 x fase 3) por meio do Coeficiente de Sorensen. Esse coeficiente pondera 

mais as presenças do que as ausências de espécies entre as duas amostras, considerando a 

seguinte expressão: Ss = 2a/2a + b + c, onde Ss = coeficiente de Sorensen; a = número de 

espécies em comum entre as comunidades; b = número de espécies presentes somente na 

amostra da comunidade ativa; c = número de espécies presente somente na comunidade passiva. 

Além disso, a contribuição da comunidade passiva para a ativa, na lagoa, após a seca (fase 2 x 

fase 3), foi construído um diagrama de Venn, a fim de verificar quantas espécies são comuns 

entre as essas comunidades. 

O índice de Constância de Ocorrência (Dajoz, 1983) foi utilizado para averiguar quais 

espécies foram mais constantes ao longo do período de eclosão, e consequentemente mais 

resilientes aos eventos de estresse. Este índice foi calculado por meio da seguinte formula: C = 

(p x 100)/P, onde C = índice de constância, p = número de amostras que determinada espécie 

ocorre e P = número total de amostragens efetuadas. De acordo com o valor de C, as espécies 

foram agrupadas nas seguintes categorias: espécies constantes, presentes em mais de 50% dos 

monitoramentos; espécies acessórias, presentes em 25 a 50% dos monitoramentos e espécies 

acidentais, encontradas em menos de 25% dos monitoramentos. 

A riqueza de espécies da comunidade passiva foi avaliada por meio da frequência 

acumulada, curva de acumulação e estimador Jackknife 2. A frequência acumulada (%) foi 

calculada levando em consideração os 10 microcosmos e os monitoramentos (n = 25), e em 

seguida foram selecionadas espécies com maiores valores (> 20%) para representar 

graficamente sua frequência ao longo de todo o período de incubação. A curva de acumulação 

foi baseada na incidência das espécies eclodidas, ao longo dos monitoramentos. O Jackknife 2 

foi estimado por meio dos programas Estimate e Statistica 7.1 (Statsoft Inc., 2005), bem como 

a curva de acumulação. A porcentagem média de extrapolação da riqueza de espécies entre a 

curva de acumulação e o Jackknife 2 foi calculada de acordo com  Heck et al., (1975). 
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3.3 RESULTADOS 

3.3.1 Composição da comunidade passiva e ativa  

 A comunidade passiva foi representada por 57 espécies, sendo 33 espécies de rotíferos, 

22 espécies de cladóceros e duas espécies de copépodes. Os rotíferos foram distribuídos em 11 

famílias, os cladóceros em sete, e copépodes em duas. Dentre essas espécies, 40 foram 

registradas somente nesta comunidade, e três espécies de rotíferos são novos registros para a 

lagoa (Asphanchna girodi, Lecane obtusa e Squatinella mutica); além disso A. girodi é um novo 

registro para a planície de inundação do alto rio Paraná (Tabela 2 e Figura 4).  

Na comunidade ativa, na fase 1, foram registradas 39 espécies, sendo que 22 espécies 

ocorreram na primeira amostragem (dezembro de 2014), das quais 14 são espécies de rotíferos, 

cladóceros e copépodes com quatro espécies cada. A segunda amostragem da fase 1, teve 24 

espécies registradas (março de 2015), sendo 17 rotíferos e sete cladóceros. Após a seca (fase 

3), foram encontradas 48 espécies na comunidade, e dentre essas, 40 espécies na primeira 

amostragem (dezembro de 2015), com 24 rotíferos, 12 espécies de cladóceros e quatro 

copépodes. Na segunda amostragem dessa fase, foram amostradas 22 espécies (março de 2016). 

Comparando as duas fases, observa-se a ocorrência de 14 espécies comuns (Tabela 2). 

De acordo com o índice de Constância de Ocorrência, calculado para a comunidade 

passiva, cinco espécies foram constantes ao longo do monitoramento de eclosão (C. eurynotus, 

C. pubescens, D. brevireme, I. spinifer, S. mutica), oito foram acessórias e 44 espécies 

acidentais (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Composição das comunidades do zooplâncton ativa e passiva da lagoa do Osmar, 

entre dezembro de 2014 à março de 2016. Novos registros para a lagoa do Osmar * e novos 

registros para a planície de inundação do alto rio Paraná **. Índice de Constância de Ocorrência 

(IC%), para a comunidade passiva da lagoa do Osmar. Espécies consideradas constantes 

aquelas encontradas acima de 50% nas amostragens; acessórias de 25% a 50%; e acidentais em 

menos de 25% das amostras. 

 
Fase 1 Fase 2 Fase 3  

Ativa Passiva Ativa IC % 

 1 2 Eclosão 3 4  

ROTIFERA       

Asphanchnidae       

Asphanchna girodi (de Guerne, 1888) 0 0 1** 0 0 4% 

Brachionidae       

Brachionus quadridentatus mirabilis Daday, 1897 0 1 1 0 1 4% 

B. caudatus Barrois e Daday, 1894 1 0 0 0 0  

B. calyciflorus Pallas, 1766 0 0 0 1 0  

Keratella tropica (Apstein, 1907) 0 0 1 0 0 12% 

Plationus patulus macracanthus (Müller,1786) 0 1 1 1 0  
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P.quadricornis (Ehrenberg, 1832) 0 1 0 1 0  

Plationus sp  0 0 1 0 0 4% 

Platyias leloupi Gillard, 1957 0 0 0 0 1  

Dicranophoridae        

Encentrum sp 0 0 1 0 0 32% 

Dicranophorus hauerianus Wiszniewski, 1939 1 0 0 0 0  

Epiphanidae       

Ephiphanes clavulata (Ehrenberg, 1832) 0 1 1 1 1 4% 

E. senta (O.F. Müller, 1773)  0 0 1 0 0 4% 

E. macrourus (Barrois & Daday, 1894) 1 1 0 1 0  

Floscularidae       

Floscularia ringens (Linnaeus, 1758) 0 0 1 0 0 24% 

Ptygura sp 0 0 1 0 0 4% 

Sinantherina spinosa (Thorpe 1893) 0 0 0 1 0  

Sinantherina sp 0 0 1 0 0 4% 

Lecanidae       

Lecane bulla (Gosse, 1886) 1 1 1 1 1 12% 

L. closterocerca (Schamarda, 1856) 0 0 1 0 0 8% 

L. luna (O. F. Muller, 1776) 0 0 1 0 0 8% 

L. lunaris Ehrenberg, 1832 0 0 1 0 0 12% 

L.obtusa (Murray, 1913) 0 0 1* 0 0 4% 

L. quadridentata Ehrenberg 1830 1 0 0 1 0  

L. cornuta (O. F. Muller, 1786) 1 1 0 1 1  

L. curvicornis (Murray, 1913)  0 1 0 1 1  

L. leontina (Turner, 1892)  0 1 0 1 0  

L. papuana (Murray, 1913) 0 0 0 1 0  

L. ungulata (Gosse, 1887) 0 1 0 0 0  

L. rhytida Harring e Myers, 1926 0 1 0 1 0  

Lepadellidae       

Colurella obtusa (Gosse, 1886) 0 0 1 0 0  

Lepadella patella (Muller, 1826) 0 0 1 0 0  

Squatinella mutica (Ehrenberg, 1832) 0 0 1* 0 0  

Notommatidae       

Cephalodella gibba (Ehrenberg, 1930) 0 0 0 1 0  

Cephalodella sp 1 0 0 1 0 0 4% 

Cephalodella sp 2 0 0 0 0 1  

Notommata aurita (Muller, 1786) 0 0 1 0 0 8% 

N. cerberus (Gosse, 1886) 0 0 1 0 0 4% 

N. falcinella (Harring e Myers, 1922)  0 0 1 0 0 36% 

N. pachyura (Gosse, 1886) 1 1 0 0 0  

Monommata dentata Wulfert, 1940 1 0 0 0 0  

M. arndti Remane, 1933 0 0 0 0 0  

Monommata sp 0 0 1 0 0 4% 

Proalidae       

Proales sp 1 0 0 1 0 0 12% 

Proales sp 2 0 0 1 0 0 28% 

Scaridiidae       

Scaridium longicaudim (O. F. Muller, 1786) 0 0 1 0 0 4% 

Trichocercidae       
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Trichocerca agnatha Wulfert, 1939 0 0 1 0 0 4% 

T. braziliensis (Murray, 1913) 0 0 1 0 0 4% 

T. bicristata (Gosse, 1887) 1 0 0 1 0 4% 

T. iernis (Gosse, 1887) 0 0 1 0 0 16% 

T. intermedia (Stenroos, 1898) 0 0 1 0 0  

T. porcellus (Gosse, 1886) 0 0 1 0 0 48% 

Trichotriidae       

Trichotria tetractis Ehrenberg, 1830 0 0 1 1 0 24% 

Mytilinidae       

Mytilina ventralis (Ehrenberg, 1832) 1 0 0 1 0  

Testudinellidae       

Testudinella mucronata (Gosse, 1886) 1 1 0 0 0  

T. patina (Hermann, 1783) 1 0 0 1 0  

Filinidae       

Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834) 1 0 0 1 0  

F. terminalis (Plate, 1886) 0 0 0 1 1  

Hexarthridae       

Hexarthra intermedia Wiszniewski, 1929 0 1 0 0 0  

Atrochidae       

Bdelloidea  1 1 0 0 1  

Euchlanidae       

Beuchampiella euda. Eudactylota (Gosse, 1886) 0 0 0 1 0  

Dipleuchlanis propatula (Gosse, 1886) 0 0 0 1 0  

Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832 0 1 0 0 0  

Synchaetidae       

Polyarthra dolichoptera Idelson, 1925 0 1 0 1 0  

P. vulgaris Carlin, 1943 0 0 0 1 0  

CLADOCERA       

Chydoridae       

Alona guttata Sars, 1862 0 0 1 0 0 8% 

Alonella dadayi Birge, 1910 0 0 1 0 1 8% 

Chydorus eurynotus Sars, 1901 0 1 1 1 1 64% 

C. parvireticulatus Frey, 1897 0 0 1 1 1 16% 

C. pubescens Sars, 1901 0 0 1 1 1 76% 

Coronatella monacantha (Sars, 1901) 0 0 1 0 0 36% 

C. poppei (Richard, 1897) 0 1 1 0 0 12% 

Ephemeroporus barroisi (Richard, 1894) 0 0 1 0 0 16% 

E. tridentatus (Bergamin, 1931) 1 0 1 0 0 12% 

Euryalona brasiliensis Brehm & Thomsen, 1936 0 0 1 1 1 16% 

Magnospina dentifera (Sars, 1901) 0 1 0 0 0  

Kurzia polyspina Hudec, 2000 0 0 1 0 0 28% 

Bosminidae       

Bosmina hagmanni Stingelin, 1904 0 1 0 0 0  

Bosminopsis deitersi Richard, 1895 0 0 0 1 1  

Daphniidae       

Ceriodaphnia cornuta Sars 1885 0 0 0 1 1  

Daphnia gessneri (Herbst, 1967) 0 0 1 0 0 8% 

Simocephalus iheringi Richard 1897 0 0 1 0 0 8% 

Ilyocriptidae       
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Ilyocryptus spinifer Herrich, 1882 1 1 1 1 1 72% 

Macrothricidae       

Macrothrix squamosa Sars, 1901 0 0 1 0 0 4% 

M. elegans Sars, 1901 0 0 0 1 0  

Moinidae       

Moina micrura Kurz, 1874 0 0 1 0 0 4% 

M. minuta Hansen, 1899 0 1 1 1 1 12% 

M. reticulata (Daday, 1905) 0 0 1 1 1 4% 

Moinodaphnia macleayi (King 1853) 0 0 0 1 0  

Sididae       

Diaphanosoma birgei Korineck, 1981 1 1 1 0 0 16% 

D. brevireme Sars, 1901 1 0 1 0 0 52% 

D. spinulosum Herbst, 1975 0 0 1 0 0 24% 

Latonopsis australis Sars, 1888 0 0 0 1 0  

Sarsilatona serricauda (Sars, 1901) 0 0 1 0 0 20% 

COPEPODA       

Diaptomidae       

Notodiaptomus henseni (Dahl, 1894) 1 0 1 0 1 40% 

N. conifer Sars, 1901 0 0 0 1 0  

N. iheringi (S. Wright, 1936) 0 0 0 1 0  

N. cearensis (S. Wright, 1936) 0 0 0 0 1  

Cyclopidae       

Thermocyclops decipiens (Kiefer, 1929) 1 0 1 0 1 8% 

T. minutus (Lowndes, 1934) 1 0 0 0 0  

T. inversus (Kiefer, 1936) 0 0 0 1 0  

Mesocyclops meridianus (Kiefer, 1926) 1 0 0 0 0  

Tropocyclops prasinus (Fischer, 1860) 0 0 0 1 0  

 

  



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Algumas espécies de zooplâncton da Lagoa do Osmar, registrados durante a 

eclosão. a: Euryalona brasiliensis; b: Daphnia gessneri; c: Sarsilatona serricauda; d: 

Thermocyclops decipiens; e: Notodiaptomus henseni; f: Ptygura sp; g: Brachionus 

quadridentatus; h: Squatinella mutica; i: Floscularia ringens; j: Scaridium longicaudim. 

 

O diagrama de Venn representa a contribuição de 10 espécies presentes na comunidade 

passiva, para o reestabelecimento da comunidade ativa na amostragem seguinte ao período de 

seca (primeira amostragem da fase 3), quando a lagoa começa a receber água pelo lençol 

freático (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de Venn, representando o número de espécies comuns entre a comunidades 

dormente (fase 2) e ativa (fase 3), da lagoa Osmar. A – passiva, B – ativa.  

 

Uma maior similaridade foi observada entre a comunidade passiva e a comunidade ativa 

registrada logo após a seca (primeira amostragem da fase 3) (Ss = 0.17), com 10 espécies 

compartilhadas, sendo sete cladóceros e três rotíferos, conforme já destacado pelo diagrama 

de Venn (Figura 5). Já a menor similaridade foi verificada entre a comunidade passiva e ativa 

da segunda amostragem após a seca (fase 3) (Ss = 0.10), período de cheia. 

Os resultados da frequência de ocorrência acumulada das espécies na comunidade 

passiva mostraram que apenas duas espécies de cladóceros (C. pubescens, I. spinifer) e duas de 
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rotíferos (S. mutica, T. porcellus) foram as mais frequentes ao longo de todo periodo de eclosão 

(Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Espécies que obtiveram maior frequência acumulada, durante todo o período 

de eclosão, da Lagoa Osmar.  

 

A curva de acumulação de espécies da comunidade passiva começou a demonstrar uma 

tendência assintótica a partir do 21° dia do monitoramento (Figura 7). De acordo com a 

porcentagem média de extrapolação da riqueza, os dados de eclosão foram capazes de acessar 

67 % das espécies.  

 

Figura 7. Curva de acumulação das espécies passivas (S(est)) registradas no banco de 

ovos da lagoa do Osmar, com base na riqueza e número de amostragens, e estimador 

de riqueza Jackknife 2. 
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3.4 DISCUSSÃO 

A presença de um banco de formas dormentes no sedimento pode ser considerado um 

importante traço para a comunidade zooplanctônica, que possibilita sua permanência no 

ambiente sob condições desfavoráveis, e permite seu reestabelecimento após períodos estresse 

(Radzikowski et al., 2013). Além disso, este estoque de formas dormentes, pode permanecer 

viável por vários anos, com organismos que necessitam de distintos estímulos para término da 

dormência, garantindo assim, a manutenção da diversidade genética do zooplâncton (Crispim 

& Watanabe, 2000; Leck & Brock, 2000; Brendonck & Meester, 2003; Brock et al., 2003). 

Esta viabilidade das formas dormentes pode ser observada com os dados de eclosão, 

pois do total de espécies que eclodiram, 40 delas foram registradas anteriormente no plâncton 

da lagoa do Osmar (Lansac-Tôha et al., 2009; Fernandes et al., 2012), no entanto, não ocorreram 

na comunidade ativa neste estudo. Por outro lado, três espécies (A. girodi, L. obtusa, S. mutica) 

representam novos registros para a lagoa, e ainda, A. girodi, representa um novo registro não 

só para a lagoa, como para a planície de inundação do alto rio Paraná, enfatizando a importância 

do banco de formas dormentes na manutenção da diversidade do zooplâncton, e o incremento 

de novas ocorrências de espécies para essa comunidade localmente.  

De acordo com Brendonck e Meester (2003) a acumulação de fases dormentes no 

sedimento resulta em um banco de ovos com maior potencial de biodiversidade do que a 

comunidade amostrada em qualquer outro momento. Dessa forma, destaca-se a importância de 

identificar a composição dos bancos de ovos no sedimento, pois, muitas vezes, o zooplâncton 

presente na coluna de água, pode representar a comunidade naquele tempo de estudo, e a 

inclusão de dados da comunidade passiva fornece uma integração da variabilidade temporal, 

distribuição de espécies e biodiversidade do ambiente (Crispim & Watanabe, 2001; 

Vandekerkhove et al., 2005; Mergeay et al., 2006; Brandão et al., 2014).  

Muitas vezes, a composição das espécies das comunidades passiva e ativa não se 

sobrepõe completamente (Crispim & Watanabe, 2000; Palazzo et al., 2008; Santangelo et al., 

2015), como evidenciado pelos baixos valores de sobreposição de ocorrência (10 espécies) e de 

similaridade (Ss = 0,17) entre as duas comunidades, logo após o período de seca. Além disso, 

as condições ambientais no início do reestabelecimento da comunidade ativa podem ser 

distintas da situação anterior, fazendo com que a interrupção da dormência para diferentes 

espécies ocorra em períodos e proporções distintos (Panarelli et al., 2008). Esses resultados 

mostram, ainda, a importância das lagoas marginais em planícies de inundação para o pool 

regional de espécies (Junk et al., 1989; Joko et al., 2008; Agostinho et al., 2009b; Dias et al., 

2014; Braghin et al., 2015). 
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Outro fator que pode ter influenciado na redução da similaridade entre essas 

comunidades foi o pulso de inundação, que ocorreu no período da segunda amostragem da 

comunidade ativa, após a seca. Vinte dias antes da amostragem do zooplâncton na lagoa, o nível 

do rio Paraná atingiu, em média, 4,78 m (dados PELD sítio 6 – PIAP); destaca-se que a 

inundação na planície inicia quando o rio atinge o nível acima de 3,5 m (Thomaz et al., 2004). 

A cheia funciona como um processo de homogeneização nas condições ambientais na planície, 

mas também age como um fator diluidor do plâncton devido ao aumento de conectividade entre 

os ambientes (Agostinho et al., 2009a; Mormul et al., 2012; Van Meter et al., 2016).  

Nessa segunda amostragem, também foi comparada a riqueza de espécies entre as 

comunidades ativas da lagoa e do rio Paraná, e foram registradas 15 espécies na lagoa e sete no 

rio Paraná. Esse resultado influenciou na menor similaridade encontrada entre as comunidades 

passiva e ativa. Portanto, estas diferenças na composição ressaltam a importância dos bancos 

de ovos no sedimento para as diversidades local e regional, pois este compartimento da lagoa 

armazena um grande estoque de formas dormentes, produzidas em diferentes períodos de 

tempo, e que com os estímulos ambientais terminam a sua dormência e eclodem, contribuindo 

para o aumento da diversidade de espécies (De Stasio, 1990; Brock et al., 2003).  

A elevada riqueza de espécies (57 espécies) registrada neste estudo, quando comparado 

à outros estudos na lagoa do Osmar, e principalmente de cladóceros (22 espécies neste estudo, 

5 espécies em Palazzo et al., (2008); 4 espécies em Fernandes et al., (2012), podem estar 

relacionados com o maior tempo de monitoramento e a metodologia de tratamento dos ovos de 

resistência, pois estes não foram triados do sedimento. Este método baseado em Sars (1901) 

pode ser considerado eficiente para este estudo, pois permitei que as espécies que apresentam 

a quiescência como mecanismo de dormência, como por exemplo, alguns rotíferos e copépodes 

ciclopóides, não fossem suprimidas durante o processo de isolamento.  

Em um trabalho de revisão das metodologias utilizadas para eclosão de cladóceros 

(Iglesias et al., 2016) os autores sugerem uma padronização na técnica de eclosão, a fim de 

facilitar futuras comparações entre estudos. Além disso, eles destacam que os fatores que 

desencadeiam a quebra de dormência, principalmente daqueles provenientes de sistemas 

permanentes, ainda são desconhecidos, ou seja, apesar de o estudo com ovos de resistência ser 

um campo inovador, ainda possui muitos desafios a serem descobertos. Sabe-se que a 

temperatura e fotoperíodo são fatores que influenciam fortemente a eclosão (Vandekerkhove et 

al., 2005; Panarelli et al., 2008; Santangelo et al., 2011; Battauz et al., 2014), desta forma, 

controlar essas variáveis pode aumentar as taxas de eclosão. 
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Em relação a constância de ocorrência das espécies que eclodiram, algumas espécies 

além de serem as mais constantes, apresentaram maiores valores de ocorrência acumulada (C. 

pubescens, I. spinifer e S. mutica). Outras, porém (C. eurynotus e D. brevireme) foram 

constantes, mas com menor frequência acumulada. O rotífero T. porcellus, apesar de não ter 

sido constante, apresentou uma alta frequência acumulada. De modo geral, o que podemos 

perceber com estas informações é que estas espécies podem ser consideradas mais resilientes 

ao distúrbio da seca, por apresentaram um potencial maior de eclosão, além de características 

próprias, que permitem o reestabelecimento de suas populações após eventos de estresse. As 

espécies de cladóceros, mencionadas acima, ou espécies pertencentes as mesmas famílias, são 

comumente registradas em trabalhos com eclosão de ovos de resistência (Palazzo et al., 2008; 

Fernandes et al., 2012; Araújo & Lopes, 2013; Gerhard et al., 2016; Battauz et al., 2017).  

Os representantes da família Chydoridae (C. pubescens, C. eurynotus), por exemplo, 

apresentam tamanhos pequenos, utilizam a raspagem mecânica de partículas aderidas ou 

sedimentadas (Fryer, 1968; Rizo et al., 2017), e são típicos de ambientes litorâneos  (Sacherová 

& Hebert, 2003).  O grande número de eclosões dessas espécies, pode estar relacionado com 

sua frequência no plâncton, e pela presença de macrófitas na lagoa, principalmente as 

submersas, e algumas vezes enraizadas com folhas flutuantes. Estas macrófitas podem 

funcionar como micro hábitat para estes organismos, propiciando o desenvolvimento de 

perifíton, importante item da sua alimentação (Fryer, 1995). Desta forma, a presença de 

macrófitas aquáticas nos microcosmos, pode ter proporcionado condições adequadas para o 

desenvolvimento destes organismos. Segundo Celewicz-Goldyn & Kuczynska-Kippen, (2017), 

as macrófitas submersas exercem grande influência na comunidade zooplanctônica, além de 

algumas espécies estarem mais associadas com certas espécies de plantas.   

A família Ilyocryptidae foi representada por I. spinifer; essa espécie é a mais comum 

desta família no Brasil, ocorrendo em uma gama de ambientes (Kotov & Stifter, 2006; Kotov 

& Elmoor-Loureiro, 2008; Sousa & Elmoor-Loureiro, 2008). A produção de ovos de resistência 

e sua rápida eclosão podem ser indicativos da sua ampla distribuição como resposta as suas 

estratégias de colonização. Os representantes desta família também são característicos de áreas 

litorâneas e/ou de fundo de lagoas temporárias, onde rastejam nos sedimentos filtrando algas e 

detritos, com seus seus membros de alimentação únicos (Kotov & Stifter, 2006). Estas 

características e adaptações favorecem que a espécie permaneça por mais tempo no ambiente, 

e sugerem uma alta resistência ao estresse hídrico. I. spinifer eclodiu na segunda semana e se 

manteve eclodindo até o término do teste, além de ser a única espécie registrada em todas as 

fases da comunidade ativa e passiva. 
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Assim como para microcrustáceos, as macrófitas aquáticas também exercem forte 

influência na estruturação da comunidade dos rotíferos, atuando como substratos fornecendo 

fontes alimentares sob a forma de componentes variados do perifíton, bem como, refúgio contra 

predadores (Havens, 1991; Duggan, 2001). Além disso, muitas espécies de macrófitas podem 

abrigar ovos de resistência em suas raízes e estruturas, exercendo um importante papel na 

dispersão do zooplâncton, principalmente em planícies, onde o pulso de inundação promove o 

deslocamento desses bancos de plantas flutuantes (Battauz et al., 2017).  

Em ambientes fechados, como em lagoas por exemplo, existem diferenças na 

composição dos rotíferos entre as regiões litorânea e pelágica, com grupos de espécies que 

podem ocorrer em ambos locais, ou serem restritos a um único habitat (Pennak, 1996). A 

espécie S. mutica, por exemplo, foi uma espécie que não havia sido registrada nas amostras do 

plâncton ainda, seu registro para a lagoa do Osmar ocorreu apenas por meio da eclosão. O que 

sugere que a espécie seja mais perifítica, pois apesar de não ter sido registrada no plâncton, sua 

ocorrência na planície de inundação do alto rio Paraná, foi reportada em um experimento com 

perifíton (Fulone, 2012). Esta espécie conta com poucas informações sobre sua ecologia e 

distribuição no Brasil, poucos trabalhos relatam sua ocorrência associada a presença de 

macrófitas (Fulone, 2012; Pinese et al., 2015). Em relação a forma de dormência da espécie, 

este estudo pode ser o primeiro a relatar sua ocorrência em testes de eclosão, evidenciando 

ainda mais a importância dos bancos de formas dormentes para o registro de novas espécies.  

Em relação a curva de acumulação, apesar de o número de espécies eclodidas ser 

consideravelmente elevado, a curva não atingiu total assíntota, não sendo possível alcançar a 

riqueza total de espécies presentes na lagoa. Contudo, de acordo a porcentagem média de 

extrapolação da riqueza, os dados de eclosão podem ser considerados como satisfatórios. Heck 

et al., (1975) sugerem que os inventários que obtenham de 50% a 75% do número total de 

espécies que ocorrem em determinada área podem ser considerados eficientes, desde que, 

espécies mais comuns sejam registradas, como observado nos dados de eclosão.  

Outro fator que pode ter influenciado esse resultado é a presença de espécies raras na 

comunidade ativa da lagoa (Joko et al., 2008; Lansac-Tôha et al., 2009) o que pode fazer com 

que suas formas dormentes estejam presentes em menor quantidade no sedimento. Portanto, o 

aumento do conhecimento sobre a riqueza de espécie poderia ocorrer se o número de 

amostragens no sedimento também aumentasse, e no caso de um grande estoque de formas 

dormentes no ambiente, essas espécies poderiam eclodir a partir de diferentes estímulos (Brock 

et al., 2003). 
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De acordo com a classificação de ambientes temporários proposta por Williams (2006), 

a lagoa do Osmar pode ser considerada um ambiente quase permanente. Segundo esse autor, 

locais quase permanentes estão presentes na extremidade do gradiente e podem conter água 

durante vários anos subsequentes, secando apenas devido a condições climáticas extremas ou 

por interações humanas. Embora sejam ambientes que podem permanecer estáveis com 

presença de água por longos períodos, secas súbitas podem prejudicar o reestabelecimento das 

comunidades (Williams, 2006; Brendonck et al., 2017), as quais muitas vezes dependem de 

uma “Memória Ecológica” para se reestabelecer, como por exemplo, um banco de formas 

dormentes. 

Além disso, alguns estudos acrescentam que a maioria destes locais apresenta uma 

grande diversidade de espécies especializadas (King, et al., 1996; Williams, 2006), com algum 

tipo de estágio dormente para resistir a períodos de estresse. No zooplâncton por exemplo, a 

dormência é uma estratégia de sobrevivência a estas condições (Brendonck et al., 2017), 

podendo ser ainda mais acentuada nestes locais sujeitos a grandes distúrbios (Crispim & 

Watanabe, 2000; Panarelli et al., 2008). 

Dentre os diferentes tipos de dormência do zooplâncton, a quiescência foi observada em 

T. decipiens, sendo que a espécie foi capaz de tolerar a secagem do sedimento na estufa à 50oC, 

e ser recrutado após a hidratação dos microcosmos. Para os copépodes, os sinais mais 

comumente relatados para a indução de dormência são a temperatura e o fotoperíodo (Maier, 

1990; Alekseev & Starobogatov, 1996; Gyllstrom & Hansson, 2004; Baumgartner & Tarrant, 

2017).  

Por fim, verificamos que a hipótese deste estudo foi suportada, e que a lagoa Osmar 

sustenta uma “Memória Ecológica” em seu sedimento. Essa característica teve uma importante 

atuação na dinâmica do zooplâncton durante o período de seca, e contribuiu para o 

reestabelecimento da comunidade na fase seguinte, bem como, no incremento da riqueza de 

espécies na lagoa. 

Além disso, constatamos que os ambientes temporários em planícies de inundação 

desempenham um importante papel neste ecossistema, pois a estrutura e dinâmica desses 

ambientes contribuem para o incremento da biodiversidade local e regional. As respostas 

biológicas e as estratégias de adaptação das espécies nestes locais, frente às alterações 

climáticas e ações antrópicas, podem garantir a estabilidade ecológica desses ambientes, e 

podem contribuir para as ações de conservação do ecossistema, como por exemplo, o controle 

de cheias pelos reservatórios a montante, a fim de manter a biodiversidade do sistema. Futuros 

estudos que abordem o papel funcional das espécies na comunidade passiva nesses ambientes, 
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também poderão contribuir para o entendimento da dinâmica ecossistêmica, inclusive como 

resposta a eventos pretéritos.   
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente dissertação contribui com o conhecimento da resposta da comunidade 

zooplactônica em relação aos impactos naturais (seca extrema) e antrópicos (associados aos 

reservatórios) em planícies de inundação. 

Na primeira abordagem, mostramos que os eventos atípicos de seca extrema, causam 

grandes efeitos na estrutura da comunidade zooplanctônica em ambientes temporários, desta 

forma, o pulso de inundação é um fator influente no restabelecimento desses ambientes, 

principalmente após esses períodos de estresse. Verificamos também uma considerável redução 

na riqueza de espécies no rio, em relação a lagoa. Isso reforça a importância dos ambientes 

marginais em planícies, pois além de apresentarem alta diversidade de espécies, possuem maior 

capacidade de resiliência, com organismos capazes de tolerar distúrbios por meio de adaptações 

especializadas, tais como, produção de formas dormentes e ovos de resistência.  

A segunda abordagem reforça a importância das formas dormentes presente no 

sedimento, por representarem a “Memória Ecológica” do ambiente, propiciando a 

recolonização da comunidade zooplanctônica após distúrbios, contribuindo também com o 

incremento da riqueza de espécies de rotíferos para a lagoa e para a planície de inundação 

(Asphanchna girodi, Lecane obtusa e Squatinella mutica). Além disso, essas formas dormentes 

presentes em ambientes temporários, podem atuar como uma fonte de propágulos para a 

planície durante a inundação, e como estratégia de sobrevivência em períodos de seca extrema. 

Essa metodologia foi eficaz na aplicabilidade da investigação em relação a resposta da 

comunidade zooplanctônica frente aos impactos ambientais. 

 

 

 

 

 


