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Efeitos de reservatórios em cascata à montante sobre os padrões espaciais e 

temporais de diversidade β de ciliados planctônicos em uma planície de 

inundação neotropical 

 

RESUMO 

Em ambientes de planície de inundação, a construção de barragens pode alterar a conectividade, 

o transporte de sedimentos e a descarga de água nesses sistemas, causando um processo 

conhecido como homogeneização biótica (i.e., redução na diversidade beta). A diversidade beta 

(β) é um componente fundamental da biodiversidade e a alteração na composição de espécies ao 

longo do tempo e espaço não é apenas um tópico de interesse teórico, mas também tem 

importantes implicações para o planejamento regional da biodiversidade. Investigou-se as 

possíveis alterações da diversidade β taxonômica ao longo de um gradiente temporal e espacial 

em dois subsistemas de uma planície de inundação neotropical, sendo um deles impactado por 

barragens e outro livre de barragens ao longo de seu curso. Para a análise espacial, os resultados 

obtidos demonstraram a negativa da predição principal de que a diversidade β sofreria forte 

impacto, de forma que o subsistema Paraná, fortemente impactado por uma série de reservatórios 

a montante, não indicou nenhuma tendência de redução da diversidade β, apresentando padrão 

similar àquele observado para o subsistema não impactado. Desta forma, não se observou um 

processo de homogeneização biótica para a comunidade de protistas ciliados à jusante dos 

barramentos. Destaca-se também, o componente turnover como o mais importante, evidenciando 

uma alta heterogeneidade ambiental nos sistemas estudados. Para a análise temporal, observou-

se uma alteração significativa da composição de espécies, desde o primeiro até o último ano 

analisado, somente para o subsistema impactado por barragens (Paraná), sendo esse incremento 

na diversidade β ao longo do tempo determinado sobretudo, pela perda de espécies.  

 

Palavras-chave: Barramento. Dissimilaridade. Protista. Aninhamento. Turnover. 
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Effects of upstream cascade reservoirs on spatial and temporal patterns of β 

diversity of planktonic ciliates in a neotropical floodplain 

 

ABSTRACT 

In floodplain environments, dam construction can alter connectivity, sediment transport and 

water discharge in these systems, and cause a process known as biotic homogenization (i.e. 

reduction in beta diversity). Beta diversity (β diversity) is a fundamental component of 

biodiversity and changing species composition over time and space is not only a topic of 

theoretical interest but also has important implications for regional biodiversity planning. 

Considering this, the possible changes of taxonomic β diversity along a temporal and spatial 

gradient were investigated in two subsystems of a neotropical floodplain, one of them being 

impacted by dams and the other free of dams along its course. For the spatial analysis, the results 

contradict our prediction, so that the Paraná subsystem, strongly impacted by a series of upstream 

reservoirs, showed no tendency to reduce the β diversity, presenting a pattern similar to that 

observed for the non-impacted subsystem. In this sense, a process of biotic homogenization was 

not observed for the community of ciliated protists downstream of the buses. In addition, the 

turnover component was the most important, showing a high environmental heterogeneity in the 

studied systems. For the temporal analysis, there was a significant change in species composition 

from the first to the last year analyzed, only for the subsystem impacted by dams (Paraná), and 

this increase in β diversity over time was determined mainly by species loss. 

 

Keywords: Damming. Dissimilarity. Protist. Nestedness. Turnover. 
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1 INTRODUÇÃO 

A diversidade β é um componente fundamental da biodiversidade, e a mudança 

na composição de espécies ao longo de gradientes espaciais ou temporais não é apenas 

um tópico de interesse teórico, mas também tem importantes implicações para o 

planejamento regional da biodiversidade (Loreau, 2000; Gering et al., 2003) e mais 

amplamente para o campo da biogeografia de conservação (Whittaker et al., 2005; Olden, 

2006; Poff et al., 2006). Alterações nesse componente podem advir em decorrência da 

substituição de espécies entre as comunidades (turnover), bem como pela diferença na 

riqueza de espécies, onde as espécies de uma comunidade representam um subconjunto 

das espécies de outra comunidade (nestedness), ou, ainda, pela ação conjunta de ambas 

(Baselga et al., 2012; Braghin et al., 2018). 

Diversas atividades antrópicas têm causado fortes alterações nos padrões de 

dissimilaridade entre habitats em distintos ecossistemas do globo (Poff et al., 2006; 

Aluhuhta et al., 2017; Antiqueira et al., 2017; Soininen et al., 2017). Em ambientes 

aquáticos de água doce, por exemplo, a construção de barragens é um dos grandes 

responsáveis por alterações ambientais na dinâmica dos rios e na biodiversidade 

(McAllister et al., 2001; Winemiller et al., 2016), principalmente em sistemas de rio-

planície de inundação (Agostinho et al., 2004).  

Esses sistemas são considerados hotspots de biodiversidade, resultante da 

variabilidade temporal, mediada pelo nível hidrológico, e da heterogeneidade espacial 

(Junk et al., 1989; Neiff, 1990; Canella, 2016). Dentre as possíveis alterações ocasionadas 

por reservatórios nesses sistemas, destaca-se o aumento da similaridade de espécies entre 

diferentes ambientes (i.e., redução da diversidade β), num processo conhecido como 

homogeneização biótica (Olden, 2006; Moyle & Mount, 2007), distúrbio que pode alterar 

a contribuição das diversidades locais (diversidade alfa) e da dissimilaridade entre os 

ambientes (diversidade β) na diversidade regional (diversidade gama).  

Outro aspecto relevante considerado é a alteração da similaridade de espécies 

entre diferentes tempos, que poderia aumentar (maior distinção entre a comunidade ao 

longo dos anos) ou diminuir (menor distinção ao longo dos anos) (Legendre, 2015). 

Assim, investigar a homogeneização biótica ao longo de uma série temporal pode indicar 

diferentes processos agindo em diferentes períodos, deste modo, o histórico de um 
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distúrbio também pode influenciar os padrões contemporâneos de homogeneização 

biótica em ecossistemas de água doce (Petsch et al., 2016). 

Os impactos da presença de reservatórios à montante são especialmente estudados 

e conhecidos (Ligon et al., 1995; Sá-Oliveira et al., 2015) evidenciando efeitos negativos 

no regime hidrológico desses ambientes e na riqueza de espécies nas mais diversas 

comunidades (Donohue et al., 2009; Clavero & Hermoso, 2011; Braghin et al., 2018; 

Canella, 2016; Oden et al., 2016; Petsch et al., 2016). No entanto, o conhecimento acerca 

dos efeitos da homogeneização biótica decorrente do barramento à jusante em ambientes 

de planície de inundação é notadamente menos referenciado (Granzotti, 2018), sobretudo 

em microrganismos. Entre os microrganismos aquáticos, os protistas ciliados possuem 

papel ecológico fundamental, respondendo rapidamente às alterações ambientais 

(Fenchel 1982; Weisse, 2017) e atuando, por exemplo, no controle das populações 

bacterianas, na transferência de matéria e energia nas teias alimentares planctônicas para 

níveis tróficos superiores e, por conseguinte, no metabolismo destes (Azam et al., 1983; 

Segovia et al., 2015). 

Portanto, o objetivo foi avaliar, por meio de uma longa série temporal, os efeitos 

de barragens em cascata sobre os padrões de diversidade β da comunidade de protistas 

ciliados planctônicos, comparando dois subsistemas de uma mesma planície de inundação 

situados à jusante desta cascata, sendo um deles altamente impactado pela série de 

reservatórios a montante e outro isento de barragens ao longo de seu curso. A hipótese 

testada foi de que o barramento causaria homogeneização biótica taxonômica na 

comunidade de ciliados em uma planície de inundação neotropical situada à jusante de 

uma série de reservatórios em cascata. 

Assim, foi predito que apenas para o subsistema impactado por barramento: i) a 

diversidade β espacial, obtida para cada período amostrado, sofreria redução ao longo do 

tempo, bem como incremento gradual da contribuição do componente aninhamento 

(nestedness) em relação a substituição de espécies (turnover); ii) Haverá alteração da 

diversidade β temporal ao longo do tempo no sistema afetado por barragens, sendo a 

perda de espécies a principal responsável por tais alterações. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O estudo foi conduzido na planície de inundação do Alto rio Paraná, localizada 

no último trecho livre de barramento, entre os reservatórios de Porto Primavera (SP) e 

Itaipu (PR) (Figura 1). Esse ecossistema apresenta alta biodiversidade de organismos 

aquáticos e terrestres (Agostinho et al., 2004) e os ambientes aquáticos inseridos nesse 

sistema possuem elevada heterogeneidade ambiental, variando em suas características 

hidrodinâmicas e graus de conectividade (Souza-Filho, 2009).  

 

Figura 1: Mapa da planície de inundação do Alto Rio Paraná. Os números indicados na 

figura correspondem ao conjunto de ambientes analisados nos subsistemas Ivinhema e 

Paraná: 1) Rio Paraná; 2) Lagoa das Garças; 3) Ressaco do Pau Véio, 4) Lagoa Osmar; 

5) Rio Ivinhema; 6) Lagoa dos Patos; 7) Canal Ipoitã; 8) Lagoa Ventura.  

Os ambientes da planície são caracterizados por períodos hidrológicos sazonais, 

com eventos alternados de cheia e seca (Lansac-Tôha et al., 2019), contudo a construção 

de barragens à montante nesse ecossistema afetou amplamente a conectividade entre os 

ambientes (Agostinho et al., 2008, Lansac-Tôha et al., 2019) e, por conseguinte, a 

estrutura e dinâmica das comunidades localizadas a jusante (Braghin et al., 2018; 
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Granzotti et al., 2018; Oliveira et al., 2018). A variação do nível hidrológico nos 9 anos 

analisados é apresentada na figura 2.  

 

 

Figura 2. Variação do nível hidrométrico da planície de inundação do Alto Rio Paraná, 

entre os anos de 2010 e 2018. A linha tracejada representa o nível de transbordamento do 

Rio Paraná para os ambientes adjacentes da planície de inundação. Os pontos representam 

os períodos de amostragem. 

Para a presente pesquisa, foram selecionados dois subsistemas distintos, o Paraná 

e o Ivinhema, (22º40′ - 22º50′ S; 53º10′ - 53º24′ W), sendo que o primeiro tem sofrido 

uma redução significativa na quantidade de nutrientes (Roberto et al., 2009) devido a 

construção de reservatórios a montante (Braghin et al., 2016; Lansac-Tôha et al., 2019). 

Como consequência, o rio principal e os ambientes adjacentes passaram a ter uma maior 

transparência da água e menor concentração de nutrientes, como nitrogênio e fósforo 

(Roberto et al., 2009). O subsistema Ivinhema, por sua vez, localizado em áreas 

legalmente protegidas pertencente ao Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema e ao 

Parque Natural Municipal de Naviraí, apresenta ambientes consideravelmente 

preservados e, especialmente, sem qualquer influência de barramentos ao longo de seu 

curso. Os ambientes dos subsistemas Paraná e Ivinhema são distintos, originando um 

mosaico ambiental de características físicas, químicas e biológicas divergentes (Lansac-

Tôha et al., 2016). 
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2.2 COLETA DE DADOS 

As coletas foram realizadas semestralmente, nos meses de março e setembro, ao 

longo de nove anos (2010-2018), em oito ambientes; o rio principal, um canal secundário, 

uma lagoa aberta e uma lagoa fechada no subsistema Paraná (impactado por barramentos) 

e o rio principal, um ressaco, uma lagoa aberta e uma lagoa fechada no subsistema no 

Ivinhema (livre de barramentos). Amostras de 5 L de água foram obtidas na subsuperfície 

(20 cm abaixo da interface água-ar) dos ambientes com auxílio de frascos plásticos de 

polietileno. Os dados utilizados neste estudo são oriundos de amostragens obtidas pelo 

projeto PELD - Pesquisa Ecológica de Longa Duração, sítio 6, Planície de Inundação do Alto 

rio Paraná (PIAP), com apoio da base avançada de pesquisas em Porto Rico-PR do Núcleo 

de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura (Nupélia) da Universidade Estadual de 

Maringá (UEM). 

 

2.3 ANÁLISE LABORATORIAL 

Em laboratório, os 5L de água coletados foram concentrados em 100mL, com 

auxílio de rede de malha de 10µm de abertura de malha. Os ciliados foram analisados in 

vivo, usando o protocolo de subamostragem proposto por Madoni 1984, sendo 

quantificadas dez alíquotas de 100μL (total de 1mL), sob lâminas sob microscópio óptico 

comum (Olympus® CX31). Além disso, após a conclusão das contagens, uma análise 

qualitativa de cada amostra foi realizada a fim de identificar espécies raras que não 

haviam sido registradas nas alíquotas. Para tal, subamostras de 1 mL foram analisadas em 

câmaras de Sedgewick-Rafter. A identificação dos espécimes foi realizada no menor nível 

taxonômico possível, com auxílio de bibliografia especializada (Foissner & Berger 1996; 

Foissner et al., 1999).  

 

2.4 ANÁLISE DE DADOS  

As análises foram realizadas no programa R (R Development Core Team, 2017). 

Para testar a predição i), que leva em conta os padrões espaciais da comunidade para cada 

campanha individualmente, a diversidade β foi estimada por meio da dissimilaridade 

entre as espécies, seguindo o método proposto por Baselga (2010), utilizando uma matriz 

de composição de espécies com dados de incidência, na qual foi aplicado o coeficiente de 
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dissimilaridade de Jaccard. A diversidade β total foi ainda particionada em turnover e 

aninhamento, de acordo com Baselga (2010, 2012).  

O elevado turnover de espécies está associado a substituição de espécies entre 

duas localidades, enquanto o aninhamento ocorre quando uma comunidade é um 

subconjunto da outra. Os cálculos foram realizados utilizando a função “beta.pair” do 

pacote betapart (Baselga et al., 2019). Para testar se existe aumento ou diminuição da 

diversidade β espacial ao longo do tempo, foi realizada análises de regressão linear 

simples utilizando a função “lm” do pacote stats. Foram consideradas relações 

significativas resultados com o p<0,05. 

Para testar a predição ii), foi realizada uma análise de diversidade β temporal 

(Temporal β diversity index) (Legendre et al. 2019), a fim de avaliar possíveis alterações 

na diversidade β de ciliados ao longo de um gradiente temporal. Por meio da análise 

também foi mensurado se tais mudanças estão sendo ditadas principalmente por perdas 

ou ganhos de espécies. Para tal, quantificamos a diversidade β temporal entre pares de 

anos, de forma direcional, de modo que todos os períodos analisados fossem comparados 

ao mais antigo (i.e., março de 2010). A dissimilaridade entre os anos foi calculada por 

meio do índice de Jaccard com dados de presença e ausência utilizando a função “TBI” 

do pacote adespatial (Dray et al. 2018). 

 Ainda, a diversidade β total foi particionada em dois componentes (ganhos e 

perdas de espécies). A fim de verificar se existe tendência de acréscimo ou decréscimo 

de espécies ao longo do tempo, o componente de ganhos de espécies foi subtraído do 

componente de perdas, de modo que valores positivos significam que a diversidade β é 

explicada principalmente pelo aumento de espécies, de um período para outro, enquanto 

que a perda de espécies é representada por valores negativos. Uma regressão linear 

simples também foi utilizada para verificar aumento ou diminuição da diversidade β 

temporal, bem como nos padrões de ganho ou perda de espécies ao longo do tempo. 
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3 RESULTADOS 

3.1 DIVERSIDADE TAXONÔMICA  

Ao longo de todo o período de estudo foram registradas 169 espécies de ciliados 

pertencentes a 15 grupos (Apêndice A).  

3.2 DIVERSIDADE β TOTAL 

O particionamento da diversidade β taxonômica evidenciou que entre os anos de 

2010 e 2018 não houve tendência de redução ou incremento da diversidade β nos 

subsistemas estudados, sendo que em ambos a diversidade β total se manteve elevada ao 

longo de todo o período analisado (9 anos). Ainda, a substituição de espécies (turnover) 

foi o componente de maior relevância para essa diversidade, independente do subsistema 

analisado (Figura 3).  

 

Figura 3. Variação da diversidade β espacial de ciliados planctônicos e dos componentes 

turnover e aninhamento, nos subsistemas Paraná e Ivinhema, planície de inundação do 

Alto Rio Paraná, entre os anos de 2010 e 2018. 

 

3.3 DIVERSIDADE β TEMPORAL (TBI) 

No subsistema impactado por barragens (Paraná), foi verificado que, ao longo dos 

anos, a diversidade β total aumentou consecutivamente em relação ao primeiro período 

amostrado, ou seja, os resultados evidenciam que a composição de espécies de ciliados 

planctônicos tornou-se cada vez mais distinta daquela observada para o período inicial 
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(Figura 4). No entanto, para o sistema livre de barragens (Ivinhema), como era esperado, 

não se observa um padrão unidirecional de incremento ou redução da β diversidade ao 

longo da série temporal (Figura 4). 

Em relação ao acréscimo significativo (R-quadrado ajustado 0,3288 e p 0,009486) 

da diversidade β total, ao longo dos anos, observado no subsistema Paraná, os resultados 

evidenciaram, ainda, que este ocorreu em razão da perda de espécies (Figura 4). Em 

contrapartida, a mesma análise realizada para o subsistema Ivinhema não evidencia uma 

tendência significativa ao longo do tempo. Ao contrário, os resultados sugerem um padrão 

cíclico de perda e ganho de espécies. 

 

 

Figura 4. A e C: Diversidade β temporal de ciliados planctônicos, B e D: Particionamento 

da diversidade β temporal, nos subsistemas Paraná e Ivinhema, na planície de inundação 

do Alto Rio Paraná, entre os anos de 2010 e 2018.  

 

4 DISCUSSÃO 

Os resultados mostram que não houve tendência de decréscimo na diversidade 

beta espacial no conjunto de lagos pertencentes ao subsistema impactado por barragens 

(Paraná). A despeito da presença de reservatórios em cascata, a diversidade beta se 

manteve consideravelmente elevada durante o período analisado (nove anos), 
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apresentando um padrão similar àquele observado para o conjunto de lagoas inserido no 

subsistema livre de impacto de barragens (Ivinhema). De acordo com os resultados 

obtidos, possíveis razões para os gradientes obtidos foram elencadas.  

A heterogeneidade ambiental característica de ambientes de planície de inundação 

(Junk et al., 1989; Neiff, 1990; Opperman & Luster, 2010, Thomaz et al., 2007) 

possivelmente desempenhou um papel fundamental na manutenção dos valores de 

diversidade beta nesses subsistemas. Esse estudo contemplou uma grande variedade de 

ambientes aquáticos, que incluem o canal principal do rio, canais secundários e lagoas 

conectadas e isoladas, que conferem uma grande heterogeneidade de habitats, 

especialmente em períodos de águas baixas (Quirino et al., 2018). A elevada 

heterogeneidade ambiental pode refletir em uma composição de espécies 

expressivamente diversa, oferecendo maior oportunidade de nichos para serem ocupados 

e sustentando um elevado turnover de espécies (Canella, 2016; Braghin et al., 2018), 

como foi constatado para os dois subsistemas deste estudo. 

Outro aspecto que pode ter influenciado na manutenção de elevados valores de 

diversidade beta no subsistema impactado por barragens é a presença de tributários à 

montante desses subsistemas, uma vez que esses afluentes contribuem para a entrada de 

matéria particulada orgânica e inorgânica, amenizando os efeitos da barragem à jusante 

e, por conseguinte, aumentam a heterogeneidade ambiental nesses locais (Vannote al., 

1980; Stanford & Ward, 2001; Lansac-Tôha et al., 2019). Assim, se a montante da 

barragem a inundação determinada pelo reservatório produz uma grande homogeneização 

no ecossistema, a jusante tal processo parece não ocorrer. A redução da intensidade e 

amplitude do pulso, causada pela formação do reservatório, mantêm os níveis 

hidrológicos baixos, reduzindo a conectividade entre os ambientes e, sustentando assim, 

uma elevada heterogeneidade ambiental e biótica (Agostinho et al., 2008; Lansac-Tôha 

et al., 2016).  

A alta contribuição do turnover nesse estudo revela uma substituição intensa de 

espécies entre os ambientes, independentemente do subsistema a qual eles estão 

associados, como evidenciado em outras pesquisas (Braghin et al., 2018; Peláez et al., 

2019). De fato, na maior parte dos estudos que particionam a diversidade beta, o 

componente dominante têm sido o turnover, sugerindo que o aninhamento desempenha 

um papel menor na variação dos padrões de diversidade beta (Baselga, 2010; Viana et al., 
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2016; Soininen et al., 2017). Esse padrão encontrado é extremamente relevante, uma vez 

que fornece uma ferramenta útil para implementar diferentes estratégias de conservação 

(Socolar et al., 2015). Nesse caso, conservar uma variedade de locais com diferentes 

composições de espécies seria uma prioridade para preservar a diversidade regional à 

jusante de reservatórios. 

A composição de espécies de ciliados planctônicos dos ambientes inseridos no 

subsistema impactado por barragens sofreu notáveis alterações ao longo da série temporal 

observada, ou seja, apesar de os diferentes tipos de ambientes terem comportado espécies 

variadas e, com isto, preservado uma alta diversidade beta ao longo de uma escala 

espacial, dentro desses ambientes houve uma tendência de alteração na composição ao 

longo do tempo. Assim, quanto mais distante do tempo inicial (Março de 2010), mais 

distinta foi a composição de espécies de ciliados planctônicos. Esse resultado sugere que 

as marcantes alterações ambientais que o Rio Paraná vem sofrendo (Jati et al., 2017) estão 

atuando como filtros ambientais e selecionando as espécies mais adaptadas as novas 

condições impostas (dos Santos et al., 2017). É interessante notar ainda que, conforme 

esperado, o Ivinhema não apresentou a mesma tendência, sugerindo que esse subsistema 

ainda preserva, até certo grau, suas condições pristinas, refletindo em menores alterações 

nas comunidades ao longo do tempo (Granzotti et al., 2018). 

De acordo com os resultados obtidos da subtração entre o componente de ganhos 

e perda de espécies, a alteração na composição de espécies nos ambientes do subsistema 

Paraná foi guiada, sobretudo, pela perda de espécies, ou seja, no subsistema impactado 

por barragens está ocorrendo declínio de espécies ao longo do tempo. Portanto, isso 

evidencia o efeito negativo ocasionado pelo barramento, mostrado anteriormente para 

outros organismos na área de estudo, como a homogeneização da comunidade bentônica 

(dos Santos et al., 2018), perdas de espécies de fitoplâncton e peixes (Rodrigues et al., 

2015; Granzotti et al., 2018), e até mesmo a simplificação da diversidade funcional de 

peixes e zooplâncton (Oliveira et al., 2018; Braghin et al., 2018). A mesma análise para 

o subsistema Ivinhema sugere um padrão cíclico na alteração da composição de espécies, 

com períodos caracterizados por perda e outros por ganho de espécies, sendo esse padrão 

provavelmente guiado pelas diferenças sazonais e plurianuais das características 

ambientais desse subsistema (Thomaz et al., 2007).  
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É interessante destacar que uma possível limitação neste estudo consiste na falta 

de um evento marcante para a utilização como um parâmetro comparativo (período de 

comparação). O período que utilizamos foi selecionado como referência por ser o tempo 

mais antigo, contendo dados disponíveis para responder as questões do estudo. Desta 

forma, assumiu-se que do tempo inicial para os demais haveria alteração significativa, 

como foi corroborado pelos resultados contrastantes entre os dois subsistemas analisados 

descritos neste trabalho. Não obstante, os resultados indicam para uma ausência de 

homogeneização biótica no subsistema impactado por barramento. Contudo, uma 

abordagem estritamente taxonômica de homogeneização biótica pode não refletir com 

precisão a natureza multidimensional desse processo (Petsch et al., 2016). Para uma 

abordagem mais pluralística a respeito da homogeneização biótica, outras métricas, como 

considerar as características funcionais das espécies, devem ser incluídas em futuros 

estudos para descrever esse processo ecológico (Braghin et al., 2018). 

5 CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos nesse estudo evidenciaram um expressivo impacto da série 

de reservatórios à montante da planície de inundação do alto rio Paraná sobre os padrões 

de diversidade da comunidade de protistas ciliados planctônicos nesta planície. Ao 

contrário do predito, esse impacto não é expresso como um processo de homogeneização 

biótica entre os ambientes da planície. Opostamente, a diversidade beta espacial se 

manteve elevada ao longo de todo o período de estudo em ambos os sistemas analisados. 

As principais alterações na diversidade de ciliados planctônicos se deram ao longo 

do tempo, com alterações significativas da composição, sendo essas guiadas 

essencialmente pela perda de espécies. Assim, embora a diversidade beta espacial tenha 

se mantido elevada ao longo da série temporal analisada, sem um processo evidente de 

homogeneização biótica, alterações na composição de espécie de ciliados ao longo dos 

anos foram causadas por perdas continuas de espécies desses protistas.   

Por fim, considerando aspectos de conservação da biodiversidade e tendo em vista 

o marcado predomínio do componente turnover na determinação dos padrões de 

diversidade beta espacial, é imprescindível que ações de manejo sejam realizadas de 

forma a preservar o maior número de ambientes possível nesse importante ecossistema.  
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APÊNDICE A - Lista de ocorrência de protistas ciliados encontrados nos distintos 

ambientes dos subsistemas Ivinhema e Paraná. (LOT=Rio, C=Canal, LA=Lagoa aberta, 

LF=Lagoa fechada, R=Ressaco). 

 Ivinhema   Paraná 

Espécies LOT C LA LF   LOT R LA LF 

Acineria uncinata   + +      
Actinobolina radians +     +    
Actinobolina smalli       +   

Actinobolina sp. +  +    + +  
Actinobolina vorax    +      

Amphileptus pleurosigma       +   
Amphileptus sp.      +    

Askenasia acrostomia + + + +  + +   
Askenasia volvox +         
Aspidisca cicada       +   
Aspidisca lynceus + + + +  + + + + 

Astylozoon fallax  +       + 

Balanium planctonicum + + + +  + + + + 

Blepharisma sp.   +       
Bursaria truncatella       +   

Bursaridium pseudobursaria         + 

Bursellopsis spumosa + +  +   +  + 

Caenomorpha sp. +         
Calyptotricha lanuginosa + + + +  + + + + 

Campanella umbellaria + + +     + + 

Carchesium polypinum + + + +  +  + + 

Carchesium sp.  +      +  
Chilodonella uncinata         + 

Chilodontopsis depressa +         
Ciliado não identificado I + + + +    +  
Ciliado não identificado II +      + +  
Ciliado não identificado III + + + +  + + + + 

Ciliado não identificado IV + + + +  + + + + 

Ciliado não identificado V + + + +   + +  
Ciliado não identificado VI +  +       

Cinetochilum margaritaceum       +   
Climacostomum virens    +      

Codonella cratera +   +   + +  
Coleps hirtus +  + +  +  + + 

Coleps spetai + + + +  + + + + 

Colpidium colpoda +  +   + + +  
Colpoda magna       +   

Colpoda sp. + + + +   + + + 
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Colpoda steinii  +      +  
Ctedoctema acanthocryptum + + +   + +  + 

Cyclidium glaucoma          
Cyclidium heptatricum +  +       
Cyclotrichium viride      +   + 

Cyrtolophosis mucicola +  +   + +   
Dexiostoma campylum       + +  
Dexiostricha granulosa  +        
Dexiotrichides centralis  +     +   

Didinium nasutum +     + + + + 

Dileptus conspicuus +         
Dileptus margaritifer       +   

Disematostoma butschlii + +     + +  
Disematostoma tetraedricum   +       

Dysteria fluviatis + + +     +  
Encheliodon elegans    +   +   

Enchelys gasterosteus  +     +   
Enchelys sp.   + +  +   + 

Epenardia myriophylli      +  + + 

Epistylis hentscheli      +    
Epistylis nympharum  +  +   +  + 

Epistylis procumbens         + 

Epystilis anastatica + + + +     + 

Epystilis sp.      +    
Euplotes eurystomus + + + +  + + + + 

Euplotes moebiusi   +    +   
Euplotes sp.  +        

Frontonia acuminata    +    +  
Frontonia angusta + + + +  + + + + 

Frontonia atra  +      +  
Frontonia eliptica + + + +  + + + + 

Frontonia leucas    +  + + + + 

Frontonia sp. +   +  + + + + 

Glaucoma scintillans         + 

Glaucoma sp. +         
Halteria grandinella      + +   
Hexotricha caudata  +     + + + 

Holophrya discolor + +  +  +    
Holophrya ovum    +     + 

Holophrya sp. + + + +     + 

Holophrya teres         + 

Holosticha pullaster        +  
Hymenostomatida +      +   

Hypotrichida +   +  +  +  
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Hypotrichidium conicum  +  +   +   
Lacrymaria olor   + +  + + + + 

Laginophrya acuminata + + + +  + + + + 

Laginophrya sp. + + + +    +  
Lagynus elegans      +  + + 

Lembadion bullinum +       +  
Lembadion lucens  +        

Lembadion magnum       +   
Limnostrombidium sp. +      + +  

Limnostrombidium viride   + +      
Linostoma vorticella + + + +  + + + + 

Litonotus alpestris    +      
Litonotus cygnus    +      

Loxocephalus luridus +   +   + + + 

Loxodes magnum      + +   
Loxophyllum utricularia  +       + 

Marituja pelagica +   +     + 

Mesodinium acarus       +   
Metopus sp.    +      

Microtorax pusillus       +   
Monodinium balbiani   +       

Monodinium sp.        +  
Nassula picta         + 

Nassulopsis elegans         + 

Oligotrichida +  + +     + 

Ophrydium sp.         + 

Ophryoglena sp. + + +       
Oxytricha hymenostoma +         

Oxytricha setigera +         
Oxytricha similis  +      +  

Oxytricha sp. + + + +  + + + + 

Paradileptus elephantinus  +      +  
Paramecium aurelia    +   +  + 

Paramecium bursaria +  +     +  
Paramecium caudatum       +   
Paramecium putrinum    +      

Paramecium sp.         + 

Pelagodileptus trachelioides       +   
Pelagostrombidium sp.      + +   
Philasterides armatus +  +    + + + 

Phyalina sp. +     + +   
Placus luciae +        + 

Plagyocampa rouxi   +      + 

Platyophyra vorax    +      
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Pleuronema coronatum        +  
Pleurostomatida    +  +    

Prostomatida       +   
Pseudoblepharisma tenue  +    +    
Pseudomicrothorax agilis + + + +  + + + + 

Rimostrombidium humile + + + +  + + + + 

Rimostrombidium lacustris  +        
Rimostrombidium sp.        + + 

Scuticociliatida não identificado I +      +   
Scuticociliatida não identificado II   +       

Spathidium sensu lato        +  
Sphaerophrya magna  +        

Spirostomum teres       +   
Stentor igneus +   +    + + 

Stentor muelleri +       +  
Stentor niger       +   

Stentor roeselii  + + +  +    
Stichotricha aculeata +         
Stichotricha secunda + + + +  + + + + 

Stokesia vernalis +         
Stylonychia postulata    +      

Stylonychia vorax       + +  
Suctorida + + + +  + + + + 

Thuricola sp. + + + +  + + + + 

Thuricola vasiformis + + + +  + + + + 

Tintinnidium sp.        +  
Tintinopsis lacustris  +        

Tintinopsis sp.       + +  
Trachelius ovum    +      

Trachelophyllum apiculatum       +   
Trithigmostoma sp.       +   
Urocentrum turbo +  + +  + + + + 

Uroleptus piscis +  +    + + + 

Urostyla grandis  +        
Urotricha farcta + + + +  + + + + 

Urotricha sp. + + + +  + + + + 

Urozona buetschli  +        
Vorticella aquadulcis + + + +  + + + + 

Vorticella campanula + + + +  + + + + 

Vorticella convalaria + +  +  + + + + 

Vorticella natans  +    +  + + 

Vorticella picta    +      
Vorticella sp. + + + +  + + + + 

 


