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RESUMO 

 

Desde a clássica publicação de Forbes “The Lake as a Microcosmo”, em 1887, pesquisas 

científicas em ecossistemas dulcícolas foram impulsionadas devido à formulação dos 

primeiros conceitos limnológicos. Durante um longo período, pesquisas científicas 

direcionadas à distribuição espacial de comunidades foram voltadas aos grandes corpos 

hídricos, deixando de lado estudos em pequenos ambientes de água doce, como fitotelmata de 

bromeliáceas. Realizou-se uma análise cienciométrica em bases de dados virtuais sobre 

fitotelmata de bromeliáceas, sendo encontradas 140 publicações. A América do Sul foi a 

região com maior número de artigos publicados. A maioria dos artigos apresentou 

delineamentos preditivos, com enfoque sobre ecologia de comunidades.  Insecta foi o grupo 

de organismos mais registrado. Investigou-se como a comunidade de microcrustáceos 

(composição, abundância e riqueza), associada à fitotelmata de Nidularium innocentii Lem. 

foi influenciada pelas variáveis limnológicas presentes ao longo do gradiente altitudinal. O 

estudo foi realizado na Serra da Prata, no estado do Paraná. Os resultados não apresentaram 

um padrão de distribuição na riqueza de espécies ao longo do gradiente altitudinal, refutando 

a hipótese do efeito do domínio central dentre outras. Contudo, ocorreram dissimilaridades na 

composição de espécies de microcrustáceos em relação às altitudes. Os diferentes tipos 

climáticos e de vegetações influenciaram diretamente as variáveis ambientais nos 

microcosmos de fitotelmata, levando à similaridades na composição de espécies entre cotas 

altimétricas localizadas na mesma região climática e dissimilaridades entre climas distintos. 

Palavras-chave: Gradiente altitudinal. Tipos climáticos. Bromélias.  Biodiversidade. 

 

  



Structuring the community of microcrustaceans (Copepoda, Ostracoda) 

associated with phytotelmata environments in Nidularium innocentii Lem. 

(Bromeliaceae) 

 

 
ABSTRACT 

 

Since the classic Forbes publication “The Lake as a Microcosm” in 1887, scientific research 

on freshwater ecosystems has been boosted due to the formulation of the first limnological 

concepts. For a long period, scientific research aimed at the spatial distribution of 

communities was focused on large water bodies, leaving aside studies in small freshwater 

environments, such as bromeliad phytotelmata. The first work of this thesis carried out a 

scientometric analysis in virtual databases on bromeliad phytotelmata, and 140 publications 

were found. South America was the region with the highest number of articles published. 

Most articles presented predictive designs, focusing on community ecology. Insecta was the 

most recorded group of organisms. In the second article, it was investigated how the 

microcrustacean community (composition, abundance and richness) is associated with the 

phytotelmata of Nidularium innocentii Lem. was influenced by the limnological variables 

present along the altitudinal gradient. The study was carried out in Serra da Prata, in the state 

of Paraná. The results did not show a distribution pattern in species richness along the 

altitudinal gradient, refuting the central domain effect hypothesis among others. However, 

there were dissimilarities in the composition of microcrustacean species in relation to altitudes. 

The different climatic types and vegetation types directly influenced the environmental 

variables in the phytotelmata microcosms, leading to similarities in species composition 

between altimetric elevations located in the same climatic region and dissimilarities between 

different climates. 

 

Keywords: Altitudinal Gradient. Climatic Region. Bromeliads. Bioversity. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

Desde os primórdios dos estudos ecológicos modernos, iniciados no fim do século 

XIX, os sistemas de água doce têm despertado o interesse científico. A partir da clássica 

publicação de Forbes, “The Lake as a Microcosmo” (1887), os primeiros conceitos sobre 

ecologia aquática foram descritos ¿, sendo esse trabalho um dos pilares fundadores de uma 

nova área científica originada da ecologia, denominada limnologia. 

Os habitats dulcícolas abrigam uma grande parte da diversidade global, embora 

ocupem apenas 0,8% de toda superficie terreste; esse fato ficou conhecido como o "paradoxo 

da água doce" (Balian et al. 2008). Durante um longo período, nesses ambientes aquaticos a 

maior parte das pesquisas científicas foi destinada a grandes corpos hídricos, como rios e 

lagos (Agostinho et al. 2008; Muniz et al. 2021), com poucas publicações feitas em habitat 

aquáticos pequenos e temporários, como os ambientes de fitotelmata (Jocque et al. 2013). 

Segundo Maguire (1971), esses ambientes fitotélmicos são microecossistemas aquáticos que 

se acumulam em cavidades de estruras vegetais terrestres, sendo as bromeliáceas um dos 

melhores exemplos desse tipo de ambiente.  

As bromélias estão entre as comunidades de plantas mais diversas e dominantes 

encontradas em regiões neotropicais, apresentando ampla distribuição geográfica e altitudinal, 

ocorrendo desde o nível mar, como em ambientes de restinga, até 4.000 metros de altitude nas 

regiões andinas (Blum et al., 2011; Von May, 2016).   

Entre as bromélias, algumas espécies possuem a capacidade de formar ambientes de  

fitotelmata através do imbricamento de suas folhas, sendo denominadas como Bromélias 

“Tanque” (Reitz 1983). Esses ambientes são muito abundantes em florestas tropicais úmidas, 

como a Mata Atlântica, devido à alta pluviosidade desses locais (Fish 1983). Além de água de 

chuva, esses tanques de bromélias também armazenam matéria orgânica em decomposição, 

servindo de substrato e alimento para uma variedade de organismos adaptados às mudanças 

na composição da água (Schuttz  et al. 2012) e que utilizam esse tipo de ambiente para 

forrageamento, reprodução e refúgio contra predadores (Kitching 2001; Srivastava et al. 2020; 

Cassiano-Lima et al. 2020).  

Assim como Forbes (1887), que classificou lagos como sendo microcosmos, os 

ambientes de fitotelmata de bromélias também podem ser assim classificados. De acordo com 
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Srivastava et al (2004), as barreiras físicas desses microecossistemas naturais representam 

uma restrição natural de dispersão para a biota, entretanto esses ambientes não são estruturas 

totalmente fechadas, ocorrendo constantes mudanças nas comunidades por processos, tais 

como a emergência de larvas de insetos e colonização por microrganismos (Buosi et al. 2104; 

Cardoso et al. 2015).  

Esses ambientes acomodam uma diversidade de grupos taxonômicos, como vírus, 

bactérias, protistas, algas, fungos, invertebrados e vertebrados (Simão et al. 2017; Sachertt-

Mendes et al. 2020; Cereghino et al. 2020; Srivastava et al. 2020). Entretanto, a maioria das 

publicações é voltada para os insetos dípteros, com um menor número de estudos voltados aos 

microcrustáceos, como copépodes e ostrácodes (Jocque et al. 2013; Neretina et al. 2019).  

Esses microcrustáceos por apresentarem diferentes tolerâncias às variações ambientais, 

preferências por determinados tipos de habitat e um tempo de geração relativamente curto, 

podem ser utilizados na avaliação das condições ambientais de diversos ecossistemas 

(Kitching 2004; Strecker e Arnott 2008), incluindo  fitotelmata de bromélias e sua relação 

com o gradiente altitudinal (Jocque et al. 2013; Jocqué e Field 2014) 

Vários pesquisadores divergem quanto ao modo de distribuição das espécies nos 

gradientes altitudinais (Colwell e Hurtt 1994; Stotz 1996; Lomolino 2001). Dessa maneira, 

atualmente, padrões de distribuição e os mecanismos que levam à variação de espécies nesses 

gradientes ainda são de grande relevância em estudos ecológicos (Kersten e Waechter 2011; 

Nogueira et al. 2011). Entretanto, existem poucos estudos sobre fitotelmata de bromeliáceas 

em gradientes altitudinais (Gesing 2008; Gonçalves-Souza et al. 2011). Tratando-se de 

microcrustáceos fitotélmicos, nesses gradientes foram encontradas poucas publicações sobre o 

tema (Kulkoyluoglu et al. 2012; Jocque e Field 2014; Malfatti et al. 2020)  

Devido a pouca informação sobre fitotelmata de bromeliáceas, primeiramente no 

primeiro trabalho esta tese foi realizada uma análise cienciométrica como nas bases de dados 

Thomson Reuters e Scopus, entre os anos de 1945 a 2020, buscando tendências de artigos 

científicos sobre fitotelmata de bromeliáceas e a importância desses microcosmos para a 

manutenção da biodiversidade. Esta revisão foi necessária para auxiliar teoricamente a 

produção do artigo posterior. 

Neste trabalho seguinte investigou-se como a comunidade de microcrustáceos 

associada a ambientes de fitotelmata em Nidularium innocentii Lem. se distribui ao longo de 

um gradiente altitudinal e como os fatores limnológicos influenciaram essa distribuição. 

https://apps-webofknowledge.ez79.periodicos.capes.gov.br/OutboundService.do?SID=8D5O4EflhYTradLjTiD&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=pt_BR&daisIds=769030
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2 FITOTELMATA DE BROMELIÀCEAS: UMA REVISÃO 

CIENCIOMÉTRICA 

 

RESUMO 

 

As bromeliáceas são plantas predominantemente encontradas na Região Neotropical, com 

grande diversidade de espécies e ampla distribuição, ocorrendo desde o nível do mar até altas 

altitudes andinas.  Alguns representantes desta família possuem a capacidade de formar 

ambientes fitotélmicos através do acumulo de água e de matéria orgânica, servindo como 

substrato e alimento para uma variedade de organismos que utilizam esse tipo de ambiente 

para forrageamento, reprodução e refúgio contra predadores. Uma análise cienciométrica foi 

realizada para mostrar as tendências de trabalhos científicos sobre fitotelmata de bromeliáceas 

e a importância desses microcosmos para a manutenção da biodiversidade. Os artigos foram 

analisados através das bases de dados Thomson Reuters e Scopus entre os anos de 1945 a 

2020. Buscaram-se informações sobre os anos das publicações, regiões geográficas, países, 

delineamento do artigo (descritivo, preditivo, experimental, revisão), enfoque (ecológico, 

zoológico, molecular), nível ecológico de estudo (população, comunidade, ecossistema) e 

organismos encontrados. Por fim, foi realizada uma Árvore de Regressão (MRT) para 

verificar em qual ano ocorreu o aumento no número de publicações sobre fitotelmata de 

bromeliáceas. Foram encontradas 140 publicações, com o ápice em 2019. A América do Sul 

foi a região com maior número de artigos publicados. A maioria dos artigos apresentou 

delineamentos preditivos com enfoque sobre ecologia de comunidades. Insecta, seguidos por 

Crustacea e Anura, foram os grupos de organismos mais estudados. Os resultados contribuem 

para o melhor conhecimento sobre a biodiversidade em fitotelmata de bromélias, apontando 

lacunas e tendências em pesquisas direcionadas a esses microcosmos.  

Palavras-chaves: Bromeliaceae, Fitotelmata, Cienciometria. Biodiversidade. Insecta. 

Crustacea.  
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FITOTELMATA DE BROMLIÀCEAS: A SCIENTIOMETRIC REVIEW 

 

ABSTRACT 

 

Bromeliads are plants predominantly found in the Neotropical Region, with great diversity of 

species and wide distribution, occurring from sea level to high Andean altitudes. Some 

representatives of this family have the ability to form phytotelmic environments through the 

accumulation of water and organic matter, serving as substrate and food for a variety of 

organisms that use this type of environment for foraging, reproduction and refuge from 

predators. A scientometric analysis was performed to show trends in scientific work on 

bromeliad phytotelmata and the importance of these microcosms for the maintenance of 

biodiversity. The articles were analyzed using the Thomson Reuters and Scopus databases 

between the years 1945 to 2020. Information was sought on the years of publications, 

geographic regions, countries, article design (descriptive, predictive, experimental, review), 

focus (ecological, zoological, molecular), ecological level of study (population, community, 

ecosystem) and organisms found. Finally, a Regression Tree (MRT) was carried out to verify 

in which year there was an increase in the number of publications on bromeliad phytotelmata. 

140 publications were found, with the apex in 2019. South America was the region with the 

highest number of articles published. Most articles presented predictive designs focusing on 

community ecology. Insecta, followed by Crustacea and Anura, were the most studied groups 

of organisms. The results contribute to a better understanding of biodiversity in bromeliad 

phytotelmata, pointing out gaps and trends in research directed at these microcosms. 

Keywords: Bromeliaceae, Phytotelmata, Scientometrics. Biodiversity. Insecta. Crustacean. 
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2.1 Introdução 

 

As bromélias (Bromeliaceae) estão entre as comunidades de plantas mais diversas e 

dominantes encontradas em regiões neotropicais, fato esse resultado de um amplo processo 

evolutivo, ocorrendo em diversos biomas, desde desertos até em florestas tropicais, como por 

exemplo, o domínio Mata Atlântica e a Floresta Amazônica (Benavides et al., 2006; Malfatti 

et al., 2020; Almeida & Souza, 2020). Essas plantas são conhecidas por sua plasticidade 

morfológica e ecológica (Mercado-Salas et al., 2021) e várias espécies são epífitas 

colonizando desde o solo até o dossel florestal, bem como terem ampla distribuição altitudinal, 

com ocorrência desde o nível do mar até as elevadas altitudes andinas (Blum et al., 2011; Von 

May, 2016).  

        Algumas espécies da família Bromeliaceae possuem a capacidade de formar ambientes 

fitotélmicos através do imbricamento de suas folhas. O termo fitotelmata foi originalmente 

cunhado por Varga (1928), referindo-se a pequenos corpos de água que se acumulam em 

cavidades de estruturas vegetais e capazes de manter uma biota associada. Esses pequenos 

microcosmos limnológicos formados pelas bromélias podem acumular até 50 litros de água 

por hectare em florestas tropicais (Romero et al., 2020), bem como também armazenar o 

aporte de matéria orgânica em decomposição, servindo de substrato e alimento para uma 

variedade de organismos que utilizam esse tipo de ambiente para forrageamento, reprodução e 

refúgio contra predadores (Kitching., 2001; Migliorini et al., 2018; Srivastava et al., 2020; 

Cassiano-Lima et al., 2020).  

De acordo com Srivastava et al. (2004), as barreiras físicas desses microcosmos 

naturais representam uma restrição natural de dispersão para a biota. As possíveis interações 

que ocorrem dentro de uma rede de comunidades locais podem afetar o processo de extinção 

local e interferir em processos internos das comunidades (Mouquet & Loreau, 2002; Jocqué & 

Field, 2014). Entretanto, alguns autores afirmam que ambientes de fitotelmata bromelícolas 

não são estruturas totalmente fechadas, ocorrendo constantes mudanças nas comunidades por 

determinados processos tais como a emergência de larvas de insetos e colonização por 

microrganismos (Srivastava, 2006; Buosi et al., 2104a; Cardoso et al., 2015). Esses ambientes 

são excelentes para o estudo de processos ecológicos (Almeida & Souza, 2020; Ceréghino et 

al., 2020; Srivastrava et al., 2020), apresentando réplicas no mesmo habitat e de fácil 

manipulação, sendo utilizados para responder questões populacionais, dinâmicas de 

comunidades e processos ecossistêmicos (Kneitel & Miller, 2003; Trzcinski et al., 2016; 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1146609X20300631#bib8
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Simão et al., 2017). Segundo Kitching (2001), esses ambientes podem ser enquadrados como 

ecótonos, possuindo condições únicas que não são observadas em nenhum outro ecossistema 

complexo, propiciando alto grau de endemismo e contribuindo para o aumento da 

biodiversidade local e regional.  

Esses pequenos ambientes fitotélmicos acomodam uma diversidade de grupos 

taxonômicos, como vírus, bactérias, protistas, algas, fungos, invertebrados e vertebrados 

(Simão et al., 2017; Giongo et al., 2019;  Sachertt-Mendes et al. 2020; Ceréghino et al., 2020; 

Srivastava et al., 2020). Entretanto, a maioria das publicações é voltada para os insetos 

dípteros, com um menor número de estudos voltados a outros grupos taxonômicos 

(Lichtwardt, 1994; Jocque et al., 2013; Buosi et al., 2014b; Neretina et al., 2019; Sachertt- 

Mendes et al., 2020). 

Entender a variedade de organismos que habitam ambientes de fitotelmata é essencial 

para desenvolver medidas de conservação e proteção ambiental, tanto local como regional. 

Através de estudos cienciométricos pode-se obter conhecimento sobre determinada área de 

pesquisa, avaliando tendências, lacunas e contribuições de um determinado tema, 

contribuindo para o avanço científico e tecnológico. Portanto, o objetivo deste trabalho foi 

realizar uma análise cienciométrica, baseada em publicações indexadas em bases de dados, 

enfatizando a importância da fitotelmata de bromaliáceas no suporte à biodiversidade de 

organismos aquáticos, analisando a tendência temporal das publicações, continentes onde as 

pesquisas foram realizadas, delineamento empregado nos estudos (descritivo, preditivo, 

experimental e revisão), enfoque dos artigos (ecológico, zoológico e molecular), nível de 

organização ecológica utilizada (população, comunidade, ecossistema), e grupos de 

organismos encontrados nesses ambientes. 

 

2.2 Metodologia 

 

Uma análise cienciométrica foi realizada no mês de fevereiro de 2021 baseada em 

publicações indexadas na base de dados da Thompson Reuters 

(wwww.isiwebofknowledge.com) e na base de dados da Elsivier (www.scopus.com) citando 

o termo “Phytotelmata Bromeliad”, considerando o período de 1945 a 2020. 

Os artigos selecionados foram enquadrados relativos ao i) ano de publicação; ii)  o 

continente (região) de origem; iii) o delineamento empregado nos estudos: descritivo (estudos 

http://www.scopus.com/
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comparativos); preditivo (modelos preditivos ecológicos); experimental (estudos realizados 

em campo ou laboratório com condições controladas); e revisão (revisões literárias); iv) o 

enfoque abordado nos trabalhos, sendo estes: ecológico, zoológico (estudos biológicos e 

taxonômicos) e molecular; v) o nível ecológico de estudo (população, comunidade, 

ecossistema); e vi) organismos encontrados nos estudos . 

Foram encontrados 168 artigos na base Thompson Reuters e 178 na base da Elsevier, 

entretanto desses, foram incluídos apenas 140 artigos para a análise cienciométrica, visto que 

os demais se referiam a estudos botânicos e de análises físicas e químicas, sem que houvesse 

relação com a biota associada à fitotelmata. Os anos de publicações foram agrupados em 

intervalos de três em três anos a partir de 1991 (primeira publicação incluída na análise) e 

término em dezembro de 2020. Dessa maneira, os resultados foram divididos em oito 

intervalos de tempo, sendo esses 1991-1994, 1995-1998, 1999-2002, 2003-2006, 2007-2010, 

2011-2014, 2015-2018, 2019-2020 (último intervalo composto de apenas dois anos).  

Por fim, foi realizada uma Árvore de Regressão (MRT) (De'ath & Fabricius, 2002) 

com o objetivo de verificar em que ano foi constatada a mudança efetiva no cenário de 

publicações sobre fitotelmata de bromeliáceas. 

 

2.3 Resultados 

 

 Os resultados mostraram o aumento da produção científica sobre fitotelmata em 2006, 

conforme sugerido pela MRT. O limiar foi observado em 2007 e, a partir desse ano, houve 

um aumento do número de publicações ao longo do tempo, com pico no intervalo 2015-2018 

(n = 45), e redução no período seguinte (n = 27) (Figura 1). 
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Figura 1. Tendência temporal do número de publicações sobre fitotelmata indexadas nas 

bases de dados Thomson Reuters e Scopus.  

 

Considerando-se a localização geográfica, a América do Sul foi a região que 

apresentou o maior número de publicações científicas (n = 86), seguida pela Europa (n = 48) e 

América do Norte (n = 43).  O menor número de publicações foi encontrado na Ásia (n = 1), 

seguida pela América Central (n = 6), sendo que nenhum estudo foi encontrado na África. 

Observou-se também que a América do Sul, América Central e América do Norte foram os 

pioneiros nos estudos sobre fitotelmata de bromeliáceas. (Figura 2). 
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Figura 2. Número de publicações sobre fitotelmata registradas para cada região geográfica 

durante o período abordado no levantamento cienciométrico. 

 

Em relação ao delineamento empregado nos artigos publicados, os trabalhos 

descritivos (n=73) e preditivos (n=63) foram os pioneiros e constituíram a maioria das 

publicações. Os artigos com desenho preditivo foram registrados na maioria dos intervalos de 

tempo, com maior número de estudos no intervalo de 2015-2018, quando também aumentou o 

número de artigos publicados. Os estudos experimentais (n=16) tiveram sua primeira 

publicação em 1992 e um intervalo vago até 2006, sendo retomados em 2007 e 

compreendidos em todos os intervalos posteriores até 2020. Os trabalhos de revisão (n=3) 

foram encontrados apenas nos períodos entre 1991-1994, 1999-2002 e 2019-2020, e também 

apresentaram o menor número de publicações que os demais delineamentos empregados no 

decorrer do período (Figura 3). 
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Figura 3. Número de artigos sobre fitotelmata classificados de acordo com delineamento 

empregado durante o período do levantamento cienciométrico.  

 

A maioria dos artigos apresentou o enfoque ecológico (n = 97), seguidos por aqueles 

com estudos zoológicos (n = 44) e moleculares (n = 2). Os estudos com enfoque zoológicos 

foram registrados em quase todos os intervalos de tempo, com exceção do intervalo entre 

1999-2002. Esse foi justamente o intervalo em que ocorreram os primeiros registros de 

publicações com enfoque ecológico, permanecendo em todos os intervalos posteriores. Os 

estudos moleculares começaram a ser publicados apenas após o ano de 2011 (Figura 4). 
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Figura 4. Número de publicações sobre fitotelmata classificadas de acordo com o enfoque 

abordado no artigo durante o período do levantamento cienciométrico.  

 

Ao se verificar o nível de organização ecológica foi possível observar que a maioria 

dos trabalhos foi realizada em nível de comunidade (n=64), seguidos por aqueles em nível de 

população (n=28). Ainda, o menor número de trabalho apresentou enfoque ecossistêmico 

(n=7) (Figura 5).  
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Figura 5. Número de publicação sobre fitotelmata classificadas de acordo com o nível 

ecológico do artigo durante o período do levantamento cienciométrico. 

 

De acordo com os tipos de organismos encontrados no estudo foi possível observar 

que os insetos (n=110) estiveram presentes em maior número de estudos e em todos os 

intervalos de tempo, sendo que no período entre 2003-2006 foram o único grupo estudado. 

Enquanto que os crustáceos (n=31) foram o segundo grupo mais registrado nos estudos, 

seguidos pelos anuros (n=17). Por outro lado, os organismos que estiveram presentes em 

menor número de estudos foram as amebas testáceas, vírus e urodelas, agrupados como outros 

organismos, ambos totalizando um artigo cada (Figura 6). 
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Figura 6. Grupo de organismos registrados em fitotelmata nas publicações durante o período 

do levantamento cienciométrico. 

 

2.3 Discussão 

As bromélias que possuem fitotelmata são plantas nativas da região Neotropical, 

distribuindo-se latidudinalmente desde o sul da Florida até a região da Patagônia, com picos 

de diversidade e abundância nas florestas tropicais (Blum et al., 2011; Fernandez Barrancos et 

al., 2017; Breviglieri & Romero, 2017). Entretanto, algumas espécies foram introduzidas nos 

demais continentes com âmbito paisagístico (Kolicka et al., 2016; Wilke et al., 2018; 

Poniewozik et al., 2020). Algumas dessas introduções geraram alguns problemas sanitários, 

como a de Billbergia pyramidalis (Sims). Lindl.  no Sul da Florida, que através de   processos 

ecológicos de facilitação, permitiu a colonização e o estabelecimento de populações viáveis 

de mosquitos não nativos de Aedes albopictus (Skuse,1894) (Lounibos et al., 2003; Wilke et 

al., 2018).    

Durante o período de 1991 a 2002, ocorreu o predomínio de publicações realizadas por 

pesquisadores norte-americanos e europeus, porém com fontes de dados obtidos através de 

coletas feitas em países da América Central e América do Sul, como Costa Rica, Jamaica e 

Venezuela (Bermudes & Benzing, 1991; Lounibos & Machado, 1993, Janetzky et al., 1996). 

http://apps-webofknowledge.ez22.periodicos.capes.gov.br/OutboundService.do?SID=8D2MgwIet9xdK2wDHJX&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=pt_BR&daisIds=36482710


 27 

A partir de 2003 ocorreu um crescimento significativo de publicações sul-americanas e um 

aumento progressivo de artigos publicados até o último ano da pesquisa, em 2020, tornando-

se essa região, com destaque ao Brasil, a maior produtora de publicações científicas sobre 

fitotelmata de bromeliáceas do mundo.  

Esta afirmação pode ser constatada pelo fato de a América do Sul ser a região com 

maior distribuição de espécies de bromélias na região neotropical, principalmente nas 

florestas Atlântica e Amazônica (Blum et al., 2011; Ferreira-Keppler, 2017; Giongo et al., 

2019). Outro ponto importante que pode ter influenciado o aumento do número de 

publicações foi a criação e ampliação de centros de pesquisas ecológicos e zoológicos sul-

americanos. No Brasil a ampliação desses centros de pesquisas teve início justamente em 

2003, com a expansão de campi universitários para o interior dos estados, culminando em 

2007 com a criação do “REUNI”, designado como Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. Este programa foi o responsável 

direto pela criação, ampliação e aumento de recursos financeiros das universidades e centros 

de pesquisas brasileiros (Buosi et al., 2015; Ramos et al., 2019; Trombini et al., 2020). Este 

aporte financeiro do “REUNI” proporcionou melhores condições de trabalho aos 

pesquisadores e diversificação de ambientes de pesquisas, como os de fitotelmata de 

bromeliáceas. 

O continente europeu destacou-se como a segunda região em produção de publicações 

quando somados todos os intervalos da análise. Este resultado pode ser explicado pelo fato de, 

mesmo sem possuir bromélias não exóticas em seus biomas, essa região contém renomados 

centros de pesquisas zoológicos e ecológicos, com importantes pesquisadores referenciados 

nessa área, como alemães e belgas (Janetzky et al., 1996; Jocque et al., 2013), Destaca-se 

também a França com o maior número de publicações nesse continente, devido 

principalmente às pesquisas realizadas no departamento ultramarino francês da Guiana 

Francesa que está inserido na região Neotropical (Dezerald et al., 2014; Trzcinski et al., 2016; 

Cereghino et al., 2020). A mesma conclusão quanto aos centros de pesquisas e pesquisadores 

vale para a América do Norte, o terceiro em número de publicações somadas. Embora o sul da 

Flórida esteja inserido na região Neotropical, a maioria dos artigos foi produzida com fontes 

de dados e parcerias feitos com centros de pesquisas sul-americanos (Louca et al., 2017; 

Benavides et al., 2019). A América Central totalmente inserida na região Neotropical 

apresentou poucas publicações, provavelmente devido à escassez de centros de pesquisas com 

cunho ecológico e zoológico (Ruano-Fajardo et al., 2014). O continente que apresentou 
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menor número de publicações foi o asiático, com apenas uma referência, sendo essa um 

inventário de cianobactérias em bromélias exóticas utilizadas como ornamento botânico 

(Poniewozik et al., 2020). Por não apresentar bromélias em seu ambiente natural, pesquisas 

fitotélmicas nesse continente têm sido destinadas a outros táxons vegetais (Ling-Chua & Mim 

Lim, 2012; Shelomi & Lin, 2020).  

Tratando-se da área e delineamento dos estudos referentes às publicações, os dois 

primeiros intervalos da análise (1991-1994 a 1995-1998) apresentaram apenas artigos 

zoológicos, como descrições de novas espécies de copépodes harpacticóides (Reid & Janetzky, 

1996) e insetos dípteros (Lounibos & Machado, 1993; Epler & Janetzky, 1998), com apenas 

um artigo de revisão. Geralmente todo início de estudos em novos ambientes começa com 

descrições zoológicas sobre os organismos encontrados (Greeney, 2001; Jocque et al., 2013), 

tendo sido esse perfil também verificado nesta análise.   

Em 1999, foi encontrada a primeira publicação ecológica, em forma de nota científica, 

descrevendo processos de dispersão foréticos de ostrácodes do gênero Elpidium através de 

anuros e cobras bromelícolas. A partir desse momento começou o predomínio de publicações 

ecológicas em relação aos artigos zoológicos, dominantes nos dois primeiros intervalos. 

Entretanto, a maioria dos artigos permaneceu com delineamentos descritivos em nível 

populacional até o final do quarto intervalo, em 2006. Esse domínio de artigos focados em 

ecologia de populações somente foi alterado a partir de 2007, quando começou a ocorrer o 

domínio de artigos preditivos e experimentais, com conceitos de ecologia de comunidades, 

como interações, teoria neutra, metacomunidades e especiações (Buosi et al., 2014a; Buosi et 

al., 2014b; Carrias et al., 2014; LeCraw et al., 2014; McCracken & Forstner, 2014).  

Estas mudanças referentes à área de estudo, delineamento e nível ecológico das 

publicações, associadas com o aumento de artigos a partir de 2007, influenciaram diretamente 

no aumento do conhecimento sobre a diversidade de organismos encontrados.  Este aumento 

progressivo levou ao pico de grupos de organismos encontrados entre os anos de 2015 e 2018, 

justamente o período com o maior número de publicações relatadas na análise. Uma das 

justificativas para o aumento do conhecimento sobre a biodiversidade neste período pode ser 

o maior número de publicações em nível ecossistêmico, com análises preditivas e estudos 

experimentais de teias tróficas complexas, com o registro de organismos desde os produtores 

primários, como as algas, até os insetos dípteros e anuros (LeCraw et al., 2017; Salinas et al., 

2018 Cereghino et al., 2019; Cereghino et al., 2020). Outro fator importante foi que, embora 
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o número de artigos em nível populacional e de comunidade fossem iguais ao intervalo 

anterior (2011-2014), ocorreu um aumento de diversidade dos organismos estudados, como 

descrição de novas espécies de desmídias do gênero Cosmarium (Ramos et al., 2018; Ramos 

et al., 2019) e novos registros de grupos pouco estudados em fitotelmata, como o de vírus, 

cianobactérias, tecamebas e fungos, ampliando o conhecimento de sua distribuição espacial 

(Trzcinski et al., 2016; Kratina et al., 2017). Entretanto o último intervalo da análise de 2019 

a 2020 apresentou uma pequena queda na diversidade de organismos encontrados, 

principalmente por possuir apenas dois anos de artigos inclusos. 

 

2.4 Conclusão 

 

Os resultados apresentaram um aumento progressivo no número de publicações sobre 

fitotelmata de bromeliácaeas, principalmente na América do Sul, possivelmente como 

resultado de maiores investimentos em centros de pesquisa ecológicos e zoológicos nessa 

região das Américas.  

Outro ponto verificado foi o aumento no número de publicações com delineamentos 

preditivos e experimentais, que permitiram a aplicação de conceitos ecossistêmicos, 

contribuindo para elevar o conhecimento cientifico sobre estes pequenos ambientes.  

Também foi constatada grande diversidade de organismos referenciados nas 

publicações com alta diversificação de táxons superiores e como esses pequenos microcosmos 

respondem a perguntas ecológicas modernas, gerando respaldos para medidas de conservação 

ambiental. Entretanto, a fitotelmata ainda é um ecossistema pouco estudado quando 

comparado a grandes corpos hídricos, como lagos e rios, sendo esse um dos ambientes 

limnológicos ainda negligenciados quanto à pesquisa cientifica. Espera-se que este 

levantamento de revisão cienciométrica amplie a percepção quanto à biodiversidade presente 

nesses microcosmos límnicos, recebendo olhares mais atenciosos de pesquisadores e 

autoridades sobre a grandeza destes pequenos ecossistemas.   
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3 ESTRUTURAÇÃO DA COMUNIDADE DE MICROCRUSTÁCEOS 

(COPEPODA, OSTRACODA) ASSOCIADOS À FITOTELMATA DE 

NIDULARIUM INNOCENTII LEM. (BROMELIACEAE) AO LONGO DE UM 

GRADIENTE ALTITUDINAL 

 

RESUMO 

 

Os gradientes altitudinais em regiões montanhosas representam um modelo claro da 

influência ambiental sobre as comunidades bióticas. Entretanto, vários pesquisadores 

divergem quanto ao modo de distribuição das espécies nos diferentes biomas e ecossistemas, 

e o padrão de distribuição e os mecanismos que levam à variação em diversas escalas ainda 

são pouco conhecidos. Este trabalho verificou se a estruturação da comunidade de 

microcrustáceos (composição, abundancia e riqueza), associada à fitotelmata de Nidularium 

innocentii Lem. foi influenciada pelas variáveis limnológicas e formações climáticas 

presentes ao longo do gradiente altitudinal estudado, com maiores valores de riqueza 

registrados na área central do gradiente, corroborando o Efeito do Dominio Central- MDE. O 

estudo foi realizado na face norte da Torre da Prata, ponto culminante da Serra da Prata, 

localizado no município de Morretes, Estado do Paraná. Os resultados não apresentaram um 

padrão de distribuição na riqueza de espécies ao longo do gradiente altitudinal, refutando a 

hipótese do efeito do domínio central. Contudo ocorreram dissimilaridades na composição de 

espécies de microcrustáceos em relação às altitudes. Os diferentes tipos climáticos e de 

vegetações influenciaram diretamente as variáveis ambientais nos microcosmos de fitotelmata, 

levando à similaridades na composição de espécies entre cotas altimétricas localizadas na 

mesma região climática e dissimilaridades entre climas distintos. Pelo fato de o estudo ter 

sido realizado em uma unidade de conservação, o conhecimento sobre como se estrutura a 

comunidade de microcrutáceos em fitotelmata, são passos importantes na elaboração de 

planos de manejo adequados para a conservação da fauna e flora da região. 

 

Palavras-chave: Regiões Montanhosas. Região Climática. Bromélias.  Nidularium innocentii.  

Estrutura da Comunidade. 
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STRUCTURING THE COMMUNITY OF MICROCRUSTACEANS (COPEPODA, 

OSTRACODA) ASSOCIATED WITH NIDULARIUM INNOCENTII LEM 

FITOTELMATE. (BROMELIACEAE) ALONG AN ALTITUDINAL GRADIENT 

ABSTRACT 

 

Altitudinal gradients in mountainous regions represent a clear model of the environmental 

influence on biotic communities. However, several researchers diverge as to the mode of 

distribution of species in different biomes and ecosystems, and the distribution pattern and 

mechanisms that lead to variation at different scales are still poorly understood. This work 

verified if the structure of the microcrustacean community (composition, abundance and 

richness) associated with the phytotelmata of Nidularium innocentii Lem. was influenced by 

limnological variables and climatic formations present along the studied altitudinal gradient, 

with higher values of richness registered in the central area of the gradient, corroborating the 

Central Domain Effect - MDE. The study was carried out on the north face of Torre da Prata, 

the highest point of Serra da Prata, located in the municipality of Morretes, State of Paraná. 

The results did not show a distribution pattern in species richness along the altitudinal 

gradient, refuting the hypothesis of the central domain effect. However, there were 

dissimilarities in the composition of microcrustacean species in relation to altitudes. The 

different climatic types and vegetation types directly influenced the environmental variables 

in the phytotelmata microcosms, leading to similarities in species composition between 

altimetric elevations located in the same climatic region and dissimilarities between different 

climates. Because the study was carried out in a conservation unit, knowledge about how the 

microcrutacean community is structured in phytotelmata are important steps in the 

preparation of adequate management plans for the conservation of the region's fauna and flora. 

 

Keywords: Mountainous Regions. Climate Region. Bromeliads. Nidularium innocentii. 

Community Structure. 
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3.1 Introdução 

 

Gradientes altitudinais em regiões montanhosas representam um modelo claro da 

influência ambiental sobre as comunidades bióticas (Nogueira et al. 2014; Shimabukuro e 

Trivinho‐Strixino 2021). As grandes mudanças observadas na biota em espaços extremamente 

curtos devido ao desnivel altituidinal geram diversas explicações sobre os fatores e processos 

que contribuem para a distribuição e estruturação de comunidades, como distribuição restrita 

de suas espécies, elevado grau de endemismo e altas taxas de substituição de espécies (Berry 

e Riina 2005; Malfatti et al. 2020; Ghimire et al. 2021; Ferreira e Perbiche-Neves 2021). 

Em (1807) Humboldt e Bonpland observaram que tanto a composição quanto a 

estruturação da vegetação apresentam mudanças previsíveis ao longo de gradientes 

altitudinais, com a redução da riqueza de espécies em relação à altitude. Essas reduções de 

espécies são explicadas principalmente pelo conjunto de hipóteses relacionadas à Teoria de 

Biogeografia de Ilhas (MacArthur e Wilson 1963), tais como a redução de área e o isolamento 

geográfico. Embora o declínio da riqueza de espécies em relação à altitude seja esperado, 

Rahbek (1995) propôs que distribuições com picos intermediários de riqueza são mais 

frequentes do que declínios monotônicos. 

O clima é citado como sendo um fator estreitamente relacionado com a riqueza de 

espécies (Blum et al. 2011; López-López et al. 2021). Ricklefs (1996) salienta que, dentro de 

habitat amplamente definidos, como as florestas, populações de plantas e animais 

gradualmente substituem umas às outras ao longo dos gradientes de condições físicas e 

climáticas na forma de um continuum, sem distinções bruscas. A região onde ocorre o auge de 

riqueza de espécies reflete a zona onde os fatores ambientais, considerados individualmente, 

são inferiores ao ótimo, contudo a combinação desses fatores e processos de interação 

promove a coocorrência de varias espécies (Lomolino 2001). Stotz et al. (1996) propuseram 

um modelo teórico altitudinal equivalente ao efeito de ecótono intitulado hipótese de 

sobreposição da comunidade, onde os maiores índices de riqueza devem ser encontrados na 

região de interface entre duas comunidades distintas. 

Atualmente o Efeito do Domínio Central (mid-domain-effect- MDE) (Colwell e Hurtt 

1994) é uma das hipóteses mais relevantes para explicar porque a diversidade de espécies é 

geralmente maior em altitudes intermediárias (Shimabukuro e Trivinho-Strixino, 2021; 

Ferreira e Perbiche-Neves, 2021). Essa teoria baseia-se no pressuposto de que em um 

gradiente biogeográfico contínuo, com domínios fechados, ou seja, com limites fisicos 
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assumidos como intransponíveis pelas espécies, o próprio gradiente impõe limitações à 

distribuição de espécies. Além disso, cada espécie ocorre dentro dos seus limites máximos de 

distribuição e suas zonas de ocorrência apresentam distribuição aleatória ao longo dos limites 

do gradiente.   

Os ambientes fitotélmicos e as suas comunidades associadas podem ser úteis na 

investigação dessas questões (Buosi et al. 2014; Jocqué e Field 2014; Simão et al. 2017), pois 

apresentam condições ideais para testar esses conceitos (Kitching 2001, 2004; Romero et al. 

2020). Assim, o que torna atrativo o uso desses microhabitat na investigação dos processos 

ecológicos é que eles são pequenos, numerosos, existem em vários graus de isolamento e são 

relativamente simples tanto faunística quanto estruturalmente (Maguire 1971; Frank e 

Lounibos, 1987; Srivastava 2004; Almeida e Souza 2020; Ceréghino et al. 2020). 

 Alguns representantes da família Bromeliaceae possuem a capacidade de formar 

cisternas ou tanques, pelo imbricamento das folhas, onde é comum o acúmulo de água e de 

matéria orgânica em decomposição, que podem servir como substrato e alimento para uma 

variedade de organismos que utilizam esses ambientes para forrageamento, reprodução e 

refúgio contra predadores (Kitching 2001; Migliorini et al. 2018; Srivastava et al. 2020; 

Cassiano-Lima et al. 2020). Entre as espécies de bromélias fitotélmicas, Nidularium 

innocentii Lem. apresenta ampla distribuição na região costeira brasileira, ocorrendo desde o 

Estado da Bahia até o Rio Grande do Sul. Além disso, essa espécie apresenta grande variação 

altitudinal, ocorrendo desde o nível do mar até altitudes próximas de 1500 metros (Leme e 

Marigo 1993) (Fig.1). 
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Fig. 1: Mapa de ocorrência de Nidularium innocentii Lem., elaborado pelo 

CNCFlora .jbrj.gov.br. 

 

De acordo com Srivastava et al. (2004), as barreiras físicas dos microcosmos naturais 

representam uma restrição natural para a biota. As possíveis interações que ocorrem dentro de 

uma rede de comunidades locais podem afetar o processo de extinção local, interferir em 

processos internos das comunidades e gerar padrões em escalas ecossitêmicas (Leibold 1998; 

Mouquet e Loreau 2002). Entretanto, alguns autores afirmam que os ambientes fitotélmicos 

não são estruturas totalmente fechadas, ocorrendo constantes transformações na comunidade 

por processos como a emergência de larvas de insetos e colonização por microrganismos 

(Srivastava 2006; Buosi et al. 2014).  
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De acordo com Kitching (2004), entre os diversos grupos de organismos que habitam 

ambientes de fitotelmata, os microcrustáceos (Copepoda e Ostracoda) possuem grande 

importância nas teias tróficas desses microhabitats, atuando principalmente como filtradores 

e/ou predadores.  

A subclasse Copepoda é representada pelas seguintes ordens dulcicolas: Calanoida, 

Cyclopoida e Harpacticoida. Geralmente os membros da ordem Calanoida possuem formas 

planctônicas enquanto que as espécies de Cyclopoida apresentam formas variadas 

(planctônicas, litorâneas, epibênticas e bentônicas) e os representantes de Harpacticoida 

podem ser bentônicos e intersticiais (Reid 1985). Todavia a subclasse Ostracoda, presente em 

águas continentais, é na sua maioria bentônica, representada pela subordem Podocopa e 

dividida em: Podocopida (marinho, salobra e de água doce) e Palaeocopida (atualmente com 

raros representantes marinhos da superfamília Puncioidea) (Martens 2004; Brusca e Brusca 

211). Algumas espécies de podocopídeos podem ocorrer em ambientes fitotélmicos, 

principalmente as do gênero Elpidium (Lopez et al. 1999; Jocque et al. 2013). 

Esses organismos por apresentarem diferentes tolerâncias às variações ambientais, 

preferências por determinados tipos de habitats e um tempo de geração relativamente curto, 

podem ser utilizados na avaliação das condições ambientais de diversos ecossistemas 

(Kitching 2004; Strecker e Arnott 2008), incluindo  fitotelmata de bromélias, e sua relação 

com o gradiente altitudinal (Jocque et al. 2010, 2013; Jocqué e Field 2014). 

Dessa forma, hipotetizou-se neste trabalho que a estruturação da comunidade de 

microcrustáceos (composição, abundancia e riqueza), associada à fitotelmata de Nidularium 

innocentii é influenciada por variáveis limnológicas e formações climáticas presentes ao 

longo do gradiente altitudinal, com maiores valores de riqueza registrados na área central do 

gradiente, indo de encontro ao Efeito do Dominio Central- MDE (Fig.2). 
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Fig. 2: Modelo conceitual com altitudes, tipos climáticos e regiões geográficas onde: CFA: Subtropical úmido 

mesotérmico; Interface: sobreposição climática; e CFB: Subtropical superúmido mesotérmico) e regiões 

geográficas.  

 

3.2 Metodologia 

 

3.2.1 Área de estudo 
 

A Serra da Prata é coberta por Floresta Ombrófila Densa e campos de altitude nos 

cumes, representada no trecho do estudo pelas formações Submontana, Montana e 

Altomontana, assim como por uma comunidade transicional entre as duas primeiras (IBGE 

1992). O limite entre as regiões de Submontana e Montana encontra-se em torno de 600 

metros, enquanto que o limite entre Montana e Altomontana está situado em altitudes 

superiores a 1100 metros (Roderjan 2002). A área estudada encontra-se em bom estado de 

conservação, apresentando características de floresta primária pouco alterada (Blum et al. 

2011). 

A área de estudo localiza-se na face norte da Torre da Prata, ponto culminante da Serra 

da Prata, dentro do município de Morretes, Estado do Paraná (Fig. 3). A maior parte da Serra 

da Prata é abrangida pelo Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange, com 25.000 hectares 

(Siedlecki et al. 2003). As amostragens foram feitas entre as cotas de 200 metros e 1.400 

metros, abrangendo aproximadamente 7,3 hectares ao longo da trilha de acesso à Torre da 

Prata (Fig. 4). 
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                             Fig. 3: Localização da área de estudo, extraída e modificada de Blum et al. (2011). 

 

 

Fig. 4: Mapa e trilha da área de estudo localizada na Torre da Prata, com os pontos de amostragem 

dentro das cotas altimétricas onde foram realizadas as coletas.  

 

De acordo com a classificação de Koeppen, a área é abrangida por dois tipos 

climáticos. Abaixo dos 700 metros o clima Cfa, subtropical úmido mesotérmico e com verões 

quentes; e acima do referido patamar, tem-se o clima Cfb, subtropical superúmido 
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mesotérmico, com médias térmicas mais baixas e a possível ocorrência de geadas no inverno. 

Entretanto, ocorre uma região de transição entre 600 metros e 800 metros, apresentando 

características climáticas distintas, podendo ser caracterizada como outro tipo climático. A 

região apresenta índices pluviométricos que variam entre 2.000 a 3.000 mm, com média anual 

de 2.290 mm (Blum et al. 2011).  

A fim de avaliar a estruturação da comunidade de microcrustáceos (Copepoda e 

Ostracoda) ao longo do gradiente altitudinal, foram realizadas amostragens no mês de agosto 

de 2020 na trilha de acesso ao cume da Torre da Prata, aproximadamente a cada 200 metros 

de desnível altitudinal (218 m; 390 m; 625 m; 936 m; 1184 m; 1225 m; e 1487 m), totalizando 

sete sítios altimétricos.  

As amostragens abrangeram uma faixa de 5 metros para cada lado da trilha, sendo 

coletados os conteúdos de fitotelmata de sete indivíduos de bromeliáceas, da espécie 

Nidularium innocentii Lem., em cada um dos sete sítios, totalizando 49 amostras. Essa 

espécie de bromélia foi selecionada, pois ocorre em todo o gradiente altitudinal do local de 

estudo (Blum et al. 2011) (Fig. 4). As coletas de fitotelmata foram realizadas com o auxílio de 

sifão e seringa de 60 ml. A utilização de um sifão foi escolhida por causar pouco dano físico 

aos espécimes de bromélias coletadas, visto que o local de estudo está inserido em um parque 

nacional. Para medir o volume (ml) de água de cada amostra foi utilizada uma proveta 

graduada. A licença ambiental para a pesquisa foi obtida junto ao SISBIO (número 71216).  

3.2.2 Análises Laboratoriais 
 

Com o intuito de avaliar a influência dos parâmetros linmológicos sobre os 

microcrústaceos associados à fitotelmata, foram tomadas as medidas das variáveis 

limnológicas na água acumulada nas bromélias, com o auxílio de um potenciômetro digital 

portátil da marca Asko, sendo elas: pH, oxigênio dissolvido (mg L-1), temperatura (°C) e 

condutividade elétrica (μS cm-1).  

As amostras de água de cada uma das plantas foram acondicionadas em frascos de 

polietileno, devidamente etiquetados, fixadas com álcool (70%) e levadas ao Laboratório de 

Macroinvertebrados/Nupélia, da Universidade Estadual de Maringá. Cada amostra foi triada e 

contada na integra sob microscópio estereoscópico em cubetas de acrílico. A identificação dos 

ostrácodes foi realizada com o auxílio de bibliografia especializada (Martens e Behen 1994). 

Da mesma forma a microfauna de copépodes foi triada sob microscópio estereoscópico em 
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cubetas de acrílico, no Laboratório de Ecologia do Zooplâncton/Nupélia da Universidade 

Estadual de Maringá. A contagem e identificação dos copépodes ciclopóides foi sob 

microscópio estereoscópico e óptico em cubetas de acrílico, laminas e lamínulas, realizada no 

Laboratório de Plâncton/Departamento de Hidrobiologia da Universidade Federal de São 

Carlos, através de bibliografia básica: Reid (1985); Rocha (1998); Karaytug (1999); e Ueda e 

Reid (2003). Por sua vez, os copépodes harpaticóides foram identificados sob os mesmos 

equipamentos anteriormente citados, no Laboratório de Ecologia e Controle Biológico da 

Universidade Estadual de Montes Claros, com a bibliografia de Wells (2007). 

3.2.3 Análises dos dados 

 

Uma análise de variância para dados normais foi realizada para comparar os valores de 

riqueza total, abundância e das variáveis físicas e químicas entre as faixas altitudinais. Os 

resultados significativos foram testados a posteriori com teste de Tukey para a obtenção de 

grupos homogêneos. 

          Uma análise de coordenadas principais (PCoA) foi feita para visualizar as 

dissimilaridades da composição de espécies de microcrustáceos entre as diferentes altitudes, 

utilizando uma matriz de presença/ausência e a distância de Jaccard (Legendre e Legendre 

1998). Uma Análise de Variância Permutacional Multivariada (PERMANOVA - usando a 

função "adonis" do pacote vegan; Anderson 2001) foi executada para avaliar diferenças 

estatísticas na composição de espécies de microcrustáceos entre as altitudes. Esse teste 

também foi baseado em uma matriz de presença e ausência utilizando a distância Jaccard. Um 

total de 999 permutações foi realizado para avaliar as diferenças significativas (Anderson 

2006). As análises PCoA e PERMANOVA foram realizadas com o auxílio do software R (R 

Development Core Team 2018), de acordo com a função "ADONIS", utilizando os pacotes 

Vegan (Oksanen et al. 2018) e Permute (Simpson 2016).  

Um modelo linear generalizado (GLM; Logan 2011) foi realizado para determinar a 

relação entre a abundância e riqueza de espécies de microcrustáceos, consideradas como 

variável resposta, e as variáveis ambientais (temperatura, concentração de oxigênio, 

condutividade elétrica e pH) como sendo as variáveis preditoras. Os dados foram verificados 

quanto à normalidade e homogeneidade de variância para atender às condições de regressão 

múltipla. 
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3.3 Resultados 

 

A comunidade de microcrustáceos foi representada por 19 táxons, sendo 7 de 

copépodes e 12 de ostrácodes. Em relação aos copépodes foram registrados 4 táxons de 

ciclopóides e 3 táxons de harpacticóides. Entre esses últimos, possivelmente foram 

encontradas novas espécies pertencentes à família Canthocamptidae, representadas pelos 

gêneros Elaphoidella e Attheyella e identificados aqui como sp.nov, enquanto os ostrácodes 

foram representados por 12 táxons, sendo o gênero Elpidium (Limnocytheridae) o mais 

representativo, com 6 táxons (Tabela 1).  

Tabela 1. Lista de táxons e número de organismos de microcrustáceos registrados nos fitotelmatas de 

Nidularium innocentii Lem e suas respectivas altitudes. 

    Altitudes     

Familia Táxons 218m 390m 625m 936m 1184m 1225m 1487m 
COPEPODA         

Cyclopoida         

Cyclopidae 
Paracyclops_bromeliacola Karaytug 

& Boxshall, 1998 8 35 15 21 3 59 65 

 

Muscocyclops_cf._operculatus 

(Chappuis, 1917)-F 37 2 11 43 12 8 2 
 Ectocyclops strenzkei Herbst, 1959 19 23 7 3 7 13 34 
 Tropocyclops schubarti Kiefer, 1935 67 16 15 90 92 43 63 
 Copepoditos  4 12 8 8 3 15 36 

Harpaticoida         

Canthocamptidae Attheyella (Ca.) sp. nov. 3 22 0 0 0 0 1 
 Elaphoidella sp. nov. 0 0 0 0 0 6 0 
 Elaphoidella sp2. nov. 0 0 0 0 0 2 0 
 Copepoditos  13 47 8 7 7 9 47 

OSTRACODA         

Podocopida         

Limnocytheridae Elpidium sp. 1 28 0 22 5 0 2 1 
 Elpidium sp. 2 12 193 15 37 20 129 23 
 Elpidium sp. 3 0 3 44 28 12 6 8 
 Elpidium sp. 4 0 0 2 0 2 0 14 
 Elpidium sp. 5 0 0 8 19 58 3 0 
 Elpidium sp. 6 3 0 0 0 0 0 0 
 Elpidium juvenil 144 43 109 128 174 126 292 
 Cytheridella 1 0 0 1 0 0 0 

Darwinulidae Alicenula 0 0 3 2 8 0 0 
 Penthesilenula 1 0 12 70 14 51 0 
 Darwinulidae NI 0 1 0 0 0 1 2 

Cyprididae Cypricercus 1 1 1 1 1 1 1 
 Cyprididae NI 0 0 1 0 0 0 0 

 

A análise de variância não apresentou resultados significativos entre as altitudes 

relacionadas com a riqueza (F=1.14; p=0.35) e a abundância total (F=0.45; p=0.83). Entre as 

variáveis físicas e químicas, a temperatura (A) (F=20.7; P=0.00), a condutividade elétrica (B) 

(F=4.57; p=0.00) e o pH (C) (F=2.63; p=0.02) apresentaram diferenças significativas entre as 

altitudes (Fig. 5).  
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Fig. 5.  Boxplots com valores médios e erro padrão das variáveis ambientais que apresentaram diferença 

significativa entre as altitudes. A= Temperatura, B= Condutividade elétrica e C= pH. 

 

A Análise Multivariada Permutacional de Variância (PERMANOVA) utilizada para 

analisar as dissimilaridades na composição de espécies de microcrustáceos nas diferentes 

altitudes mostrou diferenças significativas entre as altitudes (PERMANOVA: Pseudo F= 2.18; 

p = 0.01; Fig. 6). A PERMANOVA pairwise evidenciou que a composição de espécies de 

microcrustáceos na altitude de 1478 metros foi distinta das demais altitudes, exceto para  

1225 metros. Além disso, a composição de espécies na altitude de 1184 metros foi diferente 

daquela de 218 e 390 metros de altitude. 

 

Fig. 6. Análise de coordenadas principais (PCoA) mostrando a variabilidade da composição de espécies de 

microcrustáceos entre as diferentes altitudes. 

Na construção do modelo linear generalizado (GLM; Logan, 2011), as variáveis 

ambientais que apresentaram relação significativa com a abundância de microscrustáceos 
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foram: temperatura (A), concentração de oxigênio (B) e condutividade elétrica (C) (Tabela 2, 

Fig. 7). Essas variáveis apresentaram relação linear positiva com a abundância de espécies de 

microcrustáceos (Fig. 7). Considerando-se a riqueza de espécies não foram encontrados 

preditores significativos ao longo do estudo. 

Tabela 2. Coeficientes padronizados da média do modelo, erros padrão não condicionais, intervalos de 

confiança de 95% dos preditores ambientais da abundância (AB) e riqueza taxonômica (RQ) dos 

microcrustáceos.  

Preditores Coeficiente de 

padronização 

Erro padrão 

 

95% Intervalo de 

confiança 

2.5% 97.5% 

AB     

Intercepto 0.356 0.543 0.656 0.512 

Temperatura 0.109 0.016 6.653 2.87e-11 

Concentração de oxigênio 0.01 0.002 5.238 1.62e-07 

Condutividade elétrica 0.004 0.001 4.192 2.77e-05 

pH 0.068 0.047 1.450 0.147 

RQ     

Intercepto -0.479 1.725 -0.278 0.7812 

Temperatura 0.0419 0.053 0.7923 0.4286 

Concentração de oxigênio -0.006 0.005 -1.0782 0.2811 

Condutividade elétrica 0.0038 0.003 1.1012 0.2708 

pH 0.2831 0.156 1.811 0.0702 

 

 

Fig. 7. Variaveis ambientais preditoras sigificativas com a abundância de microcrustáceos construídas a partir de 

modelos lineares generalizados (GLM). 
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3.4 Discussão 

 

Entre as espécies de microcrustáceos encontradas, a maior parte é exclusiva de 

bromélias. Para as espécies de copépodes ciclopóides, por exemplo, Reid (1985) cita a 

ocorrência das quatro espécies encontradas em bromélias e em outras regiões do Brasil, 

levando-nos a entender que distribuição dessas espécies é ampla em escalas espaciais maiores 

do que no gradiente altitudinal estudado. Para os copépodes harpaticóides e ostrácodes, além 

de parte dos táxons serem específicos de bromélias, a dificuldade de identificação com a 

bibliografia disponível pode apontar que se tratam de espécies novas. 

Vários pesquisadores divergem quanto ao modo de distribuição das espécies nos 

diferentes biomas e ecossistemas. Dessa maneira, atualmente, o padrão de distribuição e os 

mecanismos que levam à variação em diversas escalas ainda são de grande relevância em 

estudos ecológicos (Colwell e Hurtt 1994; Shimabukuro e Trivinho‐Strixino 2021; Ferreira e 

Perbiche-Neves 2021). 

Este trabalho não encontrou um padrão de distribuição na riqueza de espécies ao longo 

do gradiente altitudinal, refutando a hipótese do efeito do domínio central. Esse resultado 

difere daqueles obtidos por outros autores que encontraram relação entre a riqueza de espécies 

e a altitude (Shimabukuro e Trivinho-Strixino 2021; Ferreira e Perbiche-Neves 2021). 

Embora o cume da montanha esteja a quase 1500 metros, com desnível de 1353 metros em 

relação a sua base (Blum et al 2011), é possível que esses ambientes não propiciaram grandes 

barreiras climáticas e geográficas para a dispersão dos microcrustáceos associados à 

fitotelmata. Cavarzere e Silveira (2012) mencionam que a ausência de efeito de domínio 

central em ambiente de Mata Atlântica pode ser devido à homogeneidade da floresta, com 

diferenças entre floresta e campo de altitude, as quais parecerem ter influenciado a 

temperatura, o pH e a condutividade elétrica na água das bromélias, com diferenças 

significativas. 

Caso um estudo com metodologia similar seja feito em um gradiente altitudinal maior 

pode ser que seja verificado o efeito do domínio central ou algum outro tipo de efeito. Por 

exemplo, em um estudo feito com insetos madícolos em ambiente com gradiente de variação 

desde próximo da altitude do mar até 2700 metros, os autores observaram o efeito de domínio 

central em altitude média (Shimabukuro e Trivinho-Strixino (2021). Esse efeito foi também 

constatado em outro estudo feito com aves, em gradiente de 970 a 1970 metros em áreas  de 
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floresta que não envolviam regiões de campo de altitude (Ferreira e Perbiche-Neves (2021) 

contrastando com outro estudo na mesma área também com aves  feito por outros autores que 

não verificaram o efeito central (Cavarzere e Silveira 2012).  

Outro fator que pode ter levado à homogeneização da comunidade desses organismos 

foram os efeitos de um ciclone extratropical que atingiu a região antes das coletas de campo. 

Os copépodes e ostrácodes podem ter sido facilmente dispersados pelos fortes ventos desse 

ciclone e, sem uma barreira geográfica marcante, não restringiram sua dispersão para todo o 

gradiente. Vários autores têm confirmado o processo de dispersão desses microcustáceos pelo 

vento (Sandberg 1964; Portinho et al 2016). Além disso, os ostrácodes, além de se 

dispersarem pelo vento, podem se dispersar através de animais, como verificado no estudo 

realizado por Lopez et al (2005), podendo assim ter colonizado as bromélias ao longo de todo 

o gradiente. Frank e Lounibos (1987) citam três possíveis maneiras de colonização de 

bromélias: vento, vôo e carona forense, cujos mecanismos podem atuar simultaneamente na 

natureza. 

Contudo, ocorreram dissimilaridades na composição de espécies de microcrustáceos 

em relação às altitudes, com contrastes entre as faixas extremas no gradiente. O ponto de 

amostragem mais alto do gradiente na região (1478 metros) mostrou semelhança na 

composição com o ponto anterior de (1225 metros), justamente por estarem inseridos na 

região de Altomontana, com a presença marcante dos campos de altitude, locais com alta 

radiação solar e dentro da mesma faixa climática (CFB) (Blum 2006) (figura 8,9).  

 

Fig. 8. Modelo conceitual com a interpretação dos resultados de composição de espécies em relação a altitude. 
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Fig. 9. Representação esquemática do gradiente da Floresta Ombrófila Densa, regiões climáticas e regiões 

geográficas na face norte da Torre da Prata, extraída e modificada de Blum (2006). Onde: (CALT: Campos de 

altitude; FODMbc: Floresta Ombrófila Densa Montana de baixo porte com clareiras; FODMb: Floresta 

Ombrófila Densa Montana de porte baixo; FODMt: Floresta Ombrófila Densa Montana típica; TRANS: 

Transição de vegetação; FODSt: Floresta Ombrófila Densa Submontana típica; Sub-M: Submontana; Mont: 

Montana; Alta-M: Altomontana; CFA: Subtropical úmido mesotérmico; Interface: sobreposição climática e CFB: 

Subtropical superúmido mesotérmico). 

A cota altitudinal de 1184 m apresentou composição de espécies diferentes em relação 

as duas primeiras cotas do gradiente (218 m e 390 m). Essas cotas altimétricas estão inseridas 

em regiões climáticas e de vegetações diferentes no gradiente altitudinal, apresentando 

variáveis ambientais distintas, conforme mencionado anteriormente, ao mudar de região de 

floresta para campos de altitude. A cota superior (1184 m) está inserida no ápice da região 

classificada como Montana, sendo uma zona de interface, composta por vegetação arbustiva e 

representada como a zona de transição sucessional com os campos de altitude (Blum 2006).  

Enquanto as duas primeiras cotas (218 m e 390 m) estão inseridas na região de Submontana 

em locais compostos por vegetação secundária e clímax, inseridas na floresta Ombrófila 

Densa e clima (CFA) (Figs. 8 e 9).  

Contudo, as cotas altimétricas presentes na região de Montana (625 m e 936 m) não 

apresentaram diferenças na composição de espécies em relação à região de Submontana. 

Provavelmente estas duas cotas ainda representam um continuum sucessional na vegetação, 

apresentando mais semelhanças com a primeira região do gradiente do que com a última cota 

da região Montana (1184 m) (Blum 2006). Outro ponto a ser considerado foi que as variáveis 

ambientais nessas cotas, foram totalmente diferentes das demais, com menores temperaturas e 

alta condutividade elétrica, agindo como filtros ambientais para o estabelecimento de 

determinadas espécies em maiores altitudes (Fig. 8). Segundo Witte (1993), a condutividade 
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elétrica e principalmente a temperatura estão entre os fatores que podem servir como 

obstáculos para a dispersão de ostrácodes em longas distâncias (Figs. 8 e 9).  

Embora nenhuma variável ambiental foi importante linearmente para a riqueza de 

espécies, para a abundância de indivíduos a temperatura, a concentração de oxigênio e a 

condutividade elétrica apresentaram relação linear. Como descrito anteriormente nas faixas 

altitudinais medianas (625 m e 936 m) houve diminuição da temperatura, aumento da 

condutividade elétrica e da abundância, região onde ocorre a transição vegetacional com 

diminuição do tamanho das árvores (Fig. 9).  

A combinação da transição vegetacional e mudança do clima, nesse caso, influencia a 

abundância dos indivíduos estudados nas bromélias, bem como a composição de espécies, 

como citado anteriormente. Os diferentes tipos climáticos e de vegetação parecem ser alguns 

dos principais fatores responsáveis por mudanças ecológica em aves, por exemplo (Cavarzere 

e Silveira, 2012).  

 

3.5 Conclusão 

 

Concluí-se que o estudo não apresentou um padrão de distribuição de espécies ao 

longo do gradiente altitudinal, com a riqueza distribuída de forma homogênea por todo o 

gradiente. Sugere-se amostrar um gradiente altitudinal maior para testar a ocorrência do efeito 

do domínio central, Rapoport ou outros. Entretanto, notaram-se dissimilaridades na 

composição de espécies de microcrustáceos em relação às altitudes, possivelmente devido aos 

diferentes tipos climáticos e vegetacionais. Essas condições diferenciadas influenciaram 

diretamente nas variáveis ambientais, como temperatura, condutividade elétrica e pH, atuando 

como filtros ambientais, levando à diferenças na composição de espécies entre as cotas 

altitudinais.  

Pelo estudo estar inserido em uma unidade de conservação, o conhecimento sobre 

como se estrutura a comunidade de microcrustáceos em fitotelmata são passos importantes na 

elaboração de planos de manejo adequados para a conservação da fauna e flora da região. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados deste estudo demonstraram que a região da América do Sul e possui o 

maior número de publicações sobre fitotelmatas de bromeliáceas, apresentando publicações 

de cunho ecológico, com delineamentos preditivos e experimentais   

Também foi constatada grande diversidade de organismos referenciados nas publicações 

com alta diversificação de táxons superiores. Entretanto os resultados deste estudo indicaram 

a escassez de estudos sobre padrões de distribuição de comunidades de microcrustáceos em 

ambientes de fitoteltematas, associados a gradientes altitudinais.   

Consideramos que o segundo trabalho desta tese não apresentou um padrão de 

distribuição de espécies ao longo do gradiente altitudinal, com a riqueza distribuída de forma 

homogênea por todo o gradiente. Sugere-se amostrar um gradiente altitudinal maior para 

testar a ocorrência do efeito do domínio central ou de outros padrões. Pelo estudo estar 

inserido em uma unidade de conservação, o conhecimento sobre como se estrutura a 

comunidade de microcrustáceos em fitotelmata são passos importantes na elaboração de 

planos de manejo adequados para a conservação da fauna e flora da região.  

 


