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Evento de seca extrema promove o aninhamento e reduz a diversidade 

beta temporal da comunidade de invertebrados bentônicos em lagos 

rasos 

RESUMO 

Eventos hidrológicos extremos, como secas, estão se tornando cada vez mais frequentes e 

duradouros alterando a estrutura e funcionamento dos ecossistemas aquáticos. A seca 

extrema pode ser capaz de eliminar espécies que não são capazes de persistirem a esta 

condição. Nesse contexto, investigou-se se as secas extremas prolongadas podem causar o 

padrão de aninhamento e afetar a diversidade beta temporal da comunidade de 

invertebrados bentônicos em áreas que comumente passam por processos de inundação, 

como as lagoas da planície de inundação do alto rio Paraná. Para isso, utilizou-se 

amostragens de invertebrados bentônicos em lagos rasos da planície de inundação, em um 

período no qual houve o registro de uma seca extrema prolongada. Observou-se um alto 

grau de aninhamento da comunidade de invertebrados bentônicos na maioria dos 

ambientes amostrados. Verificou-se também que, quanto menor a profundidade da lagoa 

maior o grau de aninhamento da comunidade. E que este grau de aninhamento aumenta 

com o tempo de duração da seca extrema prolongada. Concomitantemente, verificou-se 

que a diversidade beta temporal reduziu ao longo do período amostrado, ou seja, a 

composição de espécies se tornou cada vez mais semelhante, à medida que a seca extrema 

progride. Durante todo o período de seca extrema prolongada o componente predominante 

para a mudança da composição nos ambientes foi a perda de espécies. Apesar de haver 

mudança na composição da comunidade, esta não foi afetada significativamente pela 

redução da profundidade dos ambientes, apenas pelo tempo de duração da seca extrema 

prolongada. De maneira geral, os eventos extremos de seca podem causar impactos 

negativos sobre a comunidade, resultando na extinção seletiva de espécies e na 

homogeneização da comunidade de invertebrados bentônicos. Como a previsão é de que 

esses eventos extremos aumentem em duração e frequência nos próximos anos, os 

impactos sobre estes invertebrados podem ser ainda mais intensos e resultar em uma 

grande perda da biodiversidade desses ecossistemas aquáticos. 

Palavras-chave: Padrão de distribuição. Profundidade. Perda de espécies. Dissimilaridade. 

Homogeneização biótica. 

 

 

 

 

 

 

 



Extreme drought event promotes nestedness and reduces temporal beta 

diversity of benthic invertebrate community in shallow lakes 

ABSTRACT 

Extreme hydrological events, such as droughts, are becoming increasingly frequent and 

lasting, altering the structure and functioning of aquatic ecosystems. Extreme drought may 

be able to eliminate species that are not able to persist in this condition. In this context, it 

was investigated whether prolonged extreme droughts can cause the nestedness pattern and 

affect the temporal beta diversity of the benthic invertebrate community in areas that 

commonly undergo flooding processes, such as the lagoons of the upper Paraná River 

floodplain. For this, samples of benthic invertebrates were used in shallow lakes of the 

floodplain, in a period in which there was a record of a prolonged extreme drought. A high 

degree of nestedness of the benthic invertebrate community was observed in most of the 

sampled environments. It was also found that the lower the depth of the pond, the greater 

the degree of nestedness of the community. And that this degree of nestedness increases 

with the duration of prolonged extreme drought. Concomitantly, it was found that the 

temporal beta diversity reduced over the sampled period, that is, the species composition 

became increasingly similar as the extreme drought progresses. During the entire period of 

prolonged extreme drought, the predominant component for the change in composition in 

the environments was the loss of species. Although there was a change in the composition 

of the community, it was not significantly affected by the reduction in the depth of the 

environments, only by the duration of the prolonged extreme drought. In general, extreme 

drought events can cause negative impacts on the community, resulting in the selective 

extinction of species and the homogenization of the benthic invertebrate community. As 

these extreme events are predicted to increase in duration and frequency in the coming 

years, the impacts on these invertebrates could be even more intense and result in a major 

loss of biodiversity in these aquatic ecosystems. 

Keywords: Distribution pattern. Depth. Loss of species. Dissimilarity. Biotic 

homogenization. 
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1 INTRODUÇÃO 

A alteração nos padrões de precipitação global decorrentes das mudanças climáticas 

tem causado eventos hidrológicos extremos como, por exemplo, inundações e secas 

intensas (Aldous et al., 2011; Marengo et al., 2012; Moi et al., 2020). Eventos de seca, em 

particular, tendem a ser mais frequentes, intensos e duradouros nas próximas décadas 

(Milly et al., 2005; Dai, 2013; IPCC, 2014). Nesse contexto, é provável que haja a 

manutenção de períodos com níveis hidrológicos mais baixos em alguns ecossistemas 

aquáticos, o que por sua vez acarretaria em alterações na estrutura e funcionamento desses 

ecossistemas em um futuro próximo (Lake, 2003; Petsch, 2016).  

Tais distúrbios hidrológicos podem alterar o padrão de distribuição das espécies 

(Heino, 2005; Petsch et al., 2015; Petsch et al., 2017; Bertoncin et al., 2019). A busca por 

padrões de distribuição em comunidades biológicas, principalmente dos mecanismos que 

promovem mudanças nesses padrões, também têm sido foco de diversos estudos nas 

últimas décadas (Leibold et al., 2004; Heino et al., 2009; Pinha et al., 2016; Petsch et al., 

2017; Diniz, et al., 2021). Entre os padrões de distribuição de espécies pode-se destacar o 

aninhamento, no qual comunidades com menor riqueza de espécies são compostas por um 

subconjunto de espécies de comunidades mais ricas (Patterson & Atmar, 1986). Em um 

sistema perfeitamente aninhado, toda espécie presente em um determinado local será 

encontrada em todos os locais com igual ou maior riqueza (Moore & Swihart, 2007). O 

padrão aninhado pode ser causado por diversos fatores como, por exemplo, a área do 

habitat (Chen et al., 2019), uma vez que áreas menores são mais pobres e subconjunto das 

maiores, e a heterogeneidade ambiental (Pinha et al., 2017), em razão de que áreas menos 

heterogêneas também são mais pobres e subconjunto das mais complexas.  

Dessa forma, ao considerar que a seca pode reduzir o volume de água no 

ecossistema aquático, é provável que tanto a área do habitat quanto a heterogeneidade 

ambiental possam ser reduzidas, e, como consequência, o padrão de aninhamento seja 

predominante em um futuro cenário de seca. O evento de seca extrema pode também 

representar um importante filtro ambiental capaz de eliminar espécies que não são capazes 

de persistirem a esta condição, provocando, consequentemente, uma similaridade da 

comunidade biológica entre os locais (Chase, 2007). Portanto, a seca extrema pode 

equivaler a um subconjunto do período hidrológico regular, posto que se espera que poucas 
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espécies consigam sobreviver a este evento e essas espécies podem ser ainda, espécies 

tolerantes e que ocorriam previamente no período regular.  

Em um sistema aninhado, as espécies presentes em um determinado local consistem 

em um subconjunto de espécies de outra comunidade, logo, espera-se que haja um 

aumento da similaridade entre estes sistemas (i.e., redução na diversidade beta, Anderson 

et al., 2011). Contudo, sabe-se pouco sobre como a diversidade beta varia ao longo do 

tempo (Cañedo-Argüelles et al., 2020; Crabot et al., 2020; Li et al., 2020; Rolls et al., 

2022). Por esse motivo, atualmente alguns estudos têm focado na variação temporal da 

composição da comunidade, seja em um único local ou em uma série de locais 

repetidamente pesquisados ao longo do tempo (Kuczynski et al., 2017; Winegardner et al., 

2017; Lindholm et al., 2020). Essa variação temporal foi chamada de diversidade beta 

temporal por Legendre e Gauthier (2014) e Shimadzu, Dornelas e Magurran (2015), e pode 

ser resultado de mudanças graduais ou abruptas nas condições ambientais, decorrentes por 

exemplo de eventos de secas extremas (Legendre, 2019). Nesse contexto, a seca extrema 

prolongada pode atuar como um forte filtro ambiental e reduzir a diversidade beta temporal 

(Chase, 2007), causando uma homogeneização biótica na comunidade biológica (Olden, 

2006; Olden & Rooney, 2006, Bertoncin et al., 2019). 

Dentre as comunidades aquáticas, a de invertebrados bentônicos mostra-se 

altamente relevante no ambiente aquático, pois é amplamente distribuída e diversificada 

(Batzer & Wissinger, 1996; Esteves, 1998). Esses organismos apresentam mobilidade 

reduzida, o que os tornam sensíveis às condições do ambiente, e por esse motivo são bons 

indicadores de alterações ambientais como, por exemplo, eventos intensos de seca (Iwasaki 

& Ormerod, 2012; Bertoncin et al., 2019). Apenas espécies mais resistentes são capazes de 

persistirem em ambientes com qualidade de habitat modificado pelos baixos níveis de 

água, resultando, consequentemente, em mudanças significativas na estrutura da 

comunidade (Lake, 2003; Chase, 2007; Ledger et al., 2013). Entretanto, ainda é pouco 

elucidado como os eventos prolongados de seca podem alterar a composição e distribuição 

das comunidades biológicas, incluindo a de invertebrados bentônicos (Leigh et al., 2015). 

Apesar de sabermos que eventos de cheia extrema podem promover o padrão aninhado da 

metacomunidade bentônica (Petsch et al., 2015), existe pouca informação sobre como o 

padrão de distribuição e a composição de espécies poderia ser alterado pelas secas em 
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áreas que comumente passam por processos de inundação, como as lagoas rasas da planície 

de inundação do alto rio Paraná.  

Assim, testou-se a hipótese (H1) de que eventos extremos de seca promovem o 

aninhamento da comunidade de invertebrados bentônicos em relação aos eventos 

hidrológicos regulares. Espera-se que (i) a comunidade de invertebrados bentônicos, após 

um evento de seca extrema, corresponda a um subconjunto aninhado à comunidade 

anterior a este evento; que (ii) o grau de aninhamento da comunidade de invertebrados 

bentônicos aumente com a redução da profundidade de cada lagoa; e que (iii) o grau de 

aninhamento da comunidade de invertebrados bentônicos aumente com o tempo de 

duração da seca extrema prolongada. Testou-se também a hipótese (H2) de que os eventos 

de secas extremas alteram a diversidade beta temporal da comunidade de invertebrados 

bentônicos. Espera-se que: (iv) a diversidade beta temporal reduza ao longo do tempo; e 

que (v) a perda de espécies seja o componente principal responsável pela variação da 

composição da comunidade. Para isso, foram utilizados dados de invertebrados bentônicos 

coletados em lagos rasos da planície de inundação do alto rio Paraná em um período no 

qual houve o registro de uma seca extrema prolongada. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

A área de estudo constitui a planície de inundação do alto rio Paraná, a qual se 

estende por cerca de 230 km e está localizada entre o reservatório de Itaipu, limite a 

jusante, e a Represa de Porto Primavera, limite a montante (Vazzoler et al., 1997). Este 

trecho constitui o último livre de barragens no território brasileiro (Agostinho et al., 2004), 

e abrange unidades naturais como o Parque Estadual do Ivinhema que é uma importante 

área de conservação da biodiversidade. A planície é composta por uma ampla variedade de 

ambientes, que incluem numerosos canais secundários, lagoas conectadas e isoladas e 

canais principais dos rios Paraná, Baía e Ivinhema. Destes, sete ambientes lênticos foram 

selecionados para amostragens: Ressaco do Pau Véio, Lagoa das Garças, Lagoa do Osmar, 

Lagoa dos Patos, Lagoa Ventura, Lagoa Fechada e Lagoa Guaraná (Fig. 1). 
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Figura 1. Mapa referentes aos ambientes de amostragem na planície de inundação do alto 

rio Paraná. 1) Ressaco do Pau Véio; 2) Lagoa das Garças; 3) Lagoa do Osmar; 4) Lagoa 

Fechada; 5) Lagoa Guaraná; 6) Lagoa do Patos; 7) Lagoa Ventura. 

2.2 Período de amostragem 

Os sistemas de planície de inundação apresentam pulsos de inundações associados 

a alterações dos níveis hidrométricos (Junk et al., 1989; Vazzoler et al., 1997; Agostinho et 

al., 2002). Na planície de inundação do alto rio Paraná, níveis hidrométricos altos ocorrem 

entre novembro e março, enquanto níveis hidrométricos mais baixos são observados entre 

abril e outubro. Contudo, os eventos climáticos extremos e a presença de barragens a 

montante têm alterado o padrão natural das variações sazonais do nível da água da planície 

de inundação do alto rio Paraná, e observou-se um período de seca extrema prolongada 

durante o período de junho de 2014 a setembro de 2015 (Bertoncin et al., 2019). No 

período anterior, o regime hidrológico foi regular, e pode ser considerado um ciclo 

convencional e de referência (Moi et al., 2020). Então, para verificar se a seca extrema 

promove o padrão de aninhamento da comunidade, selecionou-se como período de 

amostragem dezembro de 2013 e março de 2014, como período regular, e junho, setembro 

e dezembro de 2014, como períodos de seca extrema, o que possibilitaria a análise do 
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efeito do tempo prolongado deste evento. Foram consideradas quatro categorias para esta 

trajetória (ano de seca extrema), período anterior à seca, início da seca, três meses de seca 

e seis meses de seca. Para investigar se o efeito da distribuição aninhada é realmente 

resultante da seca extrema prolongada e não apenas de uma seca sazonal, selecionou-se 

uma segunda trajetória (ano de ciclo regular) com o mesmo período de amostragem, 

março, junho, setembro e dezembro, para o ano de 2012, no qual houve um regime 

hidrológico regular. 

2.3 Coleta de dados  

Em cada lagoa determinou-se um transecto com três pontos de amostragem: dois 

nas regiões marginais e um na região central. Em cada região amostrada, foram coletadas 

três amostras de sedimento para análises biológicas, utilizando um pegador de fundo tipo 

Petersen modificado (0,0345 m²). Esse material, então, foi levado para a Base Avançada de 

Pesquisas do Nupélia/UEM, onde foi lavado utilizando-se uma série de peneiras de 

malhas: 2,0 mm; 1,0 mm e 0,2 mm. Os invertebrados retidos nas duas primeiras malhas 

foram imediatamente fixados em álcool 70%. Todo sedimento retido na última peneira foi 

fixado com álcool 80 %. No Laboratório de Ecologia de Lagos Rasos e Invasões, então, 

este material foi triado sob microscópio estereoscópico, e os invertebrados bentônicos 

foram identificados, separados e contados. Realizou-se a identificação a nível de grandes 

grupos, como ordem e família, utilizando-se as chaves de identificação de Pérez (1988) e 

Mugnai et al. (2010). Concomitantemente, em cada ambiente mediu-se também 

trimestralmente o nível da água, por meio de uma régua graduada presente em cada lagoa, 

obtendo-se, assim, a métrica de profundidade. 

2.4 Análise dos dados 

Para investigar a predição (i), se a comunidade de invertebrados bentônicos, após 

um evento de seca extrema, corresponde a um subconjunto aninhado à comunidade 

anterior ao evento de seca extrema utilizou-se a métrica de aninhamento NODF 

(“Nestedness metric based on Overlap and Decreasing Fill”), que varia de 0 (sem 

aninhamento) a 1 (aninhamento perfeito) (Almeida-Neto et al., 2008; Almeida-Neto & 

Ulrich, 2011). Foram utilizadas matrizes de ocorrência de espécies (matriz de 

presença/ausência) para cada ambiente, as quais foram ordenadas de acordo com a nossa 



17 
 

 

hipótese: em colunas, com os taxa dos mais frequentes (mais comuns) para os menos 

frequentes (mais raros); e em duas linhas, na qual o mês anterior à seca foi ordenado acima 

do mês de seca. Para cada uma das trajetórias (trajetória do ano de seca extrema e a 

trajetória do ano de ciclo regular), calculou-se a métrica NODF separadamente para cada 

lagoa. 

A fim de verificar as predições (ii) e (iii), se o grau de aninhamento da comunidade 

de invertebrados bentônicos é congruente com a redução da profundidade e com o tempo 

de duração da seca extrema prolongada, foi aplicado um modelo de regressão beta. A 

regressão beta é usada para modelar variáveis aleatórias contínuas no intervalo de 0 a 1, em 

que a variável resposta possui distribuição beta (Ferrari & Cribari Neto, 2004). Contudo, 

ela não acomoda a inflação em 0 e 1, isto é, valores exatamente iguais a 0 ou 1. Por esse 

motivo, realizou-se a transformação dos dados proposta por Smithson e Verkuilen (2006), 

usando (y (n − 1) + 0,5) / n. Após a transformação todos os dados são limitados entre 0 e 1 

e a regressão beta regular pode ser aplicada. Nesse modelo, foi utilizado como variável 

resposta os valores de NODF e como variáveis preditora a profundidade e o tempo, dado 

pelas categorias de seca extrema prolongada (período anterior à seca, início da seca, três 

meses de seca e seis meses de seca), sendo possível testar também a interação da 

profundidade com o tempo. Todos os pressupostos requeridos para o modelo foram 

testados. Estas análises foram executadas com o pacote “betareg” (Cribari-Neto & Zeileis, 

2010) no software R (R Core Team, 2020). 

Para verificar a predição (iv), se os eventos de secas extremas reduzem a 

diversidade beta temporal da comunidade de invertebrados bentônicos utilizou-se o índice 

de diversidade beta temporal (TBI). O TBI é um índice de dissimilaridade que mede a 

mudança na composição da comunidade de um local no tempo para o mesmo local no 

tempo subsequente (Legendre 2019). Esse índice varia de zero (as composições das 

comunidades em dois momentos são exatamente as mesmas) a um (as comunidades não 

têm espécies compartilhadas). Assim, calculou-se o TBI de cada local utilizando os 

mesmos pares de tempo empregados no NODF, ou seja, entre o mês anterior à seca e o 

mês de seca. A análise foi repetida separadamente para cada categoria de tempo (período 

anterior à seca, início da seca, três meses de seca e seis meses de seca). Para obter os 

valores dos índices, utilizou-se a função “TBI” com índices de dissimilaridade de 

Sørensen. O TBI foi decomposto em perdas e ganhos de espécies, permitindo assim 
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descrever qual destes componentes mais contribuem em cada local (predição (v); 

Legendre, 2019). Para testar a significância dos valores de p dos componentes de perda e 

ganho de espécies realizou-se o teste t permutacional com base em 999 permutações 

aleatórias. Por fim, os valores de TBI também foram modelados com o modelo de 

regressão beta, em função da profundidade e do tempo de duração da seca extrema 

prolongada. Foi utilizado o pacote “adespatial” (Dray et al., 2018) do programa R (R Core 

Team, 2020). 

3 RESULTADOS 

 A profundidade média dos lagos rasos amostrados declinou de 2,2 m (± 0,8) 

anteriormente a seca, para 1,9 m (± 1,2) no último período amostrado, com uma diferença 

de 0,3 m entre eles. Contudo, cada ambiente apresenta suas características ambientais 

próprias, por esse motivo algumas lagoas apresentaram uma maior variação entre a média 

das profundidades, do período anterior à seca e de seis meses de seca, comparadas a outras 

lagoas (Tabela 1).  

Tabela 1. Valores da variação da profundidade (metros) de cada lago raso da planície de 

inundação, entre o período anterior à seca e após seis meses de seca. 

Ambiente Profundidade (metros) no 

período anterior à seca 

Profundidade (metros) 

após seis meses de seca 

Fechada 2,8 2,3 

Garças 1,6 0,9 

Guaraná 2,2 1,6 

Osmar 1,1 0,4 

Patos 3,7 4,2 

Pau Véio 2,6 2,0 

Ventura 1,6 2,1 

A média geral de NODF na trajetória do ano de seca extrema, incluindo o período 

anterior à seca até o período de seis meses de seca, foi de 46,52 (± 38,16). Em 

contrapartida, os valores de NODF após o início da seca extrema apresentou um padrão 

médio geral elevado (62,02 ± 30,93), indicando que este evento promove o padrão de 

aninhamento da comunidade de invertebrados bentônicos na maioria dos ambientes. 

Enquanto que, no período anterior à seca extrema não houve aninhamento em nenhuma das 

lagoas (Fig. 2; Tabela 2). Durante a seca extrema prolongada, verificou-se o padrão de 
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distribuição aninhado predominantemente nas lagoas mais rasas e sem conexão ao canal 

principal, havendo a ausência de aninhamento principalmente nas lagoas mais profundas e 

com conexão ao canal principal, ou ainda, em lagoas cuja profundidade no período de seca 

foi maior que no período regular. Em relação ao tempo, a média dos valores de NODF foi 

menor no início da seca (47,02 ± 34,75), aumentando nos três meses de seca (69,67 ± 

15,77) e reduzindo levemente nos seis meses de seca (69,38 ± 36,58). Contrariamente, a 

média geral de NODF na trajetória do ano de ciclo regular foi de 15,07 (± 29,46), 

indicando que no ciclo hidrológico regular a seca sazonal promove um baixo padrão de 

aninhamento da comunidade de invertebrados bentônicos, havendo a ausência deste padrão 

de distribuição na maioria das lagoas. 

 

Figura 2. Valores de aninhamento (NODF) em cada ambiente e em cada categoria da seca 

extrema prolongada (período anterior à seca, início da seca três meses de seca e seis meses 

de seca). Valores acima da linha tracejada indicam que os ambientes apresentaram índice 

de NODF (aninhamento) maior de 50 %. 

Tabela 2. Valores do índice de NODF (ordenado entre o mês anterior à seca, março, e os 

meses de seca, junho, setembro e dezembro) para cada lagoa em cada categoria da seca 

extrema prolongada. Riqueza entre o mês controle (anterior à seca) e o mês de seca. 
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Ambiente Tempo NODF Riqueza 

Fechada Período anterior à seca 0 4 – 6 

Fechada Início da seca 0,5 6 – 4 

Fechada Três meses de seca 0,5 6 – 2 

Fechada Seis meses de seca 0,5 6 – 4 

Garças Período anterior à seca 0 1 – 8 

Garças Início da seca 0,5 8 – 2 

Garças Três meses de seca 1 8 – 1 

Garças Seis meses de seca 1 8 – 3 

Guaraná Período anterior à seca 0 1 – 4 

Guaraná Início da seca 0 4 – 1 

Guaraná Três meses de seca 0,6666 4 – 3 

Guaraná Seis meses de seca 1 4 – 1 

Osmar Período anterior à seca 0 6 – 15 

Osmar Início da seca 0,875 15 – 8 

Osmar Três meses de seca 0,7777 15 – 9 

Osmar Seis meses de seca 0,6428 15 – 14 

Patos Período anterior à seca 0 3 – 7 

Patos Início da seca 0 7 – 8 

Patos Três meses de seca 0,6 7 – 5 

Patos Seis meses de seca 0 7 – 9 

Pau Véio Período anterior à seca 0 7 – 7 

Pau Véio Início da seca 0,75 7 – 4 

Pau Véio Três meses de seca 0,6666 7 – 6 

Pau Véio Seis meses de seca 1 7 – 4 

Ventura Período anterior à seca 0 4 – 8 

Ventura Início da seca 0,6666 8 – 3 

Ventura Três meses de seca 0,6666 8 – 3 

Ventura Seis meses de seca 0,7142 8 - 7 

Média (todas categorias) 0,4652 (± 0,38) 

Média (apenas durante a seca) 0,6202 (± 0,30) 

Média (início da seca)  47,02 (± 34,75) 

Média (três meses de seca)  69,67 (± 15,77) 

Média (seis meses de seca) 69,38 (± 36,58) 
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Para a trajetória do ano de seca extrema, a profundidade e o tempo de duração da 

seca extrema apresentaram efeito significativo no grau de aninhamento da comunidade de 

invertebrados bentônicos (Fig.3; Tabela 3). Os maiores valores de NODF ocorreram sob 

condições em que a profundidade da lagoa era menor (p= 0,002). Logo, quanto mais severa 

a seca maior poderá ser o padrão de distribuição aninhado. Concomitantemente, o 

aninhamento foi mais intenso nos ambientes expostos a um maior tempo de duração de 

seca extrema (p < 0,001). Contudo, não houve efeito significativo da interação da 

profundidade com o tempo sobre o grau de aninhamento da comunidade de invertebrados 

bentônicos (p = 0,076). Em contrapartida, na trajetória do ano de ciclo regular ambas as 

variáveis, profundidade (p = 0,837) e tempo (p = 0,691) não apresentaram efeito 

significativo no grau de aninhamento da comunidade de invertebrados bentônicos. Não 

encontrou-se também efeito significativo na interação entre profundidade e tempo neste 

padrão de distribuição (p = 0,973). 

Tabela 3. Coeficientes do modelo de regressão beta com valores de NODF como variável 

resposta e a profundidade e o tempo como variáveis preditora. 

Preditores Valor estimado Erro padrão Valor de p 

Intercepto -0,2722 0,5791 0,63839 

Profundidade -0,6729 0,2194 0,00216 ** 

Tempo 0,8993 0,2009 7.59e-06 *** 

Profundidade:Tempo -0,3301 0,1865 0,076790 . 
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Figura 3. Efeito da profundidade e do tempo da seca extrema prolongada sob o grau de 

aninhamento da comunidade de invertebrados bentônicos. 

Na trajetória do ano de seca extrema a diversidade beta temporal (TBI) reduziu ao 

longo do período amostrado, ou seja, os resultados evidenciam que a composição de 

espécies se tornou cada vez mais semelhante daquela observada para o período inicial. 

Porém não houve mudanças acentuadas, em média, na composição da comunidade de 

invertebrados bentônicos (Tabela 4). As mudanças na composição da comunidade foram 

maiores entre os três meses de seca e seis meses de seca (Fig. 4). 

Tabela 4. Valores do índice de TBI, que indicam a média da dissimilaridade, de perdas e 

ganhos de espécies para cada período amostrado ao longo da seca extrema prolongada. 

 Média da 

dissimilaridade 

Média de perdas Média de ganhos 

Período anterior à seca 0,2964155 0,0309274 0,2054881 

Início da seca 0,2706498 0,2083364 0,0602608 

Três meses de seca 0,2604791 0,2103889 0,0521426 

Seis meses de seca 0,2092554 0,1478566 0,0613987 
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Figura 4. Diversidade beta temporal (TBI), mostrando as mudanças na dissimilaridade 

composicional da comunidade de invertebrados bentônicos e seus componentes de ganho e 

perda ao longo do período da seca extrema prolongada. 

Observamos ainda que durante todo o período de seca extrema prolongada o 

componente predominante para a mudança da composição nos ambientes foi a perda de 

espécies (Fig. 5). No período de início da seca e de três meses de seca as perdas foram 

estatisticamente significativas (p = 0,027 e p = 0,016 respectivamente). Enquanto que, no 

período de seis meses de seca esse processo de perda não foi significativo (p = 0,073). Em 

contrapartida, no período anterior à seca extrema o processo dominante para a mudança de 

composição dos locais foi o ganho de espécies (p = 0,025). Opostamente, na trajetória do 

ano de ciclo regular houve o aumento da diversidade beta temporal (TBI) e a contribuição 

principalmente de ganho de espécies. 
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Figura 5. Plot B-C representando as perdas e ganhos das espécies entre os períodos de 

tempo da seca extrema prolongada. A) Entre o período anterior à seca e o período de início 

de seca. B) Entre o período anterior à seca e o período de três meses de seca. C) Entre o 

período anterior à seca e o período de seis meses de seca. Quando a linha vermelha está 
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abaixo da linha verde, indica que o intervalo do levantamento foi dominado por perdas de 

espécies nos locais, e o contrário se a linha vermelha estiver acima da linha verde. 

Com base nos resultados da regressão beta (Fig. 6; Tabela 5), na primeira trajetória 

o tempo de duração da seca extrema prolongada apresentou efeito significativo sobre a 

diversidade beta temporal (p = 0,031), contudo não houve efeito significativo da 

profundidade (p = 0,735). Entretanto, na segunda trajetória ambas as variáveis, 

profundidade (p = 0,157) e tempo (p = 0,301) não apresentaram efeito significativo sobre a 

diversidade beta temporal da comunidade de invertebrados bentônicos. 

Tabela 5. Coeficientes do modelo de regressão beta com valores de TBI como variável 

resposta e a profundidade e o tempo como variáveis preditora. 

Preditores Valor estimado Erro padrão Valor de p 

Intercepto -0,73363 0,22168 0,000935 *** 

Profundidade -0,02240 0,06616 0,734979 

Tempo -0,18031 0,08345 0,030726 * 

 

Figura 6. Efeito da profundidade e do tempo de seca extrema prolongada sob a diversidade 

beta temporal (TBI) da comunidade de invertebrados bentônicos. 
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4 DISCUSSÃO 

A alteração nos padrões de precipitação global decorrentes das mudanças 

climáticas tem causado eventos hidrológicos extremos (Moi et al., 2020; IPCC, 2014). E as 

secas extremas, em particular, podem agir como um forte filtro ambiental, 

comprometendo, consequentemente, toda a estrutura de comunidades biológicas (Chase, 

2007). Contudo, informações sobre os efeitos dessas secas extremas sob a distribuição e a 

composição de comunidades de invertebrados bentônicos em lagos rasos são escassas. 

Verificou-se que a seca extrema prolongada promoveu um forte padrão de 

distribuição aninhada da comunidade de invertebrados bentônicos na maioria dos lagos 

rasos. Tanto a redução da profundidade dos ambientes quanto o tempo de duração da seca 

extrema apresentaram efeito significativo sob o grau de aninhamento, logo, esta estrutura 

pode ser decorrente tanto da variabilidade espacial quanto da variabilidade temporal. 

Contudo, a variabilidade na resposta do aninhamento em função da profundidade, pode ser 

inerente das diferenças entre lagoas, e o efeito do tempo pode ser mais determinante para o 

padrão de aninhamento da comunidade. Por esse motivo, é possível que não houve uma 

interação estatisticamente significativa entre a profundidade e o tempo, apesar de haver 

uma tendência para tal interação. Essa tendência sugere que, se os eventos de secas 

extremas durarem mais, pode-se esperar uma maior redução do volume de água, ou seja, 

da profundidade dos ambientes, e consequentemente, alterações mais intensas sobre o 

padrão de distribuição da comunidade de invertebrados bentônicos que podem permanecer 

por um período mais longo. 

O mecanismo mais provável para explicar o aninhamento observado com o evento 

de seca extrema prolongada é a extinção seletiva (Atmar & Patterson, 1993; Azeria et al., 

2006; Florencio et al., 2011, Chen et al., 2019; Dardanelli & Bellis, 2021). Sob este 

mecanismo, a área é o principal impulsionador de aninhamento de muitas comunidades 

biológicas, pois a perda de espécies segue gradientes de sensibilidade das espécies ao 

tamanho do habitat (Wang et al., 2012, Matthews et al., 2015; Dardanelli & Bellis, 2021). 

Assim, a comunidade de invertebrados bentônicos, que têm grande requisito de área, a qual 

fornece alimento e abrigo, têm maior risco de extinção quando a seca extrema reduz a sua 

área de habitat, ou seja, o volume de água no ecossistema aquático. Corroborando esses 

resultados, outros estudos também encontraram a extinção seletiva como o fator mais 



27 
 

 

comum da distribuição de aninhamento em sistemas com perda de habitat (por exemplo, 

Matthews et al., 2015; Chen et al., 2019; Dardanelli & Bellis, 2021; Dondina et al., 

2022).A média de aninhamento foi maior durante os três meses de seca, condição esta que 

pode ser explicada pelo “débito de extinção”, na qual a perda de espécies sucede-se de 

maneira gradual, ocorrendo tempos depois do evento de perturbação (Tilman et al., 1994; 

Petsch, 2016), neste caso, a seca extrema prolongada, e não de maneira imediata.  

As respostas dos organismos diferem entre as secas sazonais e secas extremas 

(Lake, 2003). Como as secas sazonais são previsíveis, os organismos desenvolveram 

adaptações para sobreviver a estes processos, apresentando uma alta resistência e 

resiliência (Pires et al., 2000; Boulton, 2003). Contudo, as secas extremas são 

imprevisíveis em tempo e duração, portanto a maioria dos organismos ainda não 

desenvolveram adaptações, apresentando, assim, baixas resistência e resiliência (Wright et 

al., 2001; Boulton, 2003, Lake, 2003). Concomitantemente, ambientes em que a seca 

propicia uma maior redução da profundidade do nível de água apresentam mudanças na 

estrutura do habitat, cujas condições são menos favoráveis para a maioria dos 

invertebrados, resultando na perda das espécies mais suscetíveis a estas condições (Chase, 

2007; Stubbington et al., 2015). A redução da profundidade da lagoa reduz também a área 

de habitat e leva ao isolamento do mesmo. Nesse contexto a colonização seletiva parece 

ter uma importância secundária no padrão de distribuição aninhado da comunidade de 

invertebrados bentônicos (Cook e Quinn 1995; Florencio et al., 2011). De acordo com a 

hipótese de colonização seletiva, o isolamento do habitat gera o aninhamento através da 

limitação da dispersão, pois as espécies diferem em sua capacidade de colonizar locais 

distantes (Wang et al., 2012; Dardanelli & Bellis, 2021; Dondina et al., 2022). Isso explica 

o forte aninhamento nos ambientes mais afetados pela profundidade, ou seja, nas lagoas 

mais rasas e sem conexão ao canal principal. Apesar de ambos mecanismos gerarem o 

padrão de distribuição aninhado, muitos estudos apontam que o grau de aninhamento é 

maior quando explicado pela extinção seletiva e em menor grau pela colonização seletiva 

(Loo et al., 2002; Watling & Donnelly, 2006; Matthews et. al., 2015). A colonização 

frequente, por sua vez, tende a reduzir os efeitos da extinção seletiva no grau de 

aninhamento (Loo et al., 2002), e por esse motivo presume-se que houve uma leve redução 

da média de aninhamento durante o período de seis meses de seca.  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1365-2427.2003.01086.x#b82
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Concomitantemente, a composição da comunidade de invertebrados bentônicos 

mudou ao longo do tempo, apresentando uma redução da diversidade beta temporal sob o 

efeito da seca extrema prolongada. Outros estudos também relatam tendências de declínio 

na diversidade beta temporal de diferentes comunidades biológicas (Cook et al., 2018; 

Kuczynski et al., 2017; Larsen et al., 2018). A homogeneização biótica é o processo 

diretamente relacionado a esse aumento na similaridade da comunidade (Olden & Poff, 

2004; Bertoncin et al., 2019; Sarremejane et al., 2021). A severidade ambiental promovida 

pela seca extrema atuou como um filtro permitindo que apenas um subconjunto de espécie 

pudesse sobreviver em tais condições, tornando essas lagoas mais semelhantes, ou seja, 

mais homogêneas ao longo do tempo (Chase, 2007, Petsch, 2016).  

A homogeneização biótica, por sua vez, é mediada pelo ganho ou perda de espécies 

(Olden, Poff, Douglas, Douglas, & Fausch, 2004; Leigh et al., 2019) gerando uma 

comunidade dominada por espécies adaptadas à seca via filtragem ambiental (Leigh & 

Datry, 2017; Leigh et al., 2019). Durante todo o período de seca extrema prolongada o 

componente predominante para a mudança da composição nos ambientes foi a perda de 

espécies. Assim como mencionado no aninhamento, o baixo volume de água e a pouca 

profundidade dos ambientes pode gerar mudanças em toda a estrutura do habitat, impondo 

restrições ambientais que podem atuar na seleção de organismos que são adaptados ou não 

a tais restrições, ou ainda levar ao isolamento desses ambientes, impedindo que os 

organismos se dispersem e encontrem habitats mais adequados para sua sobrevivência 

(Crabot et al., 2019). Nesse contexto, presume-se que a perda de espécies foi o 

componente que mais contribuiu para o declínio da diversidade beta temporal. 

Apesar de haver mudança na composição da comunidade (da diversidade beta 

temporal) esta não foi afetada significativamente pela redução da profundidade dos 

ambientes, apenas pelo tempo de duração da seca extrema prolongada. Dessa forma, a 

perda de espécies durante a seca extrema prolongada parece ser mais determinada pela 

exposição à seca, ou seja, pela variabilidade temporal. No entanto, outras variáveis 

ambientais devem ser mais exploradas, uma vez que a intensidade dessas secas tende 

aumentar no futuro, podendo, assim, levar a redução da diversidade beta temporal também 

pela variabilidade espacial. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em geral, os resultados obtidos nesse estudo evidenciaram um expressivo impacto 

do evento de seca extrema prolongada sobre o padrão de distribuição e a composição da 

comunidade de invertebrados bentônicos nos lagos rasos da planície de inundação. 

Corroborando o que foi predito, os impactos desse evento hidrológico extremo 

promoveram um forte grau de aninhamento da comunidade, em decorrência 

principalmente da extinção de espécies. Nesse contexto, quanto maior o aninhamento de 

uma comunidade, maior a similaridade de espécies entre os locais, ocasionando, 

consequentemente, o declínio da diversidade beta temporal, que também foi corroborado, 

neste caso, por meio da homogeneização biótica entre os ambientes da planície. 

 A compreensão sobre os efeitos da seca extrema prolongada sobre a estrutura de 

comunidades biológicas, em especial a de invertebrados bentônicos, ainda é muito escassa. 

E como a previsão é de que esses eventos extremos aumentem em duração e frequência 

nos próximos anos, os impactos sobre estes invertebrados podem ser ainda mais intensos e 

resultar em uma grande perda da biodiversidade desses ecossistemas aquáticos. Nesse 

sentido, ressalta-se a importância da abordagem de estudos sobre os impactos desses 

eventos hidrológicos extremos e a inferência dos mesmos sobre outros níveis tróficos, 

principalmente sob a influência de outras variáveis ambientais. O padrão de distribuição de 

aninhamento e a diversidade beta temporal aqui analisados foram fundamentais, pois esses 

atributos, antes não estudados em conjunto, mostraram os efeitos negativos da seca 

extrema prolongada sobre os invertebrados bentônicos. Como demonstrado, a partir das 

métricas utilizadas é possível predizer o quanto uma comunidade é resistente ou não à 

filtragem ambiental, contribuindo assim para a previsão da composição e estrutura das 

comunidades biológicas em cenários futuros de ambientes fragmentados pelas secas 

extremas. Podendo, ainda, contribuir para a tomada de decisões por meio de ações de 

manejo que busquem preservar o maior número de ambientes possível, evitando assim, a 

perda de importantes espécies para o ecossistema. 
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