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RESUMO 

 

Os fatores locais e regionais, relacionados às escalas onde predominam processos ecológicos 

e biogeográficos, podem representar importantes elementos na seleção de espécies, em ecossistemas 

aquáticos continentais. Os fatores atuam estruturando espacialmente as comunidades, sobretudo a 

zooplanctônica, por apresentar sensibilidade frente às alterações ambientais. O presente estudo 

objetivou contribuir no conhecimento acerca da composição de espécies do zooplâncton em 

ecossistemas rasos montanos, avaliando o efeito dos fatores locais (aspectos limnológicos e 

heterogeneidade de habitats) e regionais (conectividade e hidroperíodo) sobre a riqueza da 

comunidade zooplanctônica. Para isso, desenvolvemos o estudo em oito lagoas rasas montanas (cinco 

permanentes e três temporárias) na Cordilheira do Espinhaço. As coletas foram realizadas no fim do 

período chuvoso (Fevereiro/Março) em 2015. Foram feitas análises de nutrientes, quantificado a 

conectividade com demais ambientes hídricos e estimada a cobertura de macrófitas (heterogeneidade 

do habitat). A biomassa algal seguiu o mesmo padrão em escala espacial dos nutrientes, sendo os 

valores significamente maiores nas lagoas temporárias. Foram coletados 10.430 organismos, 

classificados em 125 táxons zooplanctônicos. Os resultados indicaram, uma dissimilaridade quanto à 

composição de espécies de zooplâncton, considerando o hidroperíodo das lagoas (temporárias e 

permanentes). As lagoas permanentes apresentaram maior número de táxons em relação às lagoas 

temporárias, que em contrapartida se mostraram locus de espécies raras (Celsinotum candango, 

Euchlanis calpidia, Keratella quadrata, Lecane hornemanni e L. pumila). Lecane bulla e Anthalona 

verrucosa apresentaram ocorrência superior a 60% dos pontos amostrais, podendo ser consideradas 

espécies comuns a lagoas rasas, com diferentes hidroperiodos. As maiores riquezas foram observadas 

nas lagoas cuja cobertura de macrófitas excedeu a 50% da área total, indicando um forte efeito do 

fator local sobre a estrutura da comunidade zooplanctônica. As análises demonstraram ainda que a 

riqueza de táxons de zooplâncton foi determinada pelos fatores locais, sobretudo a cobertura de 

macrófitas, e agem na estruturação da comunidade, os fatores regionais, especialmente o 

hidroperíodo. Assim, a maior diversidade da biota aquática será mantida em paisagens onde grandes 

e pequenas massas de água, temporárias (com espécies endêmicas) e permanentes (com maior número 

de táxons), forem preservadas com sua principal característica de ampla heterogeneidade de habitats.  

Palavras-chaves: Fatores locais e regionais; Lagoas rasas montanas; Riqueza e estrutura de 

comunidade zooplanctônica; Lagoas temporárias e permanentes. 
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ABSTRACT 

 

The local and regional factors, related to the scales where ecological and biogreographic 

processes dominate, can represent important elements in the species selection and evolutionary 

forcings, spatially structuring the communities, especially the zooplanktonic, to show sensitivity 

when facing environmental changes. The main goal of this study was to improve understanding about 

the composition of zooplankton species in shallow, montane ecosystems, evaluating the effect of both 

local (limnological aspects and habitat heterogeneity) and regional (connectivity and hydroperiod) 

factors on the richness of the zooplankton community. In order to do that we developed a study in 8 

shallow montane lakes (five permanent and three temporary) in the Espinhaço Mountain Range. The 

samples were collected at the end of the rainy season (February/March) in 2015. In total 10,430 

organisms, classified in 125 taxon were collected. We analysed the nutrients, quantified the 

connectivity with other hydrologic features and estimated the macrophyte coverage. The results show 

that lakes with different hydroperiods had different zooplankton species composition.  Furthermore, 

the five permanent lakes had a higher number of taxon compared to the other three temporary lakes. 

However, those three lakes appear to be sites of rare species (Celsinotum candango, Euchlanis 

calpidia, Keratella quadrata, Lecane hornemanni e L. pumila). Lecane bulla e Anthalona verrucosa 

occurred in more than 60% of sampling points. The algal biomass followed the same patterns in 

spatial range as the nutrients, being significantly larger in temporary lakes. The greatest richness was 

observed in lakes where the macrophyte coverage was greater than 50% of the total area. The analysis 

demonstrated that the zooplanktonic taxon richness is determined by local factors, mainly the 

macrophyte coverage. And regional factors also influence community structure, namely the 

hydroperiod. Therefore, the highest diversity of aquatic biota will be found and maintained in 

landscapes where big and small water bodies, with both temporary (with their endemic species) and 

permanent (with higher number of taxons) lakes, are preserved. 

Key-words: Local and regional factors; Montane shallow ponds; Richness and zooplankton 

community structure; Temporary and permanent ponds. 
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Introdução 

 

Ambientes aquáticos lênticos, sobretudo as lagoas, têm sido apontadas como 

importantes sistemas modelo no estudo dos mecanismos responsáveis pelos padrões de 

distribuição da diversidade (Srivastava et al., 2004), em decorrência de suas peculiaridades, 

como por exemplo, fronteiras bem definidas na paisagem (ecótonos mais evidentes) (Forbes, 

1887), maior susceptibilidade a distúrbios naturais (heterogeneidade espaço-temporal), maior 

dinâmica biogeoquímica e taxas metabólicas (ciclos de vida curto e maiores taxas de 

especiação) (Giller et al., 2004). As características desses ecossistemas possibilitam também, 

isolar e entender mais rapidamente e com maior rigor o papel individual e interativo de 

fatores ambientais e relações bióticas na determinação dos padrões espaciais da diversidade 

(De Meester et al., 2005). 

Apesar de pequenas massas de água tais como as lagoas rasas, serem o habitat de 

água doce mais comum (De Bie et al., 2008), esses pequenos ecossistemas têm sido apenas 

recentemente reconhecidos como ecossistemas importantes, que mantêm conjuntos de 

espécies únicas contribuindo para a manutenção da biodiversidade (Oertli et al., 2002).  Além 

disso, considerando o zooplâncton, poucos estudos foram realizados no Brasil, em lagoas 

montanas, sobretudo temporárias (Santos- Wisniewski et al., 2002). 

A diversidade de uma comunidade pode ser determinada por processos locais e/ou 

regionais que estão relacionados às escalas onde predominam processos ecológicos e 

biogeográficos (Whittaker, 1972; Cottenie & De Meester, 2004). Mesmo sendo consenso que 

processos locais e regionais conduzem a estrutura da comunidade (Karlson & Cornell, 1998), 

a importância relativa desses fatores sobre a regulação das comunidades continua a ser 

controversa e ainda mal compreendida (Lopes & Caliman, 2008). Enquanto alguns autores 

associam a ideia de que a diversidade de espécies em um ecossistema é o resultado das 

tolerâncias interespecíficas (Teoria do Nicho), outros autores consideram que a estrutura das 

comunidades atuais é o reflexo da capacidade de dispersão e estabelecimento em um 

ecossistema (Teoria Neutra) (Alonso et al.,2006; Cornell & Karlson, 1997; Lawton,1999). 

Dentre os fatores que regem os padrões da diversidade zooplanctônica em lagoas 

montanas, podemos destacar como principais determinantes regionais e locais: aspectos 
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hidrológicos (hidroperiodo) e conectividade (Regionais) e a heterogeneidade ambiental 

(cobertura de macrófitas) e aporte de nutrientes (Locais). 

 

Fatores Regionais e Locais e Sua Influência nos Ecossistemas Aquáticos 

 

• Fatores Regionais 

Isolamento espacial - Conectividade 

O insulamento do ecossistema aquático possibilita a modelagem de uma comunidade 

melhor estruturada e mais coesa com ligações mais fortes entre as espécies (Pujoni, 2010). 

Corpos d'água pequenos e isolados podem abrigar uma grande biodiversidade, devido à 

influência de interações ecológicas e efeitos indiretos, conduzindo a um maior número de 

espécies do que ecossistemas aquáticos maiores e mais profundos (Scheffer et al., 2006). 

Dodson (1992) estudou fatores atuantes na riqueza de espécies de zooplâncton, determinando 

a distância entre ecossistemas aquáticos; seus resultados indicaram que lagos conectados em 

um raio de 20km apresentaram um significativo efeito positivo sobre a riqueza de espécies. 

Entretanto, o isolamento pode reduzir a probabilidade de recolonização, limitar a dispersão 

de determinados organismos, com consequente extinção local e, portanto, reduzir a riqueza 

de espécies (Magnuson et al., 1998).  

 

Hidroperíodo 

O pulso de inundação ainda é considerado uma das principais funções de força que 

regulam a estrutura e o funcionamento das comunidades que vivem nos ambientes lacustres 

(Thomaz et al., 1997; Williams, 2006). Estudos têm demonstrado que o hidroperíodo, e suas 

flutuações sazonais, são fortes elementos que definem a estrutura das comunidades em 

ecossistemas aquáticos rasos (Leandrini, 2002; Zokan & Drake, 2015; Evtimova & Donohue, 

2016). Em lagoas temporárias montanas, o zooplâncton está sujeito a oscilações de 

temperatura, fortes radiações solares e pulsos sazonais de cheia e seca, as quais são decisivas 

na estrutura da comunidade (Nogueira, 2001). De acordo com a Hipótese do Distúrbio 

Intermediário (Connell, 1978), que lida com os efeitos de acontecimentos catastróficos sobre 

comunidades insulares, essas secas periódicas são consideradas uma perturbação drástica 

(Wellborn et al., 1996). De acordo com estudo de Broenmark (1985), a intensidade e 
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frequência das perturbações supostamente aumentam com a decrescente área e, assim, o 

efeito na diversidade de espécies é maior quanto menor for o ambiente. Isso ocorre porque 

lagoas temporárias muitas vezes são pequenas e rasas, sendo vulneráveis a qualquer alteração 

ambiental (drenagem dos solos, precipitação atípica, alterações climáticas, entre outras).  

 

• Fatores Locais 

Aspectos Limnológicos  

Um grande número de estudos realizados em diferentes ecossistemas aquáticos 

sugere a tendência de uma forte relação entre riqueza de espécies e as características 

limnológicas da matriz aquática (Waide et al., 1999). Attayde e Bozelli (1999) estudando a 

comunidade zooplanctônica de uma lagoa costeira, verificaram que variações na 

concentração de nutrientes ao longo de um gradiente espacial (diferentes microhabitats), 

possibilitaram diferenças espaciais na composição de espécies e, portanto, um aumento da 

riqueza de espécies na lagoa como um todo. Em contrapartida, no estudo de Hobaek (2002) 

demonstrou declínio da riqueza de espécies devido à alta produtividade, possivelmente por 

alterações na composição do fitoplâncton (domínio de algas verde-azuladas), bem como 

efeitos secundários da produção (como depleção de oxigênio induzida por alta produtividade 

em lagos menores). 

 

Heterogeneidade de habitats 

De acordo com a hipótese de Heterogeneidade de Habitats de MacArthur & 

MacArthur (1961), um aumento no número de habitats leva a um aumento na diversidade de 

espécies devido a uma expansão no número de dimensões de nichos. Além disso, ambientes 

mais heterogêneos poderiam levar a uma coexistência entre espécies competidoras (Atkinson 

& Shorrocks, 1981). O desenvolvimento da região litorânea, sobretudo da cobertura de 

macrófitas aquáticas, e a heterogeneidade de substratos (macrófita, sedimento, pedras) em 

ecossistemas aquáticos, parecem ser determinantes no número de microhabitats e na riqueza 

de espécies (Pennak, 1966; Paterson, 1993). 

 

Os principais fatores locais e regionais atuantes nas lagoas montanas, podem 

representar importantes elementos na seleção de espécies e forçantes evolutivos, estruturando 
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espacialmente as comunidades (Fagre et al., 2003; Eskinazi-Sant’Anna et l., 2011). Os três 

grupos zooplanctônicos mais representativos dos ecossistemas continentais, Copepoda, 

Rotifera e Cladocera, diferem em suas estratégias adaptativas (Allan, 1976), entre elas o 

potencial reprodutivo, ciclo de vida, a capacidade competitiva e a estruturação de dispersão 

e resistência (Gannon & Stemberger, 1978; Dodson et al., 2005; Pedrozo & Rocha, 2005).  

As diferenças nessas estratégias levam a consequências diretas nas flutuações da abundância 

e na distribuição espacial de cada grupo e, por extensão, no seu potencial de estabelecimento 

em ambientes temporários, sujeitos a flutuações ambientais extremas. Assim, a comunidade 

zooplanctônica pode ser considerada um modelo adequado para averiguar as influências dos 

fatores locais e regionais em comunidades aquáticas, por apresentar sensibilidade frente às 

alterações ambientais e responder rapidamente a esses efeitos (Dantas-Silva & Dantas, 2013).  

Os ecossistemas aquáticos montanos rasos são ambientes singulares, e têm recebido 

pouca atenção dos ecólogos aquáticos, especialmente no Brasil, onde a inserção geográfica 

restringe a ocorrência desses ambientes. Em Minas Gerais, entretanto, existe uma 

representatividade significativa de lagoas montanas. A Serra do Espinhaço pode ser 

considerada a única cordilheira do Brasil, estendendo-se pelo estado mineiro e Bahia,  pois é 

singular em sua forma e formação (Rezende & Salgado, 2011). Há mais de um bilhão de anos 

em constante movimento, é uma cadeia de montanhas bastante longa e estreita, entrecortada 

por picos e vales, repleta de lagoas e rios (Derby, 1966; Neves et al., 2005). As investigações 

dos ambientes aquáticos montanos são ainda escassas e ganham importância ainda maior em 

áreas prioritárias para preservação ambiental, como o Espinhaço, que comporta elevado grau 

de biodiversidade e foi definida como Reserva da Biosfera (Gontijo, 2008).  

O presente estudo teve como principal objetivo contribuir no conhecimento acerca da 

composição de espécies do zooplâncton em ecossistemas rasos montanos, e avaliar o efeito 

dos fatores locais (aspectos limnológicos e heterogeneidade de habitats) e regionais 

(conectividade e hidroperiodo) sobre a riqueza da comunidade zooplanctônica. Os resultados 

constituirão a base para o entendimento dos principais mecanismos seletivos, fatores locais 

e regionais, que direcionam a diversidade do zooplâncton em lagoas montanas tropicais. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cordilheira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Montanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vale
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Hipóteses 

 

• Hipótese [1] Fatores regionais podem ser fundamentais na configuração atual da 

diversidade de espécies do zooplâncton em lagoas montanas. Dentre estes, o hidroperíodo 

será determinante para a riqueza da comunidade zooplanctônica. Lagoas temporárias 

apresentarão menor riqueza de espécies que lagoas permanentes.  

 

Premissa: Em lagoas temporárias de altitude, a baixa riqueza de espécies e a produção de 

mecanismos de resiliência (ovos de resistência) indicam um padrão de especialização na 

comunidade, a estrutura atual do zooplâncton será um reflexo das guildas mais adaptadas a 

amplas variações ecossistêmicas. Distúrbios hidrológicos afetarão decisivamente a 

composição e heterogeneidade das assembléias zooplanctônicas. 

 

•  Hipótese [2] A diversidade de zooplâncton nas lagoas montanas é determinada pelos fatores 

locais (aporte de nutrientes e cobertura de macrófitas) e regionais (isolamento espacial e 

hidroperíodo), agindo conjuntamente e com poder de ação similar.  

 

Premissa: A heterogeneidade topográfica, os gradientes ambientais e o isolamento ecológico 

dos lagos rasos de altitude podem resultar em altos níveis de biodiversidade e endemismo. 

Favorecendo a diversidade em decorrência dos processos locais e regionais, que permeiam 

os ecossistemas e estes não parecem ser independentes, a interação entre eles parece ser mais 

importante em gerar padrões de diversidade. 

 

 

Materiais e Métodos 

 

Descrição dos sítios amostrais 

Foram selecionadas oito lagoas rasas (<3,0m de profundidade máxima) (Figura 1, em 

Apêndice) situadas na Cordilheira do Espinhaço, MG. À exceção das lagoas Coutos e 

Grande, localizadas na Serra do Gandarela, as demais encontram-se em Unidades de 
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Conservação: Parque Nacional da Serra do Cipó, Parque Estadual do Itacolomi e Parque 

Estadual Serra do Ouro Branco (Tabela I). 

 

A cadeia do Espinhaço é um grande divisor de biomas, comportando um mosaico 

fitofisionômico, com predomínio de floresta estacional semi-decidual e cerrado. Os campos 

rupestres de altitude aparecem como refúgios isolados em meio aos domínios maiores 

(Mittermeier et al., 1999). O Espinhaço possui cumes acima de dois mil metros e média de 

aproximadamente 1.300 metros (Rezende & Salgado, 2011). A pluviosidade média anual é 

de 1400 mm, concentrada nos meses mais quentes, de outubro a março (Augustin et al., 

2011). Os dados pluviométricos fornecidos pelo INPE, para o Estado de Minas Gerais, 

sugerem um decréscimo progressivo na precipitação nos últimos anos (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Pluviosidade dos anos de 2000 a 2015 no Estado de Minas Gerais. Dados obtidos no INPE. 

 

Métodos de coleta e Análises de Amostras 

Para a seleção dos ambientes amostrais, foram considerados aspectos como tamanho 

e profundidade das lagoas, cobertura de macrófitas, altimetria, conectividade com outros 

ecossistemas aquáticos (uma medida indireta de isolamento espacial) e hidroperíodo 

(permanentes ou temporárias). As amostragens foram realizadas ao final do período chuvoso 

(Fevereiro/Março de 2015), sempre no período diurno. 
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Para determinar a altimetria dos lagos, foi utilizado altímetro (Oregon) com precisão 

de 1 metro. Com auxílio de ferramentas do Google Earth foi calculado o perímetro das lagoas 

e a distância da conectividade com outros ambientes aquáticos (isolamento espacial). Os 

dados de latitude, longitude e altitude, foram organizados em uma matriz de dados espaciais 

e utilizados na comparação com outros dados ambientais (Rovere, 1992). 

Para estimar o efeito regional relacionado ao isolamento das lagoas, foi considerado 

o aspecto de conectividade das lagoas (efeito do isolamento). Para tanto, a conectividade foi 

classificada em um modelo binário arbitrário de presença de conexão com um ecossistema 

aquático próximo (1) ou ausência de conexão (0). Esses valores foram considerados nas 

análises multivariadas, como uma variável independente para explicar a variação na riqueza 

de espécies zooplanctônicas e o grau de similaridade taxonômica entre as lagoas.  

Para determinar as categorias de hidroperíodo (permanentes ou temporárias), foram 

utilizados dados de estudos prévios realizados nas lagoas (Dias, 2014; Moreira et al., 2011) 

e as informações fornecidas pela administração das Unidades de Conservação. 

Para a coleta de amostras, cada lagoa foi dividida espacialmente em quatro 

quadrantes, sendo o traçado orientado com auxílio de uma bússola, no sentido Norte-Sul e 

Leste-Oeste. Em cada quadrante delimitado foram obtidas amostras de água e de plâncton, 

na região marginal e na região central de cada quadrante, totalizando oito pontos amostrais 

por lagoa. Entretanto, nas lagoas Coutos e Ossada (com baixo volume hídrico, ambas 0,3m 

de profundidade máxima), foi necessário definirmos dois pontos amostrais, uma coleta 

realizada na região central e outra na região da margem, para representação do ecossistema 

aquático.  

A temperatura (oC), pH, oxigênio dissolvido (mg/L), sólidos totais dissolvidos (mg/L) 

e a condutividade (μS.cm-1) foram obtidos utilizando-se uma sonda Multiparâmetro Horiba 

U-50. A profundidade da lagoa foi obtida com profundímetro de cabo graduado e a 

penetração vertical da luz solar foi estimada com disco de Secchi. 

A estrutura e complexidade do habitat, ponderando a cobertura de macrófitas, foi 

estimada seguindo o delineamento dos pontos amostrais. Para isso, a área de abrangência em 

cada ponto foi concebida com um quadrat de 50 x 50 cm, e a partir de observação visual, a 

proporção da área coberta por vegetação aquática foi estimada, obedecendo ao seguinte 

ranqueamento: 0, 25, 50, 75 ou 100% da região amostral (Golçalves et al., 2004).  
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As amostras de água obtidas com garrafa tipo Van Dorn foram armazenadas em 

recipientes plásticos e levadas para o laboratório. As concentrações de fósforo total e 

nitrogênio total na água foram determinadas após a digestão de amostras com persulfato de 

potássio, pelo método do ácido ascórbico, segundo APHA (1998). Para a determinação da 

clorofila-a (µg.L-1) alíquotas de ca. 300ml  foram filtradas em filtros de fibra de vidro GF/C 

(Whatmann 47mm). As concentrações de clorofila-a foram obtidas por espectrofotometria, 

seguindo a descrição de Jerpersen & Christoffersen (1988).   

O zooplâncton foi obtido através de amostras de água (30 litros por ponto amostral) 

coletadas verticalmente e integradas (superfície, meio e fundo), com garrafa tipo Van Dorn. 

As amostras foram filtradas em rede de plâncton com abertura de malha de 68µm e 

preservadas em formol 4% tamponado com sacarose e coradas com rosa de bengala. (Pinto-

Coelho, 2004). 

Para a identificação e separação em táxons, os organismos foram triados com auxílio 

de câmara de Sedgwick-Rafter sobre microscópio (Olympus CX31), com câmara fotográfica 

acoplada (Olympus SC30). Para obtenção das fotografias os exemplares foram colocados em 

lâminas e fotografados íntegros e após a dissecação de partes do corpo, ressaltando seus 

detalhes de estruturas e características úteis para identificação, principalmente nos Cladocera 

o poro cefálico (Kotov et al.,2013), nos Copepoda a quinta pata (Fuentes-Reinés et al., 2015) 

e nos Rotifera o trophy (Segers, 1995) (Figura 2). Para o estudo taxonômico e ecológico 

do zooplâncton, foram consultadas as seguintes obras: Elmoor-Loureiro (1997); Dumont 

(1994); Koste (1978); Matsumura-Tundisi (1986); Reid (1985); Segers (1995) (2007); 

Dussart & Defaye (1995) e conferidos com especialistas quando necessário. Os indivíduos 

separados foram conservados em formol 4% e depositados no Laboratório de Ecologia 

Aquática da UFOP. 
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Figura 3: Estruturas e características para identificação. Euchlanis triquetra: corpo (a), posição ventral (b), 

trophy (c). Anthalona verrucosa: corpo (d), pós-abdome (e), poro cefálico (f). Argyrodiaptomus furcatus: 

corpo (g), procedimento de dissecação (h), quinta pata (i). 

 

Para análise quantitativa do zooplâncton, as amostras permaneceram decantando por 

24 horas, posteriormente foram reduzidas cuidadosamente a 50ml de precipitado, então 5 

sub-amostras de 1mL foram extraídas do meio homogeneizado, assim analisado e computada 

a riqueza e abundância. Posteriormente, toda a amostra foi vista realizando busca ativa com 

a finalidade de encontrar espécies raras (Frontier, 1981). A partir da contagem das amostras, 

os dados receberam tratamento numérico através dos cálculos de densidade e abundância 

relativa % (ind.L-3) (Lopes; Vale; Brandini, 1998). 

As espécies zooplanctônicas foram agrupadas em três categorias de constância de 

ocorrência: Espécie constante: presente em mais de 50% das amostras. Espécie acessória: 

presente em 25-50% das amostras. Espécie acidental: presente em menos de 25% das 

amostras (Malabarba et al., 2004). 
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Análises Estatísticas  

A normalidade dos dados foi inicialmente avaliada com teste Shapiro-Wilk, seguida 

por ANOVA e análise Post-hoc de resíduos, avaliando a distribuição empírica dos dados. 

Para direcionar e indicar tratamentos e estatísticas posteriores foram realizadas análises 

exploratórias dos dados utilizando-se de gráficos Box Plot (expondo características de 

locação, dispersão, assimetria, comprimento da cauda e outliers; o centro da distribuição é 

indicado pela linha da mediana; a altura do retângulo representa a dispersão e apreende 50% 

dos valores do conjunto de dados). As análises estatísticas compreenderam como fatores 

fixos: riqueza e abundância relativa do zooplâncton e incorporadas como fatores aleatórios e 

aninhados: hidroperíodo (permanente ou temporária), dados limnológicos, cobertura de 

macrófitas e isolamento das lagoas (conectividade). 

Análises para Hipótese [1] 

- Para apresentação dos dados de riqueza zooplanctônica por lagoas, e da abundância relativa 

por grupo do zooplâncton em cada lagoa, elaboramos gráficos (Box Plot e de barras) como 

recurso para apresentar os resultados e comparações.  

- Para determinar a suficiência amostral e o padrão de acumulo de espécies entre lagoas 

permanentes e temporárias, foi realizada Curva de Acumulação de Espécie.  

- Para avaliar a significância das diferenças na estrutura de comunidade entre as lagoas 

temporárias e lagoas permanentes realizamos Análise de Variância Permutacional Não 

Paramétrica (PERMANOVA com NMDS). 

Análises para Hipótese [2] 

- Para determinar as paridades de riqueza e abundância do zooplâncton, na região 

central e marginal de cada lagoa, realizamos análise de agrupamento Cluster com o índice de 

Jaccard para o cálculo da matriz de dissimilaridade e o método de ligação UPMGA para a 

construção do dendrograma. 

- Para apresentação de dados da cobertura de macrófitas e riqueza do zooplâncton, 

elaboramos gráficos (Box Plot) como recurso para apresentar os resultados e comparações. 
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A princípio foram geradas análises incluindo tipos e arquitetura de macrófitas, entretanto as 

lagoas não apresentaram diferenças na composição de vegetação aquática, no nosso caso, 

portanto, optamos por quantificar o percentual de cobertura das macrófitas em cada ambiente 

aquático.  

- Para particionar a fração de explicação das variáveis preditoras (fatores locais e 

regionais) sobre a composição de espécies dos principais grupos de zooplâncton (Cladocera, 

Rotifera e Copepoda), realizamos Análise de Redundância Parcial RDA (Legendre & 

Legendre 1998; Beisner et al. 2006).  

- Para testar as diferenças entre os tratamentos e a influência das variáveis cobertura 

de macrófitas (fator local) e hidroperíodo (fator regional) na riqueza zooplanctônica, 

realizamos GLM, respectiva análise de variância (ANOVA) e teste para avaliar 

quantitativamente a relação entre o resultado do experimento e a distribuição esperada para 

o fenômeno. 

 As análises foram realizadas no programa R utilizando os pacotes ‘vegan’ e ‘labdsv’ 

(Oksanen et al., 2013). 

Resultados 

• Hipótese [1] Fatores regionais podem ser fundamentais na configuração atual da 

diversidade de espécies do zooplâncton em lagoas montanas. Dentre estes, o hidroperíodo 

será determinante para a riqueza da comunidade zooplanctônica. Lagoas temporárias 

apresentarão menor riqueza de espécies que lagoas permanentes. 

Composição, Riqueza e Abundância do Zooplâncton 

Um total de 125 táxons foram encontrados nos ambientes estudados, incluindo 21 de 

Copepoda, 30 de Cladocera e 74 de Rotifera. A maior riqueza do zooplâncton foi observada 

no conjunto de cinco lagoas permanentes, com 101 táxons (19 de Copepoda, 23 de Cladocera 

e 59 de Rotifera). Nas três lagoas temporárias, foi registrado um total de 66 táxons (7 de 

Copepoda, 17 de Cladocera e 42 de Rotifera) (Tabela II, em Anexo). 
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O gráfico Box Plot de riqueza por lagoas evidencia que entre as lagoas permanentes, 

a lagoa do Boi apresentou maior número de táxons (63), e entre as temporárias, a lagoa dos 

Coutos (32) mostrou maior riqueza. Em oposição, a lagoa Grande (12) e das Pedras (20) 

presentaram os menores números de espécies de zooplâncton dos sítios estudados (Figura 4). 

 

Figura 4. Riqueza vs. Lagoas. Número de táxons das lagoas permanentes: Boi, Gorila, Grande, 

Pedras, Rasgada; e das lagoas temporárias: Coutos, Ossada e Seca. 

A lagoa Grande, além de apresentar menor riqueza é a única lagoa em que foi 

encontrada maior número de espécies de Copepoda (ordem Cyclopoida em quase a 

totalidade) em relação aos demais grupos (Rotifera e Cladocera). Nas outras lagoas estudadas 

observamos determinado padrão, maior riqueza de Rotifera, seguido por Cladocera e 

posteriormente Copepoda (Figura 5). 
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Figura 5. Abundância relativa (%) por grupo do zooplâncton em cada lagoa. 

 

A maior riqueza das lagoas permanentes, torna-se clara observando-se as curvas de 

rarefação de espécies na Figura 6. A primeira curva refere-se ao grupo de cinco lagoas 

permanentes e a curva menor corresponde ao conjunto de três lagoas temporárias. As curvas 

de acúmulo de espécies por amostragem, chegaram próximas à assíntota indicando que as 

amostras estão com boa representatividade da riqueza real das lagoas. Mesmo considerando 

um menor n amostral (3 lagoas), a diversidade máxima de espécies nesses ambientes alcança 

sua assíntota com um menor esforço amostral. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0031-10492011002300001
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Figura 6. Curvas de rarefação de espécies para o conjunto de cinco lagos permanentes e três temporárias. 

 

No conjunto total de lagoas foram amostrados 10.430 indivíduos, sendo as espécies 

mais abundantes das lagoas temporárias: Ephemeroporus tridentatus (22,1%), Lecane 

lunares (18,2%) e Ephemeroporus barroisi (6,9%). Nas lagoas permanentes os táxons mais 

abundantes foram: Alonella dadayi (7,9%), Macrothrix squamosa (5,2%) e Polyarthra 

dolichoptera (4,6%) (Tabela II, em Anexo). 

Na classificação das espécies quanto à constância de ocorrência, Lecane bulla e 

Anthalona verrucosa foram as que tiveram maiores valores (> 60% dos pontos amostrais). 

Além destas espécies, Alonella dadayi, Ilyocryptus spinifer, Anuraeopsis fissa e Bdelloidea 

foram constantes (>50%). Vinte e duas espécies foram acessórias (25-50%) e noventa e sete 

foram acidentais (<25%). Dentre as espécies acidentais, 20 apresentaram freqüência menor 

que 1%. Encontramos em apenas uma amostragem as espécies: Celsinotum candango, 

Diaphanosoma spinulosum, Euchlanis calpidia, Keratella quadrata, Moina macropora, 

Lecane hornemanni e L. pumila, estas duas últimas localizadas nas lagoas permanentes e as 

demais nas lagoas temporárias (Tabela II, em Anexo). 
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Comparação das Lagoas Permanentes e Temporárias 

A análise de variância permutacional não paramétrica (PERMANOVA com NMDS) 

indica dois aglomerados bem definidos, com ocorrência de outliers que representam as lagoas 

temporárias que estavam com baixo volume de água (Lagoa dos Coutos e da Ossada) (Figura 

7). A composição de espécies de zooplâncton difere significamente entre o grupo de lagoas 

permanentes e lagoas temporárias (Tabela III). A análise é aplicada à matriz de similaridade 

de Bray-Curtis. Foram realizadas 999 permutações. 

 

 

Figura 7. Estrutura de comunidade entre as lagoas temporárias e permanentes. PERMANOVA com NMDS 

demonstrando os agrupamentos de similaridade. 

 

Tabela III. Resultado da PERMANOVA com NMDS demonstrando os agrupamentos de 

similaridade.  

 

Variável resposta Variável explicativa Grau de liberdade p- Valor 

Riqueza Hidroperíodo 4 0.001 
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• Hipótese [2] A diversidade de zooplâncton nas lagoas montanas é determinada pelos fatores 

locais (aporte de nutrientes e cobertura de macrófitas) e regionais (isolamento espacial e 

hidroperíodo), agindo conjuntamente e com poder de ação similar.  

 

Aspectos Limnológicos 

Um sumário das características gerais e limnológicas das lagoas estudadas está 

apresentada na Tabela I. A análise de variância (ANOVA) seguida por Análise de contrastes, 

indicaram que as lagoas podem ser consideradas heterogêneas do ponto de vista limnológico 

(Tabela IV, em Anexo), sendo significamente diferentes em praticamente todos os aspectos, 

entre as lagoas.  

A temperatura da água foi relativamente alta, dentro do esperado para a época da 

coleta (verão), mas pode-se observar um discreto efeito da altimetria na temperatura média 

da água nas lagoas. As lagoas com altitude próxima a 1000 m.a.n.m. apresentaram as maiores 

médias térmicas (>25oC), enquanto águas mais frias foram registradas nas lagoas em maiores 

altitudes (menor temperatura de 18.6 oC na lagoa Grande (1425 m.a.n.m). 

No que se refere ao potencial hidrogeniônico (pH), as lagoas apresentaram tendências 

de águas levemente acidas a alcalinas, com valores variando entre 7,31 (Coutos) e 5,79 

(Seca). A transparência da água foi relativamente alta nas lagoas, na Rasgada e Pedras 

principalmente, alcançaram quase a totalidade da profundidade máxima. Nas demais lagoas, 

a transparência da água foi bastante influenciada pelos densos bancos de macrófitas 

submersas e/ou baixa profundidade da coluna d’água (Gorila, Coutos e Ossada). 

Quanto à condutividade os valores foram altos, com amplitude de 218 µS/cm-1, 

(Coutos) a 295 µS/cm-1 (Gorila), com alto grau de correspondência com a concentração de 

sólidos totais em suspensão. 

As lagoas estudadas podem ser caracterizadas como ambientes extremamente 

enriquecidos em termos de nutrientes na água. Valores elevados de fósforo total e nitrogênio 

total caracterizaram, de forma geral, as lagoas estudadas. As lagoas Coutos e Ossada se 

destacaram apresentando valores de 0.11 e 0.16 mg.L-1 de concentração de fósforo total e as 

demais lagoas variaram entre 0,02 e 0,06 mg.L-1. As lagoas Boi e Pedras mostraram maiores 

valores de nitrogênio total (ambas 1,12 mg.L-1), em oposição as lagoas Gorila e Grande, que 
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apresentaram menor concentração (0,55 e 0,57 mg.L-1, respectivamente). A biomassa algal, 

também seguiu o mesmo padrão em escala espacial dos nutrientes. As concentrações de 

clorofila-a atingiram máximas de 19,66µg.L-1 e mínimas de 10,07µg.L-1, à exceção das 

lagoas Coutos e Ossada, que tiverem concentrações consideravelmente maiores (65,7 e 71,46 

µg.L-1, respectivamente). 

 

Heterogeneidade do Habitat - Efeitos sobre a riqueza espacial do zooplâncton nas lagoas 

A análise de agrupamento (Índice da Jaccard) mostrou que as regiões marginais e 

centrais de cada lagoa, no geral, apresentaram paridade, indicando que as lagoas não possuem 

diferenciação na composição de espécies entre seus mesohabitats. A lagoa Grande (com 

maior perímetro), apresentou diferenciação entre os mesohabitats centrais e marginais e com 

estrutura de comunidade mais discrepante em relação as demais lagoas (Figura 8). 

 

Figura 8. Paridades da composição zooplanctônica das amostragens da região central e marginal de cada 

lagoa. Cluster com índice de Jaccard para o cálculo da matriz de dissimilaridade. 

 

A heterogeneidade de habitat (cobertura de plantas aquáticas) parece ter um efeito 

significativo positivo sobre a diversidade de espécies do zooplâncton, como demonstra a 



18 
 

Figura 9. As maiores riquezas são observadas nas lagoas cuja cobertura de macrófitas excede 

a 50% da área total (ANOVA, p=0.001). 

 

Figura 9. Variação da riqueza de espécies zooplanctônica e o percentual de cobertura de macrófitas. 

Porcentagens estimadas: 0% ausência de macrófitas; 25% de cobertura; 50% de cobertura; 75% de cobertura; 

e 100% ambiente totalmente coberto por plantas aquáticas. 

 

 

As lagoas Grande e Pedras apresentaram porcentagem mínima de cobertura de 

macrófitas (0–25%); a lagoa Rasgada mostrou aspectos intermediário, com cobertura de 

plantas aquáticas em 50% de sua área total, enquanto as demais lagoas apresentaram maior 

percentual de cobertura de macrófitas (75-100%) (Tabela I). 

 

Principais Fatores Locais e Regionais que Influenciam a Riqueza Zooplanctônica 

O efeito de colinearidade dos fatores locais e regionais, pode ser percebido na 

intersecção dos círculos, demonstrado na Análise de Redundância (RDA) (Figura 10). 

Apesar da ocorrência comum em todas as lagoas dos principais grupos zooplanctônicos, 

(Cladocera, Rotifera e Copepoda), de uma certa variação local e pouca regional, a variação 

regional tem pouco efeito sobre o conjunto da variação regional. A representação da RDA 

indica a maior influência dos fatores locais (estrutura do habitat) sobre a composição e 

riqueza do zooplâncton. (Tabela V). 
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Figura 10. Representação espacial do particionamento da variação (RDA). Referente ao grupo Cladocera: I, 

Rotifera: II e Copepoda: III. Corresponde aos fatores: locais: a; regionais: b e ambos fatores: c. 

 

 

Tabela V. Resultado do Diagrama de Venn (RDA) verificando a influência dos fatores locais 

e/ou regionais na riqueza do zooplâncton 

 

  Variável resposta Variável explicativa Grau de liberdade p- Valor Permutações 

Rotifera Riqueza Fatores locais e regionais 48 0.001  999 

Cladocera Riqueza Fatores locais e regionais 49 0.001 999 

Copepoda Riqueza Fatores locais e regionais 45 0.001 999 

 

 

Como as análises anteriores não indicaram um padrão em que se possa observar que 

nas lagoas estudadas, os aspectos limnológicos (fator local) e isolamento espacial (fator 

regional) possuem relevante ação na riqueza zooplanctônica, foi realizada uma análise em 

Modelos Lineares Generalizados (GLM), para identificar o quanto a riqueza é determinada 

pelos demais fatores: cobertura de macrófitas (fator local) e hidroperíodo (fator regional).               
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Realizando o GLM e respectiva análise de variância, identificamos que os valores 

observados são aceitos e regidos pelo modelo desenvolvido (Tabela VI). O desvio do Modelo 

Proposto (94.034) é aproximadamente três vezes menor que o desvio do Modelo Nulo 

(297.923). O modelo Nulo prediz que outras variáveis e não a proposta, explicam melhor o 

resultado do que o modelo científico proposto, o que não aconteceu (AIC:332.18). Portanto 

o modelo proposto explica bem os dados, enfatizando que o hidroperíodo (p=0.00754) 

também atua na estruturação da comunidade, mas a presença de macrófitas (p=2,65-07) tem 

maior influência na determinação da riqueza zooplanctônica 

 

Tabela VI. Resultado do GLM indicando maior influência da cobertura de macrófitas em 

relação ao hidroperíodo, na riqueza de espécies de zooplâncton. 

 

Variável resposta Variável explicativa Distribuição de erro  p- Valor 

Riqueza Cobertura de macrófitas(0-25%) Poisson 2,65E-07 

Riqueza Cobertura de macrófitas(25-50%) Poisson 2,65E-07 

Riqueza Cobertura de macrófitas(50-75%) Poisson 2,65E-07 

Riqueza Cobertura de macrófitas(75-100%) Poisson 2,65E-07 

Riqueza Hidroperiodo Poisson 0,00754 

    
Desvio Modelo Nulo: 297.923 de 49 graus de liberdade 

  
Desvio Modelo Proposto: 94.034 de 36 graus de 
liberdade   

AIC: 312.18       

 

 

DISCUSSÃO 

• Hipótese [1] Fatores regionais podem ser fundamentais na configuração atual da 

diversidade de espécies do zooplâncton em lagoas montanas. Dentre estes, o hidroperíodo 

será determinante para a riqueza da comunidade zooplanctônica. Lagoas temporárias 

apresentarão menor riqueza de espécies que lagoas permanentes. 

 As cinco lagoas permanentes apresentaram maior número de táxons em relação as 

três lagoas temporárias, corroborando nossa hipótese. As curvas de acúmulo de espécies por 

amostragem, chegaram próximas à assíntota demonstrando boa representatividade da riqueza 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0031-10492011002300001
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real das lagoas. Foram encontrados 125 táxons nos ambientes estudados. Com exceção da 

Grande, as lagoas apresentaram determinado padrão na constituição de seus grupos, maior 

riqueza de Rotifera, seguido por Cladocera e posteriormente Copepoda. A lagoa Grande, 

apresenta grande perímetro e insignificante presença de macrófita e se mostrou bastante 

discrepantes, na estrutura de comunidade, dos demais ambientes. Os grupos de lagoas com 

hidroperíodo diferente (temporárias ou permanentes), se mostraram dissimilares no quesito 

de composição de espécies de zooplâncton. 

• Hipótese [2] A diversidade de zooplâncton nas lagoas montanas é determinada pelos fatores 

locais (aporte de nutrientes e cobertura de macrófitas) e regionais (isolamento espacial e 

hidroperíodo), agindo conjuntamente e com ação similar. 

A biomassa algal, seguiu o mesmo padrão em escala espacial dos nutrientes, sendo 

os valores significamente maiores nas lagoas temporárias. Análise de agrupamento mostrou 

que as regiões marginal e central de cada lagoa não possuem diferenciação pronunciada, mas 

a maior riqueza acompanhou espacialmente a maior cobertura de macrófitas. As maiores 

riquezas são observadas nas lagoas cuja cobertura de macrófitas excede a 50% da área total. 

No conjunto das lagoas permanentes há maior variação de número de táxons de uma lagoa 

para outra, em relação ao grupo das temporárias, que ocorre maior homogeneidade de 

riqueza. A análise RDA demonstrou que a riqueza de táxons de zooplâncton é determinada 

pelos fatores locais (sobretudo pela cobertura de macrófitas), e os fatores regionais 

(hidroperíodo e isolamento) somente demonstram ação sob a comunidade quando estão em 

conexão com os fatores locais. A cobertura de macrófita (fator local) se mostrou mais 

importante no favorecimento da diversidade em relação ao hidroperíodo (fator regional) 

demonstrados na análise de GLM.  

Composição, Riqueza e Abundância do Zooplâncton  

As lagoas rasas montanas, classificadas em permanentes e temporárias, apresentaram 

determinado padrão na riqueza de zooplâcton em que Rotifera foi o grupo de maior número 

de táxons, seguido por Cladocera e por último Copepoda (com exceção da lagoa Grande). As 

lagoas temporárias demonstraram riqueza mais discrepante entre os grupos, sendo 

encontrado seis vezes mais rotíferos do que copépodes.  A riqueza de rotíferos deve ser 



22 
 

favorecida devido ao maior espectro de recursos associados à diferenciação de nichos 

provido pela presença da vegetação aquática e alta taxa reprodutiva (Nogrady, 1993; 

Andreoli & Carneiro, 2005). Os cladóceros são favorecidos nesses ambientes pela associação 

às macrófitas, alimentado-se basicamente de algas e perifíton (Sipaúba-Tavares & Rocha, 

2001; Serafim Jr., 2003). Por outro lado, os copépodos possuem distribuição geográfica mais 

restrita por serem mais sensíveis às alterações das variáveis ambientais (Matsumura-Tundisi 

e Tundisi, 2003), assim copépodes estavam em baixa abundância ou ausentes nos ambientes 

de hidroperíodo permanente estudados, possivelmente também porque zooplânctons de 

tamanho maior ficam mais evidentes e vulneráveis a predação, sobretudo de peixes e 

macroinvertebrados.  

Comparação das Lagoas Permanentes e Temporárias   

O grupo das lagoas temporárias e o das permanentes demonstraram dissimilaridade 

na composição de espécies de zooplâncton (Tabela III), na análise de PERMANOVA com 

NMDS. Espécies que vivem em lagoas rasas temporárias podem estar ausente em lagoas 

permanentes uma vez que predadores como peixes planctívoros seletivamente poderão 

eliminá-los; espécies que vivem em lagoas permanentes podem estar ausentes em lagoas 

temporárias, porque estas não suportariam o estresse físico da secagem da lagoa. Assim 

ambientes com hidroperiodo temporário e permanente potencialmente possuem alternativas 

de tipos de comunidades zooplânctonicas, com diferentes conjuntos de espécies (Wellborn 

et al., 1996). A análise de variância demonstrou outliers que representam as lagoas 

temporárias, que estavam com baixo volume de água (Lagoas Coutos e Ossada) (Figura 7), 

possivelmente acarretando em alterações de suas características interferindo no número de 

táxons. A baixa riqueza dessas lagoas com reduzido volume hídrico e altas produtividades 

possivelmente é devido a mudanças na composição do fitoplâncton (por exemplo, domínio 

de determinadas algas), bem como efeitos secundários da produção. 

As lagoas temporárias estudadas, corroborando com nossa hipótese, apresentaram 

riqueza zooplanctônica menor em comparação as lagoas permanentes. No estudo de 

Collinson et al (1995) e Waterkeyn et al (2008), os resultados foram semelhantes, números 

de espécies aquáticas menores nas lagoas temporárias comparada com lagoas permanentes. 

Em lagoas temporárias sobretudo de altitude, a comunidade zooplanctônica está sujeita a 
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oscilações extremas de temperatura, fortes radiações solares e pulsos sazonais de cheia e 

seca, as quais interferem na dinâmica de suas populações (Nogueira, 2001), por mais que 

ocorra certa resiliência, condições ambientais tornam-se desfavoráveis para alguns táxons. 

Aspectos Limnológicos 

Os parâmetros limnológicos das lagoas estudadas no geral, sugerem um indicativo de 

ambientes mesotróficos (Brasil, 2005). As lagoas temporárias Coutos e Ossada, entretanto, 

apresentaram características de ambientes húmicos, com visível concentração de matéria 

orgânica, excesso de nutrientes e turbidez. Possivelmente esses atributos foram decorrentes 

de um baixo volume de água devido a uma sequência de anos com menor pluviosidade no 

estado de Minas Gerais. Lagoas temporárias são largamente afetadas pela precipitação e 

escoamento superficial, que determinam seu hidroperíodo, e pela geomorfologia da região, 

que caracteriza sua bacia local (Williams, 2006). Provavelmente, as características 

limnológicas das lagoas com baixo volume hídrico interferiram na composição da 

comunidade de zooplâncton, mostrando favorecimento de organismos pioneiros na 

colonização e na eclosão de ovos, conhecidos pela produção de cistos resistentes a 

ressecamento, como exemplo a Eulimnadia colombiensis (Timms, 2003), com presença 

expressiva nas lagoas temporárias. Entretanto, a lagoa Seca, mesmo sendo rasa e temporária, 

apresentou volume hídrico considerável, provavelmente pela localização favorecida, 

ambiente bastante aberto com vegetação circundante espaça e de pequeno porte, alta altitude 

com temperaturas amenas diminuindo evapotranspiração e sem drenagem / escape de água 

(Pedreira, 2009; Leite et al., 2010).  

A análise de fósforo total revelou altas concentrações nas lagoas estudadas, com 

destaque nas lagoas Coutos e Ossada, que apresentam valores bastante altos. As lagoas 

Coutos e Ossada, apresentaram concentrações de clorofila-a discrepantes, maiores em 

relação as demais lagoas, (Golterman et al., 1978). O resultado pode ter influenciado pela 

presença de outros feopigmentos e pigmentos (Mantoura et al., 1997).  

Dentre as variáveis ambientais e estruturais amostradas, mesmo as lagoas poderem 

ser consideradas heterogêneas do ponto de vista limnológico (Tabela I), o aporte de nutrientes 

não demonstrou influência determinante no número de táxons de zooplâncton. Foi 
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considerada essencial no aumento da riqueza de organismos aquáticos, a presença expressiva 

de macrófitas no habitat lacustre (Meyer & Franceschinelli, 2011). 

Heterogeneidade de Habitat - Efeitos sobre a riqueza espacial do zooplâncton nas lagoas 

A composição e arquitetura das macrófitas nos ambientes estudados, não 

demonstraram diferenças significativas entre as lagoas, já que em todas encontramos 

exemplares semelhantes, sendo mais relevante neste caso, por tanto, a quantificação e 

interpretação da distribuição espacial das macrófitas. As lagoas temporárias apresentaram 

cobertura de macrófitas de quantidade semelhante e distribuição homogênea, apresentando 

riqueza semelhante de zooplâncton entre as lagoas do grupo das temporárias. Em 

contrapartida, no conjunto das lagoas permanentes ocorreu maior variação de riqueza de uma 

lagoa para outra, possivelmente em decorrência de diferenças na porcentagem estimada de 

cobertura de plantas aquáticas.  

Análise de agrupamento mostrou que as regiões litorânea e central de cada lagoa 

apresentaram paridade em relação a composição de espécies zooplanctônicas, enfatizando 

que as lagoas não possuem diferenciação pronunciada entre suas regiões. A zona marginal 

da lagoa geralmente é a região com maior riqueza de zooplâncton, e este resultado é mediado 

pela maior quantidade de espécies presentes em áreas colonizadas por macrófitas aquáticas 

(Serafim Jr., 2002). Como nas lagoas estudadas, no geral, demonstraram grande 

homogeneidade da distribuição da cobertura de macrófitas, não apresentaram diferenças 

significativas entre as regiões. Entretanto, a lagoa do Gorila possui um banco de macrófitas 

na região central da lagoa, provocando uma riqueza maior na porção central do ecossistema; 

confirmando a ideia, a lagoa do Boi tem maior distribuição de macrófitas na região marginal, 

sendo neste local encontrada maior riqueza zooplanctônica e específicos táxons. As lagoas 

Grande e Pedras apresentaram insignificativa presença de cobertura de macrófita em 

qualquer região e assim menor riqueza considerável entre as demais lagoas, enfatizando a 

importância das macrófitas por oferecerem subsídios essenciais para os organismos, habitat 

e alimentação, favorecendo a diversidade (Jeppesen, 1998). 

Diferenças na composição do zooplâncton e dinâmicas de ambientes permanentes são 

consequência das interações ecológicas entre as espécies envolvidas. A presença de uma 
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população de peixes estável nas águas permanentes, podem explicar os altos valores de 

diversidade de zooplâncton menores e as baixas densidades dos grandes plânctons. Os peixes 

são raros em pequenas lagoas isoladas, e foram ausentes nas três lagoas estudadas, 

provavelmente como resultado de uma maior probabilidade de mortes de peixes combinadas 

com a sua reduzida capacidade de colonização. Por causa da ausência de peixes, pequenos 

lagos são mais propensos a estar em um estado dominado por vegetação (Wellborn et al., 

1996). Um estudo de 215 lagos rasos situados na planície de inundação do Dutch do baixo 

Rio Reno (Van Geest et al., 2003) revelou relações expressivas entre o tamanho do lago 

reduzido e a presença de vegetação aquática. A ausência de concorrência e predação de 

peixes e o aumento da estrutura de alimentação e habitat associado a uma vegetação de 

macrófitas abundante pode explicar porque a diversidade de espécies foi considerável nas 

lagoas temporárias, apesar da profundidade e pequeno tamanho do ambiente aquático. Ao 

contrário do que seria esperado a partir da teoria de Biogeografia, uma lagoa não tem 

necessariamente de ser grande para ter um valor elevado de diversidade (Broenmark, 1985).  

Principais Fatores Locais e Regionais que Influenciam a Riqueza Zooplanctônica  

Em muitos sistemas, há evidências de que os processos locais e regionais regulam 

conjuntamente a diversidade de espécies e composição (Burke & Grime 1996; Tilman 1997; 

Karlson & Cornell de 1998; Shurin, 2000). No entanto, a questão de contribuições relativas 

dos processos locais e regionais na estrutura da comunidade continua a ser controversas e 

mal compreendidos (Ricklefs 1987; Huston 1999; Lawton, 1999; Srivastava, 1999; Gaston, 

2000). Em nosso estudo, a Análise de Redundância (RDA) evidenciou, como proposto no 

estudo de Lukaszewski et al (1999), o quão fatores locais tem maior influência, de mesma 

proporcionalidade sobre a riqueza de grupos de zooplâncton (Cladocera, Rotifera e 

Copepoda). Mesmo apresentando uma variação local e pouca regional, toda a variação 

regional está em confluência com a local, demonstrando que o efeito regional só é atuante 

quando em conjunto com os fatores locais (Figura 10). Isso enfatiza que os aspectos 

limnológicos e a cobertura de macrófitas, tem maiores influências na diversidade (Hobaek et 

al.,2002) do que o isolamento e o hidroperíodo do ambiente hídrico. Provavelmente porque 

o insulamento e os eventos de secagem, são compensados por uma grande facilidade de 



26 
 

dispersão e produção de ovos de resistência, sendo o zooplâncton organismos bastantes 

resilientes (Brock et al., 2003). 

Não podemos considerar que o isolamento favorece o número de táxons. Uma 

preocupação crescente de que a teoria clássica de Biogeografia de ilhas simplifica as 

interações ecológicas interespecíficas num contexto de paisagem, o que leva a previsões 

potencialmente erradas (Brown & Lomolino, 2000, Whittaker, 2000). Por exemplo, grandes 

espécies predadoras são muitas vezes os primeiros a serem perdidos em manchas de habitats 

isolados, levando a reconfiguração do controle trófico (Kareiva 1987, Kruess & Tscharntke 

1994, Holt et al., 1996). Este tipo de efeitos de segunda ordem pode influenciar fortemente 

os padrões de biodiversidade, uma vez que os predadores de topo, muitas vezes são espécies-

chave que influenciam fortemente a estrutura de comunidades inteiras. Dodson (1992) não 

encontrou relações significativas entre a riqueza de espécies de zooplâncton e 

latitude/longitude, embora seus dados sejam de gradientes geográficas consideráveis. Pela 

natureza isolada, lagoas pequenas e desconexas muitas vezes diferem fortemente entre si, em 

sua estrutura de comunidade (Oertli et al., 2002, Williams et al., 2003).  Encontramos na 

lagoa Coutos, na Serra do Gandarela o Chydoridae Celsinotum candango, espécie com 

primeiro registro recente nessa lagoa em Minas Gerais e segundo registro no Brasil (Sousa, 

Elmoor-Loureiro, Mendonça-Gavão, 2013; Moreira, Dias, Eskinazi-Santa’Anna, 2015), 

demonstrando a importância dos ambientes aquáticos isolados e temporários. O Celsinotum 

candango é uma espécie cuja ocorrência, além da lagoa dos Coutos, foi registrada em uma 

lagoa natural no Distrito Federal bastante semelhante com as do nosso estudo, sob forte 

estresse hídrico, levemente ácida e dominada por macrófitas (Sinev & Elmoor-Loureiro, 

2010; Dias, 2014).  

O isolamento e o pulso hidrológico, fatores regionais, parecem ter influência na 

composição de espécies (Holyoak, Leibold, Holt, 2005) principalmente na seleção de 

espécies raras, por serem locus insulados de fortes processos evolutivos, entretanto não 

necessariamente, são fatores que aumentam a riqueza de zooplâncton quando comprado com 

lagoas permanentes e estabelecidas. Como demonstrado no GLM e respectiva variância, o 

hidroperíodo (p=0.00754) também atua na composição de espécies, promovendo espécies 

endêmicas, mas a cobertura de macrófitas (p=2,65-07) tem maior influência na determinação 
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do maior número de táxons de zooplâncton. A ausência ou quase ausência (0-25%) de plantas 

aquáticas afeta negativamente a riqueza, caracterizando ambientes aquáticos com pouca 

cobertura de macrófitas a serem fadados a conterem reduzida riqueza. A importância das 

macrófitas aquáticas como sítios de permanência de organismos aquáticos tem sido 

reconhecida e amplamente enfatizada por numerosos autores, reconhecendo a importância 

da vegetação como habitat de numerosas espécies (Dornfeld & Fonseca-Gessner, 2005). 

 

CONCLUSÕES 

Concluímos que nas lagoas montanas rasas estudadas, a riqueza de zooplâncton foi 

influenciada pelos fatores locais, sobretudo a heterogeneidade ambiental (cobertura de 

macrófitas), enquanto os fatores regionais, especialmente o hidroperíodo, teve forte 

influência sobre a estrutura da comunidade, em associação aos fatores locais. As lagoas 

permanentes e temporárias se mostraram dissimilares na constituição de suas espécies; as 

lagoas de hidroperiodo temporário apresentaram menor riqueza zooplanctônica, mas em 

contrapartida, foram importantes locus de espécies raras (Celsinotum candango, Euchlanis 

calpidia, Keratella quadrata, Lecane hornemanni e L. pumila). 

Devido às condições ambientais extremas que os ecossistemas montanos estão 

inseridos, o isolamento ecológico, variabilidade no hidroperíodo, heterogeneidade e 

gradientes ambientais (Collinson et al., 1995; Scheffer et al., 2006) lagoas rasas montanas 

são sistemas representativos dos mecanismos responsáveis pelos padrões de diversidade. A 

conservação de distintos ecossistemas aquáticos continentais é crucial para a manutenção da 

biodiversidade. O nosso estudo destaca que os esforços para a conservação da biodiversidade 

aquática deveriam abarcar, por extensão, lagoas rasas montanas. A maior diversidade da biota 

aquática poderá ser melhor preservada em paisagens onde lagoas temporárias e permanentes, 

com grandes e pequenas massas de água, estiverem presentes, e com sua integridade 

ecológica mantida. 
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ANEXO 

Tabela I. Localização e caracterização de oito lagoas rasas montanas. 

 

  Permanentes Temporárias 

  Boi Gorila Grande Pedras Rasgada Coutos Ossada Seca 

  (Cipó) (Ouro Branco) (Gandarela) (Cipó) (Cipó) (Gandarela) (Cipó) (Itacolomi) 

Coordenadas 19°20'53.65"S 20°27'52.45"S 20°2'59.20"S 19°20'42.72"S 19°20'47.76"S 19°59'6.54"S 19°20'50.63"S 20°25'53.35"S 

  43°36'31.47"W 43°35'25.64"W 43°40'32.27"W 43°36'36.74"W 43°36'39.93"W 43°33'4.75"W 43°36'34.99"W 43°29'12.70"W 

Perímetro (m) 285 447,9 611,28 174,6 309,1 97,98 78,26 88 

Altimetria (m.a.s.l)  1.005 1.224 1.425 1.005 1.004 1.072 1.004 1.606 

Cobertura de Macrófitas (%) 100 75 0 25 50 100 100 100 

                 

 
Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP 

Temperatura (oC) 26,3 0,1 22,5 0,5 18,6 0,4 28,4 1,2 28,4 0,6 25 3E-02 28,3 4E-02 19,2 0,2 

pH 7,3 0,2 6,6 1,4 6,8 0,4 7 0,3 7 0,1 6,3 2E-02 7,3 3E-02 5,8 0,5 

Condutividade (µS.cm) 236,5 1E-03 294,5 1E-03 257 1E-03 258,5 1E-03 258,5 1E-03 218 0 248 0 218,5 2E-03 

Turbidez (NTU) 18,3 26,8 12,8 23,3 5,8 9,1 2,6 12,2 2,6 5,2 28,6 0,9 19,9 0,1 15,3 17,7 

OD (mg/l) 7,6 2,2 7,6 3,2 7,9 8,7 5,1 2,9 5,1 1,9 4,2 0,1 5,3 0,2 8,3 0,8 

Sólidos totais (TDS) 5 1E-03 6,5 2E-02 4,6 1E-03 5,1 1E-03 5,1 0 6,7 0 7,1 0 4,5 1E-03 

Profundidade máxima (m) 2,7 0,9 0,8 0,2 2,7 0,5 2,8 0,5 2,1 0,6 0,3 4E-02 0,3 4E-02 0,8 0,1 

Transparência (m) 0,9 0,2 0,2 0,2 0,6 0,1 1,1 0,1 1,1 0,6 0 0 0 0 0,4 0,1 

Clorofila (µg/l-1) 19,4 9,2 10,1 5,2 11 4,6 12,9 8,2 12,9 5,5 65,7 0,1 71,5 0,5 19,7 18,1 

Fósforo (mg/l) 0,1 0,1 2E-02 0,1 2E-02 0 2E-02 1E-02 2E-02 1E-02 0,1 0 2E-02 0 4E-02 2E-02 

Nitrogênio (mg/l) 1,1 0,2 0,6 0,1 0,6 0,5 0,9 9,2 0,9 0,1 0,7 2E-02 0,7 1E-02 0,7 0,1 

 

Tabela II. Composição taxonômica, padrões de densidade e abundância relativa do 

zooplâncton, em cinco lagoas permanentes e três lagoas temporárias montanas de Minas 

Gerais (○ < 5 Ind.L-1; ● = > Ind.L-1). 

  Permanentes Temporárias 

            Abundancia       Abundancia 

  Boi Gorila Grande Rasgada Pedras 
 Relativa %  

Coutos Ossada Seca 
Relativa %  

Cladocera                     

Alona dentifera (Sars, 1901) ○         0,03         

Alona glabra (Sars, 1901)                 ○ 0,18 

Alona guttata (Sars, 1862)   ○       0,64     ○ 0,54 

Alona iheringula (Sars, 1901) ○ ○       0,23         

Alona ossiani (Sinev, 1998) ○ ○   ○   0,68 ○   ● 2,84 

Alona yara (Sinev & Elmoor-Loureiro, 2010) ○         0,25         
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Alonella dadayi (Birge, 1910)   ●   ● ○ 7,88 ○   ○ 0,31 

Anthalona verrucosa (Sars, 1901) ○ ○   ○ ○ 1,09     ○ 0,16 

Celsinotum candango (Sinev & Elmoor-Loureiro, 2010)             ○     0,02 

Ceriodaphnia cornuta (Sars, 1885)               ○   0,07 

Chydorus cf sphaericus (Müller, 1776)       ○   0,03         

Chydorus eurynotus (Sars, 1901)   ○       0,12         

Chydorus pubescens (Sars, 1901) ○         0,84 ○   ○ 0,96 

Chydorus sp. ○     ○   0,79         

Chydorus sp.1     ○     0,38         

Daphnia gessneri (Herbst, 1967)     ○     0,12         

Diaphanosoma spinulosum (Herbst, 1975)             ○     0,02 

Ephemeroporus barroisi (Richard, 1894) ○     ●   1,98     ● 6,91 

Ephemeroporus hybridus (Daday, 1905)       ●   1,12 ○ ○   0,69 

Ephemeroporus tridentatus (Bergamin, 1931)                 ● 22,07 

Eulimnadia colombiensis (Roessler, 1990)             ○ ○   1,37 

Graptoleberis occidentalis (Sars, 1901) ○     ○   0,45         

Ilyocryptus spinifer (Herrick, 1882) ○ ○   ○   1,29 ○   ○ 0,98 

Leydigiopsis ornata (Daday, 1905) ○         0,03         

Macrothrix elegans (Sars, 1901)       ○ ○ 0,63 ○     0,03 

Macrothrix paulensis (Sars, 1900)  ○     ● ○ 2,77   ○   0,03 

Macrothrix squamosa (Sars, 1901) ○     ●   5,19         

Moina macrocopa (Straus, 1820)               ○   0,02 

Pseudosida ramosa (Daday, 1904) ○         0,33         

Simocephalus exspinosus (De Geer, 1778)    ○       0,78         

Rotifera                     

Anuraeopsis fissa (Gosse, 1851) ○       ● 4,01 ○   ○ 0,87 

Anuraeopsis navicula (Green, 1960)       ●   3,36   ○   0,02 

Bdelloidea ○ ○   ○ ○ 0,59 ● ○ ○ 3,13 

Brachionus mirabilis (Daday, 1897) ○         0,03         

Brachionus falcatus (Zacharias, 1898)     ○     0,03         

Cephalodella gibba (Ehrenberg, 1830)        ○   0,13 ○     0,03 

Collotheca edentata (Collins, 1872)                 ○ 0,94 

Collotheca mutabilis (Hudson, 1885)    ○   ○   0,05     ○ 0,03 

Collotheca sp.            0,05 ○   ● 3,27 

Colurella sulcata (Stenroos, 1898)   ○       0,46         

Colurella uncinata (Müller, 1773)             ○   ○ 0,23 

Dipleuchlanis propatula (Gosse, 1886) ○         0,08 ○ ○   0,11 

Euchlanis calpidia (Myers, 1930)               ○   0,02 

Euchlanis dilatata (Ehrenberg, 1832)       ○   0,13   ○ ● 6,29 

Euchlanis triquetra (Ehrenberg, 1838) ○         0,08     ○ 0,14 

Keratella quadrata (Müller, 1786)                  ○ 0,02 

Lecane aculeata (Jakubski, 1912) ○         0,03     ○ 0,34 

Lecane bulla (Gosse, 1851) ○ ○   ● ○ 4,31 ○ ● ○ 3,43 
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Lecane clara (Bryce, 1892)                 ○ 0,18 

Lecane closterocerca (Schmarda, 1859)  ○ ○       0,09 ○     0,16 

Lecane copeis (Harring & Myers, 1926) ○         0,07         

Lecane crenata (Harring, 1913)         ○ 0,03   ○   0,05 

Lecane curvicornis nitida (Murray, 1913) ○   ○     0,09 ●     1,74 

Lecane flexilis (Gosse, 1886) ○         0,28 ○     0,03 

Lecane furcata (Murray, 1913)                 ● 3,96 

Lecane hornemanni (Ehrenberg, 1834) ○         0,02         

Lecane leontina (Turner, 1892)       ● ○ 1,21 ○     0,11 

Lecane luna (Muller, 1776)             ○     0,21 

Lecane lunares (Sampaio and Lopez, 2000) ○ ○   ○ ○ 0,32   ○ ● 18,16 

Lecane mira (Murray, 1913)   ○       0,07         

Lecane ohioensis (Herrick, 1885)             ○     0,21 

Lecane pumila (Rousselet, 1906) ○         0,02         

Lecane quadridentata (Ehrenberg, 1832)       ○   0,05         

Lecane ruttneri (Hauer, 1938) ○     ○   0,11         

Lecane stichaea (Harring, 1913)   ○   ●   1,11         

Lecane tudicola (Harring & Myers, 1926)   ○       0,16         

Lecane ungulata (Gosse, 1887) ○         0,09   ○   0,16 

Lepadella acuminata (Ehrenberg, 1834) ○ ○   ○   0,38         

Lepadella cristata (Rousselet, 1893) ○         0,03         

Lepadella cryphaea (Harring, 1916)                 ○ 0,07 

Lepadella patella (Muller, 1773)  ○     ○   1,21 ○ ○ ○ 1,14 

Lepadella venefica (Myers, 1934) ○         0,05         

Macrochaetus collinsi (Gosse, 1867) ● ○       1,47         

Microcodon clavus (Ehrenberg, 1830) ○         0,03     ○ 0,05 

Monommata longiseta (Müller, 1786) ○     ○   0,92 ○   ● 6,18 

Monommata sp. ○ ○   ○   0,76     ○ 0,07 

Monommata sp.1               ○   0,05 

Monommata sp.2 ○         0,03         

Mytilina ventralis (Ehrenberg, 1832) ○         0,12   ○ ○ 1,28 

Platyias quadricornis (Ehrenberg, 1832)               ○   0,07 

Polyarthra dolichoptera (Idelson, 1925)   ○ ○ ○ ● 4,59         

Polyarthra remata (Ehrenberg, 1834) ○         0,16         

Polyarthra vulgaris (Carlin, 1943)     ●     1,86         

Ptygura sp. ○     ○ ○ 0,16     ○ 0,16 

Rotifer1 ○ ○   ● ○ 3,59         

Rotifer2   ○   ○ ○ 1,51         

Rotifer3 ○         0,09         

Rotifer4 ○         0,19         

Rotifer5 ○         0,07         

Rotifer6 ○         0,19         

Rotifer7               ○   0,05 
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Stephanoceros fimbriatus (Goldfusz, 1820) ○         0,21   ○   0,03 

Testudinella incisa emarginula (Stenroos, 1898)   ○       0,05         

Tetrasiphon notommata (Ehrenberg, 1840) ○         0,26         

Trichocerca brachyura (Gosse, 1851)   ○       0,19         

Trichocerca cylindrica (Imhof, 1891)                 ○ 0,05 

Trichocerca insignis (Herrick, 1885)              ○     0,09 

Trichocerca intermedia (Stenroos, 1898)                 ● 4,81 

Trichocerca lophoessa (Gosse, 1886)   ○   ○ ○ 1,06         

Trichocerca porcellus (Gosse, 1851)  ●         1,29         

Trichocerca rattus (Müller, 1776)  ○     ○   0,05         

Trichocerca similis (Wierzejski, 1893)     ○   ● 3,41     ○ 0,51 

Copepoda                     

Calanoida                     

Argyrodiaptomus furcatus (Sars, 1901)   ○       0,86         

Dactylodiaptomus pearsei (Wright, 1927) ○     ○   0,56         

Notodiaptomus sp. ●         0,29         

Notodiaptomus sp.1     ○     3,01         

Notodiaptomus sp.2 ○       ○ 3,47     ○ 0,03 

Pseudodiaptomus sp.   ○   ○   0,09         

Scolodiaptomus corderoi (Wright, 1936)             ○     0,07 

Copepodito calanoida ● ○ ○ ● ○ 6,54 ○ ○ ● 1,72 

Cyclopoida                     

Ectocyclops rubescens (Brady, 1904) ●         1,55         

Ectocyclops sp.    ○ ○ ●   2,23         

Mesocyclops aspericornis (Daday, 1906) ○         0,05         

Mesocyclops sp.   ○ ○     0,03         

Mesocyclops sp.1     ○     0,03         

Microcyclops anceps (Richard, 1897)  ● ●     ○ 2,61   ○ ○ 0,21 

Microcyclops sp. ○     ○   0,25         

Paracyclops chiltoni (Thomson G.M., 1883) ○         0,03         

Thermocyclops decipiens (Kiefer, 1929)  ○         0,26 ○     0,03 

Tropocyclops prasinus prasinus (Fischer, 1860)   ● ○ ○   3,01         

Copepodito cyclopoida ● ● ○ ●   5,81 ○ ○ ● 2,13 

Haspaticoida                     

Attheyella sp. ○     ○   0,63     ○ 0,23 
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Tabela IV. Resultados das ANOVA’s seguidas de Análise de Contraste dos principais parâmetros das lagoas (B=Boi, Go=Gorila, Gr=Grande, 

P=Pedras, R=Rasgada, C=Coutos, O=Ossada, S=Seca). 

  Boi (B) Gorila (Go) Grande (Gr) Pedras (P) Rasgada (R) Coutos (C) Ossada (O) Seca (S) ANOVA     

  Média Média Média Média Média Média Média Média p - valor Análise de contrastes F 

Temperatura 26,3 22,5 18,6 28,4 28,4 25,0 28,3 19,2 < 0.001 
Gr < S < Go < C < B < P < R = O 

340,89 

pH 7,3 6,6 6,8 7,0 7,0 6,3 7,3 5,8 < 0.002 
S = Go = C < P = Gr = R = B = O 

5,84 

Condutividade 236,5 294,5 257 258,5 258,5 218 248 218,5 0,001 B = R < P < S = Go < Gr < C = O 37,26 

Turbidez  18,3 12,8 5,8 2,6 2,6 28,6 19,9 15,3 <0.001 
R = Gr = P = S < Go = O < B = C 

6,35 

OD 7,6 7,6 7,9 5,1 5,1 4,2 5,3 8,3 <0.001 
C = O = R = Gr < P < B < Go = S 

30,01 

TDS 5,0 6,5 4,6 5,1 5,1 6,7 7,1 4,5 <0.001 
R = B < Gr = P < S = Go = C < O 

24,08 

Profundidade 2,7 0,8 2,7 2,8 2,1 0,3 0,3 0,8 <0.001 
O = C = Go = S < R = B < Gr = P 

18,08 

Transparência 0,9 0,2 0,6 1,1 1,1 0 0 0,4 <0.001 
C < Go = O = S < Gr = B < P = R 

17,89 

Clorofila 19,4 10,1 11,0 12,9 12,9 65,7 71,5 19,7 <0.001 
Go = Gr = R = P = B < S < C = O 

12,15 

Fósforo 0,1 2E-02 2E-02 2E-02 2E-02 0,1 2E-02 4E-02 <0.001 
Go = R = Gr < P = S = B < C < O 

38,83 

Nitrogênio 1,1 0,6 0,6 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 <0.001 
Go = Gr = C = S = O = R < B = P 

5,17 
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Figura 1: Imagem das lagoas estudadas. I = Serra do Gandarela; II= Parque Nacional da Serra do Cipó; II= 

Parque Estual do Itacolomi e Parque Nacional Serra do Ouro Branco; a= Coutos; b= Grande; c=Boi; d= Pedras; 

e= Rasgada; f= Ossada; g= Seca; h= Gorila. As lagoas representadas por a, f e g são temporárias, as demais são 

de hidroperiodo permanente.  

 


