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RESUMO 

 Inúmeros estudos mostram que a perda de biodiversidade é capaz de alterar a magnitude de 

processos ecossistêmicos, contudo, a maioria deles não deriva de cenários reais de perda de 

espécies, reduzindo seu potencial de extrapolação para ambientes complexos. Além disso, 

existe a necessidade de se avaliar o quão forte é o efeito da perda de espécies quando 

comparado aos efeitos diretos causados por distúrbios ambientais, sobre os processos 

ecossistêmicos. Neste contexto, este estudo tem por objetivo avaliar as alterações causadas 

pelo aumento de salinidade, de temperatura e pela remoção de indivíduos através de diluições 

sobre a estrutura de comunidades zooplanctônicas, bem como e os efeitos destas alterações 

sobre a taxa de herbivoria (TH) das comunidades. Além disso, este estudo visa comparar os 

efeitos diretos, causados por alterações fisiológicas nos organismos, e indiretos, causados pela 

alteração na estrutura da comunidade, provocados pelo aumento de salinidade e temperatura 

sobre a TH zooplanctônica. Para tal, foi realizado um experimento utilizando-se a 

comunidade zooplanctônica da lagoa Cabiúnas, Macaé-RJ. A comunidade foi exposta aos 

diferentes distúrbios para que houvesse alterações em sua estrutura e, posteriormente, medida 

a TH dessas comunidades. Os aumentos de salinidade e temperatura provocaram perda de 

indivíduos, espécies e diversidade. Já a remoção de espécies por diluição provocou alterações 

no padrão de dominância das espécies, pela supressão de predadores. A alteração da estrutura 

das comunidades provocou tendência de aumento para a TH per capta para os três cenários 

estudados. Contudo, o efeito fisiológico gerado pelo aumento de temperatura e salinidade foi 

antagônico ao efeito da alteração nas comunidades, provocando queda nas TH. Métricas de 

tamanho do efeito indicaram que, para o aumento de salinidade, os efeitos fisiológicos são 

preponderantes quando comparados aos causados pela alteração na estrutura das 

comunidades. Já para o aumento de temperatura, os efeitos de alteração na estrutura da 

comunidade são mais importantes no nível intermediário (30 °C), enquanto que os efeitos 

fisiológicos são preponderantes no nível mais elevado de temperatura (35 °C). Desta forma, 

podemos concluir que alterações complexas, como a supressão de predadores, poderão 

influenciar processos ecossistêmicos, independente da perda evidente de diversidade. Além 

disso, a importância do efeito da alteração na estrutura de comunidades sobre os processos 

ecossistêmicos parece depender da intensidade do distúrbio ambiental imposto à comunidade, 

podendo ser igual ou até mesmo superior aos efeitos diretos causados pelos distúrbios 

ambientais.  
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ABSTRACT 

 The decline of biodiversity can affect the performance of ecosystem process and services. 

However, most studies do not reflect the complexity of natural ecosystems which makes it 

impossible to extrapolate the results to actual situations. Furthermore, an empirically 

unresolved central question is how important diversity effects are in comparison to direct 

effects of environmental disturbance. Here, we made an microcosms experiment using Cabiúnas 

Lagoon zooplanktonic community to compare the effects of community structure changes 

caused by salinity and temperature increase, and individual suppression by sequence dilutions 

over zooplanktonic grazing rates (GR). GR were measured in natural conditions and under 

disturbance influence (for salinity and temperature increase) in order to disentangle community 

structure effects from direct effects of environmental disturbance. We found that salinity and 

temperature increase caused density, species, and diversity loss. Individual suppression by 

sequence dilutions caused changes in dominance pattern of species due to extinction of 

predators. GR were higher in all situations of disturbance due to community structure 

changes. However, the balance of direct and indirect effects resulted in decrease of GR. Effect 

size metrics showed that directs effects driven by salinity increase are higher than community 

structure effects. In temperature increase scenario, community structure effects were higher at 

30 °C, while direct effects were higher at 35 °C. We conclude that complex changes in 

community structure, as predator suppression, can affect ecosystems processes, even without 

evident diversity loss. Indeed, the role of community structure effects in the maintenance of 

ecosystems processes and services seems to depend on the environmental disturbance 

intensity, and it might be equal or even higher than direct effects caused by distrubance. 
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1- Introdução 

1.1- A relação entre comunidades e o funcionamento dos ecossistemas: novos 

desafios e propostas 

 

 Após duas décadas de estudos, não há dúvidas de que a perda de biodiversidade 

é capaz de alterar a magnitude de processos ecossistêmicos, como por exemplo, a 

produtividade primária (Tilman et al. 1997), a respiração (Long e Morin 2005) e a 

ciclagem de nutrientes (Hooper e Vitousek 1998). A partir do ano de 2005, inúmeros 

estudos baseados em meta-análises foram publicados, mostrando que, em geral, a 

redução no número de genes, espécies e grupos funcionais reduz a eficiência na 

obtenção de recursos por uma comunidade (nutrientes, água, luz e presas) e a conversão 

desses recursos em biomassa (Cadotte et al. 2008; Srivastava et al. 2009; Quijas et al. 

2010; Cardinale et al. 2011; Flynn et al. 2011). Além disso, os efeitos da biodiversidade 

parecem ser consistentes para diferentes grupos de organismos, ecossistemas e para 

diferentes níveis tróficos (Balvanera et al. 2006; Cardinale et al. 2006; Cardinale et al. 

2011). 

 Contudo, a maioria dos estudos e experimentos realizados nesta área não reflete 

a complexidade ambiental necessária para contribuir de maneira efetiva e preditiva 

sobre as consequências da perda de diversidade para o funcionamento do ecossistema 

(Coreau et al. 2009). Uma das principais críticas reside no estabelecimento de cenários 

de perda aleatória de espécies, uma vez que a perda de espécies na natureza depende de 

inúmeros fatores como respostas espécie-específicas a distúrbios, diferenças no tamanho 

das populações e taxas de migração ou recolonização (Vinebrooke et al. 2004). Apesar 

de alguns estudos explorarem a perda não aleatória de espécies através de simulações 

(Solan et al. 2004; Bunker et al. 2005), a utilização de distúrbios ambientais como 

agentes causadores de extinções locais poderia se tornar a base para uma nova geração 

de experimentos mais realísticos e preditivos (Cardinale et al. 2012). Além disso, a 

utilização de distúrbios ambientais pode não só reduzir a diversidade através da redução 

do número de espécies de forma direta. Relações ecológicas mais complexas podem ser 

evidenciadas, como a supressão de predadores ou de espécies competidoras (que podem 

favorecer o aumento da densidade de outras espécies) ou facilitadoras, levando a 
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alterações no padrão de dominância das espécies, por exemplo. Desta forma, os efeitos 

da alteração na estrutura das comunidades sobre os processos ecossistêmicos podem ser 

observados e estudados de maneira integrada, fazendo com que a perda de espécies se 

torne apenas um componente dentro dos diferentes parâmetros de uma comunidade a ser 

correlacionado com as alterações nos processos ecossistêmicos. 

 Outra importante questão é o aprimoramento do entendimento sobre o quão forte 

é o efeito da perda de diversidade sobre os processos ecossistêmicos, quando 

comparado aos efeitos diretos causados por distúrbios ambientais (Hillebrand e 

Matthiessen 2009). Embora a biodiversidade apresente um impacto significante sobre a 

maioria dos processos ecossistêmicos já estudados, não se sabe ao certo se esses efeitos 

são fortes o suficiente para serem comparados aos principais distúrbios, responsáveis 

por alterações ambientais (Cardinale et al. 2012). Além disso, as interações entre a 

perda de diversidade e as alterações ambientais são importantes para o entendimento de 

efeitos finais sobre processos ecossistêmicos, uma vez que ambos podem atuar 

simultaneamente (Tylianakis et al. 2008; Suding et al. 2008). Desta forma, o 

refinamento dessas estimativas requer um melhor entendimento de como cenários reais 

de perda de espécies interagem com outras formas de alterações ambientais 

influenciando os processos ecossistêmicos (Srivastava et al. 2005; Wardle et al. 2011). 

 Neste estudo, as alterações nos processos ecossistêmicos causadas diretamente 

pelos distúrbios ambientais (via alterações fisiológicas nos organismos tolerantes ao 

distúrbio) serão consideradas como “efeitos diretos” (Fig. 1, a). Já as alterações nos 

processos ecossistêmicos, resultantes da alteração na estrutura de comunidades causada 

pelos distúrbios, serão consideradas “efeitos indiretos” (Fig. 1, b). Como distúrbio 

ambiental entende-se os fatores que causam perda parcial ou total de biomassa de uma 

comunidade ou população (Grime 1997; 2001).  
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Figura 1: Esquema identificando efeitos diretos (a) e indiretos, via mudança na estrutura das 

comunidades (b), causados por distúrbios ambientais sobre os processos ecossistêmicos 

(Adaptado de Hillebrand e Matthiessen 2009). 

 

1.2- Comunidade zooplanctônica e distúrbios ambientais 

 

  A comunidade zooplanctônica compreende organismos heterotróficos, tendo 

como característica comum a coluna d’água como seu habitat. Na grande maioria dos 

ambientes aquáticos de água doce, o zooplâncton é formado por protozoários e por 

vários grupos de metazoários. Entre eles se destacam os rotíferos, os microcrustáceos 

(como cladóceras e copépodes) e as larvas de dípteros (insetos). Do ponto de vista 

ecológico, o zooplâncton possui um papel importante na dinâmica dos ecossistemas 

aquáticos, especialmente na ciclagem de nutrientes e fluxo de energia, uma vez que 

funcionam como elo entre os produtores primários (algas planctônicas) e os 

consumidores secundários. Desta forma, o conhecimento dos fatores que alteram a 

magnitude dos processos e serviços ecossistêmicos desempenhados pela comunidade 

zooplanctônica torna-se fundamental para o entendimento da ecologia de corpos d’água.  

 Os ecossistemas aquáticos, especialmente os de água doce, são os mais 

vulneráveis às modificações causadas pelo homem, pois suas proximidades são 

intensamente habitadas, causando degradação da vegetação de entorno, assoreamento, 

poluição, eutrofização, dentre outros problemas (Agostinho et al. 2005). Além disso, o 

Distúrbio 

ambiental 

Mudança na 

estrutura das 

comunidades 

Alteração nos 

processos 

ecossistêmicos 

(a) 

(b) 
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fato da água doce ser um recurso para o homem, sendo extraída, redistribuída ou 

contida, pode também comprometer a sua qualidade como habitat para os organismos 

(Dudgeon et al. 2006). A variação nas condições físico-químicas de um ambiente 

aquático também representa importantes distúrbios ambientais, podendo influenciar a 

estrutura das comunidades aquáticas ali presentes. Variações de salinidade e 

temperatura, por exemplo, podem funcionar como filtros ambientais, estando 

intimamente relacionados à composição de espécies que constituem as comunidades de 

lagoa costeiras. 

 A salinidade pode ser influenciada por flutuações no nível do mar, nas recargas 

de água doce (precipitação ou fluxos hidrológicos), na evaporação (Schallenberg et al. 

2003) e ainda devido à prática da abertura de canais artificiais que permitem a conexão 

entre o oceano e as lagoas costeiras (Kibirige e Perissinoto 2003). O grau de salinidade 

das águas interiores e, sobretudo, sua variação temporal é de fundamental importância 

na seleção do tipo de comunidade vegetal e animal que coloniza um determinado 

ecossistema e também na taxa de crescimento destas comunidades. Isto acontece, pois a 

salinidade do meio pode atuar diretamente sobre processos vitais do metabolismo dos 

organismos. A regulação osmótica é a propriedade que possibilita os seres vivos a 

manutenção das concentrações iônicas internas e externas, em condições adequadas 

para o desempenho das funções fisiológicas das células, através de vários mecanismos 

de bombeamento ou variação na retenção de íons. Entre os organismos aquáticos, a 

capacidade de osmorregulação representa a capacidade de adaptação ao meio (Esteves 

et al. 2011) e a baixa capacidade de osmorregulação é um dos principais fatores que 

reduzem a colonização de ambientes salobros e de água salgada. Este fenômeno 

representa um dos principais fatores responsáveis pela baixa diversidade de espécies 

zooplanctônicas observadas nas lagoas costeiras hipersalinas do Estado do Rio de 

Janeiro (Reid e Esteves, 1984). 

 Com o aumento da salinidade, profundas alterações são observadas, resultando 

inclusive no desaparecimento de algumas espécies da comunidade zooplanctônica ativa 

na coluna d’água (Santangelo et al. 2007). Estudos em lagos de água doce ao redor do 

mundo mostram que mesmo aumentos relativamente pequenos nos níveis de salinidade 

podem acarretar na redução da biodiversidade (Frey 1993; Shallemberg et al. 2003) e 

abundância (Shallemberg et al. 2003; Amsinck et al. 2005; Sarma et al. 2006) da 
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comunidade zooplanctônica, alterando o funcionamento do ecossistema. Os principais 

mecanismos responsáveis por esses efeitos estão ligados ao estresse fisiológico 

resultante da limitada capacidade osmorregulatória de alguns organismos (Aladin 1991; 

Frey 1993), que pode afetar processos, tais como taxas de alimentação, crescimento 

corporal, reprodução e sobrevivência (Achuthankutty et al. 2000) e ainda levar à perda 

de espécies. Dentre os principais grupos zooplanctônicos, rotíferos e cladóceras são 

geralmente restritos a ambientes de água doce, diferentemente dos copépodes, que 

também são dominantes em ambientes marinhos. Dessa forma, rotíferos e cladóceras 

apresentam, na maioria dos casos, menor capacidade osmorregulatória, sendo mais 

sensíveis ao aumento de salinidade que os copépodes (Dodson e Frey 2001; Wallace e 

Snell 2001; Sarma et al. 2006). 

 Experimentos que visam compreender alterações metabólicas (na maioria das 

vezes expressa por taxas de respiração e de excreção de amônia) em resposta ao 

aumento de salinidade, demonstram efeitos diretos da salinidade sobre a comunidade 

zooplanctônica (Arnér e Koivisto 1993; Hall e Burns 2002; Kefford et al. 2006). Neste 

caso, os organismos necessitariam de energia suplementar para a osmorregulação e 

menos energia estaria disponível para o crescimento somático e reprodução, o que pode 

acarretar em alterações nas taxas de alimentação, digestibilidade e estímulos hormonais. 

Este fato já foi comprovado para algumas espécies de peixes (Boeuf e Payan 2001) e 

também poderia se aplicar à comunidade zooplanctônica, apesar de poucos estudos 

investigarem a fundo esta questão. Além disso, a variação na salinidade pode facilitar a 

colonização e o estabelecimento de espécies exóticas com capacidades 

osmorregulatórias mais elevadas que as nativas (Heine-Fuster et al. 2010), provocando 

perdas locais de espécies, por predação ou, principalmente, por competição.  

 Diferente dos padrões de salinidade em uma lagoa, que na maioria dos casos se 

mantém estáveis ao longo do dia e até do ano, os padrões de temperatura sofrem 

variações diárias e sazonais naturais. Isso pode fazer com que as comunidades aquáticas 

estejam aclimatadas a uma amplitude térmica relativamente maior que a amplitude de 

salinidade. Entretanto, além do aumento gradual de temperatura (aumento de 6 °C até 

2100- Kintsch 2009), também são esperados aumentos repentinos na duração, na 

frequência e na magnitude de eventos extremos de aquecimento e ondas de calor (IPCC 

2012), que podem influenciar tanto o metabolismo quanto a estrutura das comunidades 
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aquáticas. Sabe-se há mais de um século que as taxas das reações bioquímicas, 

metabólicas e de praticamente todas as atividades biológicas aumentam 

exponencialmente com a temperatura (Brown 2004). Entretanto, os processos 

fisiológicos ocorrem dentro de limares críticos (Portner 2010), fazendo com que as 

taxas metabólicas, de crescimento e reprodução também sejam afetadas pela alteração 

nos padrões de temperatura do ambiente (Heugens et al. 2006; Khan e Khan 2008; 

Moyes e Schulte 2008).  

  Para a comunidade zooplanctônica, os indivíduos que conseguem sobreviver ao 

aquecimento utilizam de características comportamentais para regular sua temperatura, 

uma vez que são pecilotérmicos (Richardson 2008). As taxas metabólicas também se 

alteram podendo ultrapassar as taxas de alimentação, gerando um déficit de energia para 

o crescimento somático, que leva a uma redução do tamanho corporal da comunidade 

como um todo (Moore et al. 1996). De maneira geral, a redução no tamanho do corpo 

em resposta ao aquecimento parece ser esperada para muitos organismos em 

ecossistemas aquáticos (Daufresne et al. 2009; Moran et al. 2010). Além disso, dentre 

os consumidores, as espécies zooplanctônicas são particularmente sensíveis às 

mudanças climáticas devido ao seu ciclo de vida curto (Preston & Rusak 2010) e, como 

consequência, são mais suscetíveis ao desacoplamento entre a disponibilidade e a 

demanda de alimento (Wojtal-Frankiewicz 2012).  

  A maioria dos estudos que relacionam o aumento de temperatura com a 

comunidade zooplanctônica, contudo, é realizada em ambientes de clima temperado, 

onde, mesmo em eventos extremos, a temperatura da água normalmente permanece 

longe do limiar de tolerância das espécies (aproximadamente 25°C) (Moore et al. 1996; 

Chen & Folt 2002). Neste caso, alguns estudos relatam que o aumento de temperatura 

pode favorecer ao invés de inibir o estabelecimento de espécies (Huber et al. 2010). 

Entretanto, pouco se sabe sobre o efeito do aumento de temperatura sobre espécies 

pertencentes a ambientes que já apresentam valores de temperatura em torno de 25°C. 

  O aumento de salinidade e temperatura pode, portanto, causar alterações nos 

processos desempenhados pela comunidade zooplanctônica de duas maneiras: 

diretamente (uma vez que o distúrbio ambiental pode alterar taxas de crescimento, de 

sobrevivência, e de alimentação das espécies tolerantes) e indiretamente, através da 

supressão de espécies que desempenham diferentes funções. Além disso, espécies com 
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populações pequenas ou altamente especializadas apresentam maior probabilidade de 

serem afetadas por uma gama de distúrbios ambientais, que podem agir 

simultaneamente, impactando a dinâmica e composição de ecossistemas locais 

(Montoya 2010).  Desta forma, o risco de extinção é mais comum entre as espécies 

maiores e/ou de níveis tróficos superiores (Cardillo et al. 2005) que, para a comunidade 

em questão, são representadas por larvas de insetos aquáticas como as larvas de 

Chaoborus sp. (dípteros). 

 

1.3- Taxa de herbivoria zooplanctônica  

 

 O estudo dos fatores que regulam a taxa de predação da comunidade 

zooplanctônica sobre a comunidade fitoplanctônica (tratada aqui como taxa de 

herbivoria zooplanctônica) é de fundamental importância para o entendimento do 

funcionamento dos ecossistemas aquáticos. Dessa forma, o entendimento da relação 

entre as características funcionais da comunidade zooplanctônica e a susceptibilidade 

das espécies a diferentes distúrbios ambientais é chave para que os estudos e 

experimentos que envolvam este tema se tornem mais preditivos e realísticos.  

 Apesar disso, poucos estudos abordam os diferentes aspectos da diversidade 

funcional zooplanctônica. Barnet e colaboradores (2007) propuseram um sistema de 

classificação da diversidade funcional para os microcrustáceos planctônicos, baseado 

em características tais como tamanho do corpo, tipo de habitat, grupo trófico, forma de 

forrageamento e seletividade. Neste estudo, os organismos foram divididos de acordo 

com as formas de forrageamento em: filtradores, raptoriais, suspensívoros estacionários 

e formadores de corrente por natação. A grande maioria dos cladóceras pode ser 

classificada como filtradores herbívoros, os copépodes ciclopoida como raptoriais 

onívoros e os copépodes calanoida como suspensívoros estacionários 

herbívoros/onívoros. Ainda assim, continua sendo uma tarefa árdua traçar um panorama 

geral a respeito das diferentes taxas de herbivoria apresentadas pelas espécies que 

compõem a comunidade zooplanctônica. Isso acontece, pois estas podem ser 

influenciadas por inúmeros fatores como a concentração e qualidade do alimento 

(Narwani & Mazumder 2010), pressão de predação e fatores abióticos (como variação 

de salinidade e temperatura), além das características intrínsecas às diferentes espécies.  
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 O aumento de salinidade, por exemplo, pode induzir a redução nas taxas de 

herbivoria, uma vez que filtradores mais eficientes (e menos tolerantes ao aumento de 

salinidade), como os grandes cladóceras, são substituídos por pequenos cladóceras, 

rotíferos e copépodes (Jeppesen et al. 2007). Por outro lado, o estresse osmótico poderia 

elevar as taxas metabólicas dos organismos sobreviventes, exigindo mais energia para a 

osmorregulação, o que poderia resultar em um aumento nas taxas de herbivoria per 

capta dos organismos resistentes.  

 O aumento de temperatura, por sua vez, tende a selecionar indivíduos menores, 

causando reduções nas taxas de herbivoria. Entretanto, assim como no aumento de 

salinidade, a temperatura pode, até certo nível, elevar as taxas metabólicas dos 

organismos aquáticos causando um aumento nas taxas de herbivoria per capta. Além 

disso, estudos registraram que o metabolismo heterotrófico aumenta mais rapidamente 

que o metabolismo autotrófico com o aumento da temperatura, em um mesmo sistema 

experimental (Yvon-Durocher et al. 2010). 

 A pressão de predação seletiva sobre a comunidade zooplanctônica (realizada 

por peixes planctívoros ou macroinvertebrados) também regula a biomassa da 

comunidade, bem como a composição de espécies, alterando sua taxa de herbivoria e 

gerando efeitos indiretos sobre a comunidade fitoplanctônica. A importância dessas 

interações do tipo cascata trófica, definida como efeitos recíprocos de predadores sobre 

presas que alteram abundância, biomassa ou produtividade de uma população ou 

comunidade através de mais de um nível na teia trófica (Pace et al.1999), já foi 

evidenciada para muitos ecossistemas (Carpenter et al. 1985). 



9 

 

2- Objetivos 

 

2.1- Objetivo geral 

 

 Os objetivos gerais do presente trabalho são: (i) Avaliar o efeito da alteração na 

estrutura da comunidade, gerada por diferentes distúrbios ambientais, sobre a taxa de 

herbivoria zooplanctônica e (ii) Averiguar a importância relativa dos efeitos diretos e 

indiretos, causados por distúrbios ambientais, na taxa de herbivoria zooplanctônica. 

 

2.2- Objetivos específicos 

 

• Avaliar os efeitos de diferentes distúrbios ambientais (o aumento de salinidade, 

o aumento de temperatura e a remoção de indivíduos da comunidade por 

diluição) sobre a estrutura da comunidade zooplanctônica; 

• Avaliar os efeitos da alteração da estrutura da comunidade, provocada por estes 

diferentes distúrbios, sobre as taxas de herbivoria per capta e total da 

comunidade zooplanctônica; 

• Comparar a importância dos efeitos diretos e indiretos (via alteração na estrutura 

da comunidade) provocados pelo aumento de temperatura e salinidade sobre as 

taxas de herbivoria per capta e total da comunidade zooplanctônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

3- Hipóteses 

 

 Espera-se a redução do número de indivíduos, espécies e diversidade das 

comunidades zooplanctônicas submetidas aos três distúrbios ambientais estudados. Pra 

o aumento de salinidade, os organismos mais afetados deverão ser os cladóceras e larvas 

de insetos. Já para o aumento de temperatura, espera-se o favorecimento de espécies 

menores, como copépodes ciclopoida, bosminas e bosminops. A remoção de indivíduos 

por diluição, por sua vez, deverá causar a perda de espécies raras, incluindo predadores, 

como as larvas de caoborídeos. 

 A alteração na estrutura das comunidades deverá provocar redução na TH total 

da comunidade, devido à perda de indivíduos, para todos os distúrbios. Já a TH per 

capta (taxa de herbivoria ponderada pelo número de indivíduos) poderá apresentar 

queda com o aumento de salinidade, devido à perda de espécies herbívoras mais 

eficientes como cladóceras, e com o aumento de temperatura, pelo favorecimento de 

espécies menores. A remoção de indivíduos poderá elevar a TH per capta devido ao 

favorecimento de cladóceras (consequência da redução de predadores). 

 Os efeitos da alteração na estrutura de comunidades somados aos efeitos 

fisiológicos causados pelo aumento de salinidade poderão gerar um efeito positivo na 

TH per capta, uma vez que os organismos necessitariam de energia suplementar para a 

osmorregulação. Para o aumento de temperatura, estes efeitos somados podem gerar um 

aumento inicial na TH per capta, devido à aceleração no metabolismo, seguido de 

redução por ultrapassar limiares críticos de temperatura. Ainda assim, a TH total poderá 

apresentar queda para ambos os distúrbios, pois os efeitos da perda de indivíduos 

podem ser preponderantes. As hipóteses apresentadas estão resumidas na tabela 1.  



  

Tabela 1: resumo das hipóteses apresentadas. 

Distúrbio  
Efeitos para a estrutura 

de comunidade 

Efeitos via alteração na comunidade Efeitos via alterações fisiológicas + 

alteração na comunidade 

TH total TH per capta TH total TH per capta 

Aumento de salinidade 

Redução na diversidade e 

abundância, 

principalmente de 

cladóceras e larvas de 

insetos.  

Redução pela 

perda de 

indivíduos. 

Redução pela perda 

de espécies 

filtradoras mais 

eficientes como 

cladóceras. 

Redução, pois efeitos 

de perda de indivíduos 

podem ser 

preponderantes. 

Aumento pela maior 

necessidade de 

alimento. 

Aumento de 

temperatura 

Redução na diversidade e 

abundância, favorecimento 

de espécies menores. 

Redução pela 

perda de 

indivíduos. 

Redução pelo 

favorecimento de 

espécies menores. 

Redução, pois efeitos 

de perda de indivíduos 

podem ser 

preponderantes. 

Aumento inicial 

devido à aceleração 

no metabolismo, 

seguido de redução 

por ultrapassar 

limiares de 

temperatura. 

Remoção de indivíduos 

por diluição 

Redução na diversidade e 

abundância, perda de 

espécies raras, incluindo 

predadores. 

Redução pela 

perda de 

indivíduos. 

Aumento pela 

dominância de 

cladóceras. 

Não se aplica. Não se aplica. 
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4- Metodologia 

 

4.1- Área de estudo 

 

 A comunidade zooplanctônica utilizada neste estudo é proveniente da lagoa 

Cabiúnas, localizada no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, no norte do Estado 

do Rio de Janeiro (22º 18’ S – 41º 41’ W; Figuras 2 e 3). A lagoa Cabiúnas é uma lagoa 

húmica e oligotrófica, podendo ser classificada como um corpo d’água lêntico e não 

submetido ao regime de marés. Com uma área de aproximadamente 0,34 km², formato 

dendrítico e profundidade média de 3 m, esta lagoa apresenta alta heterogeneidade de 

habitat e permite o desenvolvimento de uma elevada biodiversidade, apresentando o 

maior número de táxons zooplanctônicos documentados para esta região (Castelo-

Branco 1998). A temperatura média da lagoa varia em torno de 25 °C, com mínima de 

21 °C e máxima de 28,5 °C registradas. O sistema é normalmente oligohalino ou de 

água doce, com salinidades mínimas de 0 e máximas de 12 ppt registradas (Petrucio, 

1998). Aumentos eventuais da salinidade podem estar associados a intrusões marinhas, 

através da percolação ou ondas que ultrapassam os 30 m de largura da barra de areia, ou 

a raros eventos de abertura da barra que podem ser naturais ou antrópicos.  
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Figura 2: Área compreendida pelo Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (em verde) e 

sua zona de amortecimento (verde claro). A seta indica a posição da Lagoa Cabiúnas 

(Adaptado de: Encarte Técnico da Elaboração do Plano de Manejo do PARNA da Restinga de 

Jurubatiba). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Vista aérea da Lagoa Cabiúnas. Foto: http://www.icmbio.gov.br. 



14 

 

4.2- Coleta da comunidade zooplanctônica 

 

 A coleta foi realizada em diferentes pontos da Lagoa Cabiúnas, onde foram 

feitos arrastos horizontais e verticais (com rede de 50 μm de abertura de malha), a fim 

de abranger a maior diversidade possível de espécies presentes na lagoa. Os arrastos 

foram feitos em regiões centrais da lagoa, para que a comunidade coletada fosse 

formada principalmente por organismos típicos de regiões pelágicas. Os indivíduos 

coletados foram então concentrados em um recipiente de 10 litros e levados 

imediatamente para laboratório, para posterior montagem do experimento. Além disso, 

foram coletados 100 litros de água da lagoa e 100 litros de água livre de organismos 

zooplanctônicos (filtrada com rede de 50 μm de abertura de malha), para os 

procedimentos experimentais subsequentes. Em laboratório, a comunidade 

zooplanctônica foi imediatamente diluída em água da lagoa e acondicionada em um 

recipiente de 100 litros, onde permaneceu até o estabelecimento das unidades 

experimentais. Tal procedimento viabilizou a homogeneização da comunidade 

zooplanctônica, garantindo alta similaridade entre os tratamentos. 

 

4.3- Delineamento experimental 

 

 4.3.1- Incubação da comunidade zooplanctônica 

 

 Foram estabelecidos três cenários independentes de distúrbios ambientais: 

aumento de salinidade, aumento de temperatura e remoção de indivíduos através da 

diluição da comunidade. Cada distúrbio foi composto por três níveis de intensidade e 

cinco réplicas. O cenário controle foi estabelecido de acordo com as condições de 

salinidade e temperatura naturais da lagoa no momento da coleta (0,2 ppt e 25 °C), 

representando o primeiro nível de intensidade para os três cenários. Este delineamento 

foi proposto após a realização de ajustes experimentais, quando foi testada a influência 

de cinco níveis de intensidade para cada distúrbio.  

 As unidades experimentais (microcosmos) consistiram em frascos de 3 litros de 

polietileno transparente, que receberam 2,8 litros de água da lagoa contendo organismos 

zooplanctônicos (Fig. 4). O período de incubação durou cinco dias e todos os 
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microcosmos foram submetidos a um fotoperíodo de 12:12 h claro:escuro, para que a 

comunidade fitoplanctônica proveniente da lagoa pudesse se desenvolver, servindo de 

alimento para a comunidade zooplanctônica. Desta forma, não foi preciso adicionar 

alimento aos microcosmos durante os cinco dias de incubação. Todos os microcosmos 

eram areados com bombinhas de aquário, cuja saída de ar era posicionada na superfície 

da coluna d’água, para evitar o revolvimento da mesma, mantendo a aeração. Com 

exceção dos tratamentos referentes ao distúrbio de aumento de temperatura, que 

permaneceram dentro de câmaras incubadoras durante todo o período, os microcosmos 

permaneceram em uma sala climatizada com temperatura controlada de 25 °C e foram 

cobertos por malha de nylon, evitando a entrada insetos e outros animais (Fig 4-c). 

 O distúrbio de aumento de salinidade foi obtido através da adição de sal marinho 

comercial (livre de fosfatos e nitratos) a 1 litro de água da lagoa previamente filtrada 

(microfiltro fibra de vidro GF-1, 47 mm, Macherey-Nagel), obtendo-se uma solução 

salina superconcentrada. Esta solução foi adicionada gradativamente aos microcosmos 

até que as concentrações de 2,0 e 6,0 ppt fossem alcançadas. A salinidade foi mensurada 

com o auxílio de um Termo-salinometro-condutivímetro (YSI-30) e ajustada para o 

nível de salinidade em questão durante todo o período experimental (Fig 4-a). Para o 

distúrbio de aumento de temperatura, os tratamentos de cada nível foram mantidos em 

câmaras incubadoras devidamente reguladas a 30 e 35 °C (Fig. 4-b). O cenário que 

representa o distúrbio de remoção de indivíduos consiste na aplicação de um método de 

diluição, o qual prevê a redução do tamanho populacional de todas as espécies, podendo 

inclusive provocar a extinção local das espécies raras, que são removidas da 

comunidade através das diluições sucessivas (Giller et al. 2004). Para tal, foram feitas 

diluições de duas e dez vezes a partir da comunidade inicial, utilizando água da lagoa 

previamente filtrada com rede de 50 μm de abertura de malha, livre de indivíduos 

zooplanctônicos. Os tratamentos e número de réplicas utilizadas estão resumidos na 

tabela 2.  
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Tabela 2: Número de tratamentos e réplicas utilizadas no presente experimento. ND: 

comunidade zooplanctônica não diluída.  

Distúrbio Réplicas Tratamentos 

  

Controle Níveis 

Salinidade (ppt) 5 0,1 2,0 6,0 

Temperatura (°C) 5 25 30 35 

Remoção de indivíduos 5 ND 2x 10x 

 

 

 

 

Figura 4: Detalhes do experimento: a) adição da solução salina; b) microcosmos na câmara 

incubadora e c) microcosmos cobertos por malha de nylon. 

  

 

 

a) b) 

c) 
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 4.3.2- Medição das taxas de herbivoria zooplanctônicas 

 

 A taxa de herbivoria (TH) das comunidades zooplanctônicas resultantes de cada 

distúrbio ambiental foram mensuradas após o período de cinco dias de incubação. Para 

as comunidades provenientes dos distúrbios de aumento de salinidade e temperatura, 

essas taxas foram medidas de duas formas: sob a influência dos distúrbios (2,0 e 6,0 ppt; 

30 e 35 °C) e sem esta influência, ou seja, sob as condições naturais da lagoa (0,1 ppt e 

25 °C) (ver Figura 5). Isto foi feito para que fosse possível separar os efeitos indiretos, 

causados pela alteração na estrutura da comunidade dos efeitos diretos, causados por 

alterações fisiológicas. Como o distúrbio provocado pela remoção de indivíduos da 

comunidade não leva em consideração alterações fisiológicas, a TH foi medida apenas 

uma vez, verificando-se somente o efeito da alteração na estrutura da comunidade 

(Figura 5). 

 Nesta parte do experimento (Etapa 2, Figura 5), 1 litro de água de cada 

microcosmo, contendo a comunidade zooplanctônica gerada por cada distúrbio, foi 

filtrado em rede de 50 μm de abertura de malha para que os indivíduos zooplanctônicos 

fossem isolados. Estes foram então cuidadosamente transferidos para frascos de 1 litro 

de polietileno contendo água da lagoa Cabiúnas previamente filtrada (microfiltro fibra 

de vidro GF-1, 47mm, Macherey-Nagel). Para os distúrbios de aumento de salinidade e 

temperatura, este procedimento foi feito duas vezes para cada microcosmo, obtendo-se 

duas comunidades equivalentes, onde foi possível mensurar as taxas de herbivoria sob a 

influência dos distúrbios e sem esta influência. Além disso, foram estabelecidos 

controles com três réplicas para cada condição ambiental (0,2 ppt/25 °C, 2,0 ppt/25 °C, 

6,0 ppt/25 °C, 0,2 ppt/30 °C e 0,2 ppt/35 °C) sem a adição da comunidade 

zooplanctônica, totalizando 70 unidades experimentais. Tal procedimento foi 

estabelecido a fim de averiguar a resposta fitoplânctonica aos tratamentos, sem a 

presença da comunidade zooplânctonica. Os novos microcosmos (contendo indivíduos 

zooplanctônicos e água da lagoa filtrada) foram então mantidos no escuro por 10 h antes 

do início do processo de herbivoria, a fim de viabilizar a aclimatação desta comunidade 

às novas condições experimentais.   

 Após este período, um inoculum contendo três espécies fitoplanctônicas foi 

adicionado aos microcosmos: Ankistrodesmus gracilis, Scenedesmus bijugatus e 
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Pseudokircheneriella subcaptata, todas palatáveis à comunidade zooplanctônica (Diaz-

Castro e Hardy 1998; Martinez-Jeronimo e Ventura-Lopez 2011; Vijverberg 1989), à 

concentração final de aproximadamente 10
4
 cel/ml. As cepas das algas foram obtidas no 

banco de algas do laboratório de “Cultivo e Fisiologia do Fitoplâncton”, departamento 

de Botânica, UFSCar, e o cultivo foi realizado em meio de cultura WC (Guillard and 

Lorenzen, 1972), no laboratório de “Ecofisiologia e Toxicologia de Cianobactérias”, 

Instituto de Biofísica, UFRJ.  

 Os indivíduos zooplanctônicos puderam consumir as algas por uma hora, ainda 

no escuro, para que não houvesse multiplicação das algas durante o processo. Por fim, a 

comunidade zooplanctônica foi removida e imediatamente fixada com formol 

tamponado e açucarado (concentração final de 5%) e os indivíduos foram 

contabilizados e identificados em câmara aberta, com auxilio de um estereoscópio 

Olympus. A comunidade fitoplanctônica foi fixada em lugol e sua densidade (cel/ml) 

estimada de acordo com o método de sedimentação de Utermöhl (1958), sendo as 

contagens realizadas por meio de um microscópio invertido Carl Zeiss. As duas etapas 

do experimento (incubação da comunidade zooplanctônica e medição da TH), bem 

como a maneira como os efeitos diretos e indiretos foram obtidos, estão ilustrados e 

resumidos na figura 5. 
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Controle

(0,2 ppt/25 C/ND)

Salinidade

(25 C/ND)

Temperatura

(0,2ppt/ND)

Remoção de indivíduos 

por diluição

(0,2 ppt/25 C)

C 35 30 
6,0

ppt

2,0 

ppt
10x2x

Consumo de algas 

sob a influência 

dos distúrbios

Consumo de algas 

sob as condições 

naturais da lagoa

Etapa 1: 

Incubação sob 

distúrbios 

ambientais 

(duração 5 dias)

Etapa 2:

Adição do 

inoculum de algas 

para mensuração 

da TH (incubação 

por1 hora).

Efeitos Diretos Efeitos Indiretos

Via mudanças fisiológicas Via mudanças na comunidade

TH

TH

TH

TH

Obtenção dos 

efeitos diretos e 

indiretos:

Exemplo- aumento 

salinidade a 

2,0ppt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Esquema simplificado das etapas do experimento, onde C: controle, ND: comunidade 

zooplanctônica não diluída e TH: taxa de herbivoria. Os efeitos diretos foram obtidos através da 

divisão da TH mensurada sob a influência dos distúrbios pela TH mensurada sob as condições 

naturais da lagoa. Os efeitos indiretos foram obtidos através da divisão entre a TH mensurada 

sob as condições naturais da lagoa e a TH mensurada no controle.  
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4.4-Análise de dados 

 

 4.4.1-Cálculo das taxas de herbivoria zooplanctônicas 

 

 A taxa de herbivoria total de cada comunidade zooplanctônica (TH total) e a 

taxa de herbivoria ponderada pelo número de indivíduos (TH per capta) foram 

estimadas usando as seguintes equações (Frost, 1972): 

 

TH total: V * ((lnCc – lnCf) / t) * ((Ci – Cf) / (lnCi – lnCf)) 

 

TH per capta: TH total / N 

 

 Onde, V: volume do meio (ml), N: número de indivíduos, t: tempo (h), Cc: 

concentração algal no controle (cel/ml) e Cf: concentração algal final e Ci: concentração 

algal inicial. A TH per capta é dada em cel.ind
-1

h
-1

 e a TH total é dada em cel.h
-1

. 

 

 4.4.2- Comparando efeitos diretos e indiretos gerados pelos distúrbios 

ambientais 

 

 A comparação entre os efeitos causados por alterações fisiológicas decorrentes 

dos distúrbios ambientais (efeitos diretos) e aqueles causados pela alteração na estrutura 

da comunidade (efeitos indiretos), foi realizada através de cálculos de tamanho do efeito 

(effect size), obtidos através da métrica LRR (Log Response Ratio). Esta métrica 

consiste na razão logaritimizada entre valor do tratamento e o valor do controle (Gruner, 

2008). Os cálculos para obtenção do tamanho do efeito proveniente da alteração na 

estrutura da comunidade e de ajustes metabólicos estão resumidos na tabela 3 e 

ilustrados na figura 5.  
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Tabela 3: cálculos empregados para obtenção do tamanho do efeito (effect size) LRR. 

Tipo de efeito Causa Cálculo do tamanho do efeito 

Direto Alterações fisiológicas 

Ln (TH total mensurada sob 

efeito do distúrbio/TH total 

mesurada em condições 

naturais) 

Indireto 
Alteração na estrutura 

das comunidades 

Ln (TH total mesurada em 

condições naturais/ TH total no 

controle) 

 

 Posteriormente, os valores encontrados foram plotados em um gráfico de 

dispersão de pontos, onde o eixo x representa o tamanho do efeito gerado por alterações 

na estrutura das comunidades (LRR comunidade) e o eixo y representa o tamanho do 

efeito gerado por alterações fisiológicas (LRR fisiologia). Cada par de coordenadas é 

referente a uma réplica e, de acordo com a posição dos pontos no gráfico, pode se 

avaliar a contribuição de cada um dos efeitos para a alteração nas taxas de herbivoria 

zooplanctônicas, seguindo o modelo proposto (Fig. 6). Ver exemplo em Box 1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Modelo teórico proposto para interpretação da contribuição dos efeitos diretos e 

indiretos na alteração das taxas de herbivoria zooplanctônicas. Os pontos que se dispuserem em 

regiões com o sinal de +/- representam contribuições positivas/negativas para as taxas de 

herbivoria. A região cinza do gráfico representa maior influência de alterações fisiológicas 

(diretos) e a região branca representa maior influência de efeitos gerados pela alteração na 

comunidade (indiretos). 

Efeitos preponderantes da alteração 

fisiológica 

 

Efeitos preponderantes da alteração 

na comunidade 
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Box 1: 

 

Em um exemplo fictício, onde os resultados de TH per capta fossem os seguintes: 

Tratamentos 
TH per capta mensurada 

Sob efeito do 

distúrbio 

Sob condições naturais 

da lagoa 

Controle - 10,0 

2,0 ppt 13,0 9,0 

6,0 ppt 16,0 7,0 
  

 

Teríamos os seguintes cálculos para o tamanho do efeito: 

Tratamentos 
LRR 

Fisiologia 

LRR 

Comunidade 

2,0 ppt 13/9 9/10 

6,0 ppt 16/7 7/10 
 

 

Que plotados em um gráfico de dispersão de pontos ficaria desta maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste caso, para ambos os níveis de salinidade, observamos efeitos positivos sobre a TH 

per capta, oriundos predominantemente de alterações fisiológicas nos organismos. 
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4.4.3- Análises estatísticas 

 

 Para avaliar se a estrutura das comunidades zooplanctônicas foi alterada quando 

submetidas aos diferentes distúrbios, foi utilizada a Análise de Variância Multivariada 

com Permutação (PERMANOVA) (Anderson, 2001), baseada nos índices de 

dissimilaridade de Bray-Curts e Jaccard. Esta análise testa a hipótese nula de que as 

comunidades sobreviventes aos diferentes distúrbios são iguais às comunidades 

incubadas em condições naturais. O índice de Bray-Curtis considera o número de 

espécies compartilhadas entre duas comunidades e também a abundância das mesmas 

(Bray & Curtis, 1957), já o índice de Jaccard considera apenas a presença e a ausência 

de espécies e é baseado na diferença entre o número total e o número compartilhado de 

espécies entre duas comunidades (Jaccard, 1901). Desta maneira, a utilização destes 

dois índices é complementar. Além disso, foi utilizada a Análise Multivariada da 

Dispersão da Homogeneidade entre Grupos (PERMDISP) (Anderson, 2001), que avalia 

a diferença na variância da dissimilaridade entre os grupos. Estas análises foram 

realizadas utilizando as funções adonis e betadisper, disponíveis no pacote “vegan”, 

para a linguagem de programação R. 

 Para verificar diferenças entre as taxas de herbivoria foram realisadas ANOVAs 

seguidas de pós-teste de Tukey (para os resultados da TH total) e o teste não 

paramétrico Kruskall-Wallis seguido do pós-teste de Dunn (para os resultados referentes 

à TH per capta). O teste não paramétrico foi necessário, uma vez que os pressupostos 

para a realização de ANOVAs não foram alcançados mesmo após diferentes 

transformações. O índice de diversidade de Shannon (H) foi calculado a fim de se 

avaliar a redução na diversidade em resposta aos distúrbios ambientais. 
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5- Resultados 

 

5.1- Aumento de salinidade 

 

 5.1.1- Alteração na estrutura da comunidade zooplanctônica 

 

 As comunidades zooplanctônicas submetidas ao aumento de salinidade diferiram 

daquelas incubadas em condições naturais, levando-se em consideração tanto a presença 

e ausência das espécies, quanto à abundância das mesmas. Contudo, o efeito da 

salinidade é responsável por 77 % da variação na comunidade quando analisamos a 

abundancia das espécies (Índice de Bray-Curtis) e por apenas 51 % quando 

consideramos apenas sua ocorrência (Índice de Jaccard) (Fig. 7 a e b- PERMANOVA, p 

< 0,001). Também foram encontradas diferenças na variabilidade da composição das 

comunidades dentro de cada tratamento, onde as comunidades provenientes da 

incubação a 6,0 ppt apresentaram variabilidade significativamente diferente demais 

(PERMDISP, p < 0,05). De acordo com a ordenação da composição das comunidades, 

pode-se perceber que as comunidades deste tratamento apresentam maior variabilidade 

entre si (Fig. 7 a e b). 
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Figura 7: Ordenação da composição das comunidades zooplanctônicas entre os três níveis de salinidade, 

utilizando o índice de dissimilaridade de (a) Bray-Curtis e (b) Jaccard. Cada ponto representa a composição de 

uma comunidade no espaço e a distância entre dois pontos representa a diferença na composição entre duas 

comunidades. As linhas agrupam os diferentes níveis de salinidade (quadrados abertos: controle, triângulos 

abertos: 2,0 ppt e círculos fechados: 6,0 ppt).  

 

 As comunidades provenientes do cenário controle foram formadas 

principalmente por cladóceras e estágios juvenis de copépodes ciclopoida (copepoditos), 

apresentando baixas densidades de copépodes calanoida, larvas de copépodes (náuplios) 

e rotíferos. Este padrão também foi encontrado nas comunidades provenientes da 

incubação a 2,0 ppt. Contudo, as comunidades resultantes da incubação a 6,0 ppt 

apresentaram dominância de copépodes ciclopoida, baixas densidades de copépodes 

calanoidas e quase nenhuma presença de cladóceras, larvas náuplio e rotíferos, 

mostrando que o aumento da salinidade a este nível implica em importantes mudanças 

estruturais para a comunidade (Fig. 8; Tab. 4). As espécies mais tolerantes ao aumento 

de salinidade foram Microcyclops sp., que apresentou aumento de aproximadamente 9 

% quando comparada ao tratamento controle, seguida de Notodiaptomus cearencis e 

Thermocyclops sp., que apresentaram perda de 30 e 45 % em relação ao controle, 

respectivamente (Tab. 4). Os estágios juvenis de cópepodes apresentaram grande perda 

em abundância (94 % para calanoida e 68 % para ciclopoida), mas ainda sim os 

p<0,001 ; R²: 0,77 p<0,001 ; R²: 0,51 
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copepoditos de ciclopoida representaram o grupo de maior dominância nas 

comunidades submetidas a 6,0 ppt. 

 

 

 

Figura 8: Abundância média de cada grupo zooplanctônico presente nas comunidades 

submetidas ao aumento de salinidade. 
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Tabela 4: Porcentagem média de cada espécie presente nas comunidades submetidas ao 

aumento de salinidade e porcentagem de perda por espécie. Em vermelho, as espécies com 

maior dominância nos tratamentos e, em negrito, as espécies que apresentaram menor 

porcentagem de perda com o aumento de salinidade. (*) A porcentagem de perda por espécie foi 

calculada a partir da diferença entre a abundância de cada espécie nos tratamentos controle e 

6,0 ppt. Foram consideradas apenas as espécies presentes no tratamento controle. 

Espécies 

Porcentagem média de cada 

espécie nos tratamentos (%) 
Porcentagem de 

perda por 

espécie (%)* Controle   2,0ppt    6,0ppt  

Cladocera 

    Alona verrucosa 0,08 0,03 0,00 100,00 

Ephemeroporus barroisi 0,05 0,13 0,00 100,00 

Ceriodaphinia cornuta 4,36 3,98 0,00 100,00 

Ilyocryptus spinifer 0,05 0,00 0,00 100,00 

Moina micrura 16,01 33,71 0,97 98,86 

Diaphanosoma brevireme 26,99 15,48 0,00 100,00 

Pseudosida ramosa 0,31 0,00 0,14 91,67 

Bosmina hagmani 0,47 0,05 0,28 88,89 

Copepoda 

    Copepodito calanoida 3,71 3,33 1,24 93,66 

Copepodito ciclopoida 25,47 22,85 43,85 67,49 

Larva náuplio 8,57 3,69 0,28 99,39 

Notodiaptomus azureus 0,81 0,79 0,97 77,42 

Notodiaptomus cearencis 0,52 0,47 1,94 30,00 

Microcyclops sp. 4,73 6,79 27,25 -8,84 

Thermocyclops sp. 7,86 8,51 23,10 44,52 

Rotifera 0,16 0,08 0,28 66,67 

  

  

 Além da mudança no padrão de dominância da comunidade, o aumento da 

salinidade provocou redução no número de indivíduos (Fig. 8), no número de espécies, 

na diversidade (expressa pelo índice de Shannon) e na abundância de predadores, 

representados aqui por larvas de Chaoborus sp. (Fig.9-a, b e c). Apesar da diferença 

estrutural sutil entre as comunidades provenientes do cenário controle e aquelas 

incubadas em salinidade 2,0 ppt, foi encontrado um maior número de ovos de 

resistência e de indivíduos machos da espécie Moina micrura nessas comunidades (Tab. 

5). A produção tanto de ovos de resistência como de indivíduos machos está relacionada 

a condições de estresse enfrentadas por estes organismos. 



28 

 

 

Controle 2,0 6,0
0

5

10

15

Salinidade (ppt)

N
° 

d
e
 E

sp
é
c
ie

s

a

a

b

Controle 2,0 6,0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

a
a

b

Salinidade (ppt)

Ín
d

ic
e 

d
e 

d
iv

er
si

d
ad

e

d
e 

S
h
an

n
o
n

Controle 2,0 6,0
0

1

2

3

4

Salinidade (ppt)

A
b
u
n
d
ân

c
ia

 d
e
 p

re
d
ad

o
re

s

 

 

Tabela 5: Proporção de indivíduos machos da espécie Moina micrura em relação à abundância 

média da espécie, e número médio de ovos de resistência, para o cenário controle e à 2,0 ppt. 

  Controle Salinidade 2,0 ppt 

Machos de M. micrura /abundância M. micrura 0,00 0,07 

Ovos de resistência 0,60 16,46 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

(c) 

Figura 9: Variação no número de espécies 

(a), diversidade de Shannon (b) e na 

abundância de predadores (c) das 

comunidades submetidas ao aumento de 

salinidade. As letras representam valores 

significativamente diferentes (ANOVA, p 

< 0,05; pós-teste de Tukey: p < 0,05). 
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 5.1.2- Taxas de herbivoria 

 

 Influência da alteração na estrutura de comunidades (efeito indireto) 

 

 A TH total, mensurada em condições naturais (ou seja, sofrendo apenas a 

influência da alteração na comunidade), apresentou queda significativa para as 

comunidades que sobreviveram ao tratamento de 6,0 ppt (Fig. 10, a- Tab. 6). Já a TH 

per capta apresentou tendência de aumento, apesar de não significativa, para essas 

comunidades, indicando que a comunidade como um todo teve sua eficiência de 

herbivoria reduzida, mas os organismos sobreviventes podem ter aumentado a taxa de 

obtenção de alimento (Fig. 10, b- Tab. 6).  
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Figura 10: Variação das Taxas de Herbivoria da Comunidade zooplanctônica (TH total, a) e 

das Taxas de Herbivoria ponderadas por indivíduo (TH per capta, b), medidas sob as 

condições naturais da lagoa (0,2 ppt). As letras representam diferenças significativas entre os 

tratamentos (TH total: ANOVA, p < 0,05 e Teste de Tukey, p < 0,05; TH per capta: Kruskall 

Wallis, p < 0,05 e Teste de DunnDunn, p < 0,05). 
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Tabela 6: Descrição dos resultados da ANOVA (TH total) e do teste de Kruskall-Wallis (TH 

per capta) para os tratamentos de aumento de salinidade, na: não se aplica. 

Processo TH total TH per capta 

R² 0,72 na 

MS 30,25 na 

F 15,69 na 

Kruskal-Wallis Statistics na 8,06 

P 0,0004 0,018 

 

 

 Influência da alteração na estrutura de comunidades somada aos ajustes 

metabólicos (efeito indireto + direto) 

 

 A TH total, mensurada sob o efeito da salinidade, apresentou queda significativa 

para os tratamentos de 2,0 e 6,0 ppt (Fig. 11, a- Tab. 7), assim como a TH per capta, 

que apresentou queda significativa para o tratamento de 6,0 ppt (Fig. 11, b- Tab. 7), 

indicando efeitos negativos da salinidade tanto para a comunidade com um todo, quanto 

para as taxas individuais dos organismos sobreviventes. As TH per capta das 

comunidades provenientes da salinidade de 6,0 ppt apresentaram grande variação 

quando comparadas aos outros tratamentos, seguindo o padrão evidenciado pela 

PERMDISP, onde essas comunidades são mais dissimilares entre si (Fig. 7). 
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Figura 11: Variação das Taxas de Herbivoria da Comunidade zooplanctônica (TH total, a) e 

das Taxas de Herbivoria ponderadas por indivíduo (TH per capta, b), medidas sob a influência 

da salinidade. As letras representam diferenças significativas entre os tratamentos (TH total: 

ANOVA, p<0,05 e Teste de Tukey, p<0,05; TH per capta: Kruskall-Wallis, p<0,05 e Teste de 

Dunn, p<0,05). 

 

 

 

Tabela 7: Descrição dos resultados da ANOVA (TH total) e do teste de Kruskall-Wallis (TH 

per capta) para os tratamentos de aumento de salinidade, na: não se aplica. 

Processo TH total TH per capta 

R² 0.79 na 

MS 125.5 na 

F 22.99 na 

Kruskal-Wallis Statistics na 10.5 

p < 0.0001 0.005 
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5.1.3- Efeitos diretos versus indiretos 

 

 As alterações encontradas nas taxas de herbivoria zooplanctônicas, em virtude 

do aumento de salinidade, parecem estar mais relacionadas a alterações fisiológicas 

(efeitos diretos) do que a alterações na estrutura das comunidades (efeitos indiretos). De 

acordo com os valores encontrados para o tamanho do efeito, a TH total foi mais 

influenciada pelos efeitos das alterações fisiológicas para ambos os níveis de salinidade 

(Fig. 12, a). Já para a TH per capta, apenas as comunidades provenientes da salinidade 

6,0 ppt apresentaram alteração (assim como indicado pelo teste Kruskall-Wallis- Fig. 

11, b). Esta alteração, por sua vez, também foi influenciada majoritariamente por 

alterações fisiológicas (Fig. 12, b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Disposição das réplicas de acordo com o valor do tamanho do efeito para alterações 

na fisiologia dos organismos (LRR Fisiologia) e alteração na estrutura das comunidades (LRR 

Comunidade). Os dados em (a) referem-se à TH total e em (b), à TH per capta. A linha 

pontilhada indica a região do gráfico onde os efeitos diretos e indiretos são idênticos. 

(a) (b) 

2,0ppt 

6,0ppt 

TH total TH per capta 
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5.2- Aumento de temperatura 

 

 5.2.1- Alteração na estrutura da comunidade zooplanctônica 

 

 As comunidades zooplanctônicas submetidas ao aumento de temperatura 

também diferiram daquelas incubadas em condições naturais, levando-se em 

consideração tanto a presença e ausência das espécies, quanto à abundância das 

mesmas. Contudo, o efeito da temperatura é mais brando que o efeito da salinidade, 

onde 23 % da variação na comunidade foram explicados pelo aumento de temperatura 

quando analisamos a abundancia das espécies (Índice de Bray-Curtis) e apenas 18 % 

foram explicados quando consideramos apenas sua ocorrência (Índice de Jaccard) (Fig. 

13, a e b- PERMANOVA, p<0,001). Também foram encontradas diferenças na 

variabilidade da composição das comunidades dentro de cada tratamento, na qual as 

comunidades provenientes da incubação a 35 °C apresentaram variabilidade 

significativamente diferente demais (PERMDISP, p < 0,05). De acordo com a 

ordenação da composição das comunidades, pode-se perceber que as comunidades deste 

tratamento apresentam maior variabilidade entre si (Fig. 13). 
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Figura 13: Ordenamento da composição das comunidades zooplanctônicas entre os três níveis 

de temperatura, utilizando o índice de dissimilaridade de (a) Bray-Curtis e (b) Jaccard. Cada 

ponto representa a composição de uma comunidade no espaço e a distância entre dois pontos 

representa a diferença na composição entre duas comunidades. As linhas agrupam os diferentes 

níveis de temperatura (quadrados abertos: controle, triângulos abertos: 30°C e círculos 

fechados: 35°C).  

 

 As comunidades provenientes da temperatura de 30 °C mantiveram as 

proporções de grupos zooplanctônicos semelhantes ao cenário controle (formadas 

principalmente por cladóceras e copepoditos de ciclopoida, apresentando baixas 

densidades de copépodes calanoida, náuplios e rotíferos). Contudo, o número de 

indivíduos destas comunidades caiu pela metade e houve uma queda importante na 

porcentagem da espécie Moina micrura (cladócera) que passou de 16 pra 1,5 % (Fig. 

14; Tab. 8). Em 35 °C houve a perda de 95 % das larvas náuplio, além do acentuado 

decaimento no número de indivíduos (Fig. 14; Tab. 8). As espécies mais tolerantes ao 

aumento de temperatura foram Diaphanosoma brevireme e Thermocyclops sp., que 

apresentaram queda de aproximadamente 55 % dos indivíduos, contudo mostraram 

aumento proporcional da abundância, principalmente para D. brevireme, que passou a 

representar 38 % da comunidade em 35 °C (Tab. 8). Apesar da baixa densidade em 

p<0,001; R²: 0,23 

 

p<0,001; R²: 0,18 
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todos os tratamentos, os rotíferos apresentaram aumento no numero de espécies e 

indivíduos com o aumento de temperatura, gerando um aumento de mais de 1000 % na 

abundância total. A espécie Lecane bulla, apresentou maior crescimento, cuja 

abundância média passou de 0,4 para 6,7 e 10,5 indivíduos no controle, 30 e 35 °C, 

respectivamente.  

 

  

 

 

Figura 14: Abundância média de cada grupo zooplanctônico proveniente das comunidades 

submetidas ao aumento de temperatura. 
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Tabela 8: Porcentagem média de cada espécie presente nas comunidades submetidas ao 

aumento de temperatura e porcentagem de perda por espécie. Em vermelho, as espécies com 

maior dominância nos tratamentos e, em negrito, as espécies que apresentaram menor 

porcentagem de perda com o aumento de temperatura. (*) A porcentagem de perda por espécie 

foi calculada a partir da diferença entre a abundância de cada espécie nos tratamentos controle 

e 35°C. Foram consideradas apenas as espécies presentes no tratamento controle. 

Espécies 

Porcentagem média de cada 

espécie nos tratamentos (%) 
Porcentagem de 

perda por 

espécie (%)* Controle  30 °C  35 °C  

Cladocera 

    Alona verrucosa 0,08 0,00 0,00 100,00 

Ephemeroporus barroisi 0,05 0,00 0,00 100,00 

Ceriodaphinia cornuta 4,36 4,16 3,65 72,46 

Ilyocryptus spinifer 0,05 0,00 0,00 100,00 

Moina micrura 16,01 1,42 4,13 91,52 

Diaphanosoma brevireme 26,99 25,70 37,54 54,21 

Pseudosida ramosa 0,31 0,00 0,00 100,00 

Bosmina hagmani 0,47 0,04 0,00 100,00 

Copepoda 

    Copepodito calanoida 3,71 4,16 1,59 85,92 

Copepodito ciclopoida 25,47 27,87 25,63 66,87 

Náuplio 8,57 12,14 1,19 95,43 

Notodiaptomus azureus 0,81 1,28 0,32 87,10 

Notodiaptomus cearencis 0,52 1,20 0,56 65,00 

Microcyclops sp. 4,73 4,61 5,00 65,19 

Thermocyclops sp. 7,86 13,78 10,79 54,82 

Rotifera 0,16 3,37 8,57 -1700,00 

 

  

 O aumento de temperatura também gerou perda de espécies, diversidade 

(expressa pelo índice de Shannon) e redução na abundância de predadores (Chaoborus 

sp.), chegando à zero em 35 °C (Fig. 15, a, b e c). A produção de indivíduos machos da 

espécie Moina micrura não foi expressiva nesses tratamentos, mas a produção média de 

ovos de resistência passou de 0,6 em condições naturais, para 2,4 em 30 e 35 °C. 
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5.2.2- Taxas de herbivoria 

 

 Influência da alteração na estrutura de comunidades (efeito indireto) 

 

 A TH total, mensurada em condições naturais (ou seja, sofrendo apenas a 

influência da alteração na comunidade), apresentou queda significativa para as 

comunidades provenientes de 30 °C e 35 °C, contudo a queda é mais acentuada para 

comunidades provenientes de 30 °C (Fig. 16, a- Tab. 9). A TH per capta apresentou 

padrão semelhante, apesar de não haver diferença significativa entre o controle e os 

tratamentos, apenas entre os tratamentos (Fig. 16, b- Tab. 9).  

(a) (b) 

Figura 15: Variação do número de 

espécies (a), diversidade de Shannon (b) e 

na abundância de predadores (c) das 

comunidades submetidas ao aumento de 

temperatura. As letras representam valores 

significativamente diferentes pelo pós-teste 

de Tukey. 

(c) 
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Figura 16: Variação das Taxas de Herbivoria da Comunidade zooplanctônica (TH total, a) e 

das Taxas de Herbivoria ponderadas por indivíduo (TH per capta, b), medidas sob as 

condições naturais da lagoa (25 °C). As letras representam diferenças significativas entre os 

tratamentos (TH total: ANOVA, p < 0,05 e Teste de Tukey, p < 0,05; TH per capta: Kruskall 

Wallis, p < 0,05 e Teste de Dunn, p < 0,05). 

 

 

Tabela 9: Descrição dos resultados da ANOVA (TH total) e do teste de Kruskall-Wallis (TH 

per capta) para os tratamentos de aumento de temperatura, na: não se aplica. 

Processo TH total TH per capta 

R² 0,87 na 

MS 59,17 na 

F 39,9 na 

Kruskal-Wallis Statistics na 10,5 

P < 0.0001 0,005 
 

 

 Influência da alteração na estrutura de comunidades somada aos ajustes 

metabólicos (efeito indireto + direto) 

 

 A TH total, avaliada sob a influência do aumento de temperatura, apresentou 

queda significativa para as comunidades provenientes de 30 °C e 35 °C (Fig. 17, a-Tab. 

10). A TH per capta também apresentou queda, contudo apenas para as comunidades 

provenientes do tratamento de 35 °C essa diferença foi significativa (Fig. 17, b-Tab. 

(a) (b) 
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10). Isto indica efeitos negativos da temperatura tanto para a comunidade com um todo, 

quanto para as taxas individuais dos organismos sobreviventes. 

 Assim como nos tratamentos de aumento de salinidade, as TH per capta das 

comunidades provenientes da temperatura de 35 °C apresentaram grande variação 

quando comparadas aos outros tratamentos, seguindo o padrão evidenciado pela 

PERMDISP, onde essas comunidades são mais dissimilares entre si (Fig. 13). 
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Figura 17: Variação das Taxas de Herbivoria da Comunidade zooplanctônica (TH total, a) e 

das Taxas de Herbivoria ponderadas por indivíduo (TH per capta, b), medidas sob a influência 

do aumento de temperatura. As letras representam diferenças significativas entre os 

tratamentos (TH total: ANOVA, p < 0,05 e Teste de Tukey, p < 0,05; TH per capta: Kruskall 

Wallis, p < 0,05 e Teste de Dunn, p < 0,05). 

 

 

Tabela 10: Descrição dos resultados da ANOVA (TH total) e do teste de Kruskall-Wallis (TH 

per capta) para os tratamentos de aumento de temperatura, na: não se aplica. 

Processo TH total TH per capta 

R² 0,81 na 

MS 128,1 na 

F 25,13 na 

Kruskal-Wallis Statistics na 10,82 

P < 0.0001 0.0045 

(a) (b) 
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5.2.3- Efeitos diretos versus indiretos 

 

 As alterações encontradas nas TH, em virtude do aumento de temperatura, estão 

relacionadas tanto a alterações fisiológicas (efeitos diretos) quanto a alterações na 

estrutura das comunidades (efeitos indiretos). Para as comunidades expostas a 30 °C, a 

TH total parece ser mais influenciada por alterações na estrutura das comunidades (Fig. 

18, a) e a TH per capta não apresentou alterações (Fig. 18, b). Já para as comunidades 

expostas a 35 °C, tanto a TH total quanto a TH per capta foram influenciadas 

predominantemente por alterações fisiológicas (Fig. 18, a-b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Disposição das réplicas de acordo com o valor do tamanho do efeito para alterações 

na fisiologia dos organismos (LRR Fisiologia) e alteração na estrutura das comunidades (LRR 

comunidade). Os dados em (a) referem-se a TH total e em (b), a TH per capta. A linha 

pontilhada indica a região do gráfico onde os efeitos diretos e indiretos são idênticos. 
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5.3- Remoção de indivíduos por diluição 

 

 5.3.1- Alteração na estrutura da comunidade zooplanctônica 

  

 A remoção de indivíduos através da diluição não causou mudanças significativas 

à comunidade zooplanctônica, no que diz respeito à presença e ausência de espécies, 

contribuindo apenas para a variação em suas abundâncias (Fig. 19). Além disso, não 

houve diferenças na variabilidade da composição das comunidades dentro de cada 

tratamento (PERMDISP, p < 0,05). As comunidades provenientes das duas diluições 

apresentaram características semelhantes às comunidades do cenário controle, formadas 

principalmente por cladóceras e estágios juvenis de copépodes ciclopoida (copepoditos), 

apresentando baixas densidades de copépodes calanoida, larvas de copépodes (náuplios) 

e rotíferos (Fig. 20), não havendo variação significativa no número de espécies e na 

diversidade (expressadas pelo Índice de diversidade de Shannon) (Fig. 21). 

  Contudo, a diluição levou algumas espécies à extinção local, como por 

exemplo, as larvas de Chaoborus sp., que desapareceram em ambas as diluições. Além 

disso, algumas espécies apresentaram maior abundância proporcional, quando 

comparadas ao controle, como Ceriodaphinia cornuta, Moina micrura, Bosmina 

hagmani e copepoditos de copépodes calanoida. Os dois últimos, inclusive mostraram 

aumento absoluto no número de indivíduos, representando crescimento de 167 e 45 %, 

respectivamente (Tab. 11). As comunidades provenientes da diluição de 2x 

apresentaram metade do número de indivíduos das comunidades controle, como 

esperado, já as comunidades provenientes da diluição de 10 x apresentaram mais de um 

quarto do número de indivíduos apresentado pelas comunidades controle, indicando um 

reestabelecimento das populações neste tratamento.  
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Figura 19: Ordenamento da composição das comunidades zooplanctônicas entre os três níveis 

de diluição, utilizando o índice de dissimilaridade de (a) Bray-Curtis e (b) Jaccard. Cada ponto 

representa a composição de uma comunidade no espaço e a distância entre dois pontos 

representa a diferença na composição entre duas comunidades. As linhas agrupam os diferentes 

níveis de diluição (triângulos abertos: controle, quadrados abertos: 2x e círculos fechados: 10x).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Abundância média de cada grupo zooplanctônico, das comunidades submetidas à 

remoção de indivíduos por diluição. 

p<0,001; R²: 0,50 p>0,05 

(a) (b) 
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Tabela 11: Porcentagem média de cada espécie presente nas comunidades submetidas à 

remoção de indivíduos e porcentagem de perda por espécie. Em vermelho, as espécies com 

maior dominância nos tratamentos e, em negrito, as espécies que apresentaram menor 

porcentagem de perda. (*) A porcentagem de perda por espécie foi calculada a partir da 

diferença entre a abundância de cada espécie nos tratamentos controle e de diluição igual a 

10x. Foram consideradas apenas as espécies presentes no tratamento controle. 

Espécies 

Porcentagem média de cada 

espécie nos tratamentos (%) 
Porcentagem de 

perda por 

espécie (%)* Controle   2x   10x  

Cladocera 

    Alona verrucosa 0,08 0,00 0,00 100,00 

Ephemeroporus barroisi 0,05 0,00 0,00 100,00 

Ceriodaphinia cornuta 4,36 7,42 5,63 50,90 

Ilyocryptus spinifer 0,05 0,00 0,00 100,00 

Moina micrura 16,01 15,70 29,81 29,20 

Diaphanosoma brevireme 26,99 25,94 13,87 80,45 

Pseudosida ramosa 0,31 0,00 0,00 100,00 

Bosmina hagmani 0,47 1,88 3,30 -166,67 

Copepoda 

    Copepodito calanoida 3,71 8,18 14,15 -45,07 

Copepodito ciclopoida 25,47 20,77 22,66 66,15 

Larva náuplio 8,57 7,61 2,75 87,80 

Notodiaptomus azureus 0,81 0,66 1,10 48,39 

Notodiaptomus cearencis 0,52 0,56 0,14 90,00 

Microcyclops sp. 4,73 3,38 1,65 86,74 

Thermocyclops sp. 7,86 7,89 3,85 81,40 

Rotifera 0,16 0,00 0,00 100 
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Figura 21: Variação do número de espécies (a) e diversidade de Shannon (b) das comunidades 

submetidas à remoção de indivíduos por diluição. As letras representam valores 

significativamente diferentes pelo pós-teste de Tukey. 

 

 5.3.2- Taxas de herbivoria 

  

 A TH total apresentou queda significativa com a redução do número de 

indivíduos, como esperado (Fig. 22, a- Tab. 12). Contudo, a TH per capta das 

comunidades submetidas à diluição de 10 x apresentou tendência de aumento, apesar 

desta não ser significativa (Fig. 22, b- Tab. 12).  

 

Tabela 12: Descrição dos resultados da ANOVA (TH total) e do teste de Kruskall-Wallis (TH 

per capta) para os tratamentos de remoção de indivíduos por diluição, na: não se aplica. 

Processo TH total  TH per capta 

R² 0,65 Na 

MS 37,96 Na 

F 11,03 Na 

Kruskal-Wallis Statistics na 2,78 

P 0,0019 0,25 
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Figura 22: Variação das Taxas de Herbivoria da Comunidade zooplanctônica (TH total, a) e 

das Taxas de Herbivoria ponderadas por indivíduo (TH per capta, b), das comunidades 

submetidas à remoção de indivíduos. As letras representam diferenças significativas entre os 

tratamentos (TH total: ANOVA, p<0,05 e Teste de Tukey, p<0,05; TH per capta: Kruskall-

Wallis, p<0,05 e Teste de Dunn, p<0,05). 
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6- Discussão 

 

6.1- Efeitos dos distúrbios ambientais sobre a estrutura das comunidades 

zooplanctônicas 

 

 6.1.1- Aumento de salinidade 

 

 A maioria dos estudos mostra que rotíferos e cladóceras apresentam menor 

capacidade osmorregulatória, sendo mais sensíveis ao aumento de salinidade que os 

copépodes (Dodson e Frey 2001; Wallace e Snell 2001; Sarma et al. 2006). O gênero 

Moina (cladocera), por exemplo, é amplamente distribuído em lagoas costeiras de água 

doce no Brasil, contudo não é encontrado após aberturas de barras e aumentos de 

salinidade (Santangelo et al. 2007). Além disso, espécies dos gêneros Diaphanosoma e 

Ceriodaphinia (cladoceras) e da ordem Cyclopoida (copépodes) também se mostraram 

sensíveis ao aumento de salinidade em um estudo realizado por Santangelo e 

colaboradores em 2008. Larvas de insetos aquáticas também podem apresentar baixa 

capacidade osmorregulatória e são altamente afetadas por aumentos na salinidade. As 

larvas do gênero Chaoborus, por exemplo, são comumente encontradas na coluna 

d’água e no compartimento bentônico da lagoa Cabiúnas (Macaé, RJ), mas apresentam 

relação negativa com a salinidade (Callisto et al. 1998). 

 No presente estudo, as principais mudanças estruturais encontradas nas 

comunidades zooplanctônicas ocorreram em resposta do aumento de salinidade de 0,2 

para 6,0 ppt, onde ocorreu perda de indivíduos, espécies e diversidade. Esta transição 

representa o limiar entre águas oligo-halinas e meso-halinas, segundo o Sistema Venice 

de classificação (Venice System 1959), podendo sendo considerada limítrofe para 

muitos organismos típicos de águas doces. Os organismos que se mostraram mais 

tolerantes a este nível de salinidade (Microcyclops sp., Thermocyclops sp. e 

Notodiaptomus cearencis) também apresentaram queda no número de indivíduos (com 

exceção de  Microcyclops sp.) e, principalmente, perda de grande parte dos estágios 

juvenis e praticamente todas as larvas. Os estágios juvenis e larvais de copépodes 

apresentam hábitos diferenciados dos adultos, representando a fase mais “herbívora” e 

mais sensível à falta de alimento de seu ciclo de vida (Lopez 1996; Irigoien et al. 2003). 
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Isso contribui para a alta sensibilidade ao aumento de salinidade, tendo em vista que 

esta influenciou negativamente as taxas de herbivoria, como será discutido na sessão 

6.3.  

 A perda total de cladóceras a 6,0 ppt corrobora o fato de que este grupo é 

conhecidamente mais sensível ao aumento de salinidade, devido à baixa capacidade 

osmorregulatória. O aumento intermediário de salinidade (de 0,2 para 2,0 ppt) não 

causou profundas mudanças estruturais na comunidade, porém o elevado número de 

ovos de resistência e de indivíduos machos da espécie Moina micrura, está relacionado 

a condições ambientais estressantes, indicando que os organismos já não estão em 

condições ótimas de sobrevivência a 2,0 ppt. Os rotíferos não foram abundantes nem no 

controle e nem nos tratamentos de aumento de salinidade, por isso não é possível avaliar 

o efeito da salinidade sobre esse grupo. As larvas de Chaoborus sp. também foram 

perdidas a 6,0 ppt, como esperado, uma vez que larvas de insetos aquáticas também são 

conhecidamente sensíveis à salinidade.  

 

 6.1.2-Aumento de Temperatura 

 

 Alguns estudos mostram que temperaturas mais altas são acompanhadas por 

aumentos na biomassa de copépodes ciclopoida (Blenckner et al. 2007), bosminas 

(cladócera) (Straile e Adrian 2000) e por declínios na densidade de larvas náuplios  

(Sommer et al. 2007). Neste ultimo caso, a redução de náuplios ocorreu em resposta à 

falta de alimento, pois, como dito anteriormente, os náuplios representam o estágio de 

vida dos copépodes que apresenta maior intensidade de herbivoria (Irigoien et al. 2003). 

Contudo, como a maioria dos estudos realizados refere-se a ambientes temperados, 

pouco se sabe sobre os efeitos do aumento de temperatura para ambientes onde a 

temperatura naturalmente varia em torno de 25 °C. 

 No presente estudo, o aumento de temperatura resultou em perda de indivíduos 

em ambos os níveis (30 e 35 °C) e perda de espécies e diversidade a 35 °C. Isso mostra 

que o distúrbio ambiental causado pelo aumento de temperatura também pode 

funcionar, de fato, como fator estruturador das comunidades zooplanctônicas 

encontradas na lagoa Cabiúnas. A 35°C, houve a perda de 95 % de larvas náuplio, 

corroborando resultados encontrados na literatura, fato que pode estar mais uma vez 
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relacionado ao período de deficiência alimentar, uma vez que o aumento de temperatura 

também gerou quedas na TH, como será discutido na sessão 6.3. As larvas de 

Chaoborus sp. também desapareceram totalmente em 35 °C, o que pode ter favorecido 

de certa forma às espécies de cladócera, pelo afrouxamento na pressão de predação.   

 Os rotíferos, por sua vez apresentaram aumento em densidade em 30 e 35 °C. 

Este fato pode estar relacionado ao favorecimento de espécies menores frente a 

aumentos de temperatura (Daufresne et al. 2009) ou a afinidades por ambientes mais 

quentes, apresentadas pelas espécies encontradas. Contudo, dentre as espécies que 

apresentaram menor perda de indivíduos (Thermocyclops sp. e Diaphanosoma 

brevireme), esta ultima passou a representar a espécie com maior dominância nas 

comunidades submetidas a 35 °C, contrariando a ideia de que pequenos cladóceras, 

como bosminas, apresentariam vantagem competitiva quando comparado a grandes 

cladóceras e seriam selecionados pelo aumento de temperatura. 

 

 6.1.3- Remoção de indivíduos por diluição 

 

 De acordo com os resultados encontrados, podemos perceber que a diluição 

sequencial da comunidade zooplanctônica não gerou um gradiente claro de perda de 

espécies raras. Entretanto, além da perda de indivíduos, este processo provocou 

indiretamente alterações nas proporções dos principais grupos, como o aumento 

proporcional de pequenos cladóceras (como as espécies Ceriodaphinia cornuta, Moina 

micrura e Bosmina hagmani) e copepoditos e a queda proporcional de copépodes 

ciclopoida adultos. Isto aconteceu provavelmente devido à supressão de predadores, 

pois a diluição causou perda total das larvas de Chaoborus sp. (em 2 e 10x).  

 Muitos estudos indicam que larvas de Chaoborus sp. exercem um importante 

impacto na comunidade zooplanctônica através da predação, provocando redução na 

abundância e alteração na estrutura da comunidade (Macphee et al. 2011; Rejas et al. 

2005). Em um experimento em mesocosmos realizado por Pagano e colaboradores 

(2003), a abundância de cladóceras, copepoditos e adultos de Thermocyclops sp. 

(copépode ciclopoida) foi significativamente reduzida nos tratamentos com a presença 

de Chaoborus sp. e nenhum resultado foi encontrado para rotíferos e náuplios, 
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indicando que este predador é capaz de selecionar determinadas presas dependendo das 

condições do meio. Desta maneira, a supressão deste pode gerar profundas mudanças na 

comunidade zooplanctônica, uma vez que este funciona como espécie-chave para estas 

comunidades. No presente estudo, pequenos cladóceras e copepoditos provavelmente 

funcionavam como as principais presas de Chaoborus sp., fazendo com que a perda do 

predador permitisse o crescimento em número destes grupos. 

 Além disso, as comunidades provenientes da diluição de 2x apresentaram 

aproximadamente metade do número de indivíduos das comunidades controle, como 

esperado. Já as comunidades provenientes da diluição de 10x apresentaram mais de um 

quarto do número de indivíduos apresentado pelas comunidades controle, indicando um 

reestabelecimento das populações neste tratamento. Isto pode estar relacionado à 

redução na competição dentro dos microcosmos, já que a supressão de predadores foi 

total em ambas as diluições, fazendo com que esta não seja a principal causa do 

reestabelecimento acelerado destas comunidades. 

 

 6.1.4- Comparando os três cenários: Inferências ecológicas 

 

 Nossos resultados demonstram que o aumento de salinidade é um distúrbio mais 

drástico que o aumento de temperatura para a comunidade zooplanctônica de ambientes 

tropicais. Contudo, ambos os distúrbios atingiram as larvas e estágios juvenis de 

copépodes e provocaram a perda dos principais predadores da comunidade 

zooplanctônica (larvas de Chaoborus sp.). Isto indica que estes grupos são altamente 

sensíveis a possíveis eventos de mudanças climáticas, que preveem principalmente 

variação na temperatura e precipitação, gerando consequentemente variações nas 

condições de salinidade de corpos aquáticos (IPCC 2012). Além disso, pode-se inferir 

que, em longo prazo, a comunidade zooplanctônica mantida sob tais condições sofrerá 

alterações ainda maiores, uma vez que um número bem reduzido de copépodes 

alcançará a fase adulta reprodutiva. Caso eventos de aumento de temperatura não 

ocorram acompanhados de aumentos na salinidade, principal fonte de redução da 

abundância e diversidade de cladóceras, a comunidade zooplanctônica poderá 

apresentar uma dominância ainda maior deste grupo, devido às ações conjuntas de perda 

de predadores e redução de copépodes. 
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 O cenário de remoção de indivíduos por diluição simula a perda de espécies de 

acordo com sua densidade populacional. Como observado, as larvas de Chaoborus sp., 

mais uma vez foram extintas, indicando que além de serem fisiologicamente sensíveis 

aos distúrbios ambientais impostos, apresentam baixa densidade no ambiente estudado 

e, consequentemente,  a probabilidade de seu desaparecimento frente a uma gama de 

distúrbios é ainda maior. A perda desta espécie, por sua vez, é de extrema importância 

para a comunidade, pois pode acarretar em importantes transformações em sua 

estrutura, gerando efeitos em cascata, como será discutido no tópico 6.2.3. 

 

6.2- Efeitos da alteração na estrutura das comunidades sobre as taxas de 

herbivoria zooplanctônicas 

 

 6.2.1- Aumento de salinidade 

 

 Alguns estudos relacionam o aumento de salinidade com a redução da TH 

zooplanctônica, que pode inclusive, induzir a alteração de estados alternativos estáveis 

(de águas claras a túrbidas) em lagos rasos, uma vez que filtradores mais eficientes (e 

menos tolerantes ao aumento de salinidade), como os grandes cladóceras, são 

substituídos por pequenos cladóceras, rotíferos e copépodes (Jeppesen et al. 2007). No 

presente estudo, a TH total foi influenciada principalmente pelo número de indivíduos 

das comunidades previamente expostas ao aumento de salinidade. Já a TH per capta 

apresentou dois resultados distintos: para as comunidades expostas a 2,0 ppt, a TH per 

capta apresentou leve tendência de queda e para as comunidades expostas a 6,0p pt, 

apresentou tendência de crescimento.  

 Analisando a estrutura das comunidades, pode-se perceber que, em 2,0 ppt, 

apesar da sutil alteração, houve um aumento proporcional da espécie Moina micrura (de 

16 para 33 %) e um decréscimo da espécie Diaphanosoma brevireme (de 27 para 15 %). 

Desta forma, houve uma substituição das espécies dominantes, onde M. micrura, que é 

um cladócera de menor porte, passa a dominar a comunidade, explicando a queda na TH 

per capta e corroborando com os resultados encontrados na literatura. Já para as 

comunidades expostas a 6,0 ppt, ambas as espécies são praticamente perdidas, assim 

como outros cladóceras, e a comunidade passa a ser dominada por copepoditos de 
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copépodes ciclopoida. Como mencionado anteriormente, estágios juvenis e larvais de 

copépodes apresentam hábitos diferenciados dos adultos, representando a fase mais 

“herbívora” de seu ciclo de vida (Lopez 1996; Irigoien et al. 2003). Logo, mesmo com a 

perda de importantes filtradores, como os cladóceras, a TH per capta apresentou 

tendência de crescimento, devido à dominância de copepoditos. A maior variação entre 

a TH per capta destas comunidades também reflete a maior variabilidade encontrada 

entre os índices de similaridade das comunidades submetidas a 6,0 ppt.  

 Desta forma, pode-se de dizer que a alteração da estrutura das comunidades 

gerada pelo aumento de salinidade causou alterações no processo ecossistêmico 

desempenhado pela comunidade, devido tanto à perda de espécies quanto a alterações 

no padrão de dominância das mesmas. Além disso, a alteração do desempenho das 

comunidades aconteceu de forma não contínua, ou seja, a redução ou aumento na TH 

não foi proporcional ao aumento de salinidade, já que as espécies apresentam limiares 

de tolerância distintos. 

 

 6.2.2- Aumento de temperatura 

 

 De acordo com os resultados encontrados, a TH per capta das comunidades 

submetidas ao aumento de temperatura apresentou tendência de queda para as 

comunidades previamente expostas a 30 °C e tendência de aumento para aquelas 

expostas a 35 °C. A queda na TH per capta ocorreu provavelmente devido à redução 

proporcional da espécie Moina micrura, que passou de 16 % no controle para 1 % a 30 

°C. Neste caso, não houve compensação pelo crescimento de nenhum outro importante 

herbívoro, já que a proporção dos demais cladóceras e copepoditos permaneceu 

inalterada. Já em 35 °C, houve favorecimento da espécie Diaphanosoma brevireme, que 

passou de 27 % para 38 %, representando a espécie de maior dominância nessas 

comunidades. O favorecimento de D. brevireme explica a tendência de aumento na TH, 

uma vez que cladóceras de maior porte são considerados herbívoros altamente 

eficientes. Assim como nas espécies submetidas a 6,0 ppt, a variação na TH per capta 

das comunidades submetidas a 35 °C apresentou maior variação que as demais, 

acompanhando a variação encontrada nos índices de similaridade das comunidades. 
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 A TH total, também variou entre os tratamentos, não apresentando relação direta 

com a redução do número de indivíduos, uma vez que a TH total das comunidades 

expostas a 35 °C foi significativamente maior que a TH total das expostas a 30 °C, 

mesmo estas apresentando maior número de indivíduos. Isto mostra que o efeito de 

seleção de espécies gerado pelo aumento de temperatura a este nível, causou 

importantes alterações no processo desempenhado pela comunidade zooplanctônica, 

superando até mesmo a acentuada perda de indivíduos. 

 

 6.2.3- Remoção de indivíduos por diluição 

 

 A TH per capta das comunidades submetidas à remoção de indivíduos por 

diluição não apresentou diferenças significativas, apesar de uma tendência de aumento 

para as comunidades submetidas à diluição de 10 x. Este resultado pode estar ligado à 

baixa alteração na estrutura das comunidades provocada pela diluição, ainda que tenha 

existido um aumento proporcional de pequenos cladóceras e copepoditos, devido à 

supressão de predadores, explicando a tendência de aumento na TH. Estes resultados 

corroboram em parte com estudos que mostram que a predação por larvas de Chaoborus 

sp. causa um impacto negativo e importante sobre a comunidade zooplanctônica, 

favorecendo pequenos herbívoros (rotíferos e náuplios), provocando efeitos cascata 

sobre a comunidade fitoplanctônica (Pagano, 2003). 

 A TH total, por sua vez, acompanhou a redução do número de indivíduos. 

Contudo, não houve diferença entre a TH total das comunidades diluídas 2 e 10x, 

refletindo tanto o reestabelecimento quanto a tendência de aumento para a TH per capta 

das comunidades submetidas à diluição de 10x. 

 

 6.2.4- Efeito de seleção de espécies e o funcionamento dos ecossistemas 

  

 A magnitude dos processos ecossistêmicos pode responder às alterações na 

estrutura de comunidades de diferentes maneiras. Esses padrões dependem do nível de 

dominância das espécies que foram perdidas ou ganhadas, da força de suas interações 

com outras espécies, da ordem em que as espécies são perdidas, das características 

funcionais das espécies perdidas e remanescentes e do balanço entre os efeitos diretos e 
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indiretos das alterações ambientais sobre os processos ecossistêmicos (Naeem 1998). 

Em alguns casos, apenas uma ou poucas espécies exercem forte efeito sobre 

determinado processo ecossistêmico, fazendo com que a perda ou redução na 

abundância dessas espécies seja responsável pelas alterações encontradas nestes 

processos. Daí deriva-se o que chamamos de efeito de seleção, onde à medida que a 

diversidade aumenta, aumenta-se a probabilidade de existirem espécies que apresentem 

características discrepantes das demais. Neste caso, não estão sendo consideraras as 

interações entre as espécies. Outro importante mecanismo proposto para explicar os 

efeitos da diversidade sobre os processos ecossistêmicos seria o efeito de 

complementaridade, baseado no mecanismo de diferenciação de nicho (espécies 

diferentes usam recursos diferentes, o que faria com que comunidades mais diversas 

apresentassem maior eficiência no uso dos recursos) e no mecanismo de facilitação 

(comunidades mais diversas permitiriam interações positivas entre espécies, 

disponibilizando nichos antes indisponíveis) (ver revisão, Hooper et al. 2005).  

 No sistema estudado, o efeito de seleção parecer ser preponderante, uma vez que 

as alterações na TH foram relacionadas principalmente à queda ou ao aumento 

proporcional das espécies Moina micrura e Diaphanosoma brevireme, além de estágios 

juvenis de copépodes, considerados herbívoros eficientes. Contudo, a baixa diversidade 

de recursos utilizada no experimento (inoculum contendo três espécies fitoplanctônicas) 

pode ter mascarado efeitos de complementaridade, baseados em partição de nichos. 

Obviamente os efeitos de complementaridade e seleção não são necessariamente 

excludentes e, em um ambiente natural, onde a diversidade de recursos para a 

comunidade zooplanctônica é muito maior, podem ser esperados ambos os efeitos. 

 

6.3 - Balanço entre alterações na estrutura das comunidades e alterações 

fisiológicas  

 

 6.3.1- Aumento de salinidade 

 

 De acordo com os resultados encontrados, o efeito geral do aumento de 

salinidade resultou em queda nas TH total e per capta. Em 2,0 ppt a alteração na 

estrutura da comunidade zooplanctônica não gerou alterações na TH total, contudo o 
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balanço entre alterações na estrutura da comunidade e alterações fisiológicas resultou 

em queda, indicando que o estresse osmótico foi o principal responsável pelas 

alterações na TH, gerando um efeito negativo. Em 6,0 ppt, o balanço entre alterações na 

estrutura da comunidade e alterações fisiológicas também resultou em queda na TH, 

entretanto, a TH per capta foi positivamente alterada pelas alterações na comunidade, 

indicando o efeito fisiológico é mais importante e antagônico ao efeito gerado pelas 

alterações na comunidade, como será discutido a seguir. 

 Desta forma, ao contrario do esperado, o aumento da salinidade não provocou 

aumento da TH pela aceleração no metabolismo dos indivíduos tolerantes. Em um 

experimento realizado com a espécie Daphnia pulex (cladocera), Chen e Stillman 

(2012) encontraram resultados similares, onde esta espécie respondeu ao aumento de 

salinidade e temperatura reduzindo as taxas respiratórias e o tempo de geração, 

contrariando novamente o senso comum de que o estresse produzido pela salinidade e a 

demanda de energia para a osmorregulação acelerariam as taxas metabólicas dos 

organismos sobreviventes. A explicação encontrada por eles indica que a redução do 

metabolismo em resposta à variabilidade ambiental é consequência de uma 

desaceleração do “tempo biológico”, que possibilitaria a sobrevivência mesmo em 

condições temporariamente estressantes. Este conceito foi desenvolvido por Haney e 

Walsh (2003), que encontraram resultados semelhantes, onde peixes reduziram as taxas 

metabólicas quando expostos a condições de estresse fisiológico. Outra explicação seria 

a influência da alteração nas condições físicas da água, que se torna mais viscosa com o 

aumento da concentração de sais, e pode prejudicar a obtenção de alimento e a 

locomoção de organismos planctônicos (Esteves et al. 2011ii). 

 

 6.3.2 - Aumento de temperatura 

 

 Estudos demonstraram que a taxa de processos fisiológicos, incluindo taxas de 

metabolismo e reprodução, em espécies de Daphnia (cladocera), foi positivamente 

afetada pelo aumento de temperatura (Heugens et al. 2006- utilizando uma variação de 

10 a 26 °C; Khan e Khan 2008- utilizando uma variação de 16 a 28 °C). Em um 

experimento realizado por Li e colaboradores (2008) a taxa de herbivoria do copépode 

marinho Schmackeria dubia aumentou em duas vezes com o aumento de temperatura de 
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15 para 25 °C, tendo seu pico em 30 °C. Já em um experimento realizado por O’Connor 

e colaboradores (2009), utilizando uma cadeia trófica planctônica marinha, o aumento 

na temperatura de 20 para 26 °C provocou aumento na pressão de predação do 

zooplâncton sobre o fitoplâncton, apenas onde o nível de nutrientes era maior.  

 No presente estudo, o efeito geral do aumento de temperatura representou 

redução nas TH total e per capta da comunidade. Em 30 °C, era esperado um aumento 

na TH, visto que o aumento intermediário de temperatura poderia não ultrapassar 

limiares fisiológicos críticos, provocando a aceleração do metabolismo dos organismos 

zooplanctônicos. Contudo, o balanço entre alterações na estrutura da comunidade e 

alterações fisiológicas resultou em tendência de queda para as TH total e per capta das 

comunidades submetidas a essa temperatura. Isto indica que os efeitos na alteração da 

estrutura da comunidade podem ser preponderantes aos efeitos fisiológicos (como será 

discutido a seguir) ou mesmo que a temperatura de 30 °C não provocou alterações 

fisiológicas na comunidade zooplanctônica da lagoa Cabiúnas. Para as comunidades 

expostas a 35 °C, o balanço entre alterações na estrutura da comunidade e alterações 

fisiológicas também resultou em um efeito negativo. Entretanto, a alteração na estrutura 

da comunidade a 35 °C provocou um efeito positivo na TH per capta, indicando que o 

efeito direto do aumento da temperatura é antagônico e pode ser mais importante que os 

efeitos da alteração na estrutura da comunidade, como será discutido a seguir. 

 No experimento realizado por Chen e Stillman (2012) mencionado 

anteriormente, a espécie Daphnia pulex também responde ao aumento de temperatura 

(de 15 para 30 °C) desacelerando seu metabolismo, contrariando a ideia de que o 

aumento de temperatura pode elevar as taxas metabólicas, pelo menos a níveis 

intermediários de temperatura. Novamente, esse fato pode ser explicado pela 

desaceleração do “tempo biológico”, que possibilitaria a sobrevivência de organismos 

mesmo em condições temporariamente estressantes. Além disso, o aumento de 

temperatura também interfere em características físicas da água, reduzindo a 

viscosidade, que passa de 50 % a 25 °C para 40 % a 35 °C (Esteves et al. 2011ii). Isso 

provoca maior velocidade de afundamento para o zooplâncton e, principalmente para o 

fitoplâncton, podendo provocar alterações na locomoção e redução nas taxas de 

obtenção de alimento. 
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6.4 - Importância de efeitos diretos e indiretos para a alteração nas taxas de 

herbivoria zooplanctônicas 

 

 Estudos recentes mostram que os impactos da perda de espécies em alguns 

processos ecossistêmicos, como produtividade primária e decomposição, apresentam 

magnitudes comparáveis aos impactos da seca, aumento da radiação ultravioleta, 

aumento de temperatura, acidificação e aumento da poluição (Hooper et al. 2012). 

Contudo, alguns estudos mostram que a diversidade desempenha um papel pequeno 

quando comparada às alterações ambientais (Grace et al. 2007). Neste trabalho, os 

efeitos diretos causados pelos distúrbios ambientais se mostraram preponderantes 

quando comparados aos efeitos causados indiretamente, via alteração na estrutura da 

comunidade, com exceção dos aumentos intermediários de temperatura. 

 Apesar da importante alteração da estrutura da comunidade em resposta ao 

aumento de salinidade, os efeitos causados pelo estresse osmótico foram mais 

importantes para a alteração na TH zooplanctônica em ambos os níveis de salinidade.  

Já para o aumento de temperatura, as métricas de tamanho do efeito indicaram que em 

30 °C os efeitos de alteração na estrutura da comunidade são mais importantes, 

enquanto que para 35°C os efeitos diretos são preponderantes. Neste caso, pode-se 

observar que os efeitos da alteração na estrutura das comunidades podem ser 

comparáveis e até superiores aos efeitos diretos, dependendo da intensidade do 

distúrbio.  

 Estes resultados indicam que pode existir um limiar entre a intensidade do 

distúrbio ambiental e o efeito gerado pela alteração na estrutura da comunidade, onde 

em um primeiro momento, as variações ambientais não são capazes de alterar a 

estrutura das comunidades, fazendo com que eventuais variações nos processos 

ecossistêmicos sejam decorrentes de alterações fisiológicas nos organismos. 

Posteriormente, à medida que a intensidade do distúrbio aumenta, ocorrem alterações na 

estrutura das comunidades, como a perda de grupos funcionais ou alterações no padrão 

de dominância das espécies que apresentam características discrepantes, gerando 

alterações nos processos ecossistêmicos em decorrência da performance das espécies 

remanescentes e/ou dominantes. Em um terceiro momento, as alterações ambientais 
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poderiam provocar alterações fisiológicas nos organismos sobreviventes tão intensas, 

que os efeitos ultrapassariam aqueles causados pela alteração na estrutura das 

comunidades (Fig. 23).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Modelo proposto ilustrando a variação da importância de efeitos diretos e indiretos 

sobre a alteração de processos ecossistêmicos, à medida que a intensidade do distúrbio 

ambiental aumenta. A região cinza do gráfico representa o predomínio de efeitos indiretos.  

 

 Neste estudo, a temperatura de 30 °C foi capaz de alterar a comunidade 

zooplanctônica da lagoa Cabiúnas, contudo não representou alterações fisiológicas 

muito profundas nos organismos sobreviventes, provavelmente pois esta temperatura 

pode facilmente ser alcançada em dias muito quentes, fazendo com que os organismos 

já estejam aclimatados de certa forma a esta variação. Os aumentos de salinidade a 2,0 e 

6,0 ppt e de temperatura a 35°C, por sua vez, representaram alterações fisiológicas mais 

intensas, fazendo com que seus efeitos ultrapassassem os efeitos causados pela alteração 

na estrutura das comunidades.  
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6.5- Considerações finais  

 

 Nossos resultados sugerem que a alteração no padrão de dominância das 

espécies pode causar importantes alterações nos processos ecossistêmicos, independente 

da perda evidente de diversidade. O aumento de temperatura e salinidade, por sua vez, 

poderá causar redução nas taxas de herbivoria zooplanctônicas, que consiste em um 

menor controle descendente sobre a comunidade fitoplanctônica. Esta relação, se 

extrapolada para ambientes eutrofizados, implicará em delicadas questões, inclusive 

socioambientais, uma vez que o principal problema destes ambientes consiste na 

proliferação excessiva de microalgas.  

 

7- Conclusões 

 

 Nossos resultados mostraram que o aumento de salinidade levou à perda de 

indivíduos e diversidade, afetando principalmente os cladóceras e larvas de 

Chaoborus sp.. 

 O aumento de temperatura também gerou perda de indivíduos e diversidade, 

afetando principalmente larvas náuplio e larvas de Chaoborus sp.. Os rotíferos 

foram, contudo, favorecidos pelo aumento de temperatura. 

 A diluição sequencial da comunidade levou ao aumento proporcional de 

pequenos cladóceras e copepoditos, devido à supressão de predadores. 

 Os efeitos causados pela alteração na estrutura das comunidades geraram 

tendência de aumento para TH per capta das comunidades submetidas aos três 

distúrbios analisados. Isso mostra que alterações complexas, como a supressão 

de predadores, poderão influenciar processos ecossistêmicos, independente da 

perda evidente de diversidade. 

 Os efeitos diretos do aumento de salinidade e temperatura foram antagônicos aos 

efeitos indiretos, resultando em um decréscimo na TH per capta para as 

comunidades submetidas a ambos os distúrbios. 

 Os efeitos diretos, gerados pelo aumento de salinidade sobre a TH 

zooplanctônica, se mostraram mais importantes que os efeitos indiretos em 

ambos os níveis de salinidade.   
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 Já para o aumento de temperatura, efeitos de alteração na estrutura da 

comunidade são mais importantes em temperaturas intermediárias, enquanto que 

para extremos de temperatura, os efeitos diretos são preponderantes.  

 Isto indica que deve existir um limiar entre a intensidade do distúrbio ambiental 

e o efeito gerado pela alteração na estrutura da comunidade sobre os processos 

ecossistêmicos.  

 Podemos considerar, portanto, que os efeitos indiretos podem ser iguais ou até 

superiores aos efeitos diretos, dependendo do tipo e da intensidade do distúrbio. 

 Os resultados apresentados neste trabalho ressaltam a necessidade de se 

aumentar a complexidade investigativa, para que seja possível traçar um paralelo 

mais real entre a estrutura de uma comunidade e os processos e serviços 

ecossistêmicos desempenhados por ela. 
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