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RESUMO 

As planícies de inundação são ambientes heterogêneos compostos por diferentes tipos de ambientes 
(rios, canais, lagoas abertas e fechadas) que se modificam ao longo do espaço e tempo, onde a 
conectividades desses locais é dependente da dinâmica sazonal da planície. A comunidade 
zooplanctônica é caracterizada por indivíduos altamente diversificados em relação aos seus hábitos 

ecológicos, traços funcionais e morfologia. O objetivo do trabalho foi analisar a composição, abundância 

e a riqueza da comunidade zooplanctônica nos diferentes ambientes e períodos sazonais distintos 
(seca e cheia) da planície de inundação do alto rio Paraná. As amostragens foram realizadas em 12 
ambientes dessa planície, sendo filtrados 600 litros de água por amostra. A composição diferiu entre 
os tipos de ambientes e períodos, sendo determinada pelas características hidrodinâmicas de cada um 
dos tipos de ambientes e pelo período hidrológico. As maiores abundâncias foram observadas nas 
lagoas fechadas e durante a cheia, enquanto a riqueza só diferiu entre os períodos, sendo maior 
também na cheia. Ambientes com menor velocidade de fluxo favorecem o estabelecimento e 
desenvolvimento das espécies. Além disso, esses ambientes apresentam variabilidade e abundância 
do recurso como algas, bactérias e ciliados e macrófitas que funcionam como refúgio contra 
predadores. Na cheia, o aumento da conectividade entre os ambientes pode ter favorecido o 
intercâmbio de fauna entre eles, explicando a maior riqueza observada nesse período. Esse estudo 
está inserido em um projeto de estudo ecológico de longa duração e reforça a importância de conhecer 
a dinâmica do zooplâncton ao longo do tempo. 

PALAVRAS CHAVES: abundância; água doce; riqueza de espécies; variação espacial; variação 
temporal.  

1 INTRODUÇÃO 

As planícies de inundação são ambientes heterogêneos compostos por 
diferentes tipos de ambientes (rios, canais, lagoas abertas e fechadas) que se 
modificam ao longo do espaço e tempo (Junk et al. 1989; Souza Filho, 2009). As 
lagoas abertas estão permanentemente conectadas aos rios, enquanto as lagoas 
fechadas só se conectam periodicamente durante as cheias, assim a conexão destes 
ambientes é dependente da dinâmica sazonal da planície. Essas características 
favorecem a riqueza e a abundância de comunidades aquáticas, como por exemplo a 
zooplanctônica, por promoverem maior variabilidade de recurso alimentar, das 
características ambientais e diferentes níveis de predação (Lansac-Tôha et al., 2009). 

A comunidade zooplanctônica de ambientes dulcícolas é caracterizada por 
indivíduos altamente diversificados em relação aos seus hábitos ecológicos, traços 
funcionais e morfologia (Allan, 1976; Lansac-Tôha et al., 2009). Esses organismos 
têm como habitat principal a coluna d’água e são formados por diferentes grupos de 
animais como tecamebas, rotíferos, cladóceros e copépodes (Allan, 1976; Esteves, 
1998). Por serem organismos de pequeno porte, ciclo de vida curto e alta eficiência 
reprodutiva, são capazes de indicar qualquer alteração em seu hábitat, funcionando, 
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desse modo, como bioindicadores de processos ecológicos (Coelho 2004). Além 
disso, são considerados elos energéticos fundamentais na cadeia alimentar, pois são 
responsáveis pela ciclagem de nutrientes e a transferência de energia e matéria, 
garantindo a dinâmica do ecossistema (Esteves, 1998). 

Assim, este estudo teve como objetivo analisar a abundância e a riqueza da 
comunidade zooplanctônica nos diferentes ambientes e períodos sazonais distintos 
(seca e cheia) da planície de inundação do alto rio Paraná. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O estudo foi desenvolvido na planície de inundação do alto Rio Paraná (22º 40’ 
- 22 º 50’ S e 53º10’- 53º40’W), incluindo 3 principais sistemas: Paraná, Baía e 
Ivinhema. O rio Paraná é o principal formador desta planície e os rios Baía e Ivinhema 
são seus principais tributários localizados ao lado esquerdo desse rio (Souza Filho, 
2009).  

2.2 AMOSTRAGEM E ANÁLISE LABORATORIAL 

As amostragens foram realizadas em 12 ambientes sendo 3 rios, 2 canais, 3 
lagoas fechadas e 4 lagoas abertas durante o ano de 2018, nos períodos de março 
(cheia) e setembro (seca). 

As amostras foram coletadas à sub-superfície da coluna de água com o auxílio 
de moto-bomba e rede de plâncton com abertura de 68μm, sendo filtrados 600 litros 
por amostra. O material coletado foi acondicionado em frascos de polietileno 
devidamente etiquetados e fixado em solução de formaldeído a 4%, tamponada com 
carbonato de cálcio.  A identificação das espécies e a estimativa da abundância dos 
indivíduos ocorreram de acordo com a metodologia especificada em Lansac-Tôha et 
al. (2009). 

2.3 ANÁLISE DE DADOS 

O escalonamento multidimensional não métrico (NMDS) foi empregado a fim 
de visualizar se a estrutura da comunidade zooplanctônica difere de acordo com os 
tipos de ambientes e períodos. Para testar a sua significância foram realizadas 
análises de similaridades (ANOSIM). 

Para testar se há diferença significativa da média da abundância e da riqueza 
do zooplâncton entre cada tipo de ambiente e períodos foi empregada a análise de 
variância de dois fatores (ANOVA two way). Os dados de abundância foram 
transformados em log (x+1) a fim de reduzir a discrepância dos valores. Os 
pressupostos de homocedastidade e normalidade foram testados a priori. Foram 
consideradas variâncias significativas aquelas cuja probabilidade foi menor do que 
0,05. 

Todas as análises foram realizadas no programa R versão 3.5.3 (R 
Development Core Team, 2019) por meio do pacote estatístico “Vegan” e “ggplot2”.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Como observado na NDMS (stress= 0,19), houve uma clara segregação na 
composição da comunidade zooplanctônica entre os tipos de ambientes (ANOSIM - 
R= 0,31; p=0,002), separando as lagoas dos rios e canais, o que pode estar 
relacionado a diferença na velocidade de fluxo desses ambientes, e a diferença de 
características entre eles. A composição também variou entre os períodos 
hidrológicos de cheia e seca (ANOSIM - R= 0,17; p=0,021), indicando que o pulso de 
inundação é importante para regulação da distribuição das espécies entre os 
ambientes (Thomaz et al., 2007; Bozelli et al. 2015).  

A abundância média do zooplâncton variou entre tipos de ambientes e períodos 
(F=3,85; p=0,03), sendo registrada as maiores abundâncias nas lagoas fechadas e 
menores nos rios, o período de cheia apresentou a maior média deste atributo. De 
modo geral, essa maior abundância nas lagoas fechadas pode ser justificada pela 
característica intrínseca deste ambiente. A velocidade da corrente de água reduzida, 
favorece o estabelecimento das espécies e desenvolvimento das populações (Lansac-
Tôha et al., 2009). Além disso, as lagoas apresentam maior variabilidade e 
abundância do recurso como algas, bactérias e ciliados (Dias et al., 2014) e macrófitas 
que funcionam como refúgio contra predadores (Braghin et al. 2016). Por outro lado, 
os ambientes lóticos como os rios e canais possuem maior velocidade na corrente da 
água e maior profundidade, se tornando assim instáveis e não favorecem o 
desenvolvimento e estabelecimento de grandes populações de espécies na coluna de 
água (Lansac-Tôha et al., 2009). Apesar de, em geral, esperar maior abundância 
durante a seca, em nosso estudo, a maior abundância observada na cheia pode ser 
resultante da contribuição das tecamebas. Segundo Alves et al., (2010), realizando 
estudos nesta mesma planície, eles observaram que para as tecamebas a cheia 
favorece o desenvolvimento das populações resultando em uma maior abundância 
durante esse período, pois favorece a ocorrência de processos ocasionais durante o 
período de águas altas. 

A riqueza de espécies, por sua vez, variou apenas em relação ao período 
(F=10,04; p= 0,005), sendo a maior riqueza observada durante a cheia. Na cheia 
ocorre um aumento de conectividade entre os ambientes, que favorece o intercâmbio 
de fauna entre eles (Thomaz et al., 2007). Durante esse período de elevado nível 
hidrométrico, pode ocorrer também, um aumento do número de habitats disponíveis 
devido à inundação da várzea e a incorporação de espécies de outros 
compartimentos, como espécies bentônicas e perifíticas (Lansac-Tôha et al., 2009).   

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A estrutura da comunidade zooplanctônica na planície de inundação do alto rio 
Paraná foi determinada pelas características hidrodinâmicas de cada um dos tipos de 
ambientes e pelo período hidrológico analisado. Ambientes com menor velocidade de 
fluxo e o período de cheia favoreceram uma maior abundancia e riqueza de espécies. 
Vale ressaltar a importância desse estudo para projeto de estudo ecológico de longa 
duração a qual esse trabalho está inserido. Isso porque contribui para conhecer 
melhor a dinâmica dos organismos zooplanctônicos na comunidade aos longos dos 
anos. 
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