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Resumo 

 

Lagos em regiões semiáridas são fortemente influenciados pelo regime hidrológico. 

Longos períodos de estiagem causam reduções drásticas no volume de água e, 

consequentemente, redução nas suas vazões afluentes e efluentes e mudanças no estado 

trófico dos lagos. Já a estação chuvosa é caracterizada por precipitações concentradas em 

poucos meses do ano. Devido à diminuição da conectividade entre ambientes durante a 

estação seca, nós acreditamos que as comunidades biológicas podem ser afetadas 

principalmente pelos fatores espaciais durante esse período (i. e. limitações da dispersão) 

e pelos fatores ambientais locais durante os períodos chuvosos. Além disso, devido às 

constantes e fortes mudanças sazonais, nós também acreditamos que as características 

físico-químicas da água e das comunidades biológicas podem responder a essas 

mudanças. Neste trabalho, nós testamos a hipótese de que os períodos chuvosos podem 

aumentar a homogeneidade da comunidade planctônica, enquanto que os períodos secos 

aumentam a diversidade beta e correlacionamos as mudanças ambientais entre estações 

com a composição e estrutura da comunidade zooplanctônica. Para tanto, amostras foram 

coletadas em 40 lagos do estado do Rio Grande do Norte, localizados na Caatinga, uma 

região semiárida no Brasil. As amostragens foram feitas nos períodos chuvoso e seco 

(Capítulos um e dois). Adicionalmente, foi realizado estudo de longo-termo de dois lagos 

(24 meses) para testar os efeitos do aumento da severidade da seca sobre a comunidade 

zooplanctônica (Capítulo três). Os resultados do capítulo 1 mostraram que os 40 lagos 

foram mais dissimilares durante o período seco, com uma maior diversidade beta do 

plâncton, do que durante o período chuvoso. Variáveis espaciais (i. e. distância 

geográfica) explicaram mais a variância na comunidade zooplanctônica do que os 

preditores ambientais locais durante a estação seca. Maior diversidade beta foi observada, 

principalmente, para organismos planctônicos maiores (i. e. mesozooplâncton) com 

menor habilidade de dispersão. Além disso, no capítulo 2 observamos que durante a 

estação seca, os lagos tornaram mais eutrofizados, apresentando mudanças nas suas 

características fisíco-químicas, como também mudanças na composição dos grupos de 

fitoplâncton, as quais foram correlacionadas com mudanças na estrutura e composição da 

comunidade de zooplâncton. O monitoramento de longo- termo no capítulo 3 mostrou 

que os lagos estudados se tornaram diferentes ao longo do tempo. Apesar do estado 

eutrófico de ambos os lagos, eles mostraram uma biomassa fitoplanctônica contrastante 
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conforme o período seco se intensificou. Como os resultados dos 40 lagos, o aumento na 

heterogeneidade ambiental entre os dois lagos ocasionou um aumento na diversidade beta 

do zooplâncton durante o período seco mesmo com a redução na diversidade alfa em um 

dos lagos. Concluímos que a diminuição na conectividade entre os lagos durante a estação 

seca pode ocasionar o aumento da heterogeneidade ambiental e da diversidade beta das 

comunidades planctônicas. 

Palavras-chave: zooplâncton; fitoplâncton; lagos, eutrofização, conectividade, 

diversidade beta, homogeneização biótica, seca extrema 
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Abstract 

In semi-arid regions, lakes are strongly influenced by the hydrological regime. The long 

dry periods cause drastic reductions in water volume with a consequent decrease in inflow 

and outflow rates and changes in the trophic state of lakes. The rainy season is 

characterized by concentrated precipitation in a few months of the year. Because of 

decreased connectivity between environments during the dry season, we believe that 

biological community might be affected mainly by spatial factors during dry seasons (i.e. 

limitations to dispersion) and by local environmental factors during rainy periods. 

Furthermore, due to constant and strong seasonal changes, we also believe that the 

physical-chemical characteristics of water and biological communities may respond to 

these changes. In this work, we test the hypothesis that rainy periods might increase 

homogeneity in the planktonic community while dry periods increase beta diversity and 

correlate the environmental changes between seasons to the composition and structure of 

the zooplankton community. For this, samples were made in 40 lakes of Rio Grande do 

Norte state, located at Caatinga, a semi-arid region in Brazil. We performed one sample 

during the dry season and a sample during the rainy season (First and Second Chapters). 

Additionally, a long-term study of two lakes (24 months) was realized to test the effects 

of increases in drought severity over zooplankton community (Third Chapter). Results 

showed that the 40 lakes were more dissimilar during the dry period, with a higher beta 

diversity of plankton than during rainy period. Spatial variables (i.e. geographic 

distances) explained more the variance in zooplankton community than local 

environmental predictors during the dry season. Higher beta diversity was found 

especially for larger planktonic organisms (i. e. mesozooplankton) with low dispersion 

ability. Moreover, in Second Chapter we observed that during the dry season, lakes 

became more eutrophic, presenting changes in their physical-chemical characteristics, as 

well as changes in the composition of phytoplankton groups, which were correlated to 

changes in the structure and composition of the zooplankton community. The long-term 

monitoring in Third Chapter showed that the two lakes studied became different during 

time. Despite the eutrophic state of both lakes, they showed a contrasting phytoplankton 

biomass as drought period was intensified. Like the results of 40 lakes, the increase in 

environmental heterogeneity among the two lakes led to an increase in beta diversity of 

zooplankton during the dry period even with the reduction in alpha diversity in one of the 

lakes. We conclude that the decrease in connectivity between lakes during dry season 
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might lead to an increase in environmental heterogeneity and beta diversity of planktonic 

communities.  

 

Keywords: zooplankton, phytoplankton, reservoirs, eutrophication, connectivity, beta 

diversity, biotic homogenization, extreme drought. 
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Introdução Geral 

 

O principal objetivo do estudo de Ecologia de Comunidades é entender como as 

espécies se organizam e se distribuem no espaço e no tempo (Chase, 2003; Langenheder 

et al., 2012), tal conhecimento é crucial na compreensão do papel da biodiversidade no 

funcionamento dos ecossistemas (Loreau, 2000). Em 1975, Jared Diamond propôs regras 

gerais ou regras de organização, com o intuito de identificar uma lei geral na organização 

das comunidades. Ambientes com mesmas condições ambientais dentro de uma região 

podem convergir para uma única organização da comunidade local – estado de equilíbrio 

único- pois as condições ambientais locais e as relações interespecíficas determinam 

quais espécies irão existir, como também pode ocorrer a existência de estados de 

equilíbrio múltiplos que são determinados pela capacidade de dispersão e a ordem de 

chegada dos novos colonizadores aos novos ambientes (Keddy, 1992; Belyea & 

Lancaster, 1999; Webb, et al., 2002; Chase, 2003). Diante disso, ambientes com as 

mesmas condições ambientais podem apresentar maior ou menor grau de similaridade na 

organização de suas comunidades que dependem das condições locais, regionais e de 

características específicas das espécies, como habilidades de dispersão, tamanho corporal, 

entre outros (Chase, 2003; Mazaris et al., 2010; De Bie et al., 2012). 

A partir dessa perspectiva mais ampla da Ecologia de Comunidades, as 

comunidades são vistas como unidades abertas, as quais podem ser conectadas através do 

espaço, sendo denominadas de Metacomunidades (Leibold et al., 2004). A Teoria de 

Metacomunidades baseia-se nas teorias de Biogeografia de Ilhas de MacArthur & Wilson, 

1967 e a Teoria de Metapopulações de Hanski e Gaggiotti, 2004 e é fundamental para 

entender a ecologia de uma comunidade local, onde a dispersão de indivíduos pode 

exercer um importante papel modificando as densidades locais, a força da interação entre 

espécies e colaborando com a manutenção de indivíduos em um ambiente (Gonzalez, 

2009). A partir dessa perspectiva, as regras de organização das comunidades podem ser 

constituída por dois mecanismos: i) restrições ambientais (i. e. variáveis abióticas) e 

interações interespecíficas e ii) restrições de dispersão ( i. e. espaço, distância), (Keddy, 

1992; Belyea & Lancaster, 1999; Chase, 2003). Com base nesses mecanismos, a dinâmica 

de metacomunidades pode ser compreendida a partir de quatro perspectivas: i) a 

perspectiva das dinâmicas de mosaicos (patch-dynamics) a qual assume que as manchas 



14 
 

são idênticas nas suas características ambientais e que a diversidade local é limitada pela 

dispersão e que a dinâmica espacial se deve à processos de colonização e extinção local; 

ii) a perspectiva de triagem de espécies (species-sorting) enfatiza que as diferenças 

existentes nos gradientes de recursos entre as diferentes manchas são fortes o suficientes 

para causar diferenças na demografia local de espécies de tal forma que tanto a qualidade 

das manchas como a dispersão afetam a composição de espécies; iii) a perspectiva do 

efeito de massa (mass effect ) que foca nos efeitos dos processos de migração sobre a 

dinâmica das populações locais, os quais são determinantes para acomodar espécies em 

um ambiente onde elas podem ter mais sucesso de estabelecimento (sink) do que teriam 

em uma fonte (source) em outro local qualquer; e iv) a perspectiva neutra que assume que 

as espécies são idênticas em suas características intrínsecas (i. e. habilidades 

competitivas, fitness e dispersão) ocorrendo interações mínimas entre as espécies e que a 

composição das comunidades muda por processos de perda (extinção, emigração) e ganho 

(imigração e especiação), (Hubbell, 2001; Leibold et al., 2004).  

Apesar dos avanços alcançados nos últimos anos nos estudos de Ecologia de 

Comunidades, ainda existem muitas lacunas no entendimento de como a diversidade local 

e regional são mantidas e qual o grau de conexão entre as mesmas, ou seja, se a 

diversidade local pode ser mantida pela diversidade regional e vice-versa (Holyoak et al. 

2005) e como condições climáticas extremas podem operar na organização da diversidade 

em uma região (Chase, 2007). Sistemas aquáticos de regiões áridas e semiáridas 

configuram-se como interessantes modelos de hábitats para testar hipóteses ecológicas 

relacionadas à teoria de metacomunidades, pois eventos de chuvas extremas podem ser 

utilizados como ponto de partida para avaliar os efeitos da redução das chuvas sobre a 

dinâmica das metacomunidades e organização das comunidades aquáticas. Isso se deve 

ao papel que as variáveis abióticas e o espaço exercem na organização dos ecossistemas, 

controlando as relações ecológicas, moldando a biodiversidade e estrutura das 

comunidades (Belyea & Lancaster, 1999; Angeler, et al., 2000; Chase, 2007). 

Diante das previsões das mudanças climáticas para as regiões semiáridas do Brasil 

e do mundo que estão associadas às altas temperaturas e redução das chuvas (IPCC, 2007; 

Marengo, et. al., 2011; Sarmento et al., 2013), seus impactos deverão afetar a dinâmica 

hídrica dos ecossistemas aquáticos, as características sazonais dessas regiões, a 

biodiversidade e a composição de espécies de fitoplâncton e zooplâncton, os quais são 

organismos sensíveis à alterações ambientais e exercem papel chave no funcionamento 
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dos ecossistemas aquáticos, por serem a base da cadeia alimentar e promoverem a 

transferência de energia dos produtores primários para os demais níveis tróficos, 

respectivamente (Richardson, 2008), tornando-se de extrema urgência a investigação das 

respostas dos mesmos frente a essas mudanças. Além disso, a identificação dessas 

respostas podem contribuir para a previsão de quais grupos de organismos irão ocorrer 

em um determinado período climático e a previsão dos possíveis efeitos que as mudanças 

climáticas futuras poderão ocasionar nos potenciais mecanismos responsáveis pelas 

regras organização das comunidades nesses ambientes, além do fornecimento de 

informações crucias para a conservação, preservação e restauração dos ecossistemas 

(Chase, 2003; Mazaris et al., 2010). 

Dentro desse contexto, esta tese de doutorado é composta por três capítulos na 

forma de artigos científicos, tem como questões centrais: 1º Capítulo) investigar a 

variação na composição do fito e zooplâncton atribuível a preditores ambientais locais vs. 

regionais de dispersão durante dois períodos climatológicos (seco e chuvoso) de 40 lagos 

distribuídos em uma ampla escala espacial. Nossa hipótese de pesquisa é de as chuvas 

diminuem a variabilidade ambiental e o papel das variáveis espaciais (distância 

geográfica) na estruturação das comunidades planctônicas nos lagos estudados; 

Correlacionamos as mudanças limnológicas e biológicas detectadas entre duas estações 

(seca e chuvosa) em 40 lagos com as variações na estrutura e composição da comunidade 

zooplanctônica (Capitulo 2º) e investigamos os efeitos de uma seca extrema sobre as 

condições ambientais e a biodiversidade do zooplâncton, ao longo do tempo (24 meses), 

em dois lagos próximos e inseridos na mesma bacia de drenagem, localizados em uma 

região semiárida tropical (3º Capítulo). Nossa hipótese é de que durante períodos de 

extrema seca ocorra o aumento da dissimilaridade das variáveis ambientais ligadas ao 

aumento do estado trófico entre ambientes ao longo do tempo, aumentando a importância 

de processos determinísticos locais na organizando da comunidade local, com o 

consequente aumento da biodiversidade- β entre ambientes e a redução da biodiversidade 

local. Todos os estudos foram realizados na região semiárida do Estado do Rio Grande 

do Norte. 

No primeiro capítulo detectamos que os lagos foram mais dissimilares no período 

seco quando comparado à estação chuvosa e que as variações nas comunidades de 

plâncton foram explicadas tanto pelos preditores ambientais como espaciais. Entretanto, 

a variação explicada somente pelos preditores espaciais foi significativamente maior 
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durante a estação seca, ocasionando a divergência da comunidade entre lagos pela 

limitação da dispersão e pelos mecanismos baseados no nicho.  

No segundo capítulo observamos que durante a estação seca, os lagos tornaram mais 

eutrofizados, apresentando mudanças nas suas características fisíco-químicas, como 

também mudanças na composição dos grupos de fitoplâncton, as quais foram 

correlacionadas com mudanças na estrutura e composição da comunidade de 

zooplâncton. 

No terceiro capítulo observamos que ao longo do tempo, a seca extrema ocasionou 

o aumento da dissimilaridade das variáveis ambientais e dos padrões de riqueza e de 

diversidade do zooplâncton entre lagos, ocasionando a diminuição da diversidade local e 

o aumento da diversidade- β, portanto, confirmando a nossa hipótese. 
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Summary 

1. Disentangling the effects of niche conditions (environment) and dispersal (space) 

on metacommunities has challenged ecologists. The hydrology has a major 

structuring role in aquatic system and biodiversity. In arid regions, particularly, 

rainfall events are important to promote dilution effect, establishing short-term 

river network and creating new temporary aquatic habitat, favoring dispersion of 

aquatic organisms. 

2. Here, we used a partition variation analysis to evaluate the relative importance of 

local environmental and spatial processes for structuring plankton 

metacommunity in lakes in semiarid region. We predicted that the spatial signals 

of the phytoplankton and zooplankton communities would become less 

pronounced (lower dispersal limitation) in the rainy than in the dry season. To test 
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this hypothesis, we analyzed the physical and chemical variables, and entire and 

size groups of phytoplankton and zooplankton communities of 40 man-made lakes 

in semiarid northeastern Brazil, at the end of the rainy and dry seasons. 

3. The results showed that the environmental variability and phytoplankton beta 

diversity (among community differentiation) decreased during the rainy season. 

Plankton composition in studied lakes could be attributed to both environmental 

and spatial processes; however, the contribution of each process varied with 

hydrology. In general, local environmental variables played a predominant role in 

the assembly of the plankton metacommunity. Our data supported our predictions 

that the spatial signals of the phytoplankton and zooplankton communities would 

become less pronounced (lower dispersal limitation) in the rainy than in the dry 

season. 

4. These results suggest that the projected warmer and drier climate in the future will 

increase the isolation among lakes in the region, leading to divergence of different 

lake communities due to the dispersal limitations of organisms and to niche-based 

mechanisms. 

 

1.0 Introduction 

Understanding how communities assemble has been a central question in ecology 

since the early days of the discipline (reviewed by Götzenberger et al., 2012). 

Disentangling the different processes involved in community assembly is not only 

interesting in itself, but is also of particular urgency with increasing human impacts on 

the environment (i.e. climate changes, habitat fragmentation, eutrophication). 

Community assembly can be defined as the process by which species from a regional 

pool colonize and interact to form local communities (HilleRisLambers et al., 2012).  

The local species pool at a given site is determined by the regional species pool, 

which is limited by any of the following ecological filters: i) dispersal, i.e. the species 

must reach the habitat, by either active or passive dispersal; ii) the abiotic environment, 

i.e. appropriate conditions and resources; and iii) biotic interactions, i.e. consumers, 

competitors and parasites must not ultimately prevent successful establishment 

(Götzenberger et al., 2012). In the last decade, ecologists have questioned whether the 

classical view of community ecology is adequate to describe the dynamics of 
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communities that are connected in space (Logue et al., 2011). The set of local 

communities linked by dispersal of multiple species that can potentially interact is called 

a metacommunity (Leibold et al., 2004; Holyoak et al., 2005). Within this approach, the 

community structure depends on the relative roles played by local environmental 

variables (biotic and/or abiotic factors) and spatial variables (dispersal limitation). If 

community composition is predicted mainly by environmental variables, then niche-

related processes are considered to be the primary drivers of metacommunities, and 

species are sorted across habitats (Chase & Leibold, 2002). However, if the structure of 

local communities is predicted mainly by spatial variables, then neutral processes 

(dispersal limitations and ecological drift) are considered to be the primary drivers of 

metacommunities (Hubbell, 2001).  

The relative importance of environmental and spatial processes in structuring 

aquatic systems varies with spatial scale and type of environment analyzed and seasonal 

hydrology (Warfe et al., 2013 Heino et al., 2015). For example, consider the differences 

between lakes that are connected by streams, and lakes without stream connections. One 

can predict that the dispersal rates between localities would be higher for interconnected 

lakes than for lakes without stream connections (Heino et al., 2015). 

The hydrology has a major structuring role in aquatic system and biodiversity. 

The water of the rains, together with salts and sediments (organic and inorganic matter) 

released during its passage through catchments, has a major impacts on water quality and 

aquatic biota from receiving lakes (Kalff, 2002). In freshwater ecosystems, it has been 

known that both flood and drought events lead to biotic homogenization (Petsch, 2016). 

In arid regions, particularly, rainfall events are important to both establishing short-term 

river network and creating new temporary aquatic habitat, favoring dispersion of aquatic 

organisms (Propst et al., 2008; Razeng et al., 2016; Péntek et al., 2017). It has been known 

that hydrological connectivity is more important to dispersal movement of vertebrate 

groups (fish and amphibians), than passive dispersers organisms (plankton) with the 

ability to fly (i.e. insect groups) (De Bie et al., 2012). However, the new habitats created 

by rainfall trigger the movement of aquatic birds among these lakes (Araújo & Rodrigues, 

2011; Cardoso & Loures‐Ribeiro in prep.), which may favor passive dispersal of plankton 

(Naselli-Flores et al., 2016; Padisák et al., 2016). Moreover, in a hot arid landscape, the 

increased humidity associated with rainfall may facilitate successful aerial dispersion by 

reducing the risk of desiccation while traveling through the terrestrial environment 
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(Bogan & Boersma, 2012). Although some efforts have been made to understand how 

hydrological regime affects the dispersion of stream macroinvertebrates, amphibians and 

fishes commnunities (Propst et al., 2008; Bogan & Boersma, 2012; Razeng et al., 2016; 

Péntek et al., 2017), very little is known about how rainfall affects the relative roles of 

local and spatial processes in structuring the plankton metacommunities of lakes in arid 

and semiarid regions. Although spatial processes have been largely unexplored, 

ecological studies on lakes in arid regions have recently included the importance of space 

in plankton community structuring (Dejenie et al., 2012; Galego et al., 2014). These 

authors have found a interplay of both environment and spatial factors in structuring 

plankton metacommunity. 

The ability of a particular group of organisms to disperse will determine the 

importance of space in structuring local communities. Dispersal ability depends on 

species-specific characteristics such as body size and dispersal mode (De Bie et al., 2012; 

Wetzel et al., 2012). Thus, large-bodied groups show stronger spatial patterning than 

small-bodied groups, suggesting an increasing impact of dispersal limitation with 

increasing body size (Beisner et al., 2006; Soininen et al., 2011; De Bie et al., 2012; Padial 

et al., 2014). Most studies compare different groups (i.e. bacteria, phytoplankton, 

zooplankton, fish), and little is known about how body size may affect dispersal ability 

within groups (but see Mazaris et al., 2010; Huszar et al., 2016; Santos et al., 2016). For 

instance, phytoplankton size may span nine orders of magnitude, which is comparable to 

the difference between forest trees and the herbs growing at their bases (Reynolds, 2006). 

It is reasonable to suppose that this wide range in body size within a phytoplankton 

community may result in differences in dispersal ability. 

Here, we used a partition variation analysis to evaluate the relative importance of 

local environmental and spatial processes for structuring plankton metacommunity in 

lakes in semiarid region. Because of more dispersal possibility during rainy season (e.g. 

hydrological connections, higher number of aquatic birds, increased humidity associated 

with rainfall), we predicted that the spatial signals of the phytoplankton and zooplankton 

communities would become less pronounced (lower dispersal limitation) in the rainy than 

in the dry season. To test this hypothesis, we analyzed the physical and chemical 

variables, and entire and size groups of phytoplankton and zooplankton communities of 

40 man-made lakes in semiarid northeastern Brazil, at the end of the rainy and dry 

seasons.  
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2.0 Methods 

2.1 Study area and sample collection 

We sampled 40 man-made lakes located in a warm semiarid region (05°34’S to 

06°44’S and 35°49’W to 38°25’W), in the state of Rio Grande do Norte in northeastern 

Brazil (approximately 35,000 km²) (Fig. 1a). The surface area of the lakes ranged between 

1 and 11 km2, with 90% of the lakes smaller than 8 km², and all lakes have maximum 

capacity of storage water of more than 5 000 000 m3, being the largest lakes in the state 

of Rio Grande do Norte. The minimum and maximum overland distances between lakes 

were 2 km and 326 km, respectively. These lakes are impoundments of temporary streams 

constructed to store water for the long dry season typical of that region, and they are used 

for multiple purposes such as drinking water, irrigation, ranching, recreation, fishing, 

aquaculture, and have no water level management. Lakes in these regions are filled and 

connected by intermittent streams that are also affected by the extremes of flooding and 

drought. Flooding occurs mostly in short-flow events that vary in intensity and frequency, 

depending on the precipitation patterns. Droughts are longer events with specific phases, 

also resulting from precipitation patterns (Barbosa et al., 2012 and references therein). 

The climate of the region is predominantly BSh according to Köppen classification 

(semiarid, low latitude and altitude), where annual rainfall drops on average to less than 

800 mm (Alvares et al. 2013). There is a well-defined rainy season between January and 

July, and an almost complete lack of precipitation during the remaining months. 

Precipitation levels exceeding the evapotranspiration rate usually occur only from 

February through April. Monthly mean air temperatures range from 24.2 to 26.5°C and 

are lowest from June through August (Data source: Agricultural Research Company of 

Rio Grande do Norte State—EMPARN). Brasil et al. (2016) provided a detailed 

description of the lakes and sample-collection protocol for climatological, morphometric, 

physical, chemical and biological variables. 
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Fig. 1 (a) Map and location of Rio Grande do Norte, Brazil, showing the 40 man-made lakes 

studied (numbered circles). Diagrams showing the hydrological connections among lakes through 

intermittent rivers in the rainy season in the two main watershed, (b) Apodi-Mossoró and (c) 

Piranhas-Açu. Closed circles are not sampled lakes, but important to show the hydrological 

connectivity. (Data source from hydrological connection diagrams: State Department of the 

Environment and Water Resources, SEMARH). 

 

Total rainfall during the study period was estimated from isoline maps available 

from the web site of the Agricultural Research Company of Rio Grande do Norte State 
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(www.emparn.rn.gov.br, July 30, 2010). Data for year of construction of the man-made 

lakes, maximum storage volume and lake area were provided by the State Department of 

Environment and Water Resources of Rio Grande do Norte (SEMARH). 

The lakes were sampled twice, in December 2007 (end of the dry season) and July 

2008 (end of the wet season). Sampling was conducted in the deepest part of each lake, 

near the dam. Water samples for nutrients, inorganic suspended solids, chlorophyll a and 

phytoplankton analysis were collected with a Van Dorn bottle at 1-m vertical depth 

intervals until 1 m above the bottom and integrated to obtain a representative sample from 

the water column of each lake. Filtration for dissolved nutrients and chlorophyll a 

analyses was conducted directly after collection, and the water and filters were frozen 

until analysis. Phytoplankton samples were fixed in Lugol’s solution. Zooplankton 

samples were collected with a 50 µm-mesh plankton net towed vertically. The volume of 

filtered water was calculated as the product of the net mouth area and the tow depth, 

assuming 100% filtering efficiency of the net. The zooplankton samples were preserved 

in a final concentration of 4% formaldehyde solution. Water temperature, pH, electrical 

conductivity and turbidity were measured in situ at 1-m intervals (Horiba model U-22 

multiparameter probe, Kyoto, Japan). Water transparency was measured with a Secchi 

disk.  

2.2 Sample analysis 

Relative water-column stability (RWCS) was calculated according to Padisák et 

al. (2003). Filtered samples were used for dissolved nutrient analysis. Nitrate and nitrite 

were analyzed through cadmium reduction of the samples and ammonium through the 

colorimetric phenol-hypochlorite method (Wetzel & Likens, 2000). Dissolved inorganic 

nitrogen (DIN) was calculated as the sum of ammonium, nitrate and nitrite. Soluble 

reactive phosphorus (SRP) was determined by the ascorbic acid method (Wetzel & 

Likens, 2000), and dissolved silica (SRSi) by the molybdate method (Wetzel & Likens, 

2000). Unfiltered samples were used to analyze total phosphorus, determined by 

oxidation using persulfate (Wetzel & Likens, 2000), and total organic nitrogen (Kjeldahl 

nitrogen) (Mackereth et al., 1978). Total nitrogen was calculated as Kjeldahl nitrogen 

plus nitrate. Chlorophyll a (Chl-a) was extracted from filters (Whatman 934-AH) with 

96% ethanol at room temperature for 20 h, and absorbance was measured at 665 and 750 

nm (Jespersen & Christoffersen, 1988). To determine the concentration of inorganic 
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suspended solids (ISS), the water samples were filtered through Whatman 934-AH filters, 

and the filters were incinerated in a muffle furnace at 550°C (APHA, 1998). 

Phytoplankton populations were enumerated in random fields (Uehlinger, 1964) 

using the settling technique (Utermöhl, 1958) under an inverted microscope (Zeiss 

Axiovert 10, Jena, Germany). As much as possible, the units (cells, colonies and 

filaments) were enumerated for at least 100 specimens for the most frequent species 

(Lund et al., 1958) at 400× magnification. Phytoplankton biovolume (in cubic millimeters 

per liter) was estimated by multiplying the abundance of each species by the mean cell 

volume (Hillebrand et al., 1999), based on measurements of at least 30 individuals. 

Zooplankton was counted under a microscope (Olympus CX 41) in 1-mL 

Sedgwick-Rafter chambers. Three to five subsamples were counted for each sample, until 

a minimum of 100 individuals of each taxonomic group (rotifers, copepods, cladocerans) 

were counted. To estimate zooplankton biomass, at least 30 randomly selected individuals 

of the most abundant species were measured. For rotifers, geometric formulas were used 

to estimate biovolume (Ruttner-Kolisko, 1977). Fresh weight was estimated from the 

biovolume of each individual, assuming that 106 µm3 corresponds to 1 µg of fresh weight 

(Ruttner-Kolisko, 1977). Dry weight was estimated as 10% of fresh weight (Pace & 

Orcutt, 1981). Microcrustacean biomass (copepods and cladocerans) was estimated using 

regression equations relating dry weight and body length, according to Bottrell et al. 

(1976). 

Phytoplankton and zooplankton were identified, as much as possible, to the 

species level. To assess the difference in the dispersal ability among individuals within 

the same community, we assigned the species according to the mean of the maximum 

linear dimension (MLD): nanophytoplankton (2–20 µm), microphytoplankton and 

microzooplankton (20–200 µm), and mesozooplankton (200–2000 µm) (Sieburth et al., 

1978). For each organism group, the size was calculated as the mean size of all taxa (Table 

1). 
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Table 1. Number of species found in 40 man-made lakes 

in Rio Grande do Norte, Brazil, in the dry and rainy 

seasons (n = 80) and mean of the maximum linear 

dimension (MLD) of each plankton group. 

Organism group Species richness MLD (µm) 

Nanophytoplankton 45 15 

Microphytoplankton 51 71 

Microzooplankton 27 114 

Mesozooplankton 15 384 

 

2.3 Statistical analysis 

The differences between the dry and rainy seasons in relation to limnological 

variables were reported by Brasil et al. (2016). We used the Bray–Curtis coefficient to 

calculate the distance matrices between sampling sites according to the environmental 

and biological datasets. The environmental dataset was composed by climatological (total 

rainfall during the study season), morphometric (percentage of maximum storage volume, 

reservoir area and maximum depth), abiotic (Secchi depth, relative water-column 

stability, water temperature, pH, electrical conductivity, turbidity, suspended inorganic 

solids, dissolved and total nutrients); biotic (chlorophyll a concentrations, 

nanophytoplankton biovolume, microphytoplankton biovolume, total phytoplankton 

biovolume, biomass of small filter-feeders, biomass of medium-sized filter-feeders, and 

biomass of total zooplankton). Small filter-feeders (rotifers, nauplii and copepodites) and 

medium-sized filter-feeders (calanoid copepods and cladocerans) were defined according 

to Loverde-Oliveira et al. (2009). The biological dataset were species density from 

phytoplankton and zooplankton. Using the distance matrices, analyses of multivariate 

homogeneity of group dispersions (Anderson, 2006) were conducted to test for 

differences in multivariate dispersions between seasons (dry and rainy). The tests are 

straightforward multivariate extensions of Levene’s test, with P-values obtained either 

using the traditional F-distribution or using permutation of either least-squares or least-

absolute-deviation residuals (Anderson, 2006). In our study, the higher the average 

distance from sampling sites to their group centroid (as defined by seasons), the higher 

the environmental variability or the variation in community structure. Each distance 

matrix was then submitted to a principal coordinate analysis (PCoA; Legendre & 

Legendre, 2012) to visualize the main patterns of similarity among the lakes according to 
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each dataset. For the test of homogeneity of variances, we used the function ‘betadisper’ 

from the ‘vegan’ package in the R environment (Oksanen et al., 2010). 

To quantify the amount of variability in community composition that can be 

attributed exclusively to environmental or spatial filters, we used a partial redundancy 

analysis (pRDA) (Legendre & Legendre, 2012). As the response variable we used a 

matrix of presence-absence or abundance data of entire or size based-groups of the 

phytoplankton or zooplankton, but focus mainly on the results obtained from the 

presence-absence data. The latter type of data should be better in reflecting distributional 

patterns that are generated by dispersal limitation as they are less confounded by the 

relative ecological success of species in local habitat patches (Declerck et al., 2011). The 

matrices of presence-absence data were obtained from the matrices of abundance of 

phytoplankton and zooplankton. We excluded species that occurred at only one sample 

location. Presence-absence and abundance data were Hellinger-transformed prior to the 

analysis.  

As explanatory variables, we used two matrices, environmental and spatial. The 

environmental matrix included the age of a man-made lake, climate (total rainfall during 

the study season), morphometry (reservoir area and maximum depth), abiotic variables 

(Secchi depth, relative water-column stability, water temperature, pH, electrical 

conductivity, turbidity, inorganic suspended solids, dissolved and total nutrients). Biotic 

variables for phytoplankton were small filter-feeder biomass, and medium-sized filter-

feeder biomass. Biotic variables for zooplankton were nanophytoplankton biovolume and 

microphytoplankton biovolume. To reduce both the size and variability of environmental 

variables to a common scale, the environmental matrix was standardized to have a mean 

equal to 0 and a standard deviation equal to 1 (Legendre & Legendre, 2012). The potential 

multicolinearity among predictive variables was tested using the variance inflation factor 

(VIF > 10) (Legendre & Legendre, 2012). During the rainy season, turbidity and 

inorganic suspended solids were excluded from the analysis because they showed VIFs 

> 10. The potential importance of each environmental variable was assessed by a forward-

selection procedure (α = 0.05) (Blanchet et al., 2008). This procedure was performed 

separately for the different response variables (entire or size based-groups of the 

phytoplankton or zooplankton) in each season (dry and rainy). Only significant 

environmental variables were retained for variation partitioning. 
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The spatial matrix (geographic overland distances) was obtained by means of 

distance-based Moran’s eigenvector maps (dbMEM, formerly called principal 

coordinates of neighbor matrices, PCNM). The dbMEM analysis produces a set of 

orthogonal spatial filters that are derived from the geographical coordinates of the lakes, 

and that can be used as explanatory variables to model spatial relationships in community 

data (Legendre & Legendre, 2012). The dbMEM analyses were carried out in the R 

environment (R Development Core Team, 2009), employing the ‘pcnm’ function from 

the ‘vegan’ package (Oksanen et al., 2010). This procedure yielded a total of 19 dbMEM 

filters, each of which corresponds to a specific spatial structure and scale: the first 

dbMEM variables can model broader-scale patterns in the community data, whereas the 

subsequent variables progressively represent finer-scale patterns (Borcard et al. 2004). 

Then, dbMEM variables were arbitrarily divided into three categories of spatial scale 

(Borcard et al., 2011): broad-scale (dbMEM 1 - 6), medium-scale (dbMEM 7 - 12) and 

fine scale (dbMEM 13 - 19). A forward-selection procedure (Blanchet et al., 2008) was 

applied to the spatial dataset. This procedure was performed separately for the different 

response variables (entire or size based-groups of the phytoplankton or zooplankton) in 

each season (dry and rainy). Only the significant spatial filters were retained for variation 

partitioning (‘forward.sel’ function from the ‘packfor’ package; Dray et al., 2007a). When 

we had no significant variables, we used all 19 dbMEM filters to carry out the variation 

partitioning analyses. 

 The idea of a pRDA is to obtain fractions of variation in community composition 

that can be attributed to different sources, as follows: [a] = explained solely by 

environmental conditions (ENV); [b] = shared variation between the environment and 

space; [c] = explained solely by space (SPA); [d] = unexplained variance. Only 

components [a] and [c] are testable. We tested the significance of both components with 

Monte Carlo using 999 permutations. We corrected the estimates of explained variation 

for the number of predictor variables and sampling sites (R² adjusted), following the 

procedure proposed by Peres-Neto et al. (2006). For these analyses, we employed the 

function ‘varpart’ from the ‘vegan’ package in the R environment (Oksanen et al., 2010). 

During data analysis, we also used distance-based redundancy analysis (db-RDA) to 

analyze the relationships between community composition and environmental and spatial 

factors (Duarte et al., 2012), but since we had no significant relationship we decided to 

use the results of the traditional pRDA. 
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A potential problem with variation partitioning is that the lack of important 

spatially structured environmental predictors may result in overestimation of the pure 

spatial component [c], which raises doubts about its use as an indicator of the neutral 

processes (Laliberté et al., 2009). To solve this problem, we used a spatial autocorrelation 

analysis protocol (Diniz-Filho et al., 2012) to evaluate patterns of species under neutral 

dynamics. The packages used in the R environment in these analyses were ‘vegan’ 

(Okasanen et al., 2010) and ‘ade4’ (Chessel et al., 2004; Dray & Dufour, 2007; Dray et 

al., 2007b). Initially, the data for presence-absence of species that were predicted only by 

the pure spatial component [c] were analyzed by constructing Moran’s I correlograms 

with five distance classes. We then obtained the pairwise similarity between those 

correlograms using Manhattan distances (matrix M). We generated a pairwise correlation 

matrix between the predicted presence-absence data (matrix R) to compare the spatial 

patterns in species distributions. A Mantel test was used to evaluate the relationship 

between the matrices M and R. Under neutral dynamics, there would be no significant 

Mantel correlations between R and M (Diniz-Filho et al., 2012).  

3.0 Results 

3.1 Abiotic and biotic variability 

The total rainfall from January through December in 2008 (980 mm) was 26% and 

40% higher than the historical mean (726 mm) and the total rainfall in 2007 (591 mm), 

respectively. During the rainy season in 2008, 93% of the lakes (N = 37) reached 

maximum capacity and overflowed, allowing hydrological connections among some 

subset of lakes through intermittent rivers (Fig. 1b, c ). At the end of the rainy season, 

95% of the lakes (N = 38) were at more than 90% of maximum capacity. During the dry 

season all of the lakes were at less than 80% of maximum capacity, and only 10% of the 

lakes (N = 4) exceeded 60% of maximum capacity, indicating that the all lakes were 

relatively isolated from each other. 

We conducted a analyses of multivariate homogeneity of group dispersions test to 

compare the variances of both environmental and biological datasets between the dry and 

rainy seasons. The multivariate homogeneity of group dispersions test indicated that lakes 

were significantly more dissimilar among themselves in relation to limnological 

characteristics in the dry season (average distance to group centroid ± SD = 0.284 ± 0.123) 

than in the rainy season (0.179 ± 0.95; F1;78 = 18.50; p < 0.0001). Similarly, phytoplankton 



33 
 

communities were significantly more dissimilar among themselves (beta diversity) in the 

dry season (average distance to group centroid ± SD = 0.584 ± 0.083) than in the rainy 

season (0.489 ± 0.152; F1;78 = 12.02; p = 0.0009). However, no significant difference in 

relation to beta diversity of zooplankton communities was observed between dry (average 

distance to group centroid ± SD = 0.522 ± 0.112) and rainy season (0.501 ± 0.084; F1;76 

= 12.02; p = 0.36). A plot of the first two principal coordinate axes from the dissimilarity 

matrix showed an apparent pattern of greater dispersion of the limnological variables and 

phytoplankton community at dry season compared to those at rainy season, but this 

pattern could not easily be seen for zooplankton on this plot (Figure 2). 

 

 

 

3.2 Plankton communities 



34 
 

During the study period, we found 96 phytoplankton species (36 chlorophyceans, 

31 cyanobacteria, 10 diatoms, 6 zygnemaphyceans, 3 euglenoids, 5 cryptomonads, 1 

dinoflagellate, 3 xanthophyceans and 1 chrysophycean), and 42 zooplankton species (27 

rotifers, 3 calanoid copepods, 5 cyclopoid copepods, 6 cladocerans and 1 ostracod).  

Partial RDAs revealed that the variance in the entire phytoplankton community 

composition during the dry season was significantly explained by pure environment 

predictors (e.g. electrical conductivity and water column stability) (R2
adj = 5%, p = 0.02), 

and by pure spatial factors (fine to broad scale) (R2
adj = 8%, p = 0.01). However, during 

the rainy season, variation in community composition was significantly explained only 

by pure environmental factors (e.g. zmax, electrical conductivity, nutrients) (R2
adj = 6%, p 

= 0.001) (Fig. 3a, Table 2).  

 

Table 2: Environmental (ENV) and spatial (SPA) factors selected in pRDA by Forward 

method in 40 man-made lakes in Rio Grande do Norte, Brazil, during the dry and rainy 

seasons. Rain - total rainfall during the study season, mm; Sec - Secchi disk depth, m; 

Turb - turbidity, NTU; RWCS - relative water column stability; Wtemp - water 

temperature, °C; Cond—electrical conductivity, µS cm-1; pH; zmax—maximum depth, m; 

DIN—dissolved inorganic nitrogen, µg L-1; SRP - soluble reactive phosphorus, µg L-1; 

SRSi soluble reactive silica, µg L-1; TP – total phosphorus, µg L-1. NanP - biovolumes of 

nanophytoplankton, mm3 L-1; MicP - biovolumes of microphytoplankton, mm3 L-1; SZF 

– biomass of small zooplankton filter-feeders, µgDW L-1; MZF - biomass of medium-

sized zooplankton filter-feeders); broad-scale spatial variables (dbMEM 1 - 6), medium-

scale spatial variables (dbMEM 7 - 12) and fine scale spatial variables (dbMEM 13 - 19); 

ns, no significant relationship. 

 Dry  Rainy 

 ENV  SPA  ENV  SPA 

Phytoplankton Cond, RWCS  1-19  zmax, Cond, DIN, SRSi  ns 

Nanophytoplankton Cond  ns  zmax, Sec, DIN  ns 

Microphytoplankton RWCS, Turb, 

MZF 

 1-19  Rain, Sec, DIN, SRP, 

SRSi, SZF 

 5, 8 

Zooplankton pH, Cond, 

NanP, MicP 

 2, 3, 

13 

 ns  ns 

Microzooplankton Cond, MicP  2, 3, 

13 

 ns  ns 

Mesozooplankton zmax, pH, NanP  ns  Wtemp, TP  9 

 



35 
 

The zooplankton community structure as a whole was significantly related to pure 

environmental (biovolumes of nanophytoplankton and microphytoplankton, pH and 

electrical conductivity) (R2
adj = 12%, p = 0.001) and pure spatial variables (fine and broad 

scale) (R2
adj = 4%, p = 0.005) in the dry season, a pattern not observed in the rainy season 

(Fig. 3d, Table 2). 

Plankton subsets 

The partitioning of variation analysis was also conducted for each size class of 

plankton, and showed that, such as to entire communities, hydrology was also important 

in affecting the relative roles of environmental and spatial variables in shaping the 

communities (Fig. 3). The nanophytoplankton composition was only related to only to 

environment in both dry (conductivity) (R2
adj = 3%, p = 0.06) and rainy season (DIN, 

zmax, and Secchi depth) (R2
adj = 5%, p = 0.001) (Fig. 3b, Table 2). In both the dry and 

rainy seasons, the microphytoplankton composition was significantly explained by pure 

environment predictors (R2
adj = 11%, p = 0.008; and R2

adj = 10%, p = 0.001, respectively) 

and pure spatial factors (R2
adj = 9%, p = 0.02; and R2

adj = 2%, p = 0.04 respectively) (Fig. 

3c, Table 2). 

Regarding the size groups within the zooplankton community, partial RDAs 

showed that the variation in the microzooplankton community structure was significantly 

explained by pure environment predictors (microphytoplankton biovolume and electrical 

conductivity) (R2
adj = 8%, p = 0.001) and by pure spatial factors (fine and broad scale) 

(R2
adj = 7%, p = 0.002) in the dry season, but notsignificant for environment nor space in 

the rainy season (Fig. 3e). The variation in mesozooplankton community composition 

was significantly explained only by pure environmental factors (nanophytoplankton 

biovolume, pH and zmax) (R2
adj = 19%, p = 0.002), in the dry season, but it was 

significantly related to pure environmental (water temperature and TP) (R2
adj = 7%, p = 

0.005) and pure spatial variables (medium scale) (R2
adj = 4%, p < 0.02) in the rainy season 

(Fig. 3f, Table 2). 

The visual analyses of the pRDA results evidenced that variation uniquely 

explained by spatial variables (SPA) was higher in the dry than the rainy season (Fig. 4a, 

b), but this pattern was less clear in relation to the variation uniquely explained by 

environmental variables (ENV), since the explained variation for entire phytoplankton 

and nanophytoplankton was lower in the dry than the rainy season (Fig. 4c, d). Although, 
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there was also a positive trend in the relationship between organism size of plankton 

subset and pure spatial variation (Fig. 4b), this trend was less clear for entire plankton 

communities (Fig. 4a). Furthermore, no clear pattern was observed in the relationship 

between the variation uniquely explained by pure environmental variables and organism 

size (Fig. 4c, d). 

 

Fig. 3 Variation partitioning of (a) entire phytoplankton community; (b) nanophytoplankton; (c) 

microphytoplankton; (d) entire zooplankton community; (e) microzooplankton; and (f) 

mesozooplankton composition found in 40 man-made lakes in Rio Grande do Norte, Brazil, 

during the dry and rainy seasons (n = 80). Shown are the relative contributions (% of explanation) 

of environmental (E) and spatial (S) variables, as well as the shared components explaining the 
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variation in plankton metacommunities. U = unexplained component. *P < 0.05. Only the pure 

environment (E) and pure spatial (S) components are testable. 

 

 

 

Fig. 4 (a) Variation uniquely explained by spatial variables (top) and (b) variation 

uniquely explained by environmental factors (bottom) in relation to organism size: entire 

communities (left) and plankton subsets (right). NanP, nanophytoplankton; MicP, 

microphytoplankton; MicZ, microzooplankton; MesZ, mesozooplankton. Open circle 

indicates the dry season, and closed circle the rainy season. 

In general, abundance data yielded similar results as those obtained for presence-

absence data, such as a local environmental variables playing a predominant role in the 

plankton metacommunity structure (supporting information 1). However, we focused 

mainly on the results obtained from the presence-absence data, because they presented 

higher total explained variation (R² adjusted) and the spatial signals than abundance data 

(see supporting information 1). 
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Supporting information 1: Results of variation partitioning of the abundance of the entire and 

size groups of phytoplankton and zooplankton communities of 40 man-made lakes in semiarid 

northeastern Brazil, during the dry and rainy seasons (n = 80). (E) is the pure effect of 

environmental factors, (S) is the pure effect of spatial factors, (E∩S) is the variation that is shared 

by both components, (E+S) is the total explained variation, (U) is the unexplained variation. Adj. 

R2: adjusted coefficient of determination; P: p-value.  

 

 Dry  Rainy 

 E S E∩S E+S U  E S E∩S E+S U 

Phytoplankton            

Adj. R2 (%) 11 0 4 15 85  3 7 2 12 88 

P 0.001 0.46     0.05 0.003    

Nanophytoplankton            

Adj. R2 (%) 4 1 0 5 95  3 0 0 3 97 

P 0.11 0.44     0.13 0.54    

Microphytoplankton            

Adj. R2 2 0 3 5 95  5 4 0 9 91 

P 0.12 0.33     0.001 0.003    

Zooplankton            

Adj. R2 (%) 12 6 0 18 82  2 2 0 4 96 

P 0.004 0.15     0.02 0.03    

Microzooplankton            

Adj. R2 (%) 6 0 4 10 90  5 3 0 8 92 

P 0.003 0.46     0.49 0.54    

Mesozooplankton            

Adj. R2 13 6 3 22 78  5 5 8 18 82 

P 0.001 0.01     0.05 0.07    

 

Spatial autocorrelation 

The spatial autocorrelation analysis protocol revealed that in all cases (except for 

the mesozooplankton community in the rainy season) where partial RDAs showed a 

significant pure spatial effect there were no significant Mantel correlations between 

matrices M and R, which suggests neutral dynamics (Table 3). On the other hand, the 

significant Mantel correlation between matrices M and R for the mesozooplankton 

community in the rainy season suggests a spatial pattern in the species distribution, due 

primarily to spatially structured environmental factors missing from the analysis. 
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Table 3. Mantel correlations between matrices M (measured 

presence-absence) and R (predicted presence-absence) in all 

communities where partial RDAs showed a significant pure 

spatial effect to evaluate patterns of species distribution under 

neutral dynamics, during the dry and rainy seasons. Significant 

relationship (P ≤ 0.05) is in bold. 

 Season Mantel correlation P-value 

Phytoplankton Dry –0.02 0.79 

Microphytoplankton Dry –0.07 0.88 

Microphytoplankton Rainy –0.04 0.89 
Zooplankton Dry –0.02 0.71 
Microzooplankton Dry –0.08 0.88 
Mesozooplankton Rainy 0.18 0.005 

 

4.0 Discussion 

This study demonstrated that plankton composition in lakes of semiarid regions 

could be attributed to both environmental and spatial processes; however, the contribution 

of each process varied with hydrology. Our data supported our predictions that the spatial 

signals of the phytoplankton and zooplankton communities would become less 

pronounced (lower dispersal limitation) in the rainy than in the dry season. 

The heavy rainfall during the studied period had a major structuring role in aquatic 

system and biodiversity. As shown by the multivariate homogeneity of group dispersions 

test results, the environmental variability and phytoplankton beta diversity (among 

community differentiation) decreased during the rainy season. The pattern observed in 

our lakes can be attributed to three main mechanisms. First, the heavy rainfalls during the 

rainy season carry a large amount of salts and sediments from the catchments into the 

lakes and promote the dilution of planktonic communities. Second, the intense rainfalls 

during the studied period (26% higher than the historical average) led to the majority of 

lakes overflow, allowing hydrological connections among some subset of lakes, 

increasing the exchanges of sediments, solutes and organisms. Third, the relative isolation 

of the lakes during the long dry season results in each habitat being mostly influenced by 

local idiosyncratic forcing functions. Spatial variability in local forcing functions, in turn, 

causes the communities to follow different trajectories. A similar pattern has been 

observed for floodplain lakes during high and low water period, where the flood-

homogenization hypothesis has been proposed (Thomaz et al., 2007; Bozelli et al., 2015). 

When isolation and areal reduction are severe, as observed on semiarid floodplains, other 
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stress factors, such as eutrophication and salinization, may come into play (Rojo et al., 

2012). This may result in regional biotic homogenization, because populations that are 

able to live in such environments should be more adapted to stress, hence increasing the 

similarity of species composition among sites and, therefore, leading to loss of regional 

biodiversity (Rojo et al., 2012). 

The beta diversity of zooplankton communities, however, did not show significant 

difference between dry and rainy seasons. According to the hypothesis proposed by 

Louette et al. (2008), two different types of dynamics can be responsible for this pattern: 

(i) Deterministic species turnover: the first set of good colonizers is gradually replaced 

by a small set of competitively superior species that tend to dominate in all habitats; or 

(ii) Low species turnover: the initial set of good dispersers keeps on dominating the 

habitats because of priority effects, because this set of species is also competitively 

superior under the given habitat conditions, or because the other species in the regional 

species pool are too dispersal limited or too rare to be able to reach the habitats within the 

time span of two season. The low among-community dissimilarity observed in our study 

can be attributed to the success of five species (copepodite Cyclopoida, nauplii Calanoida, 

Notodiaptomus iheringi, Brachionus calyciflorus, Keratella tropica) that were observed 

and dominated the majority of the lakes assemblages in both dry and rainy seasons 

(supporting information 2). 

Our variation-partitioning analyses indicated that both environmental and spatial 

variables were important in structuring the phytoplankton and zooplankton communities 

and their respective subsets (nanophytoplankton, microphytoplankton, microzooplankton 

and mesozooplankton) during the dry season, indicating concordance with both niche- 

and neutral-based models. However, during the rainy season, for all these communities 

the pure environmental effect explained a larger proportion of the variability than did the 

pure spatial effect, which is also in accordance with previous studies on the community 

structure of freshwater phytoplankton (Soininen et al., 2007; De Bie et al., 2012; Padial 

et al., 2014) and zooplankton (Cottenie et al., 2003; Gray & Arnott 2011; Padial et al., 

2014). As in other studies of freshwater metacommunities (i.e. Soininen et al., 2007; De 

Bie et al., 2012; Gallego et al., 2014; Padial et al., 2014), our results showed that a large 

part of the variation could not be explained by the variables measured, suggesting that 

other factors such as unmeasured environmental variables and landscape characteristics 

could impact the variation in the plankton (Meier et al., 2015). 
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Furthermore, our results revealed a decrease in the spatial signal in the plankton 

composition during the rainy season. This concords with the metacommunity theory, 

when high hydrological connectivity through flooding events, favour dispersal of viable 

inocula from upstream lakes, causing homogenization of the communities at nearby 

localities through mass effects (Leibold et al., 2004; Declerck et al., 2011; Bortolini et al. 

2017). However, since the lakes are not all connected together (cf. absence of direct 

hydrological connections among majority of lakes), it is unlikely that such mass effects 

alone have generated the spatial patterns observed in our study. Spatial patterns generated 

by mass effects should be more pronounced at local than at large spatial scales and 

therefore be better represented by fine than broad-scale dbMEM variables (Declerck et 

al. 2011). 

Supporting information 2: List of zooplankton species present in the regional species pool of 

the 40 man-made lakes in semiarid northeastern Brazil, during the dry and rainy seasons. For each 

species, the percentage of lakes where it was detected, and the average of abundance relative in 

each season, is given. 

 Dry  Rainy 

 % lakes % abundance  % lakes % abundance 

copepodite Cyclopoida 100 7  95 7 

nauplii Calanoida 100 17  100 13 

Brachionus havanensis 93 8  58 1 

Notodiaptomus iheringi 90 12  95 12 

nauplii Cyclopoida 85 4  97 8 

copepodite Calanoida 85 2  97 3 

Brachionus calyciflorus 83 8  76 7 

Filinia opoliensis 75 3  79 4 

Keratella tropica 73 5  89 11 

Hexarthra mira mira 73 3  89 4 

Diaphanosoma spinulosum 73 1  79 2 

Brachionus falcatus 70 1  79 2 

Ceriodaphnia cornuta 68 4  79 3 

Ostracoda 65 3  71 2 

Brachiounus dolabratus 63 1  87 2 

Bdelloidea 1 60 4  58 3 

Moina minuta 58 1  66 2 

Neonata 50 0  61 0 

Thermocyclops minutus 50 3  53 2 

Keratella americana 45 1  68 4 

Thermocyclops decipiens 45 2  47 2 

Filinia terminalis 20 1  53 1 

Bosmina hagmanni 20 0  32 0 

Bdelloidea 2 18 0  8 0 

Polyarthra 18 0  34 0 

Thricocerca similis 15 0  26 0 

Bdelloidea 3 13 0    

Thricocerca sp. 13 0  16 0 
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Brachionus forficula forficula 10 0    

Brachionus patulus 10 0  34 0 

Brachionus plicatilis 10 4    

Daphnia gessneri 10 0  5 0 

Brachionus angularis 8 3  5 0 

Brachionus sp.2 5 1    

Thermocyclops inversus 5 0  8 0 

Keratella quadrata    5 0 

Keratella lenzi lenzi    5 1 

Brachionus caudatus    13 2 

Hexarthra intermedia 

braziliensis 

   21 0 

Lecane sp1    29 0 

 

For entire and size groups of phytoplankton and zooplankton communities in our 

study, fine to broad scale dbMEM variables were selected, indicating that both mass effect 

and dispersal limitation may be the key driving force of spatial structure. 

Besides the hydrological connectivity, others mechanisms that should be taken 

into account is the role of migrating birds as dispersal agents and high humidity during 

rainy season. Indeed, aquatic birds were found to be important vectors allowing passive 

dispersal of freshwater plankton both on their legs and feathers and/or in the gut (Naselli-

Flores et al., 2016; Padisák et al., 2016). Man-made lakes in semi‐arid Brazil acquired 

important roles as feeding and breeding habitats for waterbirds populations (Cardoso & 

Loures‐Ribeiro, 2017). Perennial lakes (like from our study) provide refuges for birds 

during severe droughts, which allow them to survive the periods of scarce habitat 

availability, while intermittent waterbodies provide new habitats during and after rainy 

seasons, which may relax competition, allow increasing recruitment and trigger the 

movement of waterfowl among these lakes (Araújo & Rodrigues, 2011; Cardoso & 

Loures‐Ribeiro in prep.). In fact, studies conducted in semiarid region of Brazil have 

shown significant increase in species richness and abundance of aquatic birds during rainy 

season (Olmos et al., 2005; Pereira et al., 2010; Araújo & Rodrigues, 2011; Souza et al., 

2012). Furthermore, in an experimental study along two arid-land streams in the 

Chiricahua Mountains of southeast Arizona, Bogan & Boersma (2012) showed that the 

increased humidity associated with rainfall may facilitate successful aerial dispersal of 

aquatic invertebrate by reducing the risk of desiccation while traveling through the 

terrestrial environment. This could also have been the case also for plankton communities 

in the present study. 
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We also found a positive trend in the relationship between organism size of 

plankton subset and pure spatial variation, indicating that spatial variables increased in 

importance as predictors of variation in organisms with larger bodies and lower dispersal 

ability (e.g., mesozooplankton). These results appear to be consistent with previous 

studies that formally tested the relationship between the relative roles of processes driving 

metacommunity structure and body size over a wide variety of aquatic-organism groups 

(Beisner et al., 2006; Shurin et al., 2009; De Bie et al., 2012; Padial et al., 2014). However, 

this trend is less clear when we compare the pure spatial explanation of entire plankton 

communities. Since phytoplankton and zooplankton are a broad and heterogeneous group, 

future studies should take into size groups or functional groups of plankton (see Huszar 

et al. 2016) to better understand the dispersal ability of the plankton. 

One of the major limitations on the ecological interpretation of the pure spatial 

component is that it has been interpreted as either dispersal limitation or as the influence 

of unmeasured spatially structured environmental variables (Souffreau et al., 2015). 

Following the spatial autocorrelation analysis protocol (Diniz-Filho et al., 2012), we 

found that the pure spatial component in all plankton groups (except mesozooplankton) 

is better attributed to neutral dynamics than to the lack of spatially structured 

environmental variables. On the other hand, for the mesozooplankton community during 

the rainy season, the pure spatial component is best attributed to spatially structured 

environmental factors missing from the analysis. This result indicated that the spatial 

dependence induced during the rainy season appeared in the mesozooplankton 

composition because it depends on environmental variables that are themselves spatially 

correlated during the rainy season (Legendre & Legendre, 2012).  

In summary, the results from our study provide support for the importance of 

intense rainfall in leads to homogenization of habitats and trigger or facilitate plankton 

dispersal in man-made lakes in a tropical semiarid region. The homogenization effects of 

flooding derive from dilution effect, the increased connectivity (regional driving force) 

during the rainy season, complemented by the high degree of isolation (when local driving 

forces dominate) during the dry season. However, this homogenization effect should 

depend on the total annual precipitation, spatial scale, and dispersal capacity of 

organisms. Therefore, we suggest as possible future studies: (i) testing the 

homogenization hypothesis in the same set of lakes in different years with contrasting 

levels of precipitation; (ii) testing the hypothesis that rainfall events may lead to 
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homogenization of communities more at smaller than at larger spatial scales; (iii) 

comparing the effect of rainfall on the metacommunities of a wide variety of aquatic-

organism groups with different dispersal abilities (i.e. from bacteria to fish). Our results 

imply that the future warmer and drier climate predicted for the semiarid region of 

northeastern Brazil will increase the isolation among lakes, leading to a divergence of 

different lake communities due to the limitation on organism dispersal and to niche-based 

mechanisms. 
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Resumo 

Lagos em regiões semiáridas são fortemente influenciados pelo regime hidrológico. 

Longos períodos de estiagem causam reduções drásticas no volume de água e, 

consequentemente, redução nas suas vazões afluentes e efluentes e mudanças no estado 

trófico dos lagos. Já a estação chuvosa é caracterizada por precipitações concentradas em 

poucos meses do ano.  Devido às constantes e fortes mudanças sazonais nessa região, nós 

acreditamos que as características físico-químicas da água e das comunidades biológicas 

podem ser impactadas por essas mudanças. Diante disso, nosso objetivo foi analisar a 

correlação da comunidade zooplanctônica com variáveis ambientais abióticas e com 

grupos fitoplanctônicos em dois ciclos hidrológicos, um período chuvoso e outro de seca 

em uma ampla escala espacial (40 lagos) inseridos na região semiárida tropical brasileira. 

Os resultados mostram que durante a estação seca, os lagos tornaram mais eutrofizados, 

apresentando mudanças nas suas características fisíco-químicas, como também mudanças 

na composição dos grupos de fitoplâncton, as quais foram correlacionadas com mudanças 

na estrutura e composição da comunidade de zooplâncton. 

Palavras-chave: sazonalidade; eutrofização; variáveis limnológicas; zooplâncton; 

fitoplâncton 
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1.0 Introdução 

O zooplâncton é considerado um elemento chave para a dinâmica e 

funcionamento dos ecossistemas aquáticos devido à sua posição na cadeia alimentar,  

diretamente relacionada aos mecanismos de controle bottom-up e top-down, exercendo 

um importante papel de transferência de energia dos produtores primários para os demais 

níveis tróficos (Richardson, 2008). Diante disso, alterações na composição e densidade 

de suas comunidades podem alterar e impactar todo o funcionamento de um ecossistema 

aquático. Associado a isso, a grande diversidade de grupos taxonômicos, de formas de 

vida e de reprodução, com ciclos de vida mais longos em relação à outros grupos, permite 

que esses organismos registrem os efeitos de mudanças ambientais ao longo do tempo 

(Azevêdo et al., 2015). Além de serem considerados organismos muito sensíveis às 

alterações ambientais, sendo uns dos primeiros organismos a responder  às essas 

alterações (Schindler, 1987). 

Nas regiões semiáridas, ecossistemas aquáticos são cruciais para o 

desenvolvimento social e econômico das populações que vivem nessas áreas. Entretanto, 

as características sazonais dessas regiões– altas temperaturas e irregularidade nas 

precipitações- ocasionam constantes alterações e flutuações nas características ambientais 

e limnológicas dos ecossistemas aquáticos. Durante os períodos chuvosos, em geral, 

ocorre um grande aporte de nutrientes e materiais em suspensão nesses ambientes 

(Thornton & Rast, 1993). Já nos períodos de seca, os nutrientes recebidos durante os 

períodos chuvosos podem se tornar mais concentrados com a diminuição do volume de 

água armazenado e ocorrer o aumento da ressuspensão de nutrientes e de material 

particulado do sedimento para a coluna de água, consequentemente, aumentando a 

turbidez, a condutividade, diminuindo a transparência da água, entre outros (Geraldes & 

Boavida, 2005; Barros, 2010; Jeppesen et al., 2015). Fatores estes que podem ocasionar  

a aceleração do processo de eutrofização, aumentando o risco de blooms de cianobactérias 

potencialmente tóxicas nos corpos aquáticos (Ballot, et al. 2009; Brasil,  et al., 2016).  

Estudos indicam que a comunidade zooplanctônica apresenta dinâmicas 

populacionais que podem variar entre estações, anos e até mesmo diariamente, as quais 

são influenciadas pelas condições físico-químicas da água (Sousa, et al., 2008) e as 

relações ecológicas predominantes, como predação, parasitismo, entre outros, além da 

disponibilidade e qualidade nutricional do fitoplâncton, já que muitas espécies de 

zooplâncton são herbívoros (Sommer, 2012; Bomfim, 2018). Entretanto, a maioria desses 
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estudos se detém, principalmente, na análise de variáveis ambientais físico-químicas da 

água, como oxigênio, turbidez, condutividade, sólidos suspensos, entre outros e possui 

pequeno número de unidades amostrais (Vieira, et al. , 2009; Nova, et al. , 2014; Azevêdo 

et al., 2015). Raros estudos se propõem a uma investigação da correlação das variáveis 

físico-químicas da água conjuntamente com variáveis bióticas, como a comunidade de 

fitoplâncton e/ou possuem uma ampla escala espacial, possivelmente, isso se deve às 

limitações de orçamento, mão de obra e tempo. 

 Em ambientes sujeitos a constantes flutuações nas características ambientais, 

como os ecossistemas aquáticos das regiões semiáridas, identificar como a composição e 

densidade de organismos chave para o funcionamento dos mesmos respondem às 

mudanças ambientais é de suma importância para entender o funcionamento desses 

ambientes. Diante disso, o objetivo desse trabalho é analisar a correlação da comunidade 

de zooplâncton com variáveis ambientais abióticas e com grupos de fitoplâncton em dois 

ciclos hidrológicos, um período chuvoso e outro de seca em uma ampla escala espacial 

(40 lagos) inseridos na região semiárida tropical brasileira. 

 

2.0 Materiais e Métodos 

2.1 Área de Estudo 

Os quarenta lagos estudados (ver Brasil, et al. em preparação -capítulo 1; fig. 1) 

estão inseridos em uma região de clima semiárido no Estado do Rio Grande do Norte, 

Brasil, na região Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental (ANA, 2011) em seis bacias 

hidrográficas (Figura 1). A precipitação total anual varia de 400 a 800 mm. As 

precipitações são irregulares. Precipitações acima de 100 mm ocorrem somente entre 

fevereiro e maio e nos demais meses praticamente não ocorrem precipitações. A 

temperatura média das mínimas é de 22ºC, e a das máximas é de 33ºC, sendo que essas 

últimas ocorrem entre agosto e janeiro, meses de menores precipitações 

(www.emparn.rn.gov.br, 30/07/2010). Os valores de evapotranspiração na região são 

altos, podendo variar de 1.500 a 2.000 mm por ano (SEMARH, 2011).  

Os lagos estudados são na grande maioria rasos (profundidade média ~ 5 m, 

possuem ampla variabilidade no volume máximo de água armazenado e na área 

superficial e possuem uma alta razão área da bacia de drenagem/área do lago (tabela 1). 

http://www.emparn.rn.gov.br/
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                  Tabela 1: Características gerais dos 40 lagos estudados (fonte: SEMARH e Brasil, 2011). 

  Intervalo Média Mediana 

Área da bacia de drenagem 

(Km2) 

31- 36.770 1651 385 

Área do lago (Km2) 1-192 10 3 

Razão área da bacia/área do 

lago 

12- 883 167 111 

Capacidade máxima (106 

m3) 

5- 2.400 86 15 

Profundidade média (m) 2,4- 14 5 4,8 

 

2.2 Coleta de Dados 

 As coletas foram realizadas no ponto mais profundo de cada lago no final do 

período seco (entre novembro e dezembro de 2007) e no final do período chuvoso (julho 

de 2008). Por questões logísticas, não foi possível a coleta ou a análise dos dados de três 

ambientes do período chuvoso. 

As amostras de água para análise de nutrientes totais, fitoplâncton, sólidos 

suspensos orgânicos, inorgânicos e totais foram coletadas com uma garrafa de Van Dorn 

a cada metro de profundidade e integradas para se obter uma amostra representativa de 

toda a coluna de água em cada lago. Imediatamente após as coletas, as amostras foram 

congeladas para posterior análise em laboratório. Amostras para sólidos suspensos e 

clorofila a foram filtradas em filtros Whatman GF/C. Posteriormente, os filtros contendo 

sólidos suspensos e clorofila a foram armazenados em embalagens de alumínio e 

acondicionados em recipiente com sílica em gel e congelados até posterior análise. 

A temperatura da água, pH, oxigênio dissolvido, turbidez e condutividade elétrica 

foram mensurados in situ em intervalos de 1 m (sonda multiparâmetro HORIBA). A 

transparência da água foi medida com disco de Secchi. Em cada ponto de coleta foram 

realizadas medições de profundidade. Os valores de evapotranspiração das áreas aonde 

estão inseridos os lagos foram disponibilizados pela Empresa de Pesquisa Agropecuária 

do Rio Grande do Norte (EMPARN, 2010). Os valores de volume de água armazenado 

foram obtidos através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 

(SEMARH). 

Amostras de zooplâncton foram coletadas com rede de plâncton (50 μm de 

abertura de malha) através de arrastos verticais por toda a coluna de água e preservadas 
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em solução de formaldeído a 4 % e amostras de fitoplâncton coletadas foram fixadas em 

solução de lugol. 

2.3 Análises das Amostras 

 Amostras não filtradas de água foram utilizadas para análises de fósforo total 

através de oxidação utilizando persulfato (Wetzel & Likens, 2000) e para análise do 

nitrogênio orgânico total (nitrogênio Kjedahl), segundo Mackereth e colaboradores, 1978. 

As concentrações de sólidos totais suspensos foram determinadas após a filtração 

do material em filtros Whatman previamente secos e pesados. Os filtros contendo sólidos 

suspensos foram novamente secos em estufa a 105 oC por aproximadamente 1 hora e logo 

em seguida pesados em balança analítica. Para determinar as concentrações de sólidos 

fixos em suspensão, os filtros foram incinerados em mufla a 550° C por 15 minutos e as 

cinzas foram pesadas. Os sólidos orgânicos suspensos (SOS) ou voláteis foram 

determinados pela diferença dos sólidos totais suspensos (STS) e sólidos inorgânicos 

suspensos (SIS) de acordo com APHA (1998). As concentrações de clorofila-a foram 

determinadas por espectrofotometria através da extração de pigmentos com etanol em 

temperatura ambiente após 20 h (Jespersen &  Christoffersen, 1988).   

 A densidade dos organismos zooplanctônicos (indivíduos/l) foi estimada através 

da contagem dos indivíduos em câmara de Sedgewick-Rafter com capacidade de 1 ml 

sob microscópio óptico. As contagens foram realizadas através de sub-amostras (3 a 5 

réplicas), até que o coeficiente de variação fosse inferior a 20% no caso das espécies mais 

abundantes. No caso das espécies raras este coeficiente foi frequentemente maior que 

50%.  

  A densidade de organismos de cada espécie foi calculada multiplicando-se a 

média das densidades de organismos nas subamostras de 1 ml pelo volume da amostra 

(após diluição com água destilada) e posteriormente dividindo este produto pelo volume 

de água filtrado em cada ambiente. A identificação taxonômica foi realizada através de 

consultas a literaturas especializadas (Koste,1978; Stemberg, 1979; Sendacz & Kubo, 

1982; Dussart,1984; Elmoor-Loureiro, 1997).  

A densidade do fitoplâncton (ind/mL) foi estimada pelo método de sedimentação 

de Utermöhl (1958) através de microscópio invertido (Zeiss, Axiovert 10, Jena, 

Alemanha), com a contagem de no mínimo 100 indivíduos (colônias, células e filamentos 

em campos aleatórios (Uhelinger 1964) das espécies mais frequente (p<0,05), segundo 
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Lund e colaboradores, 1958. A identificação foi de acordo com as características 

morfológicas e morfométricas das fases reprodutivas e vegetativa. Após a identificação 

taxonômica, as espécies de fitoplâncton foram classificadas e agrupadas em Clorofíceas, 

Cianofíceas, Bacilariofíceas e Cryptofíceas. 

 

2.4 Análises Estatísticas  

Para análise das variáveis abióticas foram realizados testes-t para verificar a 

existência de diferenças entre os dois períodos de estudo (chuvoso e seco). Com exceção 

dos dados de pH, todos os demais dados foram logaritmizados. A normalidade foi testada 

através do Teste de Kolmogorov- Smirnov & Lilliefors test for normality. As análises 

foram realizadas com o auxílio do Software STATISTICA 7.   

Uma Análise de Componentes Principais (PCA) foi realizada para ordenar as 77 

unidades amostrais e as 12 variáveis ambientais: porcentagem do volume máximo de água 

armazenado no mês da coleta (Vol.); profundidade do disco de Secchi (Secc); temperatura 

da água (Temp); condutividade elétrica (Cond.); nitrogênio total (NT); fósforo total (PT);  

Sólidos Fixos Suspensos (SFS); Clorofíceas (Clorofic); Cianofíceas (Cianofic), 

Bacilariofíceas (Bacilari), Cryptofíceas (Cryptofí) e Clorofila a (Chl a) dos 40 lagos 

amostrados no período seco e dos 37 lagos amostrados no período chuvoso em poucos 

eixos fatoriais, com o objetivo de reduzir a dimensionalidade dos dados e descrever as 

relações entre essas variáveis. Para avaliar a significância dos eixos da PCA foram 

realizados testes de Monte Carlo, com 999 permutações irrestritas, usando os autovalores 

dos eixos como estatística teste (ter Braak & Prentice, 1988). 

Análises de Correlação foram realizadas para identificar e excluir as variáveis 

ambientais que estavam altamente correlacionadas (R≥ 0,7) com o intuito de melhorar a 

qualidade das análises posteriores (Análise de Correspondência “não tendenciosa” (DCA) 

e Análise de Redundância (RDA). Com esse intuito, também foram excluídas das 

matrizes de abundância de zooplâncton, as espécies presentes em menos de 9% das 

amostras e com densidades menores que 6 ind./l.  

Análises de Correspondência “não tendenciosa” (DCA) foram realizadas sobre 

uma matriz de densidade com a inclusão de 43 taxa com o objetivo de descrever os 

padrões de similaridade estrutural entre as unidades amostrais e identificar qual análise 

estatística era a mais indicada para se detectar as relações entre os padrões de distribuição 

dos taxa de zooplâncton e as variáveis ambientais do conjunto de dados do presente 
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estudo (Análise de Correspondência Canônica (CCA) ou a Análise de Redundância 

(RDA). Após a identificação da análise estatística mais apropriada, uma Análise de 

Redundância (RDA) foi realizada com o objetivo de analisar as relações entre os padrões 

de distribuição dos taxa de zooplâncton e as variáveis ambientais, com o objetivo de  

investigar as respostas de cada táxon às variáveis ambientais Para avaliar a significância 

dos eixos da RDA e das variáveis ambientais na determinação dos padrões de ordenação 

das espécies e das unidades amostrais foram realizados testes de Monte Carlo, com 999 

permutações irrestritas, usando os autovalores dos eixos como estatística teste (ter Braak 

& Prentice, 1988). 

 

3.0 Resultados  

 

3.1 Variáveis ambientais 

Durante o período seco, os valores de evapotranspiração nas áreas aonde estão 

inseridos os lagos foram maiores quando comparados ao período chuvoso A temperatura 

média da água também foi maior nessa estação. Durante o período seco, os lagos 

receberam menores precipitações, consequentemente exibindo baixos valores de volume 

de água armazenado, que contribuiu para apresentarem maiores valores de pH, 

condutividade elétrica e sólidos totais suspensos quando comparado ao período chuvoso. 

A maior parte dos sólidos totais suspensos foi composta por material de origem orgânica, 

como mostram os resultados de sólidos orgânicos em suspensão. Com relação aos sólidos 

inorgânicos, não houve diferença entre os dois períodos (tabela 2). 

A baixa transparência da água, durante o período seco, foi devido aos altos valores 

de sólidos orgânicos que representaram quase 70 % do valor de sólidos totais, coincidindo 

com o período de maiores valores de clorofila a.  

Apesar da transparência da água ter sido maior durante o período chuvoso, os 

lagos apresentaram condições túrbidas nos dois períodos de estudo. Os lagos, durante os 

dois períodos, não diferiram com relação à profundidade média e a concentração de 

oxigênio dissolvido (tabela 2).  

Durante os dois períodos, os lagos apresentaram altas concentrações de fósforo 

total. As maiores concentrações de nitrogênio total e de clorofila a ocorreram durante o 

período seco (tabela 2). Com base nos altos valores de nutrientes e de clorofila a 

observados, a maioria dos lagos foi classificada como eutrófico ou hipereutrófico. 
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Na Análise de Componentes Principais (PCA), os dois primeiros eixos foram 

significativos (p<0,5) e explicaram juntos 51,30 % da variância total dos dados das 

variáveis ambientais. O primeiro eixo fatorial explicou 35,08 % da variância dos dados e 

o segundo eixo explicou 16,22 % dessa variância. O diagrama de ordenação mostra as 

coordenadas das unidades amostrais e das variáveis ambientais nos dois primeiros eixos 

fatoriais (figura 2). O volume de água armazenado e a transparência da água foram as 

variáveis que alcançaram as maiores correlações positivas com o primeiro eixo. As 

variáveis temperatura da água, condutividade, fósforo e nitrogênio totais, cianofíceas, 

clorofila a e sólido fixo suspenso foram mais fortemente correlacionados negativamente 

com esse eixo.  Com relação ao segundo eixo da PCA, a variável temperatura esteve mais 

positivamente correlacionada com esse eixo e as variáveis clorofícea e cryptofícea, 

apresentaram-se mais negativamente correlacionadas ao eixo dois (figura 2 e tabela 3). 

Em geral, observamos uma maior variabilidade ambiental entre os lagos durante o período 

seco, ao contrário do registrado durante o período chuvoso, no qual, os ambientes 

apresentaram uma maior similaridade ambiental entre si (tab.2 e fig.1).  

Os resultados das Análises de Correlação indicaram que as variáveis ambientais 

pH, turbidez e SOS foram altamente correlacionadas (R²≥ 0,7) com as variáveis 

condutividade, transparência do disco de Secchi e clorofila a, respectivamente, e por isso, 

foram excluídas das Análises de Correspondência “não tendenciosa” (DCA) e Análise de 

Redundância (RDA). 

Na análise de Correspondência “não tendenciosa” (DCA), utilizada para descrever 

os padrões de similaridade estrutural dos taxa de zooplâncton nos 40 lagos estudados, o 

comprimento dos gradientes ambientais foi inferior ao valor de 3. Isso indica que as 

espécies exibem uma resposta não unimodal ao longo dos gradientes ambientais e que a 

Análise de Redundância (RDA) é a mais adequada para detectar as relações entre a 

abundância dos taxa de zooplâncton e as variáveis ambientais. 
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Tabela 2: Variáveis limnológicas analisadas nos 44 lagos, durante o período seco e chuvoso. Precip=precipitação; 

Evapo=evapotranspiração; Vol. %= porcentagem do volume de água armazenado no dia da coleta de acordo com a 

capacidade máxima de armazenagem; Zm= profundidade média; Secchi= profundidade do disco de Secchi; T.W.= 

temperatura média da água; Cond.= condutividade; Turb.= turbidez; OD= oxigênio dissolvido; STS= sólidos totais 

suspensos; SOS= sólidos orgânicos suspensos; SIS= sólidos inorgânicos suspensos; Chl a= clorofila a; NT= 

nitrogênio total e PT= fósforo total. Diferenças significativas *P < 0,0001 e &P < 0,05. 

 Período 

Seco 

(N=44)   Período 

Chuvoso 

(N=41)             

Variável Intervalo Média Mediana  Intervalo Média Mediana 

* Precip(mm) 3-18 6 6  68-142 100 99 

* Evapo(mm) 110-158 142 158  109-141 126 133 

* Vol.% 6-80 37 31  69-100 96 97 

  Zm(m) 0,5-11,1 3,0 2,4  2,4-11,9 5,4 4,8 

&Secchi(m) 0,1-2,8 0,6 0,5  0,45-1,8 0,8 0,9 

* T.W.(0C) 26-30 27,8 27,7  24-27 25,7 25,8 

* pH 7,0-9,1 8,5 8,5  6,5-8,5 7,7 7,7 

*Cond.(μS.cm/l) 190-7000 1176 636  80-1600 448 350 

  Turb.(NTU) 4-200 35 29  1-57 23 20 

 OD(mg/l) 4-11,3 7,3 7,2  4,4-9,8 7,6 7,8 

* STS (mg/l) 4,7-99 25 18  3,2-37 9,8 9,0 

* SOS (mg/l) 1,0-87 17 11  0,2-10 5,1 4,5 

 SIS (mg/l) 0,1-63 8,3 3,9  0,4-30 4,7 3,7 

* Chl a (µg/l) 7-272 72,4 44,1  4,3-65 26,2 22,8 

& NT(µg/l) 224-2748 1267 1068  308-2042 927 898 

  PT(µg/l) 39,4-1091 175,9 114,1  55-395 124,5 103 

 

Tabela 3: Coeficientes de correlações das variáveis ambientais com os dois primeiros eixos da PCA. 

 Autovalores Autovalores 

Variáveis  Eixo 1 Eixo 2 

Volume 0.8084 0.0258 

Secchi (Sec) 0.8376 0.1555 

Temperatura -0.5234 0.6929 

Condutividade (Cond) -0.5573 0.3225 

Fósforo Total (PT) -0.5880 -0.4100 

Nitrogênio Total (NT) -0.6338 -0.3387 

Sólido Fixo Suspenso (SFS) -0.5094 -0.1990 

Clorofícea (Clorofic) -0.1795 -0.5417 

Cianofícea (Cianofíc) -0.6974 0.1084 

Bacilariofícea (Bacilari) 0.0316 -0.4404 

Cryptofícea (Cryptofí) -0.1573 -0.5788 

Clorofila a (Chl a) -0.7860 -0.1483 
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Figura 1: Diagrama de ordenação por PCA das 77 unidades amostrais dos 40 lagos estudados com base na 

matriz de correlação de 12 variáveis ambientais durante os dois períodos de estudo (período seco e 

chuvoso). porcentagem do volume máximo de água armazenado no mês da coleta (Vol.); profundidade do 

disco de Secchi (Secc); temperatura da água (Temp); condutividade elétrica (Cond.); nitrogênio total (NT); 

fósforo total (PT);  Sólidos Fixos Suspensos (SFS); Clorofíceas (Clorofic); Cianofíceas (Cianofic), 

Bacilariofíceas (Bacilari), Cryptofíceas (Cryptofí) e Clorofila a (Chl a). 

 

 

3.2 Assembleia de Zooplâncton 

Durante o período de estudo foram registrados 39  taxa, excluindo nesse total, as 

fases de copepodito, náuplio e neonata. Os 39 taxa foram distribuídos em 14 gêneros, dos 

quais 2 pertencem à Classe Copepoda, 5 pertencem à Classe Branchiopoda (Ordem 

Cladocera), 7 pertencem ao Filo Rotifera. Além disso, 3 taxa pertence à Ordem 

Bdelloidea (Filo Rotifera) e 1 táxon pertence à Classe Ostracoda (gráfico 1). 
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 Em geral, praticamente todos os taxa foram comuns tanto ao período seco quanto 

ao período chuvoso, com exceção dos taxa Brachionus angularis, Brachionus leydigi 

rotundus, Bdelloidea 2, Brachionus sp. 1 e Brachionus sp. 2 que foram registrados 

somente no período seco e Keratella quadrata, Keratella valga e Brachionus caudatus 

que ocorreram somente no período chuvoso. 

A ordenação da assembleia zooplanctônica através da RDA permitiu examinar os 

padrões de distribuição da assembleia zooplanctônica nas unidades amostrais e avaliar 

diretamente as respostas dos taxa aos padrões de variações ambientais. O resultado da 

RDA foi significativo (p= 0,0010).  O primeiro eixo explicou 5,6 % e o segundo eixo, 

4,0% da variância dos dados dos taxa, conjuntamente essa variância foi 9,6% (fig. 2). 

Como resultado da ordenação da RDA com os dados de densidade do zooplâncton 

obtivemos que diante das 12 variáveis ambientais incluídas na análise (volume de água 

armazenado, transparência do disco de Secchi, temperatura, condutividade, sólidos 

inorgânicos, clorofila a, nitrogênio total, fósforo total, clorofíceas, cianofíceas, 

bacilariofíceas e cryptofíceas), a transparência do disco de Secchi e o volume de água 

alcançaram maiores valores no período chuvoso e estiveram mais correlacionadas 

positivamente com o primeiro eixo da ordenação. Os taxa Daphnia gessneri, Brachionus 

caudatus e Bdelloidea 1 estiveram mais fortemente correlacionadas com ambientes com 

maior volume de água e transparência da água, o táxon Keratella lenzi lenzi apresentou 

maior correlação com esta última variável. Os taxa Thermocyclops decipiens, 

Thermocyclops inversus e Chaoborus alcançaram as maiores densidades nos ambientes 

com maiores concentrações de clorofila a, nitrogênio total e maiores valores de 

condutividade e com menores volumes de água e transparência do disco de Secchi. Os 

taxa Brachionus plicatilis, Brachionus angularis, Brachionus forficula forficula, náuplio 

de calanoida e copepodito de ciclopóida alcançaram as maiores densidades nos ambientes 

com maiores valores de temperatura e concentração de cianofíceas. 
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Figura 2: Diagrama de ordenação através de RDA das densidades dos taxa de zooplâncton durante o período 

seco e chuvoso. Vetores das variavéis ambientais porcentagem do volume máximo de água armazenado no 

mês da coleta (Vol.); profundidade do disco de Secchi (Secc); temperatura da água (Temp); condutividade 

elétrica (Cond.); nitrogênio total (NT); Cianofíceas (Cianofic) e Clorofila a (Chl a). Notodiaptomus iheringi 

(Ndia), copepodito de Calanoida (CCal), náuplio de Calanoida (Ncal), Thermocyclops minutus (Tmin), 

Thermocyclops decipiens (Tdec), Thermocyclops inversus (Tinv), copepodito de Cyclopoida (CCyc),  

náuplio de Ciclopoida (NCyc), Bosmina hagmanni (Bhag), Daphnia gessneri (Dges), Diaphanosoma 

spinulosum (Dspi), Ceriodaphnia cornuta (Ccor), Moina minuta (Mmin), neonata (Neo), Ostracoda (Ost), 

Keratella quadrata (Kqua), Keratella valga (Kval), Keratella americana (Kame), Keratella tropica (Ktro), 

Keratella lenzi lenzi (Klen), Brachionus forficula forficula (bfor), Brachionus falcatus (Bfal), Brachionus 

caudatus (Bcau), Brachionus calyciflorus (Bcal), Brachionus dolabratus (Bdol), Brachionus patulus 

(Bpat), Brachionus havanensis (Bhav), Brachionus angularis (Bang), Brachionus leydigi rotundus (Bley), 

Filinia opoliensis (Fopo), Filinia terminalis (Fter), Hexarthra braziliensis (Hbra), Hexarthra mira (Hmir), 

Bdelloidea  sp.1 (Bde1), Bdelloidea sp.2 (Bde2), Bdelloidea sp.3 (Bde3), Polyarthra sp (Poly)., 

Thricocerca similis (Tsim),  Thricocerca sp. (T. sp.), Lecane sp.1 (Lec1), Chaoborus (Chao), Brachionus 

sp.1 (B.sp.1), Brachionus sp.2 (B. sp.2), Brachionus plicatilis (Bpli). 

 

 

4. Discussão 

 Nossos resultados mostram que as mudanças sazonais na região semiárida tropical 

brasileira ocasionam diferenças limnológicas nas variáveis físico-químicas como também 
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na composição dos grupos de fitoplâncton e dos taxa de zooplâncton entre as estações 

seca e chuvosa. Durante o período seco, as baixas precipitações, o aumento da 

temperatura do ar e as altas taxas de evapotranspiração na região aonde estão inseridos os 

lagos, promoveram a diminuição do volume de água armazenado e o aumento da 

concentração de nutrientes, da condutividade e da clorofila a, resultando no aumento do 

grau de trofia.  

Durante a estação chuvosa, os lagos apresentaram maior transparência da água e 

maior volume de água acumulado. Além disso, observamos uma maior similaridade 

ambiental entre os lagos durante o período de chuvas, ao contrário do registrado na 

estação seca, onde os ambientes apresentaram uma maior variabilidade ambiental entre 

si. A maior similaridade das variáveis físico-químicas da água entre os reservatórios 

durante a estação chuvosa, provavelmente, se deve ao efeito de diluição, com a entrada 

de água das chuvas nesses lagos. Efeito o qual pode ter sido potencializado, devido aos 

altos valores de precipitações atípicos registrados durante nosso estudo (ver Brasil, et al. 

em preparação, capítulo 1). 

 Com base nas concentrações médias de fósforo total, nitrogênio total e clorofila 

a, os reservatórios estudados foram classificados como eutróficos ou hipertróficos 

(Thornton & Rast, 1993). Durante o período seco foi observado o aumento do grau de 

trofia através do aumento das concentrações de clorofila a e de organismos da 

comunidade fitoplanctônica, a qual foi representada principalmente por indivíduos da 

classe Cianofícea. As altas temperaturas e as altas concentrações de nutrientes, associadas 

aos altos valores de condutividade e turbidez da água observados durante o estudo, 

principalmente durante a estação seca, podem contribuir para o sucesso de cianobactérias 

da espécie Cylindrospermopsis raciborskii na região semiárida como identificado em 

estudos anteriores (Bouvy, at al., 2001; Costa et al., 2009; Brasil, 2011; Brasil et al., 

2016). Ambientes túrbidos, ou seja, com baixa transparência da coluna de água favorecem 

o sucesso dessa espécie e a mesma contribui para o aumento da turbidez da água, através 

do processo de retroalimentação positiva, aumentando sua vantagem competitiva em 

relação aos demais grupos fitoplanctônicos (Scheffer et al., 1997).   

Em um estudo concomitante ao nosso, Brasil (2011) observou que a classe 

Cianofícea foi representada principalmente pelas espécies filamentosas 

Cylindrospermopsis raciborskii, Planktothrix agardii, Pseudabaena galeata, 

Pseudabaena sp., Geitlerinema unigranulatum e Planktolyngbya limnetica que podem 
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resultar em uma menor pressão de herbivoria do zooplâncton sobre o fitoplâncton, pois 

não são comestíveis para muitas espécies de zooplâncton devido a sua impalatabilidade e 

grande porte (Elliott, 2012).  

A correlação observada das espécies Thermocyclops decipiens e T. inversus 

quando os ambientes estavam mais eutrofizados, caracterizados por altas concentrações 

de clorofila, nutrientes e condutividade já foram registradas em outros estudos (Silva & 

Matsumura -Tundisi, 2005; Sendacz et al., 2006). Essas espécies alcançaram altas 

densidades e não foram afetadas pela dominância de espécies fitoplanctônicas 

impalatáveis, como às pertencentes ao grupo das Cianofíceas (Silva & Matsumura-

Tundisi, 2005), possivelmente, isso se deve aos hábitos alimentares onívoros desses 

organismos. Além disso, a dominância de T. decipiens, T. inversus náuplios de calanóida 

e de copepoditos de ciclopóida nesses ambientes, provavelmente, se deve à baixa pressão 

de predação visual sofrida por esses organismos em ambientes com alta turbidez 

(Padovesi-Fonseca et al., 2002; Fantin-Cruz et al., 2011; Bomfim, 2018). 

Durante o período chuvoso, a espécie Daphnia gessneri obteve sucesso 

reprodutivo e foi correlacionada com o aumento do volume de água e a transparência da 

água. A alta capacidade de filtração de fitoplâncton por espécies desse gênero e porte 

contribuem para o aumento da transparência da água (Bomfim, 2018).  Não observamos 

a correlação e o sucesso dessa espécie na estação seca, quando os ambientes apresentaram 

alta turbidez orgânica, altas concentrações de clorofila a e dominância de espécies do 

grupo das Cianofíceas, principalmente de Cylindrospermopsis raciborskii. Estudos 

apontam que essas características ambientais provocam efeitos deletérios sobre as 

populações de cladóceros (Soares et al., 2009), principalmente sobre as espécies de maior 

porte, como as pertencentes ao gênero Daphnia quando comparada à espécies de menor 

porte, como Ceriodaphnia cornuta, ocorrendo assim, um maior sucesso de espécies de 

cladóceros de menor porte em ambientes com essas condições (Hawkins & Lampert, 

1989). Isso se deve à estreita abertura da carapaça das espécies de menor porte, que em 

geral, impede a passagem e ingestão de grandes partículas e de colônias de fitoplâncton 

pela câmara de filtração (Hawkins & Lampert, 1989).  

Em geral, os rotíferos são conhecidos por habitarem diversos tipos de ambientes, 

apresentarem uma alta riqueza de espécies, altas densidades e curto ciclo de vida, 

constituindo-se como espécies r-estrategistas (Reis et al., 2015). O sucesso observado dos 

rotíferos pertencentes à família  Brachionidae - gênero Brachionus e Keratella, se deve à 
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sua capacidade de explorar diversos itens alimentares como protistas, bactérias e algas, 

não sendo muito afetados por variações na densidade e na biomassa da comunidade de 

fitoplâncton (Molinero et al., 2006), contribuindo assim, para a prevalência de condições 

túrbidas (Šorf et al., 2015). Além disso, esses organismos possuem um importante efeito 

de grazing sobre nanoflagelados heterotróficos, consequentemente, podendo impactar a 

comunidade microbiana (Molinero et al., 2006).  Essa ampla tolerância ecológica dos 

rotíferos corrobora com os resultados encontrados no presente estudo, já que espécies 

desse grupo foram correlacionadas tanto com as condições mais eutróficas registrados no 

período seco (altos valores de condutividade, nitrogênio total, clorofila a e cianofíceas), 

como com as condições menos eutróficas da estação chuvosa, com o aumento da 

transparência da água e do volume de água armazenada.   

Em termos gerais, conseguimos observar mudanças sazonais nas variáveis 

limnológicas e na composição dos grupos de fitoplâncton e correlacioná-los à dinâmica 

da comunidade de zooplâncton. Entretanto, os valores de correlação explicativos das 

variáveis analisadas para a variação da comunidade de zooplâncton não foram muito altos 

(9,6%). Uma hipótese que surge para esse resultado é de que apesar das mudanças 

ambientais observadas entre estações, esses ambientes ainda continuaram apresentando 

altos índices de trofia, impedindo que mudanças mais expressivas na composição e 

densidade da assembleia do zooplâncton ocorressem. Essa hipótese é reforçada por um 

estudo realizado anteriormente em 6 reservatórios na região semiárida do Rio Grande do 

Norte em que não foram observadas mudanças sazonais na composição e na densidade 

da comunidade de zooplâncton (Eskinazi-Sant’Anna et al., 2007). Os autores atribuíram 

o alto tempo de retenção da água, a estabilidade térmica da coluna de água e a elevada 

concentração biomassa fitoplanctônica nos reservatórios estudados como os fatores 

estruturadores para o padrão de organização da comunidade zooplanctônica observada. 
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Resumo 

Eventos climáticos extremos devem se tornar mais frequentes no futuro com as 

mudanças climáticas. Contudo, os efeitos desses eventos sobre os ecossistemas e as 

comunidades biológicas são pouco conhecidos e tem sido um foco crescente de pesquisas 

em Ecologia. Regiões semiáridas são particularmente vulneráveis a eventos climáticos 

extremos, as quais devem sofrer redução na quantidade e na qualidade dos habitats e perda 

de biodiversidade durante eventos de secas extremas. No presente estudo, nós 

investigamos os efeitos de uma seca extrema sobre as condições ambientais (estado 

trófico) e a diversidade fitoplanctônica e zooplanctônica de dois lagos artificiais 

(reservatórios) inseridos em uma mesma bacia hidrográfica localizada em uma região 

semiárida tropical. Amostras de água e da comunidade de fitoplâncton e zooplâncton 

foram coletadas mensalmente nos dois ambientes, durante um período de 24 meses, para 

determinação das variáveis indicadoras do estado trófico dos lagos e da diversidade 

planctônica. Nossa hipótese foi de que durante períodos de seca extrema ocorresse o 

aumento da dissimilaridade das variáveis ambientais associadas ao estado trófico dos 

lagos devido à perda da conexão entre ambientes, aumentando a importância de processos 
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locais na organização das comunidades, com o consequente aumento da biodiversidade- 

β entre ambientes e a redução da biodiversidade local. Nossos resultados mostram que os 

dois lagos responderam de maneira diferenciada ao evento de seca extrema e embora 

tenham sofrido uma grande redução do volume de água, apenas um dos lagos se tornou 

mais eutrofizado com menor diversidade planctônica conforme esperado. O outro lago 

não se tornou mais eutrófico e nem apresentou uma redução da diversidade planctônica 

em resposta ao evento de seca extrema. Como resultado, o evento de seca extrema 

resultou no aumento da dissimilaridade biológica (diversidade beta) entre os dois lagos, 

os quais apresentaram comunidades planctônicas com estrutura divergente durante o 

período investigado em função das diferenças em suas condições ambientais. Esses 

resultados sugerem que secas extremas podem aumentar a heterogeneidade de trofia e 

consequentemente a diversidade beta de comunidades aquáticas, mesmo que ocorra a 

nível local uma redução da biodiversidade em função da perda da qualidade dos habitats. 

 

Palavras-chave: metacomunidades, regras de organização, produtividade, eutrofização 

 

1.0 Introdução 

 

A biodiversidade beta, definida como a variabilidade na composição de espécies 

entre ambientes em uma dada área (Anderson, et al., 2006), pode ser dirigida por fatores 

relacionados às características dos ambientes, como heterogeneidade ambiental e 

produtividade, considerada aqui como a eutrofização dos ambientes pelo enriquecimento 

por nutrientes e aumento da produção primária; e características intrínsecas das espécies 

- i. e.  tamanho, posição trófica (Korhonen et al., 2010). A eutrofização é considerada um 

dos principais fatores responsável pela organização da biodiversidade beta (Langenheder 

et al. 2012; Bini et al., 2014) mas as conclusões sobre o seu papel nas regras de 

organização da biodiversidade ainda permanecem em discussão (Wojciechowski et al., 

2017). 

Alguns estudos tem observado uma relação positiva entre o aumento da 

produtividade e a biodiversidade (Chase, 2010), já outros apontam para uma relação em 

forma de sino, onde inicialmente a biodiversidade aumenta, mas em seguida, declina com 
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o aumento da produtividade (Bonn et al., 2004; Chase & Ryberg, 2004), enquanto outros 

estudos não conseguiram detectar uma relação entre esses dois fatores (Soares et al., 

2015). Além disso, alguns estudos também apontam que a relação entre produtividade- 

biodiversidade pode variar em função da escala espacial analisada (Harrison et al., 2006), 

como também ao longo do tempo (Korhonen et al., 2010). Entretanto, atualmente grande 

parte dos trabalhos detêm-se em identificar os efeitos da produtividade nas regras de 

organização da biodiversidade beta em escala espacial, sendo escassos os estudos que 

procuram identificar esses efeitos ao longo do tempo, possivelmente, isso se deve à 

dificuldade do monitoramento de longo prazo em diferentes ambientes (Lopes, 2015). 

Nas regiões semiáridas, diante das projeções das mudanças climáticas futuras que 

preveem um aumento da intensidade e da frequência de eventos climáticos extremos 

como as secas (IPCC, 2007), os ambientes aquáticos inseridos nessas regiões são 

particularmente vulneráveis ao aumento do grau de eutrofização de seus ecossistemas. 

Estudos apontam que os impactos das secas, incluem a redução da profundidade dos 

corpos aquáticos provocando mudanças em importantes variáveis físico-químicas da 

água, como, aumento da turbidez, aumento da concentração de sais e nutrientes, aumento 

da condutividade elétrica, do pH e da produtividade primária, consequentemente, 

acarretando o aumento do grau de eutrofização nos corpos aquáticos (Brasil, et al. 2016; 

da Costa et al., 2016). O aumento da concentração de nutrientes e o consequente aumento 

da eutrofização dos corpos aquáticos pode favorecer a ocorrência de potenciais florações 

fitoplanctônicas e ocasionar a seleção de espécies capazes de viver nessas novas 

condições ambientais (Bouvy et al. 2000; Bouvy et al., 2001). Contudo, os efeitos de 

eventos extremos de seca e de seus efeitos sobre o aumento da produtividade e as regras 

de organização das comunidades biológicas e a biodiversidade são pouco conhecidos e 

tem sido foco de interesse de pesquisas em Ecologia (Chase, 2007; Chaparro et al., 2011; 

Simões et al., 2013). 

Nas regiões semiáridas, os ecossistemas aquáticos também apresentam variações 

sazonais de conectividade e podem perder a conexão entre si durante a estação seca, 

mesmo estando inseridos em uma mesma bacia de drenagem, podendo comportar-se 

como manchas isoladas e tornar as condições ambientais e os efeitos do aumento da 

produtividade e da eutrofização únicos em cada ambiente, podendo ter diferentes 

impactos sobre a biodiversidade (Simões et al., 2013; Thomaz et al., 2007; Bozelli et al. 

2015; Brasil et al. em preparação). Diante disso, representam interessantes sistemas para 
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se investigar o impacto das secas ao longo do tempo sobre a relação entre o grau de 

eutrofização e a biodiversidade. Somado a isso, a investigação desses efeitos sobre a 

organização de organismos que são sensíveis à alterações ambientais e que desempenham 

papel chave no funcionamento dos ecossistemas aquáticos, tal como as comunidades de 

fitoplâncton e de zooplâncton – as quais desempenham um importante papel como 

produtores primários e consumidores na transferência de energia dos produtores 

primários para os demais níveis tróficos, respectivamente, poderão contribuir na 

identificação dos impactos de eventos climáticos extremos sobre a relação entre a 

eutrofização e a biodiversidade e a organização dos ecossistemas aquáticos, já que 

alterações nessas comunidades repercutirão nos demais níveis tróficos, na dinâmica e no 

funcionamento dos ecossistemas aquáticos como um todo (Richardson, 2008). 

Dentro desse contexto, no presente estudo, nós investigamos os efeitos de uma 

seca extrema sobre o índice de estado trófico e a biodiversidade da comunidade de 

fitoplâncton e zooplâncton em um monitoramento de longo prazo (24 meses), em dois 

lagos próximos e inseridos na mesma bacia de drenagem localizada em uma região 

semiárida tropical. Nossa hipótese é de que durante períodos de seca extrema ocorra o 

aumento da dissimilaridade das variáveis ambientais associadas ao estado trófico dos 

lagos, aumentando a importância de processos locais na organização das comunidades, 

com o consequente aumento da biodiversidade- β entre ambientes e a redução da 

biodiversidade local. 

2.0 Materiais e Métodos 

2.1 Área de Estudo 

O lago ESEC (6º34’49” S; 37º1520” W) está inserido parcialmente na unidade de 

conservação Estação Ecológica do Seridó, enquanto que o lago Pocinhos (6º34’42” S; 

37º19’47” W) está localizado em uma fazenda particular chamada Solidão. O mapa da 

área de estudo pode ser visualizado em da Costa et al. (2016). Os dois lagos foram 

construídos para o armazenamento de água para usos múltiplos, devido à irregularidade 

das precipitações na região (média de 733mm/ano, concentradas em ≅ 5 meses no ano- 

dados de 1992 a 2014 fornecidos pela EMPARN, Companhia de Agricultura Local (da 

Costa et al., 20016)) e às altas taxas de evaporação que podem variar de 1.500 a 2.000 

mm por ano (SEMARH, 2011). Ambos os lagos são rasos e pequenos e foram amostrados 

durante um período classificado de seca severa ou extrema de acordo com o índice de 
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precipitações padronizada (SPI), a partir de dados 1962 a 2014 fornecido pelo Instituto 

de Meteorologia Nacional- INMET (da Costa et al., 2016). No início do estudo, o lago 

ESEC apresentava profundidade máxima de 4,5 m e área de ~12 ha e Pocinhos tinha 

profundidade máxima de 6,4 m e área de ~17 ha, ao final do estudo a profundidade de 

cada lago caiu pela metade. Os lagos diferiram ao longo do período de estudo em relação 

a fonte de turbidez, a qual foi representada na ESEC em grande parte por sedimentos em 

suspensão e em Pocinhos por algas planctônicas. Para maiores detalhes sobre as variações 

ambientais ocorridas durante o período de estudo, consultar da Costa et. al., (2016). Com 

a redução do nível de água e de oxigênio no lago ESEC foram retiradas 5,80 toneladas de 

peixes, após a seca de 2012, com o intuito de evitar a deterioração da qualidade da água 

e a morte massiva de peixes. As espécies mais abundantes capturadas foram o bentívoro 

Prochilodus brevis (Steindachner) e o filtrador Oreochromis niloticus (Linnaeus) que 

representaram 87% e 8%, respectivamente, da biomassa de peixes removida. 

 

2.2 Coleta e Análise dos Dados 

  Amostras mensais de água foram coletadas entre maio de 2012 e abril de 2014.  

Quatro amostras representativas da região limnética de cada lago foram coletadas 

aleatoriamente e posteriormente integradas em uma única amostra para a análise de 

fósforo total (FT), nitrogênio total (NT) e clorofila a. Para maiores detalhes sobre o 

protocolo de amostragem e análise das variáveis ambientais, consultar da Costa et al., 

(2016). 

A densidade dos organismos zooplanctônicos (indivíduos/L) foi estimada através 

da contagem dos indivíduos em câmara de Sedgewick-Rafter com capacidade de 1 mL 

sob microscópio óptico. As contagens foram realizadas através de sub-amostras (3 a 5 

réplicas), até que o coeficiente de variação fosse inferior a 20% no caso das espécies mais 

abundantes. No caso das espécies raras este coeficiente foi frequentemente maior que 

50%.  A densidade de organismos de cada espécie foi calculada multiplicando-se a média 

das densidades de organismos nas subamostras de 1 ml pelo volume da amostra e 

posteriormente dividindo este produto pelo volume de água filtrado em cada lago. A 

identificação taxonômica foi realizada através de consultas a literaturas especializadas 

(Koste,1978; Stemberg, 1979; Sendacz & Kubo, 1982; Dussart,1984; Elmoor-Loureiro, 

1997). A biomassa (µg de peso seco/litro) de copépodos, cladóceros e rotíferos foi 
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calculada a partir da medição aleatória de no mínimo 20 indivíduos de cada espécie 

presente em cada um dos lagos estudados e foi determinada a partir de equações 

alométricas espécie- específicas. Posteriormente, a biomassa de cada espécie na amostra 

foi calculada multiplicando-se o peso médio de cada indivíduo pela sua respectiva 

densidade na amostra (Ruttner- Kolisko, 1977; Pace & Orcutt, 1981; Bottrell et al., 1976). 

Após a conclusão dos procedimentos anteriores, o zooplâncton foi agrupado em grandes 

grupos: zooplâncton total, rotíferos e crustáceos (copépodos e cladóceros). 

As populações fitoplanctônicas foram identificadas sempre que possível, em nível 

de espécie, examinadas em microscópio óptico, através da análise de características 

morfológicas e morfométricas. Para análise quantitativa, a abundância fitoplanctônica 

(ind.mL-1) foi estimada segundo Utermöhl (1958) em microscópio invertido Leica, a 

400X. Os indivíduos (células, colônias, cenóbios, filamentos) foram enumerados em 

campos aleatórios (Uhelinger, 1964). O biovolume (mm3L-1) foi calculado a partir de 

modelos geométricos aproximados (Hillebrand et. al., 1999), assumindo a unidade de 

peso fresco expressa em massa (mg.l-1) conforme Wetzel & Likens (2000). 

Os organismos fitoplanctônicos foram classificados em classes taxonômicas 

conforme Round (1983): Cianobacteria, Cryptophyceae (criptofíceas), Euglenophyceae 

(euglenofíceas), Bacillariophyceae (diatomáceas) e Chlorophyceae (clorofíceas). 

 

2.3 Análise dos Dados 

Para entender o efeito da seca e intensificação do estado trófico sobre a 

comunidade zooplanctônica avaliamos a dinâmica temporal da riqueza, equitabilidade e 

índice de diversidade de Shannon e correlacionamos com o índice de estado trófico (IET). 

Utilizamos o IET de Carlson modificado (Lamparelli 2004), considerando ambas as 

concentrações de fósforo e clorofila como preditoras. Quando necessário, as variáveis 

foram transformadas (log) para reduzir a variância dos dados.  

A diversidade beta foi calculada aplicando-se o índice de dissimilaridade de 

Sorensen para cada mês entre os lagos da ESEC e Pocinhos. Para explicar possíveis 

diferenças na diversidade beta, nós calculamos a dissimilaridade de trofia (1-distância 

euclidiana) entre os lagos ao longo do tempo como preditor da diversidade beta. Para 

estimar o efeito da intensificação da seca e aumento do estado trófico sobre a biomassa 

dos grupos fitoplanctônicos e zooplanctônicos, a riqueza, equitabilidade e diversidade de 

Shannon entre os ambientes, nós utilizamos regressões do tipo Generalized Least Squares 
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(GLS), assumindo uma estrutura de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos. A 

diversidade beta foi relacionada a dissimilaridade da trofia ao longo do tempo, também 

utilizando a GLS. Todas as análises foram realizadas no R, utilizando os pacotes vegan, 

betapart e nlme e realizadas conforme Lopes et al., 2015.  

 

3. Resultados 

3.1 Estado trófico dos lagos 

Ambos os lagos desde o início do monitoramento já apresentavam elevado índice 

de estado trófico. O lago ESEC foi classificado como supereutrófico (63 < IET= 67) e 

Pocinhos como eutrófico (59 < IET= 63). Ao longo do período de estudo observamos 

uma redução da profundidade máxima em ambos os lagos. Com a redução do volume de 

água e da profundidade dos lagos, o índice de estado trófico se elevou no lago Pocinhos 

tornando-se hipereutrófico ( IET> 67) mas não na ESEC (inclusive havendo uma redução 

do IET nesse lago, tornando eutrófico, fazendo com que o estado trófico dos dois lagos 

progressivamente se diferenciasse ao longo do período de estudo (fig. 1 e tab. 1). 

 

 

Figura 1: Índice de estado trófico. 

 

 

3.2.  Dinâmica Temporal de Biomassa  

 

Com relação à dinâmica de biomassa do zooplâncton, observamos que antes do 

brusco aumento de biomassa de todos os grupos em ambos os lagos em maio de 2013, 

com exceção dos microcrustáceos na ESEC, leves oscilações nos valores de biomassa 

foram detectadas nos dois lagos, sendo que na ESEC observamos um leve pico de 

aumento de biomassa dos três grupos. Posteriormente, a maio de 2013, os valores de 
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biomassa mantiveram-se estáveis na ESEC, enquanto que em Pocinhos registramos 

oscilações na biomassa de todos os grupos nos meses finais de estudo (fig. 2). Contudo, 

em geral, os valores de biomassa de todos os grupos de zooplâncton não diferiram entre 

lagos, como também não registramos efeito significativo do tempo na dinâmica dessa 

variável (tab. 1).  

 Verificamos através da análise da dinâmica temporal de biomassa do fitoplâncton 

total e de cianobactérias trajetórias opostas entre os dois lagos ao longo do período de 

estudo, com o efeito do tempo sobre essa dinâmica (tab. 1). Inicialmente, a ESEC exibia 

maiores valores de biomassa do fitoplâncton total e de cianobactérias e Pocinhos os 

menores valores, entretanto em setembro de 2012 observamos uma dinâmica inversa, 

com o declínio da biomassa desses dois grupos na ESEC e o aumento em Pocinhos, 

principalmente, neste último lago, nos meses finais de estudo (fig. 2).  

 Já as clorofíceas, inicialmente, apresentavam menor biomassa na ESEC quando 

comparado à Pocinhos, entretanto, a partir de maio de 2013 ocorreu o aumento de 

biomassa desse grupo, alcançando valores próximos aos dos meses finais detectados em 

Pocinhos (fig. 2; tab. 1). As euglenofíceas inicialmente não eram detectadas nas amostras, 

porém com a diminuição do volume de água, sua presença e biomassa começaram a ser 

detectadas em ambos os lagos ao longo do tempo, principalmente na ESEC, com sua 

constante presença a partir de novembro de 2012 (fig. 2, tab. 1).  

 A biomassa das criptofíceas diferiu ao longo do tempo, com o aumento de 

biomassa ocorrendo entre outubro de 2012 e março de 2013 no lago da ESEC. 

Posteriormente, em maio de 2013, ocorreu uma queda brusca da biomassa das 

criptofíceas, após esse período, em junho de 2013 ocorre a retomada do crescimento da 

biomassa. Em Pocinhos, a partir de agosto de 2013, a biomassa de criptofíceas não foram 

registradas nesse lago, antes desse período, valores de biomassa desse grupo foram 

detectadas somente em sete períodos de amostragem. Já as bacilariofíceas diferiram 

somente entre lagos, não havendo diferenças ao longo do tempo. Os maiores valores de 

biomassa das bacilariofíceas foram detectados em Pocinhos entre maio e agosto de 2012, 

posteriormente, a esse período, a biomassa desse grupo declinou alcançados valores 

próximos aos registrados na ESEC, que se mantiveram, em geral, estáveis ao longo do 

tempo nos dois ambientes, porém, com alguns períodos de ausência em Pocinhos (fig. 2, 

tab. 1). Em geral, registramos que a biomassa de praticamente todos os grupos de 

fitoplâncton sofreram modificações ao longo do tempo em ambos os lagos. 
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Figura 2: Dinâmica Temporal dos grupos de zooplâncton e fitoplâncton com base nos dados de 

biomassa. 

3. 3 Diversidade Alfa 

 

Na ESEC detectamos uma leve redução da riqueza de todos os grupos de 

zooplâncton ao longo do estudo. Os demais índices de diversidade apresentaram pequenas 

oscilações, com exceção dos meses de maio e junho de 2013, no qual o zooplâncton total 

e os rotíferos apresentaram uma diminuição da equitabilidade e do índice de Shannon. 

Durante todo o período de monitoramento, os microcrustáceos exibiram oscilações na 

equitabilidade, mas o índice de Shannon apresentou pequenas e leves oscilações, com 

exceção do mês de novembro de 2012 que este grupo apresentou uma queda nos valores 

de equitabilidade e de Shannon na ESEC. Já em Pocinhos, observamos uma diminuição 

da riqueza mais acentuada, coincidindo com os menores valores de equitabilidade e do 

índice de Shannon do zooplâncton total, dos microcrustáceos e dos rotíferos, 

principalmente, nos meses finais de estudo (fig. 3). As análises de regressão revelam que 

a diferença na riqueza e do índice de Shannon do zooplâncton total e rotíferos entre lagos 

só ocorreu nos meses finais de monitoramento, indicando o efeito da dissimilaridade do 

IET entre ambientes (tab. 2 e 3). 
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Tabela 1: Resultados das análises de regressão (GLS) para as diferenças entre os lagos no tempo 

para as variáveis: índice de estado trófico (IET), biomassa dos grupos zooplanctônicos e 

fitoplanctônicos. SE, erro padrão.  

Variável resposta Preditoras SE t p-value 

IET Lago 0.014 -5.31 0.000 

 Tempo 0.001 -1.79 0.079 

 Lago*Tempo 0.001 9.30 0.000 

Zooplâncton Total Lago 0.50 -1.37 0.175 

 Tempo 0.02 -1.16 0.251 

 Lago*Tempo 0.02 1.10 0.273 

Microcrustáceos Lago 0.53 -0.46 0.642 

 Tempo 0.02 -1.02 0.312 

 Lago*Tempo 0.03 0.12 0.899 

Rotíferos Lago 0.83 -1.41 0.164 

 Tempo 0.04 -1.18 0.241 

 Lago*Tempo 0.05 1.21 0.232 

Fitoplâncton Total Lago 0.75 -0.41 0.679 

 Tempo 0.03 -3.07 0.003 

 Lago*Tempo 0.05 4.34 0.001 

Cianobactérias Lago 0.87 1.24 0.218 

 Tempo 0.03 -4.20 0.001 

 Lago*Tempo 0.06 5.28 0.000 

Clorofíceas Lago 0.46 3.73 0.000 

 Tempo 0.02 -2.02 0.978 

 Lago*Tempo 0.03 -1.83 0.073 

Criptofíceas Lago 0.13 -0.09 0.924 

 Tempo 0.00 3.46 0.001 

 Lago*Tempo 0.00 -3.03 0.004 

Bacilariofíceas Lago 0.29 3.10 0.003 

 Tempo 0.01 0.35 0.726 

 Lago*Tempo 0.02 -1.97 0.054 

Euglenofíceas Lago 0.25 0.40 0.685 

 Tempo 0.01 3.07 0.003 

 Lago*Tempo 0.01 -1.04 0.301 
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Figura 3: Dinâmica temporal da diversidade alfa medida através da riqueza (a, b, c), 

equitabilidade (d, e, f) e diversidade de Shannon (g, h, i) dos grupos de zooplâncton nos dois lagos 

ao longo dos 24 meses.  

 

No lago da ESEC e em Pocinhos detectamos frequentes flutuações na riqueza de 

todos os grupos de fitoplâncton, mas em geral, observamos o aumento da riqueza na 

ESEC ao longo do período de estudo, principalmente, a partir de abril de 2013, após um 

período de precipitações e aumento da profundidade média da coluna de água. Entretanto, 

nos meses finais de estudo, observamos uma nova tendência de queda da riqueza de todos 

os grupos de fitoplâncton no lago ESEC, com exceção das euglenofíceas. Em Pocinhos 

observamos o padrão inverso, ou seja, a diminuição da riqueza do fitoplâncton ao longo 

do estudo, principalmente, a partir de janeiro de 2013, com exceção das Bacilariofíceas, 

que após um período de brusca queda entre junho de 2013 a janeiro de 2014, voltaram a 

apresentar um aumento da riqueza (fig. 4). Através das Análises de Regressão (GLS) 

registramos variações na riqueza ao longo do tempo sobre a riqueza do fitoplâncton total, 

das clorofíceas, das bacilariofíceas e das euglenofíceas e que a riqueza desses grupos 

como a do zooplâncton total e dos rotíferos diferiram entre os lagos, principalmente, nos 

meses finais de monitoramento. Além disso, a riqueza das clorofíceas diferiram entre os 

dois ambientes (tabela 2). 
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Figura 4: Dinâmica temporal da diversidade alfa medida através da riqueza (a-f), equitabilidade 

(g-m) e diversidade de Shannon (n-s) dos grupos fitoplanctônicos nos dois lagos.  

 

A equitabilidade e a diversidade de Shannon do fitoplâncton total no lago ESEC 

apresentaram, em geral, um aumento quando comparado aos meses iniciais de estudo. Na 

ESEC, a equitabilidade apresentou um gradual aumento até janeiro de 2013, com um pico 

nesse período, coincidindo a ausência de cianobactérias, posteriormente a esse momento 

houve uma queda desse índice, contudo, apresentaram valores maiores aos dos meses 

iniciais de estudo (figs. 2 e 4). Em Pocinhos observamos a dinâmica temporal inversa do 

fitoplâncton total e das cianobactérias na ESEC, com a gradual e constante diminuição da 

equitabilidade e da diversidade de Shannon ao longo do tempo (fig. 4; tab.3). Em ambos 

os ambientes, as clorofíceas apresentaram constantes e bruscas oscilações da 

equitabilidade e da diversidade de Shannon, não havendo diferenças entre os lagos e 

efeitos do tempo sobre esse grupo, porém a partir de outubro de 2013, em geral, exibiram 

uma tendência de aumento desses índices quando comparado aos meses iniciais. As 



80 
 

criptofíceas e euglenofíceas apresentaram aumento da equitabilidade e a diversidade de 

Shannon, sendo que este último índice, apresentou diferenças ao longo do tempo e entre 

lagos no decorrer do estudo, apesar das constantes oscilações (fig. 4; tab.3). A diversidade 

de Shannon das bacilariofíceas foi diferente entre lagos, estando estes organismos 

presentes, principalmente, no lago ESEC. Neste lago ocorreu, em geral, a partir de maio 

de 2013, o aumento da equitabilidade e diversidade de Shannon (fig.4; tab. 3). 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Resultados das análises de regressão (GLS) para as diferenças entre os lagos no tempo 

para a riqueza de espécies da comunidade zooplanctônica e fitoplanctônica. SE, erro padrão.  

Variável resposta Preditoras SE t p-value 

Zooplâncton Total lago 0.10 1.00 0.320 

 Tempo 0.00 -1.30 0.199 

 lago*Tempo 0.00 -2.75 0.008 

Microcrustáceos lago 0.10 0.43 0.669 

 Tempo 0.00 -1.32 0.191 

 lago*Tempo 0.00 -0.60 0.547 

Rotíferos lago 0.16 1.11 0.271 

 Tempo 0.00 -0.70 0.485 

 lago*Tempo 0.01 -3.18 0.002 

Fitoplâncton Total lago 0.19 1.83 0.074 

 Tempo 0.00 3.47 0.001 

 lago*Tempo 0.01 -2.83 0.007 

Cianobactérias lago 0.31 1.97 0.055 

 Tempo 0.01 0.90 0.370 

 lago*Tempo 0.02 -0.75 0.455 

Clorofíceas lago 0.19 3.44 0.001 

 Tempo 0.01 2.52 0.015 

 lago*Tempo 0.01 -2.83 0.006 

Criptofíceas Lago 0.02 -1.08 0.282 

 Tempo 0.01 2.97 0.004 

 Lago*Tempo 0.01 -1.43 0.158 

Bacilariofíceas Lago 0.02 0.03 0.970 

 Tempo 0.01 2.97 0.004 

 Lago*Tempo 0.01 -1.88 0.065 

Euglenofíceas Lago 0.25 1.19 0.238 

 Tempo 0.01 3.67 0.000 

 Lago*Tempo 0.01 3.68 0.000 
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3.4 Dinâmica Temporal da Diversidade Beta 

 

Através da análide da dinâmica temporal da biodiversidade beta do zooplâncton 

registramos o aumento desse índice para o zooplâncton total e  rotíferos, principalmente, 

a partir de fevereiro de 2013, coincidindo com o aumento da dissimilaridade do índice de 

estado trófico entre ambientes e o agravamento da seca. Os microcrustáceos apresentaram 

constantes oscilações desse índice, não apresentando uma diferença significativa da 

diversidade- β ao longo do período de estudo (fig. 5 e tab. 5).  

Com relação ao fitoplâncton todos os grupos apresentaram um aumento 

significativo da biodiversidade beta em algum momento do período de estudo, exceto as 

bacilariofíceas. Entre janeiro de 2013 e maio do mesmo ano, o fitoplâncton total, as 

cianobactérias e as clorofíceas apresentaram picos de aumento da biodiversidade- β, 

coindicidindo com o período de precipitações, a retirada de peixes no lago ESEC e o 

aumento da transparência da água como constatado por da Costa et al., 2016. As 

clorofíceas apresentaram também picos de aumento da bioversidade beta, no início do 

período de estudo em julho e agosto de 2012 e uma tendência de aumento entre novembro 

de 2013 a abril de 2014. As criptofíceas e as euglenofíceas apresentaram, em geral,  altos 

valores de biodiversidade beta na maior parte do tempo, com exceção de alguns períodos 

em que ocorreu uma diminuição do valor desse índice, principalmente entre fevereiro de 

2013 e julho do mesmo ano, em que as euglenofíecas atingiram os menores valores de 

biodiversidade beta (fig. 5). Em geral, os resultados dos dados de fitoplâncton nos 

mostram como também verificado nos dados de zooplâncton total e rotíferos, um aumento 

da biodiversidade beta do fitoplâncton concomitantemente ao aumento da dissimilaridade 

do IET entre ambientes. 
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Tabela 3: Resultados das análises de regressão (GLS) para as diferenças entre os lagos no tempo 

para o índice de diversidade de Shannon da comunidade zooplanctônica e fitoplanctônica. SE, 

erro  

Variável resposta Preditoras SE t p-value 

Zooplâncton Total Lago 0.21 1.96 0.056 

 Tempo 0.01 0.67 0.503 

 Lago*Tempo 0.01 -3.28 0.002 

Microcrustáceos Lago 0.16 0.34 0.728 

 Tempo 0.00 0.32 0.743 

 Lago*Tempo 0.01 -1.96 0.056 

Rotíferos Lago 0.21 2.32 0.024 

 Tempo 0.01 0.77 0.444 

 Lago*Tempo 0.01 -3.42 0.001 

Fitoplâncton Total Lago 0.26 3.09 0.003 

 Tempo 0.01 5.20 0.000 

 Lago*Tempo 0.01 -8.11 0.000 

Cianobactérias Lago 0.10 1.71 0.094 

 Tempo 0.00 3.01 0.004 

 Lago*Tempo 0.00 -3.39 0.001 

Clorofíceas Lago 0.17 0.33 0.737 

 Tempo 0.00 1.76 0.084 

 Lago*Tempo 0.01 -0.11 0.909 

Criptofíceas Lago 0.12 -0.92 0.361 

 Tempo 0.00 2.65 0.011 

 Lago*Tempo 0.00 2.53 0.014 

Bacilariofíceas Lago 0.15 -0.09 0.928 

 Tempo 0.00 3.42 0.001 

 Lago*Tempo 0.01 -1.14 0.260 

Euglenofíceas Lago 0.11 -0.59 0.554 

 Tempo 0.00 6.12 0.000 

 Lago*Tempo 0.00 -3.32 0.001 

 

 

Tabela 4: Resultados das análises de regressão (GLS) entre o estado trófico (IET) e a riqueza e 

diversidade de espécies da comunidade zooplanctônica e fitoplanctônica. SE, erro padrão.  

Variável resposta Coeficiente SE t p-value 

Riqueza     

Zooplâncton Total -0.34 0.09 -3.70 0.000 

Microcrustáceos -0.35 0.50 -0.70 0.485 

Rotíferos -0.05 0.01 -5.04 0.000 

Fitoplâncton Total -2.54 0.77 -3.28 0.000 

Cianobactérias -0.36 1.26 -0.28 0.774 

Clorofíceas -1.91 0.89 -2.14 0.037 

Criptofíceas -0.09 0.05 -1.77 0.081 

Bacilariofíceas -2.58 1.12 -2.29 0.026 

Euglenofíceas -3.51 1.18 -2.95 0.004 

Índice de Shannon     

Zooplâncton Total -0.04 0.01 -2.71 0.009 

Microcrustáceos -0.01 0.01 -1.57 0.122 

Rotíferos -0.03 0.01 -2.60 0.012 

Fitoplâncton Total -0.11 0.02 -4.86 0.000 

Cianobactérias -0.02 0.00 -3.62 0.000 

Clorofíceas 0.01 0.00 1.96 0.055 

Criptofíceas -0.03 0.01 -3.04 0.004 

Bacilariofíceas -0.01 0.00 -1.56 0.123 

Euglenofíceas -0.01 0.01 -1.75 0.086 
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Figura 5: Dinâmica temporal da diversidade beta dos grupos zooplanctônicos (b-d) e 

fitoplanctônicos (e-j) e dissimilaridade do estado trófico (a) entre lagos. 
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Tabela 5: Resultados das análises de regressão (GLS) entra dissimilaridade do estado trófico 

(diss_IET) entre lagos e a diversidade beta da comunidade zooplanctônica e fitoplanctônica. SE, 

erro padrão.  

Variável resposta Coeficiente SE t p-value 

Diversidade beta (Índice de Sorensen)     

Zooplâncton Total 2.40 0.89 2.77 0.011 

Microcrustáceos 0.69 0.86 0.79 0.433 

Rotíferos 3.50 1.39 2.51 0.019 

Fitoplâncton Total -7.69 2.08 -3.68 0.001 

Cianobactérias -0.81 2.65 -3.08 0.005 

Clorofíceas -6.48 1.90 -3.39 0.002 

Criptofíceas -9.29 3.12 -2.97 0.007 

Bacilariofíceas -5.88 3.87 -1.51 0.144 

Euglenofíceas -9.67 2.95 -3.27 0.004 

 

4.0 Discussão 

Diante do agravamento da seca, observamos que a redução do nível da água 

causado pela seca extrema pode levar lagos próximos, inseridos na mesma bacia de 

drenagem e com concentrações de nutrientes semelhantes a terem estados tróficos 

distintos: um estado com alta e outro com baixa biomassa fitoplanctônica. Esse aumento 

da dissimilaridade trófica entre reservatórios levou a um aumento da diversidade beta 

fitoplanctônica e zooplanctônica, ainda que a diversidade alfa (local) tenha sido reduzida 

com a intensificação do processo de eutrofização em um dos reservatórios durante o 

período de seca extrema. Dado que as espécies possuem diferentes nichos, o aumento da 

heterogeneidade ambiental e de trofia entre os reservatórios, pode ter levado a uma forte 

triagem de espécies (species sorting), aumentando a dissimilaridade das comunidades de  

fitoplâncton e zooplâncton entre ambientes (Heino & Mykrä, 2008; Heino et al., 2013; 

Brown & Swan, 2010). 

Inicialmente, o lago ESEC foi classificado como hipereutrófico e Pocinhos como 

eutrófico pelo índice de estado trófico (IET) de Carlson modificado (Lamparelli 2004), 

contudo, o estado trófico do açude da ESEC diminuiu para eutrófico durante o período 

estudado enquanto que o estado trófico do açude Pocinhos aumentou para hipereutrófico 

no mesmo período devido ao aumento da biomassa fitoplanctônica. Com a redução do 

volume de água acumulado nos reservatórios causado pela seca extrema ocorrida no 

período, as concentrações de nutrientes na água dos dois ambientes aumentaram, mas 

apenas em Pocinhos levaram a um aumento nas concentrações de clorofila a e a redução 

da transparência da água por causa da turbidez biogênica, como observado 
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concomitantemente ao nosso estudo por da Costa et al., 2016. No lago da ESEC, a 

biomassa fitoplanctônica não aumentou em resposta ao aumento nas concentrações de 

nutrientes devido à alta turbidez abiogênica causada pela elevada concentração de 

sedimentos em suspensão (da Costa et al. 2016). Portanto, apenas em Pocinhos, o índice 

de estado trófico aumentou com o prolongamento do período seco levando a uma 

divergência nas condições ambientais em relação as condições observadas na ESEC.   

O aumento da heterogeneidade ambiental entre ambientes e a diminuição da 

biodiversidade alfa, principalmente, nos últimos meses de coleta no reservatório 

Pocinhos, quando os impactos negativos da seca se intensificaram nesse ambiente, 

ocasionando o aumento do seu IET, nos revelam a importância da dinâmica temporal das 

variáveis ambientais e seu concomitante efeito sobre a diversidade alfa e beta. No nosso 

estudo, o monitoramento de longa duração (24 meses) das variáveis ambientais e da 

biodiversidade da comunidade planctônica mostrou-se de suma importância na detecção 

dos efeitos da seca sobre o índice de estado trófico e a biodiversidade alfa e beta nos dois 

lagos, efeitos os quais poderiam vir a não ser detectados em estudos de curta duração e 

em amostragens pontuais, já que o tempo de geração da comunidade de fitoplâncton pode 

ir de horas a semanas (Reynolds, 1990) e do zooplâncton de dias a meses (Gillooly, 2000). 

Diante disso, estudos de longa duração que compreendem várias gerações planctônicas 

são os mais adequados para detectar os efeitos de perturbações ambientais sobre as 

comunidades atuais e futuras. 

As mudanças observadas na composição da comunidade de zooplâncton, tanto na 

ESEC e principalmente em Pocinhos pode ter sido devido à simultânea mudança da 

comunidade de fitoplâncton, onde registramos importantes mudanças na estrutura da 

comunidade de fitoplâncton com o agravamento da seca e redução da profundidade dos 

reservatórios. Na ESEC foi registrada a substituição de espécies de cianobactérias 

formadoras de florações por organismos pertencentes ao grupo de flagelados 

mixotróficos, como os do gênero Cryptomonas. As espécies pertencentes a esse último 

grupo foram beneficiadas pela diminuição do volume de água e o aumento do 

revolvimento do sedimento pela ação dos ventos e dos peixes. Os flagelados mixotróficos 

podem compensar a deficiência de luz e nutrientes em um ambiente, mudando a forma de 

nutrição, de autotrófica para heterotrófica (da Costa et al. 2016).  Em Pocinhos ocorreu a 

prevalência da espécie Cylindrospermopsis raciborskii (Woloszynska), fixadora de 
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nitrogênio e tolerantes a baixas condições de luz, com a diminuição da profundidade 

máxima da coluna de água e o agravamento da seca (da Costa et al., 2016).  

Diversos estudos já detectaram os efeitos deletérios que Cylindrospermopsis 

raciborskii possuem sobre populações de cladóceros, incluídas no nosso estudo no grupo 

de microcrustáceos, diminuindo suas taxas de sobrevivência e reprodução e aumentando 

suas taxas de mortalidade (Soares et al., 2009), devido à colmatagem do seu aparato bucal 

(Hawkins & Lampert, 1989). Em experimentos de laboratório, também foram observados 

os impactos negativos da presença dessa espécie de fitoplâncton pertencente ao grupo das 

cianobactérias, onde os rotíferos tiveram a redução da sua taxa de ingestão alimentar em 

45% quando comparado aos tratamentos com presença de alimento de boa qualidade 

nutricional (Soares et al., 2010). Isso se deve à toxidade, ao grande porte, 

impalatabilidade, presença de componentes alelopáticos e baixo valor nutricional de 

gêneros pertencentes à esse grupo, sendo considerados uma inadequada fonte alimentar 

para o zooplâncton (Soares et al., 2010; Ger at al., 2014; Ger et al., 2016; Paes et al., 

2016).  

Estudos também demonstram que os cladóceros possuem inabilidade  de separar 

partículas nutritivas de partículas inorgânicas não nutritivas, promovendo assim, o 

aumento das suas taxas de mortalidade em ambientes com alta turbidez inorgânica (Kirk, 

1991). Já os rotíferos, em geral, apresentam  sucesso reprodutivos em ambientes túrbidos 

(Duggan et al., 2002; Sousa et al., 2008; Echaniz & Vignatti, 2011) Entretanto, as 

condições altamente túrbidas registradas na ESEC podem ter ultrapassado os limites de 

tolerância para a maioria das espécies de rotíferos ocasionando a variabilidade desse 

grupo ou um fator que pode ser o principal para o resultado observado é a mudança da 

fonte alimentar para organismos do grupo de flagelados mixotróficos, como os do gênero 

Cryptomonas (da Costa et al., 2016). A diminuição da qualidade nutricional de espécies 

de flagelados durante a fase mixotrófica é apontada como uma das explicações para a 

diminuição da densidade e biomassa de rotíferos, além de mudanças na sua habilidade 

competitiva diante dos demais grupos (Hartwich et al., 2010). 

Nossos resultados são corroborados por estudos prévios em que a relação positiva 

entre o aumento da produtividade (i.e. clorofila a) e da dissimilaridade das variáveis 

ambientais com o aumento da diversidade beta entre ambientes também foi detectada 

(Chase & Leibold, 2002; Langenheder et al., 2012).  Além das condições ambientais, a 

perda da conexão entre ambientes também pode ser um fator importante na 
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heterogeneidade ambiental e da comunidade, levando as comunidades a seguirem 

diferentes trajetórias nas suas regras de organização  (Simões et al., 2013; Thomaz et al., 

2007; Bozelli et al. 2015; Brasil et al. em preparação), devido à mecanismos relacionados 

à dispersão (Nekola & White, 1999; Hubbell, 2001), como a distância espacial entre os 

reservatórios, onde processos estocásticos, como a dispersão de organismos entre 

ambientes pode ser reduzida (Hubbell, 2001). 

 O tamanho do porte dos organismos também é considerado um importante fator 

facilitador ou não da dispersão entre ambientes, onde é esperado que organismos de 

menor porte tenham maior facilidade de dispersão entre ambientes (Mazaris et al., 2010; 

De Bie et al., 2012). Entretanto, a distância espacial entre reservatórios provavelmente 

não é a principal responsável pelo aumento da diversidade- β observado em nosso estudo, 

pois organismos de menor porte e com maior facilidade de dispersão, como os rotíferos, 

poderiam vir a dispersar como maior facilidade entre os dois reservatórios, mas foram os 

mais afetados com o agravamento dos efeitos da seca em Pocinhos, apresentando um forte 

declínio de sua riqueza local, reforçando o papel da heterogeneidade das variáveis 

ambientais locais, principalmente do estado trófico, na organização da comunidade.  

Nossos resultados contrapõem-se à pesquisas que indicam que as secas e a 

eutrofização, sendo esta última como consequência ou não das secas, podem agir nas 

regras de organização das comunidades como um filtro ambiental, selecionando espécies 

e homogeneizando assembléias de peixes (Menezes et al., 2015), macrófitas (J. M. Chase, 

2007), zooplâncton (Lopes et al., 2014) e macroinvertebrados bentônicos (Donohue et al., 

2009), acarretando na diminuição da biodiversidade- β entre ambientes em um região 

(Chase, 2007). Os nossos resultados são adversos a esses estudos, possivelmente, por 

nossos lagos não terem atingido as condições de extrema perturbação ambiental, secando 

completamente, como também, encontrarem-se desde o princípio do monitoramento 

eutrofizados, além disso, devido ao número reduzido de ambientes monitorados no 

presente trabalho (2) não podemos extrapolar os nossos resultados para uma larga escala 

espacial. 

Em suma, concluímos que eventos de seca extrema promovem um aumento da 

heterogeneidade ambiental e do grau de eutrofização entre os reservatórios e da 

biodiversidade beta da comunidade de planctônica nesses ambientes, ainda que a 

biodiversidade alfa seja reduzida em decorrência da perda de qualidade da água com a 

redução do volume de água nos reservatórios. Como também constatado por Chase  & 
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Leibold (2002), a eutrofização pode levar a redução da diversidade local, mas pode vir a 

aumentar a biodiversidade regional, entretanto, se todos os ambientes em uma região 

respondem de forma similar tanto a diversidade local como regional podem diminuir. 

Finalmente, o entendimento da relação entre a produtividade e a biodiversidade possui 

importantes implicações para o manejo e preservação dos ecossistemas aquáticos frente 

às mudanças climáticas previstas para a região semiárida tropical. 
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