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RESUMO 

Espécies engenheiras são organismos que direta ou indiretamente modulam a disponibilidade de 

recursos para outras espécies, por meio da mudança física nos estados bióticos e abióticos de materiais. 

Assim, os organismos criam, modificam e mantém habitats. O conceito de espécie engenheira permite 

comparar processos semelhantes em ambientes diferentes e inferir sob quais condições eles são triviais 

ou relevantes. Formas imaturas de Trichoptera: Hydropsychidae vivem em áreas de correnteza em 

riachos, onde produzem seda para cimentar partículas de sedimentos e compor seus abrigos em 

substratos rochosos. Estes abrigos fornecem áreas de refúgio e podem estar associados ao acúmulo de 

matéria orgânica. Neste trabalho, o objetivo foi investigar a influência de formas imaturas de 

Hydropsychidae na estrutura das comunidades de macroinvertebrados. Coletas foram realizadas no 

Parque Nacional do Itatiaia em junho de 2015, em dois tributários do rio Campo Belo, os córregos da 

Maromba e Simon, localizados integralmente no Bioma Mata Atlântica. A comunidade de 

macroinvertebrados foi coletada em substratos rochosos expostos a correnteza. Para cada amostra 

foram obtidas a velocidade de correnteza, a presença de hidrófita, leito predominante, superfície da 

rocha e área da rocha. Modelos Lineares Generalizados foram utilizados para investigar qual a 

importância relativa da presença de hidropsiquideos, o tamanho de seus representantes e das variáveis 

ambientais para a riqueza e densidade de espécies. C Score e V Ratio foram calculados por meio dos 

algoritmos de modelos nulos fixed-fixed e fixed-equiprobable para investigar se existe algum fator 

biológico estruturando a comunidade dentro das guildas e em diferentes correntezas. Os resultados 

sugerem que os representantes de hidropsiquideos convivem no mesmo substrato rochoso, ocupando 

regiões diferentes das rochas. A seleção de modelos destacou que a presença e o tamanho de 

hidropsiquideos estão relacionados à riqueza e à densidade de espécies, respectivamente, mas as 

regressões entre estes fatores e as variáveis ambientais não obtiveram alto valor de explicação. A 

Análise de Espécies Indicadoras não associou nenhum táxon ou grupo funcional especifico à presença 

de hidropsiquideos. Valores obtidos pelos modelos nulos revelaram que as comunidades têm um forte 

componente de aleatoriedade, o que pode estar relacionado a possiblidade de eventos estocásticos nos 

pontos de coleta. Abrigos de hidropsiquideos podem ser uma opção de refúgio para os taxóns 

presentes, mas não parecem oferecer vantagens em relação a outros refúgios encontrados naturalmente 

no meio. O conceito de espécie engenheira é abrangente e deve ser mencionado todas as vezes que 

este processo aumentar o potencial de explicação de um fenômeno complexo. Considerando este 

conjunto de variáveis em particular, advogar pelo potencial de engenharia de ecossistemas é relevante 

porque a riqueza e a densidade parecem estar relacionadas à presença de hidropsiquídeos em algum 

grau.  
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ABSTRACT 

Ecosystem engineers are organisms that directly or indirectly modulate the availability of resources to 

other species, through physical changes in the biotic or abiotic states of materials. In this way, 

organisms create, modify and maintain habitats. Ecosystem species concept allows comparing similar 

processes in different environments and inferring in which situations they are trivial or relevant. 

Trichoptera: Hydropsychidae immature forms live in flow areas in streams, where produce silk to 

attach particles of sediment and compose its shelter in bedrocks. These shelters provide refuge areas 

and can be associated with organic matter accumulation. In this article, the objective was exploring 

the influence of immature forms of Hydropsychidae on the structure of macroinvertebrate 

communities. Sampling was carried out at Parque Nacional de Itatiaia in June 2015, in two tributaries 

of the Campo Belo river, Maromba and Simon streams, completely located in Atlantic forest. The 

macroinvertebrate communities were collected on bedrocks exposed to current flow. For each sample 

was obtained the current flow, presence of hydrophyte, predominant bed, surface and area stone. 

Generalized Linear Model were used to investigate the relative importance of the presence of 

hydropsychids, the size of their representatives and the environmental variables for species richness 

and density. C Score and V Ratio were estimated using fixed-fixed and fixed-equiprobable algorithm 

models to investigate whether there is some biological factor structuring the community within the 

guilds and at different currents flow. The results suggest that hydropsychids coexist in bedrocks, 

dwelling different microregions of stones. The selection model showed that the presence and size of 

the hydropsychids are related to species richness and density, respectively, but the regressions between 

these factors and the environmental variables did not obtain a high explanatory value. The Analysis 

Indicator Species did not associate any specific taxon or functional feed group with the presence of 

hydropsychids. Values obtained by null models revealed that macroinvertebrate communities have a 

strong component of randomness, which can be related to stochastic events at sample sites. 

Hydropsychids shelters can be a safe refuge for present taxa, but they do not seem offer advantages 

over other refuges naturally found in the stream. The species engineer concept is broad and must be 

mentioned every time this process raises the explanation potential of a complex phenomenon. 

Considering this set of variables particularly, advocate for ecosystem engineering potential is relevant 

since the richness and density seem to be related in some way with Hydropsychidae presence.  
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1. Introdução 

A literatura científica está repleta de exemplos onde os organismos interferem significativamente 

no ambiente, mas apenas em 1994 Jones e colaboradores nomearem de “engenharia de ecossistema” 

o processo pelo qual os organismos realizam modificações físicas no ambiente e de “engenheiros de 

ecossistema” ou “espécies engenheiras” as espécies responsáveis por estes processos (Jones, Lawton 

e Shachak, 1994). Os efeitos das espécies engenheiras variam do fundamental para a estrutura da 

comunidade ao trivial. Os fatores que estão relacionados ao grau de importância que tais efeitos 

possuem têm sido debatidos na literatura (Crain e Bertness, 2006; Jones et al., 1994; Moore, 2006), 

mas uma base de dados empíricos maior é necessária para entender a dependência do contexto no que 

se refere à engenharia de ecossistemas. 

O termo espécie engenheira vem se fortalecendo na literatura ecológica, interagindo e, por 

vezes, sendo confundido com outros conceitos emergentes, como o de “espécie chave” e “construtor 

de nicho” (Laland, Odling-Smee e Feldman, 2000; Matthews et al., 2014; Odling-Smee, Laland e 

Feldman, 2003; Pearce, 2011). A despeito das críticas sobre a utilidade e importância do conceito 

(Berke, 2010; Reichman e Seabloom, 2002), a engenharia de ecossistemas vêm, gradativamente, 

construindo um arcabouço teórico rico em exemplos de espécies e processos que interagem e 

modificam o ambiente. Novos sistemas de classificação de espécies engenheiras vem sendo propostos 

para tornam mais fácil estudar processos semelhantes em ambientes diferentes (Berke, 2010; 

Cuddington, Wilson e Hastings, 2009; Jones et al., 1994).  

Em rios e riachos muitas espécies engenheiras, especialmente os diferentes táxons com efeitos de 

bioconsolidação e bioturbação, são importantes para a dinâmica de sedimentos em sistemas lóticos 

(Statzner, 2012). Por outro lado, os efeitos práticos de tais mudanças para a comunidade são ainda 

pouco conhecidos e permanecem como uma área de estudo necessária. Neste trabalho, o foco reside 

sobre insetos aquáticos da família Hydropsychidae, pertencentes à ordem Trichoptera. Esta família é 

abundante em riachos do bioma Mata Atlântica e suas formas imaturas são caracterizadas pela 

construção de abrigos com sedimentos de fundo dos riachos, promovendo sua bioconsolidação 

(Cardinale, Gelmann e Palmer, 2004). O objetivo deste estudo é investigar a influência de na estrutura 

do habitat físico e relaciona-lo a estrutura da comunidade de macroinvertebrados em riachos do bioma 

Mata Atlântica.  

1.1. O que é engenheira de ecossistemas? 

Desde as observações de Morgan sobre as barragens dos castores, passando pelo famoso livro 

de Darwin sobre a importância das minhocas, os subsequentes estudos de Shaler sobre a biota do solo 
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bem como pelas ideias de sucessão ecológica de Clements e facilitação de Streve, a ecologia tem, 

gradativamente, reconhecido que os organismos interagem e modificam o ambiente físico (Buchman, 

Cuddington e Lambrinos, 2007). Todos estes casos compartilham alterações no ambiente que não 

envolvem as relações tróficas, mas interagem com o meio ambiente circundante e causam mudanças 

físicas nas estruturas presentes.  

Para reunir estes processos não tróficos de criação e manutenção de habitats em torno de um 

único arcabouço teórico, Jones, Lawton e Shachak (1994) cunharam o termo “espécie engenheira” 

para designar “organismos que direta ou indiretamente modulam a disponibilidade de recursos para 

outras espécies, por meio da mudança física nos estados bióticos e abióticos de materiais”. Fazendo 

isto, os organismos criam, modificam e mantém habitats (Jones, Lawton e Shachak, 1994). O 

desenvolvimento contínuo dos modelos de engenharia é uma evidência de que o conceito pode avançar 

nossa compreensão teórica dos sistemas ecológicos (Berke 2010), gerando um novo arcabouço teórico 

para entender as populações, as comunidades e a dinâmica dos ecossistemas. 

Dentre as espécies engenheiras mais conhecidas, os castores construtores de barragens (Castor 

canadenses) são abundantes em regiões temperadas e boreais da América do Norte. Estes castores 

usam fragmentos de madeira para construir represas nos cursos dos rios, diretamente modificando a 

energia hidráulica do meio ambiente, alterando-a de um estado (correnteza) para outro (poça). As 

barragens abandonadas continuam a gerar grandes áreas de baixa energia hidráulica e transformam as 

áreas ripárias originais em grandes pradarias1, com características florestais particulares (Wright, 

Flecker e Jones, 2003). Portanto, as construções dessas estruturas nos rios modulam a disponibilidade 

de recursos para as outras espécies, porque além de modificar as características ripárias, têm potencial 

para alterar os padrões de transporte de sedimento e materiais na coluna d’água, bem como a 

velocidade da correnteza nos mesohabitats. Geralmente, os indivíduos ficam ativos por 

aproximadamente 4 anos, mas os efeitos das barragens abandonadas na paisagem podem persistir por 

mais de 70 anos (Wright, Flecker e Jones, 2003). 

O conceito de engenharia de ecossistema foi originalmente desenvolvido como uma alternativa 

aos modelos de fluxo energético, de maneira a englobar interações físicas entre organismo e meio 

ambiente que vinham sendo historicamente ignoradas (Berke, 2010). Por isso, a dinâmica envolvendo 

diferentes aspectos tróficos (e.g. interações predador-presa e redes tróficas) e a provisão direta de 

tecidos, vivos ou mortos, como alimento por um consumidor ou decompositor não é considerada 

engenharia de ecossistemas. Estes tópicos vêm sendo abordados tanto na ecologia de comunidades 

                                                
1 Do original em inglês “beaver meadows” 
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quanto na ecologia de ecossistemas e sua inclusão na engenharia de ecossistemas tornaria o termo 

abrangente demais, levando a sua pouca utilidade. 

A definição original de engenharia de ecossistemas é baseada no processo, isto é, a despeito da 

magnitude dos efeitos, todas as espécies que realizam mudanças físicas são consideradas engenheiras. 

Enquanto algumas espécies engenheiras terão impactos fundamentais no ambiente físico de suas 

comunidades outras terão influência trivial. Entretanto, todos os organismos, invariavelmente, 

interagem em vários graus com o fluxo de energia e os materiais do meio ambiente durante sua história 

de vida. Logo, não deveriam todos ser considerados espécies engenheiras? Reichman e Seabloom 

(2002) foram os primeiros a fazer este questionamento, o que acabou conduzindo a um debate sobre a 

trivialidade e importância do conceito de engenharia de ecossistemas. Para estes autores, a definição 

de espécies engenheiras não deve ignorar a magnitude dos efeitos abióticos geradas pelas modificações 

físicas dos organismos, pois isto tornaria o termo tão abrangente que poderia ser aplicado para todas 

as espécies. Por isso, Reichman e Seabloom (2002) advogam um conceito baseado nos resultados dos 

efeitos físicos, onde as espécies engenheiras seriam apenas aquelas cujas consequências têm grande 

magnitude quando comparadas aos processos abióticos que operam naquele sistema.  

Em outra perspectiva, cunhar e definir o termo engenharia de ecossistema torna possível 

reconhecer que organismos tão diversos como roedores subterrâneos, castores, árvores e vermes 

marinhos bentônicos podem estar envolvidos em processos que compartilham muitas características 

(Berke, 2010; Wright e Jones, 2006). Isto permite criar um arcabouço teórico em torno do tema e 

fornece subsídios para comparações entre organismos que realizam processos semelhantes em habitats 

diferentes. Portanto, o conceito de engenharia de ecossistema nos permite tratar os efeitos dos 

organismos sobre o meio ambiente como um conjunto único de interações, em vez de uma coleção de 

estudos de casos não relacionados (Berke, 2010; Wright e Jones, 2004). Se fosse acrescentada a 

definição de engenharia de ecossistemas a magnitude dos efeitos gerados pelas espécies engenheiras 

implicaria, por extensão, considerar a escala destes efeitos. Isto torna a avaliação ainda mais 

complicada e pode excluir processos importantes, mas que atuam apenas nas escalas basais de 

determinados ecossistemas. 

Apesar dos debates, o conceito engenharia de ecossistema permanece independente da 

magnitude e da escala dos efeitos no ambiente físico gerados pelas espécies engenheiras, o que é 

diferente de ignorar a importância de tais efeitos. Por meio do conceito de espécies engenheiras 

reunimos um arcabouço teórico abrangente que permite comparar processos semelhantes em 

ambientes diferentes e inferir sob quais condições eles são triviais ou relevantes. Assim, é necessário 
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advogar pela engenharia de ecossistemas todas as vezes que este conceito aumentar a nossa capacidade 

de compreender, prever e explicar um fenômeno complexo.  

1.2. Questões atuais em engenharia de ecossistemas 

O conceito de engenharia está, gradativamente, crescendo em escopo teórico desde sua concepção 

(Berke, 2010; Hastings et al, 2006; Jones, Lawton e Shachak, 1994, 1997; Wright e Jones, 2006), mas 

ainda há muito conflito sobre seus limites e relevância. Os anos subsequentes à criação do termo foram 

marcados também pelo debate sobre o que não é engenharia de ecossistemas: processos assimilatórios 

e desassimilatórios não encontravam lugar exato dentro do conceito e a ideia de espécie engenheira se 

confundiu com espécie chave e construção de nicho. Muitos destes debates residem na literatura, na 

busca de experimentos que permitam validar seus pressupostos teóricos. 

a. Engenharia de ecossistemas e efeitos tróficos: processos de assimilação e desassimilação 

Se por um lado as interações tróficas ficaram excluídas do conceito de engenharia de 

ecossistemas desde a criação do conceito, ainda não há consenso sobre o grau de exclusão dos 

processos de assimilação e desassimilação. Muitas mudanças físicas que podem resultar em alterações 

na estrutura e no ambiente abiótico podem estar relacionadas em diferentes graus a processos de 

assimilação e desassimilação. Jones e Gutierrez (2007) revisaram o conceito original de espécies 

engenheiras e passaram a restringir o termo apenas àqueles organismos cujas mudanças abióticas 

aparecem independente ou irrespectivamente aos processos de assimilação e desassimilação. Esta 

restrição no termo objetivava diferenciar a engenharia de ecossistema de outras mudanças abióticas 

geradas pelos processos metabólicos inerentes aos organismos, como a entrada e saída de compostos 

orgânicos e inorgânicos. 

Outros autores acreditam que a retirada de processos de assimilação e desassimilação da 

definição de espécies engenheiras leva a interpretações dúbias (Berke, 2010; Pearce, 2011). Além 

disso, como muitas mudanças físicas geradas por interações não tróficas,  comumente como ocorrem  

com interações tróficas (Jones e Gutierrez, 2007; Jones, Lawton e Shachak, 1994), diferenciar os 

efeitos é complicado na prática. A simples eliminação de todos os mecanismos assimilatórios e 

desassimilatórios iria forçar, por extensão, a exclusão de processos que têm, tradicionalmente, sido 

considerados engenharia de ecossistemas.  As minhocas do solo e os anelídeos marinhos (Arenicola 

marina) vem sendo considerados espécies engenheiras na literatura, mas a maior parte dos efeitos 

sobre a sedimentação das partículas são subprodutos da defecação destes organismos e, portanto, têm 

um grau de proximidade com processos de desassimilação (Berke, 2010). Para sistemas lóticos, 
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também tem sido proposto que simulídeos também fazem o espacotamento de partículas de matéria 

orgânica.   

Também forçaria a exclusão dos gradientes químicos que são provenientes de aspectos 

fisiológicos, como os gradientes de oxigênio resultantes do consumo da respiração abiótica em plantas 

(Caraco et al., 2006), os efeitos evolutivos do aparecimento das cianobactérias responsáveis pelo 

oxigênio atmosféricos (Erwin, 2008) ou as zonas mortas gerada pelos fitoplâncton (Berke, 2010) .Este 

conflito permanece não resolvido na literatura, mas deixa uma lição importante. O ponto central é que 

se quisermos explicar as mudanças abióticas por meio do conceito de espécie engenheira é necessário 

identificar as co-ocorrências e distinguir quais são efeitos tróficos dos reais processos de engenharia 

(Jones e Gutierrez, 2007).  

b. O que a engenharia de ecossistemas não é: espécie engenheira vs espécie chave 

Os conceitos de espécie chave e espécie engenheira têm sido frequentemente contrastados.  A 

ideia de espécie chave nasceu com os estudos das comunidades bentônicas de Paine (1966) e, 

posteriormente, Power et al (1996) definiram as espécies chaves como aquelas que têm impactos sobre 

a sua comunidade maiores ou desproporcionais relativamente a sua abundância. A definição de espécie 

chave é baseada no resultado, porque dependente da força dos efeitos dos organismos sobre as 

comunidades. Além disso, o conceito de espécie chave pode estar relacionado a fatores tróficos,  

Nesse sentido, muitas espécies engenheiras, mão não todas, podem ser espécies chaves. 

Primeiro, porque espécies engenheiras podem ter qualquer grau de impacto, variando de grandes 

magnitudes a quase, ou nenhuma, importância para a comunidade associada ou estrutura da paisagem. 

Segundo, porque espécies engenheiras realizam mudanças físicas no meio ambiente independente de 

sua ação trófica. A estrela do mar Pisaster ochraceus, para citar o exemplo original de Paine (1966), 

é uma espécie chave, mas não é uma espécie engenheira, já que seus efeitos sobre a comunidade 

dependem da predação dos níveis tróficos inferiores. Os roedores subterrâneos são potenciais espécies 

chaves em alguns ecossistemas (Reichman e Seabloom, 2002) e são, ao mesmo tempo, espécies 

engenheiras. Organismos podem ser espécies chaves em determinadas comunidades, mas não em 

outras, bem como não existem evidências para considerar as magnitudes de efeitos de todas as espécies 

engenheiras similares em todas as partes do globo (Romero et al., 2014). 

c. O que a engenharia de ecossistemas não é: engenharia de ecossistemas vs construção de nicho  

O conceito de espécie chave e espécie engenheira vêm sendo comparados  desde o advento dos 

termos enquanto as comparações entre construção de nicho e engenharia de ecossistema encontraram 

espaço na literatura apenas nos últimos anos (Erwin, 2008; Matthews et al., 2014; Pearce, 2011). 
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Construção de nicho é o processo pelo qual os organismos, por meio de seu metabolismo, atividades 

e escolhas, são capazes de definir, criar e destruir seus próprios nichos (Odling-Smee, Laland e 

Feldman, 2003, 1996). A premissa básica é que organismos podem atuar como potenciais agentes de 

seleção natural por meio da mudança de condições biótica e abióticas (Matthews et al., 2014).  

Uma das inovações da teoria de construção do nicho é assumir que a mediação ambiental dos 

organismos pode persistir durante o tempo e afetar as pressões seletivas nas gerações futuras, em um 

processo denominado herança ecológica2 (Odling-Smee, Laland e Feldman, 2003, 1996). Se a cada 

geração, os indivíduos mudam consistentemente o seu próprio ambiente de crescimento, então poderá 

existir algum feedback dessas estruturas no fenótipo das gerações seguintes. Assim, os ancestrais 

podem modificar a fonte de seleção natural sobre seus descendentes pela repetitiva construção do 

ambiente.  

Muitos mamíferos, como os roedores subterrâneos de Reichman & Seabloom (2002), 

constroem sistemas de tocas, alguns com passagens subterrâneas, câmaras interconectadas e múltiplas 

entradas. Há evidências de que características da defesa e manutenção da toca,  bem como  

comportamentos de regulação, têm evoluído em resposta a pressões seletivas iniciadas pela própria 

construção das tocas (Laland, Odling-Smee e Feldman, 2000). Radiações adaptativas seguintes à 

evolução de bioturbadores, incluindo as minhocas e bivalves, sugerem fortemente uma resposta 

macroevolutiva impulsionada por modificações nos solos e sedimentos (Erwin, 2008; Matthews et al., 

2014).  

Apesar das aparentes semelhanças com a engenharia de ecossistemas, a definição original de 

construção de nicho é ao mesmo tempo mais restritiva e mais abrangente (Pearce, 2011): restrita 

porque refere-se apenas a processos que alteram o próprio nicho e abrangente porque inclui também 

os processos tróficos. A confusão com o conceito de espécie engenheira aumentou quando Odling-

Smee e colaboradores (2003) inseriram a engenharia de ecossistema como uma consequência da 

construção de nicho. Eles afirmaram que “ao construírem nichos, organismos individuais podem 

modificar a pressão seletiva em seu próprio ambiente, sobre os ambientes de outras populações ou 

ambos (Odling-Smee, Laland e Feldman, 2003, p. 43).  

Apesar da tentativa de inserir a engenharia de ecossistemas como uma consequência da teoria 

de construção do nicho, não está claro se as espécies engenheiras recebem impacto seletivo de suas 

ações no meio ambiente em suas próprias populações. Atualmente, muito pouco se sabe sobre como 

engenheiros de ecossistemas medeiam as pressões de seleção e como podem estar relacionados à 

                                                
2 Do original em inglês “ecological inheritance” 
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resposta natural de populações. Determinar se os exemplos de engenheiros de ecossistemas são casos 

verdadeiros de construção de nicho é difícil na prática. Muitos processos estão associados à presença 

de vários táxons e pode ser difícil distinguir os efeitos de cada grupo nas suas respectivas populações. 

Ao mesmo tempo, é complicado provar a presença de feedback para as populações considerando o 

registro fóssil (Erwin, 2008).  

Como exemplo, leitos de conchas podem alterar a composição bentônica de organismos que 

precisam de substratos duros, mas os principais contribuintes para a espessura destas estruturas 

mudaram de braquiopodes no Ordoviciano-Siluriano para moluscos no Neogeno. Do mesmo modo, a 

emergência de eventos de bioturbações no Fanerozóico está associada ao aparecimento de organismos 

que alimentavam-se de material em suspensão, como alguns equinodermas e briozoários. A 

bioturbação se estende até os dias atuais, com o endosso de taxóns primitivos e derivados, ao longo de 

quase todos os habitats do globo e podem significativamente ter alterado as pressões seletivas da biota 

presente nos sedimentos (Erwin, 2008). 

Matthews et al. (2014) propõem dois critérios para testar a presença real de construção de 

nicho: (1) o candidato a construtor de nicho deve modificar significativamente as condições 

ambientais; (2) o candidato a construtor deve influenciar as pressõ es de seleção no espaço de 

construção do nicho. Para uma espécie ser considerada engenheira de ecossistemas, ela deve obedecer 

parcialmente apenas ao primeiro critério, isto é, modificar, significativamete ou não, o ambiente. 

Muitas espécies engenheiras, provavelmente, irão se demonstrar também construtores de nicho 

(obedecer ao segundo critério), mas estas hipóteses ainda não foram testadas. Assim, em escala 

evolutiva, os dois conceitos estão relacionados e a união de suas ideias é muito relevante para a 

compreensão de processos ecológicos e sua importância sobre a história evolutiva de muitos grupos. 

1.3. Quando uma espécie engenheira é importante? 

A exemplo dos castores, muitas das espécies engenheiras incluem processos que aumentam a 

diversidade local e estão relacionadas a mecanismos de facilitação. Entretanto, não há uma regra que 

relacione os efeitos da espécie engenheira a efeitos benéficos. Espécies engenheiras podem resultar 

em efeitos positivos ou negativos sobre a diversidade e estrutura das comunidades biológicas (Jones, 

Lawton e Shachak, 1997). Homo sapiens é considerada uma espécie engenheira dada as modificações 

que traz no ambiente físico e grande parte destas atividades implicam em consequências 

profundamente negativas para a biota. A direção dos efeitos muito provavelmente está relacionada a 

fatores abióticos, que deslocam a importância das espécies engenheiras em diferentes graus (Crain e 

Bertness, 2006). 
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A proposta de critérios para definir qual o potencial para engenharia de ecossistema (i.e. a 

importância relativa de uma espécie engenheira em um ecossistema) é importante, pois baliza 

experimentos e cria um panorama testável. Jones et al (1994) propuseram seis critérios genéricos: (i) 

tempo de vida ativo de cada organismo; (ii) densidade da população; (iii) distribuição espacial; (iv) 

comprimento de tempo que a população tem estado naquele local; (v) durabilidade da construção; (vi) 

o número de tipos de fluxo de recursos que são modulados pelos artefatos construídos e o quantitativo 

de outras espécies que dependem destes recursos. Todos esses pressupostos giram em torno da ideia 

de que mais indivíduos construindo ativamente artefatos duráveis por mais tempo, consequentemente, 

impactam mais no ambiente. 

Ao menos para sistemas lóticos, Moore (2006) resumiu estes critérios em função do 

comportamento, tamanho do corpo e densidade populacional da espécie engenheira. Um dos grandes 

méritos de Moore (2006) está em salientar a importância per capita, representada pelo comportamento 

e tamanho. Ele define o comportamento em termos do tipo e da frequência da atividade que leva a 

modificações no ambiente, colocando foco na história natural de cada grupo e evidenciando que podem 

ser esperados detalhes no nível de espécie que modifiquem o potencial para engenharia. O tamanho 

dos organismos também deve ser considerado porque, engenheiros de ecossistemas em rios são 

representados da ordem de magnitude de 1 x 10–3 g dos insetos bentônicos até 4 x 106 g dos 

hipopótamos, o que pode levar a diferenças não somente nos táxons afetados mas na escala de seus 

efeitos (Moore, 2006).  

Como exemplo, peixes da família Ciprinidea movem a posição de grãos individuais no 

substrato durante o forrageamento, tornando-os mais susceptíveis a serem carreados pelo fluxo d’água, 

mas o estudo de Pledger et al. (2015) com Barbus barbus e Leuciscus cephalus verificaram  que os 

efeitos da espécie na estrutura do substrato mudam com o tamanho e espécie de ciprinídeo. Durante o 

forrageamento, ambas modificaram a microtopografia e estrutura dos substratos, mas os impactos são 

mais aparentes para os organismos maiores. Somado a esse resultado, eles encontraram espécimes 

menores de Barbus tem impactos geomorfológicas semelhantes ou superiores aos maiores Leuciscus, 

o que pode estar relacionado ao comportamento de forrageamento bom como a mudanças fisiológicas 

e anatômicas relacionados ao tamanho (Pledger, Rice e Millett, 2015). A inserção de informações da 

história natural de cada grupo em modelos pode ser uma alternativa para compreender estas nuances e 

aumentar o poder preditivo sobre a importância de cada espécie. Além disso, a relação entre efeito da 

espécie engenheira e seu tamanho pode não ser tão linear para muitos outros táxons devido fatores 

comportamentais. 
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Jones et al (1994) e Moore (2006) concordam que o efeito global das ações das espécies 

engenheiras depende parcialmente dos efeitos somados de pequenas modificações físicas nos 

ambientes, especialmente, durante longos período e em extensões geográficas largas. Por isso, 

informações demográficas têm grande importância no entendimento da engenharia de ecossistemas na 

escala da paisagem (Cuddington, Wilson, W G e Hastings, 2009; Hastings et al, 2006; Wright e Jones, 

2006).  Um dos mais conhecidos animais engenheiros em ecossistemas lóticos é o salmão: grande parte 

dos efeitos gerados de aporte de nutriente e bioturbação está relacionado à sua migração e oviposição 

em massa nos sistemas lóticos (Flecker et al., 2010; Schindler et al., 2003). Efeitos de 

macroinvertebrados sobre a geomorfologia dos rios também têm sido associados a densidades 

específicas (Statzner, 2012; Statzner, Peltret e Tomanova, 2003). 

Adicional ao comportamento, tamanho e densidade, Moore (2006) propôs que dois outros 

fatores abióticos controlam o potencial para a engenharia de ecossistemas em sistemas lóticos: (i) 

intensidade de subsídios externos e (ii) energia hidráulica. Mais especificamente, ele previu que a 

importancia relativa de uma espécie engenheira aumenta em riachos com teias alimentares fortemente 

subsidiadas e com baixa para intermediária energia hidráulica. Rios e riachos são ambientes altamente 

subsidiados pela entrada de material alóctone externo quando comparados a outros ecossistemas 

aquáticos, o que permite aos organismos ali viventes atingir maior tamanho e densidade do que seria 

permitido apenas com base na sua produção primária.  

A energia hidráulica, por sua vez, é um dos fatores mais importantes na determinação da 

história de vida para organismos aquáticos e muitas respostas ecológicas têm  sido relacionadas à 

regimes de fluxo (Lytle, 2002; Poff e Zimmerman, 2010). Coeficientes de variação da precipitação 

mensal têm sido utilizados  como medida indireta do distúrbio hidrológico e têmdemonstrado 

consequências para o padrão de distribuição de macroinvertebrados em escala global (Vinson e 

Hawkins, 2003). A abrasividade de partículas e a necessidade de aderência torna a vida em altas 

energias hidráulicas custosa metabólicamente, além de exigir adaptações morfológicas e 

comportamentais (Gonçalves et al., 2011; Statzner, 2008). Nesse sentido, altas energias hidráulicas 

podem ocasionar a destruição das estruturas que mediam as mudanças físicas no meio ambiente e, 

portanto, o potencial para engenharia deve ser maior em locais de baixa a média energia hidráulica.  

A proposta de Moore (2006) forneceu um quadro teórico para guiar experimentos considerando 

as particularidades de ecossistemas aquáticos. Entretanto, poucos estudos têm testado estes 

pressuspostos em condições reais e, à excessão dos estudos com castores (Wright, Flecker e Jones, 

2003), as populações de espécies engenheiras não são acompanhadas por longas séries temporais. Por 
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isso, a maior parte da discussão sobre as peculiaridades dos sistemas lóticos  na potencialidade de 

espécies engenheiras ainda permanece no campo teórico.  

Em outra perspectiva, previsões da  hipótese de gradiente de stress (HGS) também têm sido 

utilizadas para balizar os experimentos e observações com espécies engenheiras (Crain e Bertness, 

2006; Donadi et al., 2015; Peoples, Blanc e Frimpong, 2015). Facilitação e HGS têm  um longo 

histórico de estudo na botânica porque a facilitação durante a sucessão vegetal é um fenômeno há 

muito estudado na ecologia, mas recentemente os pressupostos da HGS tem sido testados em 

ambientes aquáticos também para grupos animais (Daleo e Iribarne, 2009; Donadi et al., 2013, 2015; 

Pledger, Rice e Millett, 2015). 

Espécies de nível tróficos superiores são mais suscetíveis à pressão ambientais do que espécies 

de níveis basais. A HGS prevê que em um gradiente de estresse a importância das variáveis 

estruturantes da comunidade muda da predação para a competição e, em seguida, para o estresse 

ambiental (Menge e Sutherland, 1987). Em anos mais recentes, mecanismos de facilitação têm sido 

inseridos dentro da HGS, mostrando-se particularmente relevantes em condições ambientais 

estressantes por meio do amortecimento das condições ambientais (Bruno, Stachowicz e Bertness, 

2003; Mcintire e Fajardo, 2014).  

Crain e Bertness (2006) deram um novo passo para a engenharia de ecossistemas, inserindo-a 

dentro das idéias da HGS (Figura 1). Em ambientes benignos governados, essencialmente, pela 

competição e predação, as espécies engenheiras atuam mudando a disponibilidade de nutrientes 

limitantes ou criando espaços livres de predadores e/ou competidores dominantes. Em habitats com 

graus baixos ou moderados de estresse ambiental, é esperado que as espécies engenheiras sejam 

importantes na manutenção da função da biodiversidade e do ecossistema, mas não essenciais. Em 

condições ambientais extremas, engenheiros de ecossistemas, ao criar novos habitats disponibilizam 

espaços favoráveis para a ocupação de novas espécies, tornando-se essenciais para a manutenção da 

diversidade.  
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Figura 1.Importância relativa dos resultados das espécies engenheiras em relação ao gradiente de stress 

ambiental. Adaptado de Crain & Bertness (2006). 

Em rios norte-americanos, ciprinídeos do gênero Nocomis constroem seus locais de desova em 

um intervalo bem estreito de condições ambientais (tamanho do substrato e velocidade de correnteza), 

criando um ambiente hidrodinamicamente uniforme para muitas outras espécies de ciprinídeos. Nestes 

rios, Peoples et al. (2015) demonstraram que a taxa de sucesso reprodutivo de ciprinídeos associados 

a Nocomis aumentava ao longo do gradiente de estresse físico enquanto espécies menos associadas a 

Nocomis não mostraram relação significativa com as mudanças de stress. Isto sugere que a engenharia 

de ecossistemas entre os Ciprinídeos é muito relevante em ambientes estressantes e confirma os 

pressupostos da HGS. Por isso, neste trabalho, vamos utilizar o arcabouço teórico proposto por Moore 

(2006), que não foi amplamente testado ainda, aliado com hipóteses mais tradicionais testadas em 

outros taxóns, como a HGS.  

1.4. Classificações de engenheiros de ecossistemas 

Tendo em vista que a engenharia de ecossistemas é um conceito que engloba uma gama de 

processos em diferentes habitats e táxons, muitas propostas têm sido feitas para classificar as espécies 

engenheiras e seus processos. As classificações propostas não são mutuamente exclusivas e podem ser 

utilizadas em conjunto para melhor captar processos que compartilham características em comum. Em 

ambientes aquáticos, onde há poucas espécies engenheiras bem estudadas, buscar processos análogos 

em categorias semelhantes ajudam a balizar experimentos e decifrar padrões. 

Jones et al. (1994) classificou os engenheiros em autogênicos e alogênicos. São considerados 

autogênicos quando transformam o ambiente por meio de processos endógenos e passam a fazer parte 

da própria estrutura do ambiente (Jones et al. 1994; Jones et al. 1997). Por exemplo, a mera presença 
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e crescimento das árvores alteram a hidrologia, o ciclo de nutrientes, a estabilidade do solo, a umidade, 

temperatura, velocidade do vento e nível de luz (Jones, Lawton e Shachak, 1994), cujas influências se 

estendem para os sistemas lóticos ao redor quando constituem a vegetação ripária. Engenheiros 

alogênicos transformam os materiais de um estado físico para outro, criando condições ou estruturas 

de habitats que persistem mesmo quando os organismos que os criaram não estão presentes. (Jones, 

Lawton e Shachak, 1994, 1997; Wright, Gurney e Jones, 2004). Os castores são engenheiros 

alogênicos, pois, como mencionado acima, suas barragens permanecem por longos períodos trazendo 

modificações no ambiente e não dependem da persistência do organismo que a criou. 

Ao propor um dos primeiros modelos de feedback populacional em espécies engenheiras, 

Cuddington et al. (Cuddington, Wilson e Hastings, 2009) separaram entre espécies engenheiras 

obrigatórias e não obrigatórias, com profundas influências nos resultados dos modelos populacionais 

propostos. Engenheiros obrigatórios são espécies que precisam provocar alterações persistentes no 

estado ambiental a fim de sobreviver. Os autores acreditam que a maioria dos organismos escavadores 

de solo caem dentro desta categoria, embora nenhum estudo tenha feito esta análise com dados reais. 

Em oposição, os engenheiros não obrigatórios são aqueles cujas densidades populacionais podem 

aumentar, mesmo na ausência de feedback positivo, como a maior parte das plantas. 

Berke et al (2010) propuseram uma classificação que capta a diversidade funcional dos organismos 

engenheiros e os dividiu em quatro categorias não mutuamente exclusivas. Espécies engenheiras 

estruturais são aquelas que criam ou modificam elementos estruturais no habitat. Nessa categoria 

encontram-se os engenheiros de ecossistemas mais conhecidos, como os bivalves, os corais, as 

macroalgas e os insetos aquáticos construtores de tubos. Os bioturbadores incluem organismos que 

misturam os sedimentos, por exemplo, as minhocas, anelídeos marinhos e muitos mamíferos 

escavadores. Enquanto os engenheiros estruturais tendem a estabilizar sedimentos, reduzir as 

perturbações e, tipicamente, elevar a diversidade, bioturbadores aumentam a perturbação no substrato 

e, comumente, reduzem a diversidade local. 

As duas demais categorias funcionais propostas por Berke et al (2010) são mais controversas, 

porque normalmente envolvem em parte mecanismos de assimilação e desassimilação. As espécies 

engenheiras químicas são aquelas que criam gradientes químicos no ambiente. Nesta categoria entram 

muitas plantas aquáticas, o fitoplâncton, as micorrizas e macroalgas. Como exemplo, a decomposição 

microbiana de grandes massas de fitoplâncton cria zonas mortas de oxigênio, que podem persistir ao 

longo de grandes áreas por escalas temporais extensos. As espécies engenheiras de luz incluem 

organismos que alteram a disponibilidade, penetração ou incidência de luz. Em sistemas marinhos, 
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organismos como o fitoplâncton, zooplâncton e filtradores alteram a turbidez e, por consequência, os 

padrões de incidência luminosa na água. 

É provável que a classificação proposta seja reorganizada e que outras categorias venham a 

aparecer para acrescentar mais traços de diversidade. Ainda assim, a classificação funcional de Berke 

(2010) deu um grande passo para avaliar processos semelhantes em habitats diferentes e pode guiar 

estudos comparativos. Particularmente em sistemas lóticos, onde muito do conhecido está defasado 

em relação aos processos análogos em ambientes salinos, esta abordagem funcional pode guiar 

experimentos e análises.  

1.5. Engenharia de ecossistemas em rios e riachos 

Se o conceito de espécie engenheira é baseado no processo, o desafio passa a ser prever quando e 

em quais condições os engenheiros do ecossistema terão efeitos pequenos ou grandes e positivos ou 

negativos. Mesmo que o objetivo da criação do termo tenha sido reunir todos os processos em torno 

de um arcabouço teórico, estudos comparativos e meta- análises ainda são raros. A iniciativa de 

Romero et al (2014) foi pioneira ao realizar a primeira meta-análise sobre os efeitos da espécie 

engenheira ao redor do mundo e deu contribuições para a compreensão de processos globais, mas 

também deixa claro a ausência de dados empíricos para engenheiros de ecossistemas em sistemas 

lóticos. Dos 122 trabalhos analisados por Romero et al (2014), apenas 31 % dos artigos eram de 

ambientes aquáticos, distribuídos muito desigualmente, sendo 74% em áreas marítimas e 13 % entre 

sistemas lóticos e lênticos.  

Apesar da falta de dados experimentais, muitos organismos engenheiros de ecossistemas são 

conhecidos em rios e riachos. Vegetais associados a sistemas lóticos, como a mata ciliar e macrófitas, 

vêm largamente sendo reconhecidas como engenheiras autogênicas e seus efeitos na estrutura física 

são amplamente conhecidos, mesmo antes da criação do termo espécie engenheira (Caraco et al., 2006; 

Jones e Gutierrez, 2007; Valle, Buss e Baptista, 2013). Um quadro conceitual que ajude a compreender 

como, onde e quando engenheiros de ecossistemas são importantes em sistemas lóticos tem procurado 

se desenvolver (Moore, 2006) mas faltam dados empíricos para a maior parte dos táxons associados 

ao processo.  

Desde a criação do termo, a importância das espécies engenheiras vem sendo reconhecida na 

modificação física do meio, mas este processo não veio acompanhado de estudos que procuram 

compreender as respostas das comunidades biológicas em ecossistemas lóticos. Statzner et al (2012) 

apresenta que poucos ecólogos têm interesse pela influência geomorfológica dos organismos nos 

riachos e, por este motivo, os “geomorfologistas” conduziram grande parte das investigações. Em 
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consequência, os estudos geomorfológicos focaram na forma do canal e na interação entre sedimento 

e água, avançaram pouco nas respostas reais das comunidades. 

A bioturbação, isto é, o processo de perturbação de sedimentos é um fenômeno bem conhecido 

também em sistemas aquáticos (Meysman, Middelburg e Heip, 2006) e a universalidade de sua 

importância o elevou a categoria funcional de espécies engenheiras, como proposto por Berke (2010). 

Muito do que sabemos sobre este tópico tem origem em bioturbadores terrestres e marinhos (Cavin e 

Butler, 2015), mas tem sido proposto que bioturbadores de sistemas lóticos possuem efeitos 

semelhantes. Os casos mais comuns de perturbação do substrato acontecem quando animais se 

deslocam pelo substrato, especialmente durante o forrageamento, ou utilizam os sedimentos para 

construir espaços para desova. 

Castores e hipopótamos são animais de grande porte que se deslocam constantemente entre a 

água e regiões marginais em  busca de recursos, formando canais secundários ou retirando 

aglomerados de material vegetal que dificultam o trânsito da água (Moore, 2006). Entretanto, animais 

de pequenos portes também podem trazer perturbações enquanto se deslocam. Mudanças de habitat 

induzida por lagostas em riachos experimentais alteram o substrato de fundo em corredeiras e 

aumentam a quantidade de cascalho em dunas de areia nas áreas de poção, com consequentes impactos 

nos padrões de transporte dos sedimentos como um todo (Statzner, Peltret e Tomanova, 2003). 

Plecopteros são insetos aquáticos comuns em regiões temperadas e cujas atividades de forrageamento 

ajudam na movimentação de partículas finas presentes nos interstícios (Zanetell e Peckarsky, 1996). 

Os salmonídeos do pacífico Oncorhynchus spp causam a bioturbação de sedimentos enquanto escavam 

o leito dos rios e selecionam partículas de diferentes tamanhos na montagem de seus locais de desova 

(Janetski et al., 2009; Schindler et al., 2003). Este efeito de engenharia tem sido mais explorado na 

literatura como uma maneira de agregar valor aos projetos conservacionistas destas espécies 

(Holtgrieve e Schindler, 2011). 

O processamento de matéria orgânica também é muito importante na dinâmica de nutrientes, 

sendo considerado, junto com a bioturbação, o segundo processos de engenharia de ecossistema mais 

comum na água doce e salgada (Mermillod-Blondin, 2011). Invertebrados que se alimentam de 

material em suspensão, especialmente bivalves, podem transformar grandes quantidades de sestón em 

pelotas fecais a serem depositadas no fundo dos rios (Moore, 2006). Este processo é bem conhecido 

nas minhocas dos solos e é melhor compreendido em ambientes terrestres do que aquáticos. Neste 

caso, a comparação entre ecossistemas é mais complicada porque a quantidade de fezes produzidas 

difere muito entre os grupos (Mermillod-Blondin, 2011).O acúmulo de matéria orgânica tem sido 
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relacionado à  entrada de oxigênio para microrganismos e,  frequentemente,  permite uma troca maior 

de nutrientes e na interface água-sedimento (Mermillod-Blondin, 2011). 

A contraparte funcional dos bioturbadores são os bioconsolidadores, isto é, aqueles organismos 

que consolidam componentes bentônicos. Dentre os insetos lóticos, larvas de Trichoptera, lepidópteros 

aquáticos e dípteros podem construir tubos ou casulos de várias formas, utilizando seda para colar 

sedimentos. No geral, é esperado que a bioconsolidação de material aumente a força de cisalhamento 

(i.e. quantidade de força necessária para mover grãos) e diminuísse  a possibilidade de processos 

erosivos (Cardinale, Gelmann e Palmer, 2004; Cardinale, Palmer e Collins, 2002; McCabe e Gotelli, 

2003; Takao et al., 2006).  

Statzner (2012) se utilizou dos resultados de experimentos laboratoriais para criar uma estrutura 

conceitual simplificada dos padrões espaciais de areia e cascalho por animais lóticos e plantas (Figura 

2). Em seu artigo ele apresenta dados sobre a força de cisalhamento para muitos táxons e mostra a 

importância de diferentes processos geomorfológicos na heterogeneidade de mesohabitats. O autor 

também advoga que ecólogos se direcionem para este quadro conceitual e reconheçam a grande 

importância deste processo na estrutura das comunidades. Sendo assim, o escopo da engenharia de 

ecossistemas precisa, agora, retornar a sistemas lóticos naturais com o apoio dos resultados dos 

experimentos controlados para avaliar se as mudanças físicas observadas realmente têm persistências 

ou se seus efeitos no ambiente são triviais, considerando a grande diversidade de outros mecanismos, 

bióticos ou abióticos, que atuam em rios e riachos. Esta transição é necessária para que o conhecimento 

da engenharia de ecossistemas realmente ajude ecólogos a aumentar o grau de explicação de 

fenômenos complexos bem como de utilizar espécies engenheiras na ecologia aplicada. 

 

Figura 2.Estrutura conceitual simplificada dos padrões espaciais de areia e cascalho por animais lóticos e 

plantas em um sistema de fluxo. Proposto por Statzner (2012). 
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1.6. Tricópteros hidropsiquídeos como espécies engenheiras 

A ordem Trichoptera é a mais abundante e diversa dentre as ordens de insetos exclusivamente 

aquáticos, alcançando grande diversidade explorando uma variedade de micro-hábitats em sistemas 

lóticos montanhosos e ocupando diferentes niveis tróficos (Paprocki, Holzenthal e Blahnik, 2004). Tal 

como seus parentes terrestres, os lepidópteros, tricópteros possuem glândula de seda bem 

desenvolvidas, que são utilizadas por muitas famílias para diferentes finalidades, como a construção 

de abrigos ou rede coletora. Integrantes da família Hydropsychidae são abundantes e largamente 

distribuídos em regiões tropicais e temperadas (Malm, Johanson e Wahlberg, 2013; Pes et al., 2014) e  

se destacam pelo seu potencial como espécies engenheiras (Albertson et al., 2014; Cardinale, Gelmann 

e Palmer, 2004).  

Os adultos da família Hydropsychidae são terrestres, mas o desenvolvimento larval e a pupa 

ocorrem inteiramente dentro da água. Larvas de Hydropsychidae são facilmente reconhecidas por 

possuírem as três placas superiores do tórax esclerotizadas e brânquias abdominais bem desenvolvidas. 

As larvas de hidropsichideos são filtradoras passivos, que se alimentam de matéria orgânica 

particulada fina. De forma geral, vivem comumente em áreas de correnteza, onde produzem grandes 

quantidades de seda para cimentar partículas de sedimentos e compor seus abrigos em substratos 

rochosos (Pes et al., 2014). Larvas de hidropsiquídeos de aproximadamente 40 mg são capazes de fixar 

uma unidade de cascalho com cerca de 5 cm contra uma tensão (τ) de no mínimo ~ 400 N m-2 (Statzner, 

2012). Também usam a seda para construir uma rede coletora na entrada de seus abrigos, onde a 

matéria orgânica advinda da área de correnteza acumula e é gradativamente ingerida. 

O gradativo reconhecimento de que esta capacidade de construir abrigos poderia aumentar a 

heterogeneidade ambiental vem tornando a família Hydropsychidae foco de atenção nos estudos de 

espécies engenheiras. Experimentos em canais artificiais demonstraram que a construção de abrigos 

de hidropsiquídeos diminuem a erodibilidade de sedimentos, aumentando a força necessária para o 

carreamento de partículas e gerando mais heterogeniedade de micro-habitats (Cardinale, Gelmann e 

Palmer, 2004), o que pode ter algum potencial para modificar a estrutura das comunidades. 

Macroinvertebrados que preferem condições hidráulicas mais lentas foram observados em torno de 

casas de hidropsiquídeos mesmo em rochas expostas a alto fluxo, porque a velocidade de correnteza 

diminuiu posteriormente aos abrigos (Nakano, Yamamoto e Okino, 2005). Além disso, tem sido 

proposto que os abrigos aumentam a acumulação de matéria orgânica nos substratos rochosos, 

favorecendo a organismos raspadores e alterando também a composição trófica da comunidade 

(Nakano, Yamamoto e Okino, 2005). 
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Relembrando a sugestão de Moore (2006), efeitos de engenharia tem relação com a integridade 

das estruturas construídas, neste caso particular, com a manutenção dos abrigos de Hydropsychidae 

em diferentes condições hidráulicas. O relacionamento específico dos representantes destas famílias 

com a velocidade da correnteza durante sua ontogenia não é conhecido, mas é necessário para 

compreender qual o grau de importância que abrigos podem ter em intervalos de energia hidráulica 

reais de ambientes naturais. Devido a incapacidade de manipulação dos organismos e das estruturas 

construídas sem perturbar os sedimentos, os poucos estudos relacionando espécies engenheiras e 

padrões de sedimentação são realizados em canais artificiais (Cardinale, Gelmann e Palmer, 2004; 

Nakano, Yamamoto e Okino, 2005). A relevância real dos hidropsiquídeos e seus abrigos em 

condições naturais, onde múltiplos processos ocorrem, permanece como um atributo a ser melhor 

compreendido.  
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2. Objetivo 

Investigar a influência de formas imaturas de Hydropsychidae na estrutura do habitat físico e, 

consequentemente, na estrutura das comunidades de macroinvertebrados em riachos do bioma Mata 

Atlântica. 

2.1. Objetivos específicos 

1. Reconhecer os representantes de Hydropsychidae encontrados em riachos do bioma Mata 

Atlântica, aferindo padrões de coexistência em diferentes condições hidrológicas; 

2. Descrever os fatores que influenciam a comunidade de macroinvertebrados na escala do 

mesohabitat em riachos do bioma Mata Atlântica, incluindo a interação com espécies engenheiras; 

3. Avaliar como a presença de Hydropsychidae se relaciona com a estrutura da comunidade de 

macroinvertebrados;  

4. Aferir se existem evidências de processos biológicos estruturantes nos padrões observados nas 

comunidades de macroinvertebrados por meio de modelos nulos. 

 

Nesse sentido, foram testadas as seguintes hipóteses: 

 

1.1. Os gêneros de Hydropsychidae exploram meso-habitats com diferentes velocidades de 

correnteza como uma tentativa de diminuir a competição; 

1.2. Larvas de Hydropsychidae demonstram preferências hidráulicas diferentes durante a 

ontogenia, com organismos ocupando meso-habitats de menores velocidades de correnteza com o 

progressivo desenvolvimento larval; 

2. A presença da espécie engenheira tem maior potencial de explicação para os atributos da 

comunidade do que as variáveis de mesohabitat; 

3. Rochas com Hydropsychidae apresentam maior riqueza e densidades de espécie bem como 

estão associadas a um aumento particular de guildas tróficas que se alimentam de matéria orgânica 

aderida ao substrato, como os raspadores; 

4. O padrão das comunidades biológicas não é aleatório, mas a importância da predação e da 

competição é mais importante em condições de velocidade média a intermediária e dentro das guildas 

alimentares. 
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3. Material e Métodos 

3.1. Área de Estudo 

O Parque Nacional do Itatiaia (PNI) localiza-se na Serra da Mantiqueira e está integralmente 

inserido no Bioma Mata Atlântica, ao sudeste do Brasil (Figura 3). Seus limites alcançam parte dos 

municípios de Itatiaia e Resende, no estado do Rio de Janeiro, e de Itamonte e Bocaina de Minas, no 

estado de Minas Gerais, totalizando uma área de 28.084,3 hectares (Barreto et al., 2013a). As elevações 

variam entre 540 m no extremo sul do PNI até exatamente 2.791,55 m no Pico das Agulhas Negras. O 

domínio climático predominante é o subquente úmido, onde as temperaturas médias variam entre 15 

ºC e 18 ºC. As florestas da região servem de abrigo para grande diversidade de animais, sendo habitat 

de espécies raras, ameaçadas de extinção e de espécies endêmicas da Mata Atlântica (Barreto et al., 

2013b).  

 

Figura 3. Localização do Parque Nacional do Itatiaia, com destaque para os estados de Minas Gerais e 

Rio de Janeiro. Adaptado de Barreto et al., 2013. 

A hidrografia do PNI é significativa do ponto de vista ambiental e econômico (Barreto et al., 

2013b). Em particular, a parte sul do PNI apresenta grande potencial hídrico para atividades de 

visitação pública, abrigando inúmeras cachoeiras que formam poços à jusante de suas quedas, 

incluindo as cachoeiras Véu da Noiva, do Poranga e a Piscina Natural do Maromba. O rio Campo Belo, 

pertencente a bacia hidrográfica Rio Paraíba do Sul, nasce no Morro do Couto e corta o maciço do 

Itatiaia descendo para sul, formando diversas cachoeiras em seu percurso, sendo considerado o rio 

mais importante da vertente sul do PNI porque atravessa boa parte de sua extensão e é a principal fonte 

de abastecimento da cidade de Itatiaia. 

As coletas foram realizadas em dois tributários do rio Campo Belo, os córregos da Maromba e 

Simon. O trecho de estudo no córrego da Maromba (S22º25,602’ W044º37,088’) situa-se em área de 

grande circulação turística, nas imediações da cachoeira Véu da Noiva. O leito do rio é 

majoritariamente composto de cascalho e seixo, à exceção da região de acesso turístico onde 
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predomina o leito arenoso. O trecho de estudo no córrego Simon, localizado próximo a uma cachoeira 

(S22º26,362’ W044º336,241’), tem seu leito majoritariamente composto de cascalho e seixo.  

Tanto o córrego do Maromba quanto o Simón apresentam uma queda d’água com a formação de 

um poção a jusante, sendo geomorfologicamente semelhantes.  Ambos os trechos apresentam calhaus 

e matacões e a presença de troncos caídos, que aumentam a diversidade de mesohabitats. Os dois 

trechos também possuem integridade das estruturas físicas das margens e da mata ciliar bem como da 

qualidade química da água altamente conservadas, sendo representativos de áreas com baixa influência 

de atividades antrópicas. Para verificar se existe diferença na qualidade química da água entre os 

pontos, foram tomadas as seguintes variáveis ambientes: Oxigênio (mg/L), Temperatura (ºC), 

Turbidez (NTU) e pH. Três réplicas foram obtidas para cada uma destas variáveis. 

3.2.  Coleta de material biológico 

As coletas de macroinvertebrados aconteceram nos córregos supracitados durante o período seco, 

em junho de 2015, devido a maior estabilidade ambiental e ao ciclo de desenvolvimento dos 

organismos, que atingem tamanhos maiores nesta época do ano. As amostragens restringiram-se a 

substratos rochosos expostos a correnteza porque larvas de hidropsiquídeos são muito bem 

relacionadas a este tipo de substrato e meso-habitat.  

Em ambos os pontos de colegas, um trecho de aproximadamente 30 metros por dentro do rio foi 

percorrido a montante fazendo a escolha visual e aleatória de substratos rochosos expostos a 

correnteza. Uma vez escolhido visualmente um substrato rochoso para amostragem, seguia-se com a 

mensuração da velocidade do meso-habitat pelo método de Craig (1987). O método de Craig consiste 

em uma metodologia prática de estimativa da correnteza baseado em duas medidas de altura da água. 

A primeira medida é obtida apoiando uma régua graduada no centro do substrato escolhido, colocando-

a lateralmente a direção da correnteza e aferindo a altura máxima atingida pela água. A segunda medida 

é obtida utilizando a régua graduada apoiada no mesmo ponto, mas voltada de frente para correnteza 

e, novamente, aferindo a altura máxima atingida pela água. As medidas são aplicadas na fórmula para 

a obtenção da estimativa de velocidade: 

𝜈 (𝑚/𝑠) = √19.6 × ℎ1 − ℎ2 

 Para cada amostra também se registrou a presença de hidrófitas no substrato rochoso, nas 

categorias (1) ausente, quando não tinham presença de hidrófitas em nenhuma das faces, (2) 

intermediária, quando foram observadas hidrófitas em aproximadamente 10 % da área da rocha, (3) 

presente, quando hidrófitas representavam a maior parte da área da rocha. O substrato de fundo 

predominante foi categorizado em (1) rochoso, quando as amostras foram obtidas acima de outras 
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rochas, (2) cascalho/seixo, quando o leito era predominante dominados por estes materiais e (3) 

arenoso, quando areia era o sedimento dominante. 

Tendo medido a velocidade da correnteza, revirava-se o substrato rochosos e toda a comunidade 

bentônica era capturada com o auxílio de uma rede coletora de área 900 cm2 e abertura de malha de 

0,2 mm. Para obter uma estimativa de densidade (abundância/área) e tornar as amostras comparáveis 

em termos de comunidade, foi obtida a área da rocha (cm2). Medidas estimadas da área da rocha podem 

ser estimadas com confiança (Bergey e Getty, 2006) a partir do método pelo método de Dall (1979), 

onde C é comprimento da rocha, L é largura e H é a altura, segundo a fórmula: 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 =
𝜋

3
 ∗  (𝐶𝐿 + 𝐿𝐻 + 𝐻𝐶) 

Para obter tais medidas durante a amostragem, foi obtido de cada rocha o maior comprimento (C) 

a partir da face mais de maior superfície, enquanto a largura (L) foi representada pela perpendicular à 

reta de comprimento. A altura (H) foi representada pela distância da base (a face onde as demais 

medidas foram obtidas) até o ponto mais alto da rocha. Uma vez concluída a coleta e as medidas, 

repetia-se o protocolo de amostragem. Para garantir a representatividade de Hydropsychidae nas 

amostras, as coletas continuaram até serem obtidos ao menos 25 amostras com casas deste grupo 

visualmente confirmados. 

As amostras de macroinvertebrados foram acondicionadas em sacos plásticos, fixadas em álcool 

etílico 80% e conduzidas ao laboratório de entomologia da UFRJ. Em laboratório, o material foi triado 

e identificado até o menor nível taxonômico possível com o auxílio de microscópio estereoscópico 

e utilização de chaves (Domínguez et al., 2006; Froehlich, 2007; Merritt e Cummins, 1996; Nieser e 

Melo, de, 1997; Olifiers et al., 2004; Passos, Nessimian e Junior, 2007; Pes et al., 2014; Pes, Hamada 

e Nessimian, 2005). À exceção da família Hydropsychidae, organismos que só puderam ser 

identificados em nível de família foram distribuídos entre os gêneros identificados pertencentes à 

mesma família, respeitando as respectivas proporções de abundância para cada amostra. 

O tamanho dos hidropsiquídeos foi obtido a partir do comprimento do mesonoto com o auxílio de 

um microscópio estereoscópico equipado com lente graduada e, posteriormente, foi realizada a 

conversão para milímetros. O tamanho do mesonoto foi utilizado como medida indireta do tamanho 

corporal dos gêneros encontrados. Indivíduos com a estrutura do mesonoto altamente degradada não 

foram medidos. Os grupos funcionais baseados na forma de alimentação (functional feeding groups; 

FFG) foram atribuídos a cada táxon com base em Baptista et al., (2006), Oliveira e Nessimian (2010), 

Príncipe et al., (2010) e Merritt, Cummins e Campbell (2014) utilizando as seguintes categorias: 

fragmentador, coletor-catador, coletor-filtrador, raspador, predador e sugador-herbívoro. 
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3.3. Tratamento estatístico dos dados 

3.3.1. Analise da relação entre representantes de Hydropsychidae e a velocidade de correnteza 

Testes para comparação de médias foram realizado para verificar a diferença significativa de 

velocidade de correnteza explorada e tamanho corporal para cada um dos representantes de 

Hydropsychidae encontrados nos pontos de coleta. Quando possível, gráficos do tipo box-plot contém 

notchs que exibem o intervalo de confiança em torno da mediana, com base na fórmula 𝑛𝑜𝑡𝑐ℎ =

±1,58
𝐼𝑄𝑅

√𝑛
, onde IQR é o intervalo interquartil e n é o número de réplicas por tratamento. Boxes cujos 

notchs se sobrepõem visualmente representam uma forte evidência de que se falhou em rejeitar a 

hipótese nula de que as médias são iguais. Boxes cujos notchs não se sobrepõem representam fortes 

evidências de que as médias podem ser descritas como significantemente diferentes ao nível de α = 

0,05. Todos os parâmetros foram testados quanto a normalidade por meio do teste de Shapiro & Wilk. 

Dados normais foram sujeitos a um teste T e dados não paramétricos foram sujeitos ao teste U de 

Mann-Whitney-Wilcoxon.  

Para compreender a relação dos indivíduos de diferentes tamanhos com a energia hidráulica o 

tamanho do mesonoto foi plotado em função da velocidade de correnteza, permitindo identificar as 

coortes de tamanho e possíveis relações particulares destas com faixas de velocidade específicas. 

Regressões lineares foram realizadas para testar relações entre as variáveis. Todos os testes, modelos 

lineares e gráficos foram realizadas usando o Software livre R (R Development Core Team, 2015) e 

seguindo os protocolos propostos por Zuur et al., (2011) e Zuur, Ieno e Smith (2011), Crawley (2013). 

Gráficos foram construídos com base em Chambers (1983) e Maindonald e Braun (2010). 

3.3.2. Construção de Modelos Lineares Generalizados para esclarecer o grau de importância de 

espécies engenheiras e variáveis de mesohabitat para a estrutura da comunidade 

Foram utilizados Modelos Lineares Generalizados (GLM; família = Gaussiana) para   investigar o 

relacionamento dos atributos da comunidade de macroinvertebrados em função dos fatores ambientais 

dos meso-habitats (correnteza, predominância do substrato de fundo, tipo de superfície e proporção de 

hidrófitas na rocha) e das características da espécie engenheira analisada (presença e tamanho dos 

representantes de Hydropsychidae). As variáveis e os códigos correspondentes estão descritos na 

Tabela 1.  

Para incluir o tamanho como uma variável, foram criadas categorias baseada na coorte mais 

abundante por amostra para cada Hydropsychidae. As coortes foram obtidas observando os gráficos 

de tamanho do mesonoto e os agrupamentos formados nestes. Para aqueles indivíduos que não 

puderam ser medidos, foi atribuído o valor médio da população e a coorte correspondente a este.  
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Tabela 1. Síntese das variáveis preditoras utilizadas para a seleção de modelos 

 

O conjunto de modelos candidatos saturados estão resumidos na Tabela 2, onde y representa o 

atributo da comunidade bentônica a ser analisado.  

Tabela 2. Conjunto de modelos candidatos saturados para explicar os atributos da comunidade de 

macroinvertebrados bentônicos, onde y representa o atributo da comunidade bentônica a ser analisado. 

Modelo Variáveis consideradas 

1º Modelo nulo y ~ 1 

2º Modelo abiótico y ~ [variáveis dos mesohabitat] 

3º Espécie engenheira y ~ [variáveis dos mesohabitat] + [presença de Hydropsychidae]                                                                                                                

4º Engenheira dominante y ~ [variáveis dos mesohabitat] +  [tamanho Hydropsychidae]  

 

O primeiro atributo da comunidade é a densidade de espécies, isto é, a quantidade de indivíduos 

por unidade de área. O segundo atributo da comunidade é a riqueza de espécies, estimada através de 

métodos de rarefação (individual-based rarefaction) no programa PAST (Hammer, Harper e Ryan, 

2001) a partir dos dados de densidades das espécies. Técnicas de rarefação são antigas em ecologia, 

tendo sido propostas na década de 1960 para comparar a quantidade de espécie quando amostras 

diferem em abundância (Gotelli e Colwell, 2010) e são uma maneira adequada de tornar as unidade 

 Código Tipo Descrição 

Variáveis do mesohabitat: 

 Correnteza Contínua Velocidade da correnteza obtida por amostra 

 Superfície Categórica Tipo de superfície da rocha (lisa/rugosa) 

 Fundo Categórica 
Material predominante no leito (areia/rocha/ seixo e 

cascalho) 

 Musgo Categórica 
Proporção de hidrófitas: ausente, intermediária 

 e presente 

Variáveis Bióticas da Espécie Engenheira: 

 leptop Categórica Presença de Leptonema 

 smicp Categórica Presença de Smicridea 

 macrop Categórica Presença de Macrostemum 

 tLeptonema Categórica Tamanho da coorte mais abundante de Leptonema 

 tSmicridea Categórica Tamanho da coorte mais abundante de Smicridea 

 tMacrostemum Categórica Tamanho da coorte mais abundante de Macorstemum 
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amostrais, com áreas de rochas diferentes, comparáveis. Na prática, a rarefação é uma equação baseada 

na teoria combinatória que calcula o número esperado de espécies para uma subamostra aleatória de 

indivíduos obtidos de um único grande pool de espécies (Gotelli e Colwell, 2001). Um corte linear foi 

realizado à altura de 113 indivíduos. Amostras abaixo desta linha de corte foram desconsideradas na 

análise.  

 Como os representantes de Hydropsychidae foram incluídos como parte da variável preditora, eles 

foram retirados da variável resposta, isto é, suas abundâncias não foram consideradas para obter os 

atributos da comunidade. No entanto, Hydropsychidae que permaneceram identificados a nível de 

família devido ao seu diminuto tamanho constituem uma unidade morfológica e funcional diferente 

daqueles representantes identificados no nível de gênero e, portanto, permaneceram como um 

componente da variável resposta. 

O primeiro modelo é o modelo nulo, que não incorpora informações bióticas ou abióticas coletadas 

e assume que a comunidade não possui relação com a presença da espécie engenheira. O segundo 

modelo pressupõe que a comunidade responde apenas aos fatores ambientais dos meso-habitats. O 

terceiro modelo incorpora a família e os representantes hidropsiquídeos como espécie engenheira e 

assume que a comunidade responde a sua presença e densidade. Informação sobre a organização das 

comunidades de representantes de hidropsiquídeos são escassas, mas é possível que organismos 

maiores agreguem estruturas de abrigo enquanto indivíduos menores se utilizam destas. Por isso, o 

quarto modelo pressupõe que o tamanho dos representantes de Hydropsychidae tem mais potencial de 

explicar os atributos da comunidade do que apenas sua presença.  

Abordagens baseadas na teoria da informação foram utilizadas para selecionar o modelo mais 

ajustado (Burnham e Anderson, 1998). Para cada modelo, foi calculado o Critério de Informação 

Akaike (Akaike Information Criterion; AIC). O modelo com o menor valor de AIC é o que melhor se 

ajusta aos dados observados. O valor mínimo de AIC é subtraído de todos os outros para calcular os 

valores Δ AIC e o peso de Akaike (Akaike’s weight, Wi) para cada modelo. Modelos com diferença de 

AIC < 2 para cada um dos conjuntos foram considerados competitivos. Para determinar a importância 

relativa das variáveis preditoras, foram somamos os valores de Wi de todos os modelos que as contêm. 

Como é recomendável ter o mesmo número de modelos contendo cada variável preditora (Burnham e 

Anderson, 1998), a soma dos pesos foi ponderada pelo número de modelos que contêm essa variável 

para obter o peso de Akaike por parâmetro (Wp), como sugerido por Kittle et al., (2008). As análises 

seguiram a abordagem proposta por Crawley (2013) e Faraway (2004, 2016). 
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Para clarificar a importância de Hydropsychidae para a comunidade, uma análise de espécies 

indicadoras (pacote ‘indicspecies’) foi conduzida para identificar associações entre as espécies dentro 

dos blocos com e sem Hydropsychidae (Cáceres, 2013).  Valores de especificidade e sensitividade 

foram obtidos para cada espécie indicadora. A especificidade é a probabilidade que o bloco analisado 

seja o desejado dado que a espécie indicadora foi encontrada. A sensitividade é a probabilidade de 

encontrar tal espécie dentro do bloco analisado. 

3.3.3. Modelos nulos para testar padrões de coexistência 

Foram calculadas duas métricas de co-ocorrência, C score (checkerboard score) e V ratio (variance 

ratio), que têm se destacado como as métricas que melhor evidenciam padrões de organização da 

comunidade em condições de ruído. Para maiores detalhes, o trabalho de Gotelli (2000) promove uma 

extensa discussão da performance destes índices.  

Os indices são calculados a partir de tabelas contendo dados de presença e ausência das espécies 

organizados nas linhas em relação a cada uma das rochas (amostras) organizados nas colunas. C Scores 

foram popularizados por Stone e Roberts (1990) como uma medida do quanto duas espécies são 

segregadas em um conjunto de locais. Portanto, quanto maior este índice, menor é a co-ocorrência de 

um par de espécies. Para cada par de espécies únicas, o C-score é calculado como 𝐶 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =

(𝑅𝑖 − 𝑆)(𝑅𝑗 − 𝑏) ,onde S é o número de sites em que cada espécie ocorre e Ri e Rj são o número de 

ocorrências das espécies i e j. V-ratio tornou-se popular por Schluter (1984) como uma medida de 

estrutura das comunidades. A V-ratio é a variância das somas das colunas (riqueza de espécies por 

local) em relação a soma das variâncias das linhas (ocorrência de espécies em relação a sites). A relação 

é igual a 1 se a covariância média entre pares de espécies for 0. No caso de covariância positiva ou 

negativa entre pares de espécies, a V-ratio é menor ou maior que 1, respectivamente. 

Os valores observados para os índices foram comparados com o índice simulado obtido a partir de 

5000 comunidades nulas montadas aleatoriamente pelo algoritmo fixo-fixo (fixed-fixed) e fixo-

equiprovável (fixed-equiprobable), popularmente denominados sim 9 e sim 2. Nos modelos fixed-

fixed, as somas da linha e da coluna da matriz original são preservadas. Então, cada comunidade após 

aleatorizada possui o mesmo número de especies da comunidade original (coluna fixa) e cada espécie 

ocorre com a mesma frequência da comunidade original (linha fixa). No algoritmo fixes-equiprobable, 

os elementos em cada linha da matriz são embaralhados, sem restrições nos totais de colunas. As 

ocorrências de cada espécie são aleatoriamente distribuídas entre as amostras, sem limites de 

quantidades de máxima (Gotelli, 2000; Gotelli e Rohde, 2002). Observe que no modelo fixed-fixed, os 
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valores totais das linhas e colunas não se alteram e, por isso, V-ratio não pode ser calculado para este 

algoritmo. 

Uma vez que cada conjunto de comunidades nulas foi criado, foram obtidos os índices de co-

ocorrência para cada uma das 5000 comunidades nulas e gerou-se um histograma dos valores 

estimados dos índices. Este histograma representa a distribuição dos índices de ocorrência sob a 

hipótese nula. Por fim, foi calculada a probabilidade da cauda conter o índice observado ou um valor 

mais ao extremo por meio de uma análise de Monte Carlo. Em uma comunidade estruturada por fatores 

negativos (por exemplo, a competição), valores observados serão maiores que os simulados para o C 

score e valores observados serão menores que os simulados para o V-Ratio. As análises foram 

conduzidas no R Software com o pacote EcoSim R, uma versão open source do projeto Ecosim 

Software Project. Um material extenso é encontrado no endereço eletrônico do pacote, em 

http://ecosimr.org/index.html.  

Estas analises foram realizadas para toda a comunidade em diferentes condições de energia 

hidráulica. Para estas análises, a variável contínua velocidade de correnteza foi convertida em uma 

variável categórica com três estados: (1) baixa, quando abaixo de 0,45 m/s2; (2) intermediária, quando 

entre 0,46 e 0,90 m/s2; (3) alta, quando os valores excedem 0,91 m/s2. Também foram analisadas as 

sub-comunidades constituídas por grupos funcionais de alimentação. 

4. Resultados 

4.1. Estrutura da comunidade de macroinvertebrados e dos locais de coleta 

Variáveis ambientais dos pontos de coleta são apresentadas na Tabela 3. Os valores médios não 

diferiram significativamente entre os locais. 

Tabela 3. Variáveis ambientais nos pontos de coleta. Valores de p estão associados ao teste-t de Student.  

 Oxigênio (mg/L) Temperatura (ºC) Condutividade (mS) pH 

Véu da Noiva 9,39 11,80 2,33 7,93 

Simon 10,86 12,23 3,00 7,23 

Significancia p = 0,3252 p = 0,5645 p = 0,6667 p = 0,1127 

 

Foram coletadas 53 amostras no córrego véu da noiva e 63 amostras coletadas no córrego 

Simon, totalizando 116 amostras. Ao todo foram coletados 4904 indivíduos e 3899 indivíduos nos 

pontos de coleta, respectivamente, somando 8803 organismos identificados em 116 unidades 

morfológicas operacionais, com evidente diversidade de grupos funcionais tróficos (Erro! Fonte de 

referência não encontrada.). Foram encontrados 96 representantes do filo Platyhelminthes da classe 
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Turbellaria (1,10 %), 4 indivíduos de Annelida da classe Hirudinea (0,05 %) e 8703 indivíduos do filo 

Artrophoda, representado por 2 indivíduos de Crustacea (0,02%), 18 indivíduos de Acari (0,2 %) e, 

majoritariamente, por 8683 indivíduos da classe Insecta (98,64%). 

Tabela 4. Taxóns de macroinvertebrados aquáticos encontrados nos pontos de coleta, seu grupo 

funcional de alimentação (Function Feed Group, FFG) e sua abundâncias correspondentes. 

Classe/ 

Ordem 
Família Táxon Cód FFG 

Abun

d. 

Turbellaria           

    Turbellaria tur Coletor-catador 96 

Hirudinea           

    Hirudinea hir Predador 4 

Acari           

    Acari hid Predador 18 

Crustacea           

 
 Amphipoda amp Fragmentador 1 

    Crustacea cru Fragmentador 1 

Odonata           

 Anisoptera Anisoptera_tipo1 ani Predador 2 

 
 Gomphidae gon Predador 1 

   Libelludae lib Predador 10 

 Zigoptera Calopterygidae cal Predador 18 

  Megapodagrionidae meg Predador 2 

    Zigoptera_tipo1 zig Predador 16 

Ephemeroptera       

 Baetidae Americabaetis ame Coletor-catador 112 

  Baetodes bae Raspador 371 

  Camelobaetidius cam Raspador 3 

   Cloeodes clo Coletor-catador 5 

 Euthyplociidae Campylocia cpl Coletor-catador 2 

 Leptohyphidae Leptohyphidae lpthy Coletor-catador 70 

 Leptophlebiidae Farrodes far Coletor-catador 254 

  Thaurolodes tha Coletor-catador 109 

  Hermanella her Coletor-Filtrador 60 

  Massartela mas Coletor-catador 3 

    Needhamella nee Coletor-Filtrador 16 

Plecoptera           

 Gripopterygidae Guaranyperla gua Fragmentador 54 

  Gripopterix_tipo1 gri1 Fragmentador 20 

  Gripopterix_tipo2 gri2 Fragmentador 8 

  Paragripopterix par Fragmentador 117 

   Tupipela tup Fragmentador 9 

 Perlidae Kempnyia kem Predador 9 

    Anacroneuria ana Predador 170 

Heteroptera           

 Helotrephidae Neotrephis neot Predador-perfurador 12 
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 Naucoridae Cryphocricos cry Predador-perfurador 88 

   Limnocoris lim Predador-perfurador 27 

 Pleidae Pleidae ple Predador-perfurador 3 

 Mesoveliidae Mesovelidae mes Predador-perfurador 1 

  Veliidae Rhagovelia rha Predador-perfurador 113 

Megaloptera           

  Corydalidae Corydalus cor Predador 14 

Coleoptera           

 Dryopidae Dryopidae dry Fragmentador 4 

 Dytiscidae Dytiscidae dyt Predador 6 

 Elmidae Austrolimnius_ aus Raspador 3 

  Cylloepus cyl Raspador 2 

  Heterelmis_larva het Coletor-catador 138 

  Heterelmis_adulto heta Raspador 71 

  Hexacilloepus hex Raspador 10 

  Hexanchorus hxn Coletor-catador 25 

  Macrelmis_adulto maca Raspador 42 

  Macrelmis_larva mac Coletor-catador 144 

  Microcylloepus_adulto mic Raspador 5 

  Neoelmis_adulto neoa Raspador 58 

  Neoelmis_larva neo Coletor-catador 104 

  Phanocerus_adulto phaa Raspador 5 

  Phanocerus_larva pha Coletor-catador 10 

  Promoresia pro Coletor-catador 15 

  Xenelmis_adulto xena Raspador 9 

  Xenelmis_larva xen Coletor-catador 39 

  Elminae_tipo1 elm Coletor-catador 4 

  Elminae_tipo2 elma Coletor-catador 2 

  Elminae_tipo3 elmb Coletor-catador 2 

   Elminae_tipo4 elmc Coletor-catador 2 

 Hydrophilidae Hydrophilidae hphi Predador 1 

 Lutrochidae Lutrochus_adulto luta Raspador 3 

   Lutrochus_larva lut Coletor-catador 1 

 Psephenidae Psephenus pse Raspador 114 

 Scirtidae Scirtidae sci Coletor-catador 3 

  Staphylinidae Staphylinidae sta Predador 5 

Trichoptera           

 

Anomalopsychida

e 
Contulma_tipo1 con Raspador 6 

   Contulma_tipo2 con2 Raspador 1 

 Calamoceratidae Phylloicus phy Fragmentador 74 

 Glossosomatidae Glossomatidae glo Raspador 71 

 Helicopsychidae Helicopsyche hel Raspador 176 

 Hidroptilidae Alisotrichia ali Predador 75 

   Hydroptilidae_tipo1 hyd sugador-herbívoro 46 

 Hydrobiosidae Atopsyche ato Predador 71 

 Hydropsychidae Hydropsychidae hyd Coletor-Filtrador 82 

  Leptonema lep Coletor-Filtrador 102 

  Macrostemum mcr Coletor-Filtrador 36 
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   Smicridea smi Coletor-Filtrador 878 

 Leptoceridae Grumichella grm Raspador 33 

  Nectopsyche nec Fragmentador 4 

  Notalina not Fragmentador 1 

  Oecetis oec Predador 12 

   Triplectides tri Fragmentador 7 

 Odontoceridae Anastomoneuria anast Predador 1 

   Marilia mar Raspador 30 

 Philopotamidae Chimarra chi Coletor-Filtrador 146 

 Polycentropodidae Cyrnellus cyr Coletor-Filtrador 12 

  Polycentropus plc Coletor-Filtrador 3 

  Polyplectropus plp Coletor-Filtrador 43 

 Sericostomatidae Grumicha_larva gru Raspador 123 

    Grumicha_pupa grup Raspador 91 

Lepidoptera           

  Pyralidae Pyralidae Pyr Fragmentador 4 

Diptera           

 Blephariceridae Blephariceridae_tipo1 ble1 Raspador 3 

   Blephariceridae_tipo2 ble2 Raspador 2 

 Ceratopogonidae Ceratopogonidae_tipo1 cer1 Diverso 43 

  Ceratopogonidae_tipo2 cer2 Diverso 1 

  Ceratopogonidae_tipo3 cer3 Diverso 7 

  Ceratopogonidae_tipo4 cer4 Diverso 1 

  Ceratopogonidae_tipo5 cer5 Diverso 1 

   Ceratopogonidae_tipo6 cer6 Diverso 143 

 Chironomidae Chirononinae chi1 Diverso 371 

  Chironomidae_tipo1 chi2 Diverso 30 

  Chironomidae__tipo2 chi4 Diverso 343 

  Orthocladinae_tipo2 chi3 Diverso 944 

  Orthocladinae_tipo1 chi5 Diverso 66 

  Tanypodinae chi6 Diverso 155 

   Tanytarsine chi7 Diverso 307 

 Culicidae Culicidae cul Coletor-Filtrador 1 

 Dixidae Dixidae dix Coletor-catador 4 

 Dolichopodidae Dolichopodidae dol Predador 1 

 Empididae Empididae emp Coletor-catador 87 

 Psychodidae Psychodidae_tipo1 psy1 Coletor-catador 3 

   Psychodidae_tipo2 psy2 Coletor-catador 38 

 Simulidae Simulidium_larva sim Coletor-Filtrador 1374 

   Simulidium_pupa simp Coletor-Filtrador 16 

 Tipulidae Tipulidae_tipo1 tip1 Predador 15 

    Tipulidae_tipo2 tip2 Predador 9 

Pupas não identificadas Pupa pup Diverso 64 

Total         8803 

 

No que se refere à classe Insecta (Figura 4), a ordem Diptera foi a mais abundante, apresentando 

3965 indivíduos (45,04%) distribuídos em 10 famílias e 25 gêneros. Dentre os dípteros, destacam-se 
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as famílias Chironomidae e Simuliidae, cujas abundâncias de 2216 e 1390 indivíduos, 

respectivamente, correspondem a 40,96 % do total de indivíduos coletados. A segunda ordem de maior 

abundância foi Trichoptera (24,13%), com 2124 indivíduos distribuídos 12 famílias e 24 gêneros. O 

gênero Smicridea, pertencente à família Hydropsychidae, possui abundância de 878 indivíduos, 

correspondente a cerca de 41% de todos os tricópteras coletados. 

 

Figura 4.  Abundância de táxons da classe Insecta nos pontos de coleta do PNI. 

A ordem Ephemeroptera foi a terceira mais abundante, com 1005 indivíduos (11,42 %) 

distribuídos com 4 famílias e 11 gêneros, seguida da ordem Coleoptera com 827 indivíduos (9,39 %) 

distribuídos em 8 famílias e 23 gêneros. Coleópteras têm grande contribuição da família Elmidae, com 

abundância de 690 indivíduos, correspondendo a 83,43 % do total de indivíduos coletados dessa ordem 

e 15 do total de gêneros encontrados. A ordem Plecoptera foi representada por 387 indivíduos (4,40 

%) distribuídos em 2 famílias e 6 gêneros e a ordem Heteroptera com 244 indivíduos (2,77 %) 

distribuído entre 5 famílias e 6 gêneros. A ordem Odonata foi representada por 49 indivíduos (0,56 %) 

distribuídos em 3 gêneros identificados para cada uma das duas subordens, Anisoptera e Zigoptera. 

Megaloptera e Lepidoptera foram representados por poucos indivíduos, com abundâncias de 14 (0,16 

%) e 4 (0,05 %) indivíduos, respectivamente, distribuídos em apenas 1 família e 1 gênero. Também 

foram identificadas 64 pupas de insetos pertencentes a diferentes ordens. 

Grande parte dos táxons encontrados tem comportamentos complexos de alimentação e exibem 

variação de FFG durante a ontogenia. A Tabela 5 resume o FFG mais representativo para cada unidade 

morfológica identificada durante a sua ontogenia, associando a quantidade de gêneros encontrados e 

abundância correspondente. A maior parte dos indivíduos é coletor-filtrador, com 2769 indivíduos, 
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seguido dos coletores-catadores, com 1272 indivíduos, e dos raspadores, 1232 indivíduos. Os 

predadores e predadores-perfurador possuem abundância de 460 e 244 indivíduos respectivamente. 

Fragmentadores e sugador-herbívoros tem as menores abundâncias, com 304 e 46 indivíduos, 

respectivamente. Ceratopogonidae e Chironomidae somam 2476 indivíduos e estão associados a 

grande diversidade de FFG.  

Tabela 5. Caracterização dos grupos funcionais de alimentação para invertebrados de água doce 

coletados no Parque Nacional de Itatiaia de acordo com o modo de aquisição de alimento. MOPG = 

Matéria Orgânica Particulada Grossa; MOPF = Matéria Orgânica Particulada Fina. 

FFG Tamanho  Recursos alimentares Número de gêneros Abundância 

Coletor-catador < 1 mm MOPF 25 1272 

Raspador < 1 mm 
Algas aderidas ao 

substrato  
23 1232 

Predador > 1 mm Presas vivas 21 460 

Diversos   14 2476 

Fragmentador > 1 mm MOPG 13 304 

Coletor-Filtrador < 1 mm MOPF 12 2769 

Predador-perfurador > 1 mm Presas vivas 6 244 

Sugador-herbívoro < 1 mm 
Algas filamentosas e 

macrófitas 
1 46 

 

4.2. Sobre a relação das espécies engenheiras com a velocidade de correnteza nos locais de 

amostragem: 

Três gêneros de Hydropsychidae coexistem em substratos rochosos: Leptonema Guérin,1843 e 

Macrostemum Kolenati,1859, pertencentes a subfamília Macronematinae, e Smicridea McLachlan, 

1971, pertencentes a subfamília Hydropsychinae. Do total de 116 amostras coletadas em substrato 

rochoso, representantes de Hydropsychidae foram encontradas em 83 amostras (71,55 %) distribuídos 

entre 11 amostras com Macrostemum (9,48 %), 36 amostras (31,04 %) com Leptonema e 74 amostras 

(63,79 %) com Smicridea, totalizando 36, 102 e 878 indivíduos, respectivamente. O espectro de 

velocidade de correnteza durante a coleta variou de 0,19 m/s até 1,50 m/s, com velocidade média de 

0,61 ± 0,32 m/s. Representantes de hidropsiquídeos que não puderam ser identificados a nível de 

gênero devido a fase de desenvolvimento prematura não foram considerados nesta análise porque é 

possível que a escolha de sitio de localização esteja mais relacionada ao sitio de oviposição e não com 

alguma faixa de velocidade de correnteza específica. 

Representantes de Leptonema, Smicridea e Macrostemum ocuparam substratos rochosos com 

velocidade média de correnteza 0,6468 m.s-1 ± 0,28, 0,6429 m.s-1 ± 0,40 e 0,6786 m.s-1 ± 0,35, 
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respectivamente (Erro! Fonte de referência não encontrada.). Não existe diferença significativa 

entre as amostras com a presença ou ausência de Leptonema (Wilcoxon, W = 1182,5, p = 0,1241), 

Smicridea (Wilcoxon, W = 1228, p = 0,0608) e Macrostemum (Wilcoxon, W = 505, p = 0,4963) em 

relação a velocidade de correnteza. 

 

 

Figura 5. Velocidade de correnteza para Leptonema (a esquerda), Smicridea (ao centro) e Macrostemum 

(a direita) encontrados no Parque Nacional de Itatiaia. Devido à baixa representatividade de amostras 

com a presença de Macrostemum, não foi possível representar os nós no gráfico. 

A Figura 6 mostra a porcentagem acumulada de amostras com a presença de cada gênero de 

Hydropsychidae em relação a velocidade da correnteza. Existem grandes área de sobreposições nos 

espectros de uso da correnteza, sugerindo que os três gêneros coexistem nas mesmas regiões de energia 

hidráulica e que utilizam todo o espectro de velocidades de correnteza obtido. 

 

 

Figura 6. Porcentagem acumulada dos representantes de Hydropsychidae em um gradiente de 

velocidade de correnteza. 
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Não foi encontrada uma relação linear para as densidades de Macrostemum (R2 = 0,007004, p 

= 0,8067), Leptonema (R2 = 0,009421, p = 0,5733) e Smicridea (R2 = 0,00377, p = 0,6035) em função 

da velocidade de correnteza. No que se refere ao tamanho dos hidropsiquídeos, todos os indivíduos 

dos gêneros Leptonema e Macrostemum foram medidos, entretanto, 24 (2,7% do total de indivíduos) 

Smicridea não puderam ser medidos devido ao estado de conservação das estruturas morfológicas e 

foras desconsiderados nas análises, totalizando um total de 864 indivíduos medidos. Macrostemum, 

Leptonema e Smicridea tem tamanho corporal marcadamente diferentes (Figura 7, Kruskal-Wallis,  χ2  

= 329,8, df = 2, p < 2,2e-16)).  

O gênero Leptonema possui os maiores indivíduos, com tamanho médio de 1,77 mm ± 0,49 

variando de 0,6 mm até 2,6 mm. Macrostemum possui tamanho médio de 0,98 mm ± 0,24, com 

variação de 0,3 mm até 1,2 mm. Smicridea possui os menores indivíduos, com tamanho médio de 0,40 

mm ± 0,24 variando de 0,06 mm até 1,76 mm. Não foi encontrada relação linear entre o tamanho 

médio de Macrostemum (R2 = 0,1662, p = 0,2132), Leptonema (R2 = 0,003756, p = 0,7225) e 

Smicridea (R2 =0,001494, p =0,7507) em função da velocidade de correnteza. 

 

. 

Figura 7. Tamanho do mesonoto de representantes de Hydropsychidae no Parque Nacional de Itatiaia 

(Kruskal-Wallis,  χ2  = 329, 8, df = 2, p < 2,2e-16) 
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As Figura 8 e Figura 9 apresentam a distribuição do tamanho do mesonoto em relação a 

velocidade.  

  

Figura 8. Relação entre tamanho do mesonoto (mm) velocidade da correnteza (m/s) para Macrostemum 

(a direita) e Leptonema (a esquerda). As cores representam diferentes classes de tamanhos (coortes) 

identificadas visualmente no gráfico. 

As coortes foram identificadas visualmente na sinalizadas por cores diferentes. Foram 

identificadas visualmente 3 coortes tanto para Macrostemum (0 – 0,5], (0,5 – 0,9], (0,9 – 2]) quanto 

para Leptonema ((0 – 1], (1 – 1,7], (1,7 – 2,6]). As duas maiores coortes de Leptonema e Macrostemum 

demonstram ampla distribuição no espectro de velocidade de correnteza, mas a menor coorte, 

abundância de 4 e 6 indivíduos, respectivamente, está restrita a faixas de velocidade abaixo de 0,7 m/s.  

Para Smicridea, foram identificadas 5 coortes ((0 – 0,2], (0,2 – 0,3], (0,3 – 0,55], (0,55 – 1] e 

(1 – 1,8]. Apenas 3 indivíduos pertenciam a esta última classe de tamanho e este foram removidos da 

Figura 9 para facilitar a visualização dos dados. As diferentes coortes de Smicridea identificadas ocupam 

todas as faixas de correnteza, não demonstrando relação com nenhuma faixa de velocidade de 

correnteza em um determinado período de desenvolvimento. 
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Figura 9. Relação entre tamanho do mesonoto (mm) velocidade da correnteza (m/s) para Smicridea. As 

cores representam diferentes classes de tamanhos (coortes) identificadas visualmente no gráfico. 3 

indivíduos pertencentes a maior coorte de Smicridea (1,4 – 1,8] mm foram removidos do gráfico para 

facilitar a visualização. 

4.3. Resultado da seleção de modelos 

A Tabela 6 apresenta os resultados dos modelos lineares generalizados para a riqueza de espécies 

área e o modelo nulo correspondente. Um corte linear foi aplicado na riqueza de espécies a altura de 

131 indivíduos devido a técnicas de rarefação e, por isso, 8 amostras foram retiradas. Os melhores 

modelos obtidos incluem as variáveis relacionadas a presença e ausência dos representantes de 

Hydropsychidae associada as três variáveis de mesohabitat, correnteza, superfície e tipo de fundo, que 

variam em seu grau de importância. Apenas modelos com diferença de AIC < 2 foram apresentados, 

mas os demais modelos encontram-se nos anexos 1 e 2. 

Tabela 6 Seleção de Modelos para a riqueza considerando diferentes variáveis preditores; 

Modelos K AICc D AICc wi 

M1 = glm(y ~ 1) 2 748,3271 32,52 0 

glm(y ~ leptop + macrop + smicp + correnteza) 6 715,8057 0 0,190224 

glm(y ~ leptop + macrop + smicp) 5 716,6942 0,89 0,121994 

glm(y ~ leptop + macrop + smicp + correnteza + superficie) 7 717,4588 1,65 0,083234 

glm(y ~ leptop + macrop + smicp + fundo) 7 717,6086 1,80 0,077228 

glm(y ~ leptop + macrop + smicp + correnteza + fundo) 8 717,9592 2,15 0,064811 
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No que se refere a importância de cada variável medida (Tabela 7), a presença dos 

representantes de Hydropsychidae se destacam com maiores valores de Wp, acima de 0,78. A 

velocidade de correnteza tem pesos intermediários de Wp = 0,53, enquanto demais variáveis de 

tamanho dos representantes apresentam os menores pesos, abaixo de 0,10. 

Tabela 7. Relevância das variáveis preditoras utilizadas na seleção de modelos em relação a riqueza de 

espécies 

Variáveis Código Peso Número Wp 

Presença de Macrostemum macrop 0,898983 48 0,018729 

Presença de Leptonema leptop 0,888203 48 0,018504 

Presença de Smicridea smicp 0,717146 48 0,014941 

Correnteza correnteza 0,53774 75 0,00717 

Predominância do Leito fundo 0,268219 75 0,003576 

Tipo de superfície superficie 0,265458 75 0,003539 

Proporção de Hydrophita musgo 0,100956 75 0,001346 

Tamanho de Leptonema tLeptonema 0,092709 48 0,001931 

Tamanho de Macrostemum TMacrostemum 0,092594 48 0,001929 

Tamanho de Smicridea tSmicridea 0,01643 48 0,000342 

 

Reforçando o resultado da seleção de modelos, a riqueza de espécies está diretamente 

relacionada a velocidade de correnteza (Figura 10), mas a relação é muito pouco explicativa (r2 = 0, 

04244, p = 0, 032).  

 

Figura 10. Relação da velocidade de correnteza em relação a riqueza de espécies de macroinvertebrados 

(r2 = 0, 04244, p = 0, 032), onde símbolos vermelhos representam amostras com superfícies rugosas e 

símbolos preto representam amostras com superfície lisa. 
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Não houve diferença significativa da riqueza de espécie (W = 569, p = 0,7222) e da densidade 

de indivíduos (W = 639, p = 0,5654) em relação ao tipo de superfície das rochas, mas esta avaliação é 

pouco representativa porque apenas 11 amostras foram obtidas em amostras lisas. Estas amostras estão 

representadas com símbolos de cor preta nos gráficos das figuras Figura 10 e Figura 12 enquanto 

símbolos vermelhos são amostras em rochas com superfície rugosa, ambos são altamente dispersos e 

não apresentam relação clara com as variáveis preditoras. 

 Do total de amostras que foram mantidas após a rarefação, 79 continham Hydropsychidae e 

29 não continham. A riqueza de espécies demonstrou-se significativamente diferentes nestes dois 

conjuntos de amostras (W = 650, p = 0,0006004), como apresentado na Figura 11. A quantidade média 

de espécie para amostras com Hydropsychidae foi de 18,24, aproximadamente 30 % a mais do que a 

média de espécies encontradas em rochas sem Hydropsychidae (12,64). 

 

Figura 11. Diferença de riqueza entre amostras com presença e ausência de Hydropsychidae (W = 650, p 

= 0, 0006004) 

A Tabela 8 apresenta os resultados dos modelos lineares generalizados para a densidade de 

espécies e o modelo nulo correspondente. As variáveis de tamanho dos representantes de 

Hydropsychidae aparecem nos modelos mais representativos, acompanhada das variáveis de 

mesohabitat superfície, correnteza e tipo fundo. 

Tabela 8. Seleção de Modelos para a densidade considerando diferentes variáveis preditoras; 

Modelos K AIC D AIC Wi 
M1 = glm(y ~ 1) 2 1960,48 45,22 0 
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glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + tSmicridea + superficie) 12 1915,264 0 0,3190 
glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + tSmicridea + correnteza + superficie) 13 1916,736 1,47 0,1528 
glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + tSmicridea) 11 1916,825 1,56 0,1461 
glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + tSmicridea + fundo + superficie) 14 1916,999 1,73 0,1340 
glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + tSmicridea + correnteza) 12 1918,426 3,16 0,0656 

 

No que se refere a importância de cada variável preditora ( 

Tabela 9), as variáveis de tamanho dos representantes de Hydropsichidae possuem o maior peso, 

acima de 0, 97. O tipo de superfície é a variável de mesohabitat de maior peso (Wp = 0,66). A demais 

variável tem pouco peso na seleção e modelos, com valores abaixo de 0,2. 

  

 

Tabela 9. Seleção de Modelos para a densidade de espécies por amostra considerando diferentes 

variáveis preditoras 

Variáveis Código Peso Número Wp 

Tamanho de Leptonema tLeptonema 0,9945 48 0,0207 

Tamanho de Smicridea tSmicridea 0,9802 48 0,0204 

Tamanho de Macrostemum tMacrostemum 0,9703 48 0,0202 

Tipo de Superfície superficie 0,6678 75 0,0089 

Correnteza correnteza 0,2623 75 0,0035 

Predominância do Leito fundo 0,2296 75 0,0031 

Proporção de Hidrófitas musgo 0,0640 75 0,0009 

Presença de Leptonema leptop 0,0054 48 0,0001 

Presença de Smicridea smicp 0,0045 47 0,0001 

Presença de Macrostemum macrop 0,0042 48 0,0001 

 

 A Figura 12 apresenta a relação entre a densidade de macroinvertebrados e o tamanho do 

Hydropsychidae (p = 0,0007049), que está representado pelo maior tamanho de Hydropsychidae 

encontrado na amostra, mas o potencial de explicação da variável preditora permanece baixo (r2 = 

0,1329)   
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Figura 12. Relação da densidade de macroinvertebrados com tamanho de Hydropsychidae na rocha, 

representado pelo representante da família com o maior tamanho do mesonoto (r2 = 0,1329, p = 

0,0007049), onde símbolos vermelhos representam amostras com superfícies rugosas e símbolos preto 

representam amostras com superfície lisa. 

 

A análise de espécies indicadoras revelou espécies associadas a cada um dos blocos (Tabela 10). 

Libellulidae e Pyralidae foram associadas a rochas que não continham Hydropsychidae, mas a 

abundância destes organismos é pequena com 4 e 10 indivíduos respectivamente. Embora as 

especificidades sejam altas para ambos, a sensitividade é baixa. A análise também revelou que 

Grumicha, Atopsyche, Tupirpela, Cryphocricos, Chimarra, Macrelmis (larva e adulto), Heterelmis 

(adulto), Orthocladiinae_tipo1 e Limnocoris estão associados a rocas com Hydropsychidae. 

Novamente, as especificidades são altas, mas a sensitividades está abaixo de 0,5. 

 

Tabela 10. Análise de espécies indicadoras para rochas com e sem Hydropsychidae 

 
Especificidade Sensitividade Significância 

Libellulidae 0,79048 0,18182 0,032 

Piralidae 1,000 0,09091 0,024 

Grumicha 1,000 0,4578 0,001 

Atopsyche 0,9001 0,3976 0,002 

Turpipela 0,8348 0,3735 0,008 

Cryphocricos 0,9185 0,3373 0,010 

Chimarra 0,8439 0,3614 0,028 

Macrelmis 0,8711 0,3373 0,027 

Hydropsychidae (pequenos) 0,9128 0,2771 0,038 
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Heterelmis adulto 0,8116 0,2892 0,044 

Orthocladiinae_tipo1 0,8291 0,2771 0,048 

Macrelmis adulto 0,9422 0,2410 0,016 

Limnocoriss 0,9118 0,1807 0,049 

 

4.4. Modelos nulos para a coexistência e sobreposição de nichos 

Os resultados da análise dependem do algoritmo utilizado (Tabela 11). Para algoritmo Sim 9 

considerando a matriz de todas as espécies não existe diferença real entre o C Score observado e o 

simulado (108,56 > 107,97; p > 0,005). Considerando as análises em velocidade diferentes, valores de 

C- Score para Sim 9 em velocidade baixa apresentam índice observado maior do que o simulado 

(34,158 > 33,568; p<0,001), mas seus valores são muito próximos. Embora a relação se inverta para 

velocidades media (16,79 < 16,836) e para velocidades altas (5,2596 < 5,2746), os valores de p não 

foram significativos. O algoritmo Sim 2, ao contrário, indicou valores simulados maiores que os 

observados em todas as categorias analisadas, com valores de p significativos em todas as situações. 

No que se refere a V-ratio, os valores simulados giram em torno de 1 e são significativamente menores 

do que os observados para a matriz com todas as espécies bem como para as diferentes categorias de 

velocidade.  

Tabela 11. Valores de C Score e V-ratio obtidos para diferentes matrizes de espécies, com as variâncias 

correspondentes   

Index 
Matriz de  

Espécies 

 Scores  

n Obs Sim9 p Sim2 p 

C score        

 Todas as espécies 116 108,56 107,97 ± 0,146 na 153,36 ± 0,501 P<0,01 

 Velocidade baixa 56 34,16 33,51 ± 0,042 p < 0,01 44,05 ± 0,103 P<0,01 

 Velocidade média 38 16,79 16,84 ± 0,012 na 23,33 ± 0,036 P<0,01 

 Velocidade alta 22 5,26 5,27 ± 0,004 na 9,69 ± 0,009 P<0,01 

V-ratio        

 Todas as espécies 116 10,67 Não se aplica  1,001 ±0,018 P<0,01 

 Velocidade baixa 56 8,166 Não se aplica  0,996 ± 0,034 P<0,01 

 Velocidade média 38 9,855 Não se aplica  1,000 ± 0,052 P<0,01 

 Velocidade alta 22 17,08 Não se aplica  0,998 ± 0,095 P<0,01 

 

Quando a análise ocorre dentro dos grupos funcionais de alimentação (Tabela 12), os padrões 

encontrados anteriormente se repetem.  
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Tabela 12. Valores de C Score e V-ratio obtidos para diferentes matriz de espécies com base em suas 

guildas, com as variâncias correspondentes. 

Index 
Matriz de  

Espécies 

 Scores  

n Obs Sim9 p Sim2 p 

C score        

 Coletor-catador 25 113,41 112,86 ± 0,72 na 165,05 ± 11,15 p>0,01 

 Coletor-filtrador 13 134,82 132,23 ± 6,43 na 231,44 ± 77,25 p>0,01 

 Predadores 27 70,843 70,258 ± 0,63 na 84,82 ± 3,33 p>0,01 

 Raspador 23 115,4 112,06 ± 1,04 P<0,01 145,5 ± 12,47 p>0,01 

 Fragmentador 13 36,372 37,262 ± 1,03 na 61,30 ± 10,69 p>0,01 

V-ratio        

 Coletor-catador 25 3,27 Não se aplica  1,00 ± 0,02 p>0,01 

 Coletor-filtrador 13 2,67 Não se aplica  1,00 ± 0,02 p>0,01 

 Predadores 27 2,17 Não se aplica  1,00 ± 0,02 p>0,01 

  Raspador 23 2,31 Não se aplica  1,00 ±0,02 p>0,01 

 Fragmentador 13 2,04 Não se aplica  1,00 ± 0,015 p>0,01 

Para o algoritmo Sim 9, apenas a análise dos raspadores apresentou valores de p significativos, 

mas o índice esperado é muito próximo do observado (115,4 > 112,06). Para o Sim2 valores simulados 

são significativamente superiores aos observados em todas as guildas bem como para toda a 

comunidade.  No que se refere à V-ratio, os valores simulados novamente giram em torno de 1 e são 

significativamente menores do que os observados para todas matrizes testadas. 

5. Discussão 

5.1. Sobre a estrutura de tamanho dos Hydropsychidae encontrados nos locais de amostragem: 

O regime hidrológico é um fator limitante significativo para a estrutura das comunidades 

lóticas, com papel fundamental na distribuição de muitos táxons aquáticos, como peixes (Poff e 

Zimmerman, 2010) e macroinvertebrados aquáticos (Hart e Finelli, 1999; Jowett, 2003; Mérigoux e 

Dolédec, 2004; Sagnes, Mérigoux e Péru, 2008). Condições hidráulicas têm efeitos diretos causados 

por pulsos de inundação e forças de arrasto (Junk, Bayley e Sparks, 1989) e  indiretos, como aumento 

de forças abrasivas e siltação (Couceiro et al., 2010; Holomuzki e Biggs, 2003) bem como mediando 

a disponibilidade de material orgânico particulado (Hintz e Wellnitz, 2013). 

O conhecimento taxonômico e da história natural de macroinvertebrados aquáticos sugere 

grande diversidade de estratégias para sobreviver em áreas de correnteza, que variam de adaptações 

morfológicas, como o achatamento do corpo (Segura, Siqueira e Fonseca-Gessner, 2013) ou o 
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desenvolvimento de estruturas como garras, a mecanismos comportamentais, como o uso de recursos 

disponíveis do ambiente como refúgios ou possíveis estratégias de deriva (Mazzucco et al., 2015).  

No caso de Trichoptera, a capacidade de construção de abrigos de muitas espécies é uma 

estratégia sofisticada para garantir a sobrevivência, com particularidade para Hydropsychidae, cujos 

representantes são filtradores reconhecidos por construir abrigos que excedem em muitos milímetros 

o seu próprio tamanho corporal. Embora ainda não se saiba se a construção de abrigos em Trichoptera 

tem como função evolutiva primária aumentar a eficiência respiratória e/ou evitar a predação (Otto, 

2000; Otto e Johansson, 1995), há amplo reconhecimento de que os abrigos são necessários para o 

modo de vida dos representantes de Hydropsychidae e, portanto, tais estruturas devem suportar o 

estresse ambiental causado por diferentes variáveis hidráulicas. Além dos abrigos, as larvas de 

Hydropsychidae possuem fortes garras tarsais e nas falsas pernas posteriores para agarrar em substratos 

rochosos, uma clara adaptação morfológica para ambientes de correnteza. 

Particularmente para os hidropsiquídeos, que são coletores-filtradores, a correnteza está 

diretamente relacionada à entrada de matéria orgânica, portanto, a escolha de um local adequado 

depende de um balanço entre o custo metabólico de viver em áreas de correnteza e suas exigências 

morfológica os benefícios da entrada contínua de alimento. Nos riachos estudados, no Parque Nacional 

de Itatiaia, três gêneros de Hydropsychidae (Smicridae, Macrostemum e  Leptonema) coexistem, um 

padrão já esperado baseado no levantamento de adultos desta mesma região (Dumas e Nessimian, 

2012). Entretanto, os dados sugerem que os três gêneros de hidropsiquídeos coexistem também em sua 

distribuição dentro das áreas de correnteza e não se especializaram cada qual em uma faixa específica 

de velocidade (Figura 5; Figura 6).  

Padrões de coexistência em Trichoptera, mesmo dentro do mesmo grupo funcional, são 

conhecidos. No trabalho clássico de Malas e Wallace (1977), a coexistência de três tricópteros através 

da microdistribuição em substratos rochosos permite a utilização de um amplo espectro de velocidades 

de corrente: enquanto Parapsyche cardis é encontrada associada a altas velocidades na superfície 

superior das rochas, Diplectrona modesta e Dolophilodes distinctus são encontradas sob rochas 

associadas a baixas velocidades. Ainda segundo Malas e Wallace (1977), a diversidade evolutiva dos 

filtradores impedem perdas de energia e nutrientes a jusante, pois a consequente multiplicidade de 

tamanhos de malhas e abrigos permitem a captura de partículas de diferentes classes de tamanho e 

torna-as disponíveis para reingestão. 

Um processo semelhante de micro distribuição pode estar ocorrendo para os Hydropsychidae 

do bioma Mata Atlântica. O tamanho corporal médio dos três gêneros é significativamente diferente 
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(Figura 7), o que pode representar características de abrigos e tamanho da malha da rede de captura 

diferentes, com implicações no padrão de captura de partículas de matéria orgânica. Dentre os gêneros 

encontrados, Macrostemum tem sido tradicionalmente associado a leitos arenosos, construindo abrigos 

com sedimentos finos. Larvas deste gênero possuem abrigos elaborados semienterrados na areia ou 

em troncos, com duas “chaminés” em forma de Y, em níveis diferentes, permitindo a entrada e saída 

de água, possuindo em seu interior uma rede de captura de matéria orgânica muito fina. Enquanto as 

medidas de velocidade da água são uma boa estimativa média da correnteza passando sobre a rocha, é 

esperado que a velocidade da correnteza seja reduzida em regiões mais abaixo das rochas, onde larvas 

de Macrostemum constroem seus abrigos. Além disso, redes de malha menores são mais eficientes na 

extração de numerosas pequenas partículas suspensas na água e requerem menos água a ser filtrada 

(Malas e Wallace, 1977), suportando a ideia de que Macrostemum seleciona regiões do substrato 

rochoso com menor correnteza. Por isso, a relação entre a velocidade de correnteza para este grupo 

pode não ser tão clara. 

As larvas dos gêneros Leptonema e Smicridea constroem abrigos fixos de fragmentos vegetais 

e sedimentos mais grosseiros, especialmente areia, com uma rede de captura de alimento, mas também 

parecem ocupar regiões diferentes das rochas. Smicridea são comumente observados expostos na 

superfície superior das rochas, enquanto Leptonema parecem escolher locais mais abrigados, incluindo 

a construção de abrigos entre duas rochas (observação pessoal). Larvas de Smicridea têm tamanho 

corporal bem menor comparadas às dos demais gêneros e a malha de suas redes de captura tem sido 

descrita com entrenós mais largos quando comparados com a de Leptonema, refletindo um tamanho 

ótimo para a captura de matéria orgânica diferente. Estudos de biomonitoramento têm revelado que o 

gênero Smicridea tem ampla distribuição e é bem menos sensível a impactos antropogênicos em 

relação aos demais representantes da família. Isto também serve de indicação de que os entrenós de 

suas malhas, sendo mais amplos, não obliteram com tanta facilidade, o que pode representar uma maior 

capacidade de viver em áreas não só de maior velocidade de correnteza, mas de maior abrasividade. 

Ao menos para a diversidade de velocidades de correnteza encontradas nos riachos amostrados, 

todos os gêneros são capazes de explorar uma amplitude grande de habitats Figura 6. Isto sugere que a 

velocidade de correnteza média não é capaz de danificar as estruturas de abrigos e impedir a 

colonização de áreas de correnteza disponíveis. 

A presença de indivíduos relacionados à velocidade da correnteza também tem levado em 

consideração o tamanho corporal, uma vez que este fator está relacionado ao tipo de força que o 

organismo experimenta em um determinado ambiente. O tipo de forças que um organismo 

experimenta, por sua vez, está intimamente relacionado ao número de Reynolds (Statzner et al., 1988). 
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O número de Reynolds é uma medida adimensional obtida por meio do produto da velocidade pelo 

comprimento do corpo dividido pela viscosidade cinemática a uma dada temperatura. Este número 

indica qual tipo de força predomina sobre o indivíduo, onde valores baixos indicam a predominância 

de forças viscosas e valores altos indicam a predominância de forças inerciais. Na prática, significa 

que em ambientes aquáticos, baixos valores de Reynolds significam muita resistência para os 

indivíduos com aumento progressivo da viscosidade sobre o indivíduo com o aumento da superfície 

relativa durante a ontogenia. Nesse sentido, é esperado que algumas larvas de insetos aquáticos 

utilizem áreas cada vez mais lentas enquanto crescem para manter suas condições hidráulicas 

constantes durante o desenvolvimento (Statzner, 1988), e, portanto, que as primeiras coortes de insetos 

aquáticos ocupem áreas fundamentalmente diferentemente das coortes maiores. 

As análises deste trabalho, no entanto, não confirmam este padrão e não suportam uma relação 

clara entre tamanho corporal, instares larvais e velocidade de correnteza. As menores coortes de 

Leptonema e Macrostemum são restritas a baixas velocidades (Figura 8), semelhante ao encontrado 

por Sagnes et al. (2008) para Cheumatopsyche lepida em relação a velocidade de cisalhamento (cm/s). 

Como sugerido por Collier et al., (1995), que estudou Hydrobiosidae de diferentes classes de tamanho, 

estruturas para manter-se na correnteza podem tornar-se gradativamente mais eficientes na ontogenia. 

Larvas de Hydropsychidae têm fortes garras anais, mas é possível que menores indivíduos de 

Leptonema e Macrostemum não tenham desenvolvido tais estruturas com eficiência suficiente para 

ocupar áreas de maior correnteza.  

Larvas de Smicridea não apresentaram relação entre as classes de tamanho e a velocidade. 

Dentre todos os gêneros investigados, Smicridea é o que possui o menor intervalo entre o tamanho 

médio de sua primeira coorte e o de sua maior coorte, descontando aqueles indivíduos com o tamanho 

corporal fora do padrão. Nesse sentido, é possível que sejam organismos com menor necessidade de 

se deslocar para manter o número de Reynolds constante, uma vez que durante a ontogenia este valor 

irá se alterar menos em comparação aos demais. 

Variáveis ambientais simples, essencialmente a profundidade, a velocidade e a rugosidade do 

substrato, têm sido utilizadas para medir variáveis hidráulicas mais complexas, como por exemplo o 

número de Frouder e a tensão de cisalhamento. Estas variáveis têm se mostrado medidas mais fieis do 

grau de estresse gerado por componentes hidráulicos (Brooks et al., 2005; Lloyd e Sites, 2000; 

Mérigoux e Dolédec, 2004; Mesa, 2010; Sagnes, Mérigoux e Péru, 2008). Medidas mais apropriadas 

da turbulência do fluxo, ao invés de somente a velocidade da correnteza, podem ser variáveis decisivas 

para desvendar os padrões em Hydropsychidae. Ademais isso, como indicado anteriormente, a 
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microdistribuição de indivíduos dentro do próprio substrato rochoso indica que tricópteros têm 

capacidade de procurar microespaços adequados a sua sobrevivência. 

Enquanto o registro de adultos sinaliza várias espécies coexistindo no Parque Nacional de 

Itatiaia (Dumas e Nessimian, 2012), indivíduos em estágio larval estão restritos a identificação de 

gêneros. É possível que existam diferenças não morfológicas relacionadas ao abrigo, como tamanho 

da malha e padrão de agregação de sedimentos entre espécies de um mesmo gênero, tornando o padrão 

mais complexo do que a resolução taxonômica deste trabalho foi capaz de mensurar. 

Estudos que investigam a preferência hidráulica de espécies devem considerar diferentes classes 

de tamanho para melhor entender sua estratégia de uso do habitat, mas poucos estudos com insetos 

aquáticos fizeram esta avaliação. Este trabalho procura preencher parcialmente esta lacuna. Embora 

esta análise esteja restrita a um período de tempo limitado e a apenas dois rios, é possível distinguir 

tendências e apontar necessidades futuras porque o intervalo de velocidades de correnteza, apesar de 

estreito, é representativo dos habitats encontrados em riachos tropicais de pequena ordem. Por fim, 

estes dados levantam a questão do quão as variáveis ambientais podem ser importantes para 

organismos com potencial para construtores de nicho. Se as estruturas construídas por hidropsiquídeos 

resistem ao intervalo de velocidade de correnteza natural encontrado comumente em riachos de 

primeira ordem, então, é possível que a correnteza seja um fator de pouca importância neste caso 

particular e que o conhecimento sobre sua micro-distribuição deva focar em variáveis bióticas. 

5.2. Qual a importância de Hydropsychidae para os atributos da comunidade? 

Regimes de fluxo sazonais são importantes na distribuição de macroinvertebrados aquáticos, com 

muitos organismos procurando locais de refúgio, como a zona hiporreica (Mugnai, Messana e Lorenzo, 

di, 2015) e até superfícies rochosas mais estáveis (Matthaei, Arbuckle Chris J. e Townsend, 2000). 

Embora regimes de fluxo sejam sazonais, a velocidade de correnteza é um atributo do regime 

hidráulico com pressão constante sobre a vida das espécies e colonização de habitats dentro de sistemas 

lóticos, forçando indivíduos a adaptações morfológicas e comportamentais, dentre as quais a busca de 

abrigos.  

A história evolutiva da família Hydropsychidae tem grande relação com a presença de seus 

abrigos rochosos e seus representantes mantém modos de vida intimamente associados à sua 

construção e manutenção. A região posterior de tais abrigos, como sugerido na literatura (Cardinale, 

Gelmann e Palmer, 2004), constitui uma área de correnteza reduzida, onde espécies podem encontrar 

refúgio, criando um novo micro-habitat em escala local. Durante sua a ontogenia, hidropsiquídeos 

agregam continuamente materiais orgânicos e inorgânicos e ampliam seus abrigos até atingirem seu 
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tamanho máximo, ao empupar. Para além de sedimentos, como área e cascalho, estes organismos 

podem aderir a suas casas materiais que não ficariam naturalmente retidos sob substratos rochosos, 

como por exemplo galhos, folhas e até sementes. Nesse sentido, tanto para a riqueza de espécies quanto 

para a densidade de indivíduos, a seleção de modelos mostra que as variáveis relacionadas a espécies 

engenheiras são importantes.  

A presença dos três representantes dos Hydropsychidae encontrados no bioma mata atlântica, 

juntamente com a velocidade de correnteza, são as variáveis mais importantes para explicar a riqueza 

de espécies (Tabela 6; Tabela 7). Substratos rochosos com abrigos contém uma diversidade de 

estrutura associadas, que podem incluir desde matéria orgânica até a aumento da complexidade de 

habitat em vários níveis, sustentando uma maior riqueza de espécies, como sugerido pela diferença 

significativa de espécies entre amostras com e sem hidropsiquídeos (Figura 11). Embora nossos dados 

suportem a hipótese de que o número de espécies aumenta com a presença de Hydropsychidae, a 

análise de espécies indicadoras não apresentou padrões claros na identidade destas espécies. 

Onze táxons distribuídos entre várias guildas funcionais apreceram associados à presença de 

Hydropsychidae. Tupiperla é fragmentador enquanto Grumicha e elmideos adultos são raspadores e 

Chimarra são coletores-filtradores. Os demais táxons associados são, basicamente, os predadores 

Atopsyche, Cryphocricos e Limnocoris. Como rochas com Hydropsychidae apresentam maior riqueza, 

é esperado que o número de predadores acompanhe este valor porque eles tendem a acompanhar a 

distribuição de suas presas. A especificidade entre os táxons nas amostras com Hydropsychidae é alta 

(Tabela 10), o que sugere que eles convivem nas mesmas rochas.  

Entretanto, os táxons supracitados são também os mais abundantes nos pontos de coleta e a 

relação estatística existente pode estar mais relacionada ao fato destes organismos serem quase 

universalmente distribuídos dentro dos pontos de coleta do que a uma facilitação real. Reforçando esta 

ideia, a sensitividade para todos os taxóns é baixa (Tabela 10), indicando que as espécies não são 

restritas apenas as amostras com Hydropsychidae. Isto não confirma a ideia inicial de que 

hidropsiquídeos aumentam o número de raspadores e não foi possível identificar uma guilda facilitada 

por estes organismos usando esta abordagem. 

A velocidade de correnteza constitui um dos fatores fundamentais para compreender a estrutura 

das comunidades lóticas, especialmente porque muitos insetos aquáticos têm mortalidade alta 

associada à siltação (Couceiro et al., 2010) . Seguindo esta tendência, a velocidade da correnteza está 

diretamente relacionada a riqueza (Figura 10), embora com capacidade baixa de explicar os padrões 
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encontrados. Como descrito na sessão anterior, a relação da velocidade e espécies deve passar pelo 

tamanho corporal dos indivíduos, mas alguns padrões já são reconhecidos entre estas variáveis.  

No que se refere à densidade de espécies, o modelo mais ajustado tem a contribuição do tamanho 

das espécies e do tipo de superfície, que correspondem as variáveis com maiores pesos (Tabela 8;  

Tabela 9). Ambas correspondem a maneiras indiretas de medir a disponibilidade de áreas de 

refúgio na escala do mesohabitat, onde o tamanho do mesonoto de Hydropsychidae é uma medida 

indireta do tamanho de seus abrigos. Nesse sentido, os dados sugerem que a presença de 

Hydropsychidae e a riqueza estão relacionadas e o tamanho dos abrigos não tem influência na 

quantidade de taxóns disponíveis, mas sim na densidade que estes taxóns podem atingir (Figura 12). 

A maior parte dos substratos rochosos encontrados tanto nas áreas de coleta deste trabalho quanto 

em grande parte dos diferentes ecossistêmicas bentônicos existentes, apresentam diferentes níveis de 

rugosidade, o que tem aumento o interesse em medir a superfície de substrato em uma escala mais 

refinada (Bergey e Getty, 2006). As medidas área da rocha neste trabalho foram estimadas a partir de 

suas dimensões, mas as características da rugosidade de sua superfície foram mantidas como variáveis 

categóricas devido a importância que pequenas reentrâncias e abaulamentos podem ter tanto para o 

aumento da área disponível quanto para a criação de micro habitats. Portanto, apesar do número de 

indivíduos ter sido ponderado pela superfície da rocha é esperado que esta variável continue com 

potencial para explicar a densidade. 

Ecólogos de sistemas lóticos, reconhecendo a natureza heterogênea dos substratos em ambientes 

naturais, foram ativos em investigar o papel da complexidade do habitat para a distribuições da espécie 

(Allan e Castillo, 2007, p. 88), mas não existe uma literatura tão ampla quando o tema é a complexidade 

superficial destes substratos. O reconhecimento de que a rugosidade do substrato rochoso é importante 

para populações é antigo (Clifford, Casey e Saffran, 1992; Downes et al., 1998; Erman e Erman, 1984), 

embora nem sempre este escopo seja analisado e os resultados sejam pouco conclusivos. A rugosidade 

em rochas aumenta a área superficial disponível, o que pode ser particularmente representativo para 

insetos aquáticos de tamanho corporal reduzido, essencialmente dípteros como por exemplo 

Chironomidae, Empididae e Simulidae. Por outro lado, superfícies lisas de rochas aumentam os custos 

metabólicos da vida em áreas correnteza, atuando como filtro para espécies sem estruturas agarrantes 

eficientes ou mesmo tornando a colonização de indivíduos menores, cujas estruturas morfológicas são 

pouco desenvolvidas, mais difícil.  

No teste de Erman e Erman (1984) com três diferentes heterogeneidades de superfície em rochas 

(quartzito muito liso; arenito áspero e uniforme;granito angular e grosseiro), os dados sugerem 
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aumento significativo no número de indivíduos (mas não na quantidade de táxons) com rugosidade 

aumentada, um padrão semelhante ao sugerido pelos modelos deste trabalho. Em substratos 

inorgânicos, entretanto, características superfícies de lenhos, como presenças de ranhuras, não têm se 

revelado uma fonte de variação comparável a influência de outras características específicas locais, 

como a velocidade da água (Angradi et al., 2009). Os dados deste trabalho não permitem inferir 

padrões para a complexidade de superfície devido à baixa representatividade de amostras em rochas 

com superfície lisa, mas as informações obtidas e a literatura apontam que as espécies se associam 

com este fator de maneira complexa e que, juntamente, outras variáveis que influenciam na capacidade 

de aderência dos organismos devem ser analisadas. 

A aderência de indivíduos a substratos tem sido muito associada também à presença de hidrófitas, 

incluindo biofilmes (Ditsche et al., 2014) e macrófitas aquáticas (Kelly et al., 2015), que podem ser 

consideradas espécies engenheiras autogênicas. No caso particular deste trabalho, presença de hidrófita 

teve pouco peso nos modelos tanto de densidade quanto de riqueza. Nos riachos coletados, hidrófitas 

não ocupavam uniformemente o substrato rochoso e a medida de proporção utilizada pode ter sido 

pouco refinada para representar sua real importância para a comunidade. Ademais isso, hidrófitas 

constituem um conjunto amplo de espécies, com diferenças morfológicas grandes entre si e atingindo 

uma variabilidade de tamanho considerável. Podem existir relações estreitas entre taxóns de insetos 

aquáticos e determinadas espécies de hidrófitas, mas esta relação espécie-específica não é perceptível 

na resolução da variável utilizada.  

As análises deste trabalho apontam direções futuras, mas os resultados são pouco conclusivos 

para reconhecer a importância real de tricópteros como espécies engenheiras em ambientes naturais. 

Se padrões em sistemas controlados são claros, nossos dados demonstram que padrões de coexistência 

em riachos naturais e suas interações com fatores ambientais heterogêneos são um desafio para análises 

de espécies engenheiras em ambientes naturais. Mesmo com a tentativa de controlar fatores 

ambientais, separar efeitos tróficos (competição entre filtradores, por exemplo) e a heterogeneidade de 

meso-habitats (rochas mais e menos diversas), a percepção de reais efeitos de engenharias permanece 

como desafio. 

5.3. Modelos nulos para coexistência 

Modelos nulos têm sido uma abordagem usual para entender padrões de coexistências para 

muitos táxons em diferentes ambientes (Gotelli e Rohde, 2002; Kamilar e Ledogar, 2011; Krasnov et 

al., 2010; Meyer e Kalko, 2008; Tiho e Josens, 2007). Embora muito da desconfiança acerca dos 

algoritmos utilizados tenha sido desmistificada (Gotelli, 2000), esta abordagem ainda é um tema 
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controverso do ponto de vista teórico. Padrões segregados de ocorrência podem se resultantes de 

checkerboards ecológicos, como a presença de interações bióticas gerando exclusão competitiva, 

como essencialmente predito pelas regras de montagem de Diamond em 1975.  Também podem estar 

relacionados a checkerboards de habitats, como a sobreposição de nichos de muitas espécies. Muitos 

outros processos ou a mistura deles podem levar espécies a não coexistirem, como por exemplo fatores 

históricos e macroecológicos. 

Neste trabalho em particular, o foco reside em compreender padrões de co-ocorrência em escala 

local, isto é, dentro dos meso-habitats. A HGS supõe que fatores bióticos são relevantes especialmente 

em condições de baixo estresse ambiental. Ambos os locais de coleta representam condições 

ambientais altamente conservadas e deveriam ter sinais de competição estruturando a comunidade, 

mas o grau de importância se alteraria dentro dos diferentes micro-hábitats, com a variável velocidade 

de correnteza como substituto do estresse hidráulico. Por meio do uso de categorias das condições 

abióticas, procuramos fornecer suporte a ideia de que o meio físico foi responsável pela segregação de 

táxons similares. Tendo em vista que a colonização de espaços com alta velocidade de correnteza é 

um desafio para grande parte dos organismos, seria esperado os fatores bióticos fossem menos 

relevantes (CScoreobs < CScoreesp) enquanto fatores bióticos seriam mais importantes em condições de 

velocidade baixa e intermediária (Scoreobs < CScoreesp).  

A interpretação dos resultados passa, parcialmente, pela escolha do algoritmo utilizado. O 

algoritmo Sim9 é mais adequado para este conjunto particular uma vez que eles mantém linhas e 

colunas fixas (Gotelli, 2000), isto é, conserva a mesma quantidade de espécies esperadas para uma 

amostra. A quantidade de espécies esperadas, por sua vez, tem relação com a área da rocha, que diferiu 

entre amostras. O algoritmo Sim2, por outro lado, fixa o total de espécies, mas trata todos os locais 

como equiprováveis (Gotelli, 2000), o que explica os valores tão diferentes obtidos nos dois 

algoritmos. Abordagens que incluem outras variáveis para além de dados de presença e ausência, como 

a abundância (Ulrich e Gotelli, 2010)  e a áreas (Jenkins, 2006) podem ser caminhos para a 

aleatorização dos dados mais representativa. 

Neste trabalho, a abordagem mais tradicional com dados de presença e ausência foi utilizada, 

mas categorias de velocidade de correnteza foram criadas como uma maneira de compreender a 

importância deste fator mediando a relações bióticas da comunidade. Para Sim9, apenas a velocidade 

média obteve resultados significativos, com valores observados ligeiramente superiores aos esperados, 

mas a diferença entre os valores foi pouco representativa e não suporta a existência de um processo 

biológico estruturante. Os valores observados de C Score para Sim2 foi significativamente menor do 

que esperado pelo acaso, sugerindo um forte componente de aleatoriedade na estrutura das 



50 

 

comunidades. Reforçando ainda este padrão, os valores de v-ratio giram em torno de um em todas as 

categorias testadas.  

Gotelli e Mccabe (2002) em uma meta-análise incluindo 96 artigos encontraram que 

homeotérmicos tinham uma tendência a ter comunidades mais estruturadas do que ectotérmicos, a 

exceção das formigas. Estas últimas se aproximaram mais dos resultados encontrados nos 

endotérmicos, ao que estes autores atribuíram à presença de estrutura social e forte competição 

intraespecífica. Dentre outras hipóteses, os autores sugerem que parte da  ausência de padrões claros 

para invertebrados está associada à não separação dos insetos aquáticos em nível funcional (Gotelli e 

Mccabe, 2002, p. 2095), mas nossos dados sugerem que mesmo dentro das guildas não existe um fator 

biótico estruturante. Para Sim9, valores observados foram maiores do que esperado significativamente 

para os raspadores, mas novamente a diferença entre tais valores não é representativa e apontam para 

a ausência fatores biológicos estruturantes. Para Sim2, nem mesmo raspadores foram representativos.  

Modelos nulos analisando padrões de co-ocorrência para macroinvertebrados têm sido analisados 

em escalas regionais. McCreadie e Bedwell (2013) encontraram que o tamanho do rio é importante 

para padrões de co-existência não aleatórios de macroinvertebrados. A análise de Heino (2009) 

acrescentou a dimensão de guildas funcionais e mostrou que macroinvertebrados, particularmente 

predadores, também exibem padrões de co-ocorrência não-randômicos quando os dados são 

ponderados também pelo tamanho do córrego. Embora existam evidencias para padrões de co-

ocorrência na escala regional, não há evidência de que estes padrões se repitam em escalas menores 

(reaches scale), como as utilizadas neste trabalho. 

Em escala local, são poucos os registros de invetigação. Schmera, Eros e Greenwood (2007) não 

encontraram nenhuma evidência de competição entre tricópteros fragmentadores. Evidências de 

exclusão competitiva apareceram apenas quando as análises são conduzidas entre indivíduos do 

mesmo gênero. Figueró et al., (2012) encontrou que C-scores observados eram significativamente 

maiores que os simulado para a comunidade de 12 espécies de Simuliidae encontrados em rios  do 

cerrado brasileiro. Ya’cob et al., (2016) encontraram resultados semelhantes para 35 espécies de 

Simuliidae na Malásia.  

Nesse sentido, a ausência de padrões pode estar relacionada tanto à escala da análise quanto à 

escala de identificação dos indivíduos. As guildas funcionais têm sido historicamente utilizadas em 

estudos de macroinvertebrados e aumentaram muito a compreensão de processos existentes em 

sistemas lóticos (Vannote et al., 1980), mas táxons podem apresentar plasticidade funcional e níveis 

diferentes de especialização que não são refletidos com base apenas nesta classificação (Mihuc, 1997). 
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Análises de grupos funcionais realizadas em regiões tropicais nem sempre associam organismos 

apenas a um grupo funcional, como por exemplo o levantamento realizado por Henriques-Oliveira e 

Nessimian (2010, p. 429). Trabalhos sobre diversidade funcional têm buscado maneiras mais 

detalhadas de incluir informações sobre espécies para dar conta das diferentes afinidades ( ver a 

abordagem fuzzy code; Bis e Usseglio-Polatera, 2004) e buscar maneiras mais refinadas dentro das 

próprias guildas de alimentação pode ser um ponto chave para entender padrões de ocorrência em 

escalas locais. 

Neste trabalho, a maior diversidade de predadores encontra-se em Heteroptera, comumente 

predadores-perfuradores, enquanto os demais representantes da guilda encontrados são predadores 

engolidores. Para além disso, a relação de tamanho predador-presa é reconhecidamente importante 

(Cohen et al., 1996). Existe uma grande diferença de escala de tamanho entre Alisotrichia, o menor 

dos predadores encontrados, os Perlidae, que apresentavam tamanho intermediário, até os maiores 

Corydalus. Enquanto os Heteroptera foram os representantes de maior tamanho corporal encontrado 

nos pontos de coleta, nem os odonatas nem grande parte dos megalópteras presentes encontravam-se 

em suas fases finais de desenvolvimento, de maneira que a seu potencial como predador não é 

diretamente relacionado a sua simples presença. 

 

Para outras guildas ocorrem processos semelhantes, porque grupos funcionais de alimentação 

têm muita relação com “como” os taxóns se alimentam, mas nem sempre a relação de “o quê” é 

alimento é tão clara.  Animais filtradores podem estar associados a áreas da rocha diferentes (ver 

discussão acima) ou especializar-se para coleta de tamanhos específicos de matéria orgânica.. 

Fragmentadores também podem ser divididos em vários subgrupos (Merritt et al., 2014), um dos quais 

brocam madeiras e produtos de liteira, como amfípodes, muitos sericostosmatídeos e gripopterigídeos, 

enquanto fragmentadores herbívoros, notavelmente vários quironomídeos e coleópteros, tendem a 

estar mais associados a macrófitas. Os raspadores foram os únicos a ser significativos para sim9. A 

diferença entre valores esperados e observados era pouco representativa, mas este resultado pode estar 

relacionado ao fato de raspadores constituírem o grupo funcional com maior número de gêneros que 

potencialmente competem, mas a maior parte desta guilda é representada por elmídeos e, portanto, são 

semelhantes morfológica e funcionalmente. A competição intraespecífica pode ter um papel mais 

importante do que a interespecífica e, por isso, a resolução taxonômica pode ser um diferencial. 

Basicamente, os padrões encontrados aqui não apontam para a existência de um processo de 

competição dentro das guildas alimentares estruturando a comunidade, mas isto não indica que tais 

espécies não estejam competindo. O ambiente de coleta era muito heterogêneo e a diversidades de 
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espaços que podem ser ocupados devem limitar a exclusão competitiva. O ponto a ser analisado 

futuramente é o quanto tais espécies possuem a capacidade de plasticidade fenotípica ou de 

deslocamento de caráter que as permitem não se excluírem competitivamente, que é o atributo 

efetivamente medido pelo C Score. 

Zalewski e Werner (2006) observaram que padrões de co-ocorrência em besouros carabídeos 

(Carabidae) estão relacionados à capacidade de dispersão, com macrópteros sendo dispersores 

melhores de distribuição mais aleatória e braquípteros sendo colonizadores mais eficientes e, portanto, 

tendo padrões mais agregados. Mayer e Kalko (2008) observaram padrões de co-existência em 

comunidade de morcegos apenas após a inclusão de variáveis de mobilidade: espécies menos móveis 

devem ser mais propensas a apresentar estrutura não aleatória enquanto espécies de alta mobilidade 

devem levar à composição de conjuntos aleatórios. Isto acontece como uma implicação da teoria da 

metacomunidade (Morin, 2011), onde existe um balanço entre a capacidade de dispersão e de 

colonização, portanto, taxas de colonização comparadas com a persistência local devem ser mais 

elevadas em espécies móveis, enquanto que aquelas com mobilidade limitada devem ser mais afetadas 

pelos processos de extinção local.  

Se para muitos organismos é possível fazer uma matriz de dados de alta mobilidade e outras com 

baixa modalidade (tornando a dispersão uma medida representativa das taxas de colonização/extinção; 

(Jacobson e Peres-Neto, 2010) para macroinvertebrados a situação não é tão simples porque a 

mobilidade está associada (1) escolha por locais de oviposição e (2) à deriva, que por sua vez estão 

relacionadas à existência de pulsos sazonais e à correnteza. 

Existem muitas evidências sugerindo que padrões de colonização mascaram padrões de 

preferência de habitat na distribuição espacial local em rios (Fonseca e Hart, 2001; Thomson et al., 

2016). O nicho ocupado por juvenis é fundamentalmente diferente daquele encontrado para adultos 

em muitos táxons (Nakazawa, 2014). Como variáveis de ontogenia não estão sendo levadas em 

consideração, a presença de indivíduos de primeiro instar em um local reflete a seleção de sites de 

oviposição e não uma escolha de habitat particular. Em outro extremo, a presença de indivíduos de 

último instar pode refletir uma escolha de um habitat ótimo para empupar. Enquanto em uma escala 

regional este fator é irrelevante, padrões locais devem ser sutis e ter grande influência deste fator. 

Os dados de Heino (2013) suportam a ideia de que indivíduos com dispersão ativa na vida adulta, 

como tricópteros, efemerópteros e dípteros de tamanho corporal grande, possuem níveis mais elevados 

de segregação de espécies, principalmente em condições de variabilidade ambiental. Dispersores 

aéreos passivos, como os dípteros de tamanho corporal diminuto, possuem padrões intermediários, 
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mas dispersores aquáticos passivos, essencialmente não insetos como Turbellaria e Hirudinea, têm 

distribuição aleatórias em todas as situações. Transpondo esta informação para uma escala local, 

dispersões passivas dentro da água podem conduzir a padrões aleatórios dentro das comunidades. 

Apenas 2% dos organismos bentônicos sofrem os efeitos da dispersão passiva (Waters (1972), 

como citado em Bilton e colaboradores (2001), mas estes processos são relevantes na dinâmica de 

muitas espécies, onde tais mecanismos são os mais comuns (Lancaster, 2008). Movimentos passivos 

reais em insetos aquáticos são raros porque insetos não são com partículas inanimadas sem controle 

nenhum dos movimentos (Lancaster, 2008), mas métodos comuns envolvem larvas e ovos associados 

a detritos ou massas de algas, foresia, como já registrado na fauna brasileira em Henriques-Oliveira e 

Nessimian (2009) e Roque et al., (2004) e, especialmente, processos de deriva. Os locais de coleta 

selecionados neste trabalho continham quedas d’água próximas, cujos pulsos sazonais de inundação 

conduzem massas d’agua com grande velocidade a jusante e, por isso, estes trechos devem estar 

particularmente sujeitos a processos estocásticos e, consequentemente, à deriva de parte da 

comunidade bentônica. 

Por fim, como sugerido por McCreadie e Bedwell (2013) pode haver um componente de 

comportamento forte na estrutura da comunidade de riachos que tem sido largamente ignorados. 

Embora comportamentos territoriais sejam considerados raros em insetos não sociais, eventos de 

territorialidade já foram registrados para insetos aquáticos, notavelmente larvas de hidroptilídeos 

(Hart, 1985) e odonatos adultos (Suhonen et al., 2008). Da mesma maneira que estas relações negativas 

adicionam camadas de complexidade, também relações positivas como a facilitação. Os dados deste 

trabalho não clarificam qual a relação dos Hydropsychidae e a facilitação, mas a exclusão competitiva 

deve ser dificultada quando mecanismos de facilitação existirem.  

Sendo assim, parece existir grande complexidade dentro das comunidades de 

macroinvertebrados, o que é diferente de assumir completa aleatoriedade. Os dados obtidos neste 

trabalho sugerem que os padrões são aleatórios, mas co-ocorrências em escalas locais devem ser 

consideravelmente mais sutis do que aquelas em escalas regionais. Por isso, a capacidade de detectar 

padrões de co-ocorrência nestas escalas passa por incorporar atributos funcionais nos modelos 

aleatorizados, como medidas mais eficientes de guildas alimentares, locais de oviposição e seleção de 

habitat durante a ontogenia. Os levantamentos destes atributos podem constituir análises futuras deste 

mesmo conjunto de dados. Também é necessário ponderar as variáveis ambientais nesses modelos 

aleatorizados, para além da possibilidade de utilizar matrizes diferentes baseadas em categorias de 

velocidade, como realizado neste trabalho. 
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6. Perspectivas futuras 

Os organismos não experimentam o meio ambiente passivamente, mas criam e definem os locais 

em que vivem: se por um lado a seleção natural força os indivíduos a se adaptar a um conjunto 

particular de condições ambientais, estes também interagem com o entorno e podem alterar suas 

circunstâncias (Lewontin, 1978). Embora os primeiros anos da literatura ecológica tenham focado nas 

interações tróficas, essencialmente a competição e predação, a ação dos organismos no ambiente tem 

assumido gradativa importância (Jones, Lawton e Shachak, 1994, 1997; Wright e Jones, 2006) e agora 

reside dentre as mais importantes perguntas ecológicas (Sutherland et al., 2013). 

Do ponto de vista teórico, o conceito de engenharia vem gradativamente se estabelecendo, mas 

o reconhecimento da importância dos efeitos de engenharia deve se ampliar do ponto de vista 

experimental, especialmente in situ.  O conceito de espécie engenheira é abrangente, de maneira que 

muitos macroinvertebrados lóticos, como simulídeos, quironomídeos e hidropsiquídeos, estão 

incluídos. Hidrófitas também têm sido historicamente consideradas engenheiras autogênicas e, por 

isso, é altamente recomendável que estas variáveis sejam incluídas de maneira detalhada em análises 

futuras. Separar o efeito trófico de cada uma desses organismos dos reais efeitos de engenharia em 

condições de coexistência é um grande desafio para a ecologia de ecossistemas.  

O desenvolvimento de algoritmos cada vez mais sofisticados para modelos nulos tem se 

demonstrado uma abordagem cada vez mais importante para desvendar padrões. Novas abordagens 

têm incluído atributos das espécies (capacidade de dispersão, guildas, etc.), para além de variáveis 

abióticas. Em riachos tropicais, a diversidade de espécies torna a tabela de espécies inflada de zeros e 

rios de grande vazão são mais comuns, mas o fator mais complexo ainda reside na falta de 

conhecimento da fauna local, tanto do ponto de vista funcional quanto do ponto de vista taxonômico. 

A implantação viável de métodos analíticos modernos passa por aumentarmos a nossa base do 

conhecimento sobre a história natural das espécies. 

. 
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7. Conclusões 

 Rochas com hidropsiquídeos apresentam maior riqueza de espécies, entretanto, não foi 

observada uma relação direta dos representantes desta família com táxons específicos ou 

mesmo com alguma guilda. Isto sugere que os abrigos de hidropsiquideos podem ser uma 

opção de refúgio para os táxons presentes, mas não apresentam nenhuma vantagem particular 

em relação a outras estruturas de abrigo já encontradas no meio; 

 As variáveis da espécie engenheira parecem relevantes quando comparadas às variáveis 

ambientais mensuradas, mas ambas têm pouco potencial para explicar os atributos da 

comunidade encontrados nas comunidades de macroinvertebrados. Isto sugere que padrões em 

escala local devem ser muito sutis e que exigem medidas mais específicas do que as variáveis 

utilizadas; 

 Modelos nulos têm grande potencial para avaliar a contribuição de forças biológicas em uma 

comunidade, mas é necessário que características das espécies sejam consideradas para revelar 

padrões mais claros. Nos pontos de coleta, parece existir grande aleatoriedade na comunidade 

de macroinvertebrados, possivelmente relacionada à estocasticidade ambiental associada aos 

locais; 

 O conceito de espécie engenheira é abrangente e deve ser mencionado todas as vezes que este 

processo aumentar o potencial de explicação de um fenômeno complexo. Dado o fato das 

variáveis abióticas serem pouco representativas e aleatoriedade na estrutura das comunidades 

citada acima, é difícil reconhecer o grau de importância que hidropsiquideos. Considerando 

este conjunto de variáveis em particular, advogar pelo potencial de engenharia de ecossistemas 

é relevante porque algum componente da estrutura da comunidade parece estar relacionado à 

presença de hidropsiquídeos; 

 Novas abordagens devem ser realizadas para confirmar o grau de importância de 

hidropsiquideos, considerando outras características das espécies para além dos grupos 

funcionais de alimentação.   
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Anexo 1 - Seleção de Modelos para a riqueza de espécies, com valor de K, AIC e Wi associados. 

Modelos K AIC Wi 

MB62 = glm(y ~ leptop + macrop + smicp + correnteza) 6 715,81 0,1902 

MB78 = glm(y ~ leptop + macrop + smicp) 5 716,69 0,1220 

MB67 = glm(y ~ leptop + macrop + smicp + correnteza + superficie) 7 717,46 0,0832 

MB63 = glm(y ~ leptop + macrop + smicp + fundo) 7 717,61 0,0772 

MB66 = glm(y ~ leptop + macrop + smicp + correnteza + fundo) 8 717,96 0,0648 

MB32 = glm(y ~ leptop + macrop + correnteza) 5 718,17 0,0582 

MB64 = glm(y ~ leptop + macrop + smicp + superficie) 6 718,43 0,0512 

MB79 = glm(y ~ leptop + macrop) 4 719,45 0,0308 

MB69 = glm(y ~ leptop + macrop + smicp + fundo + superficie) 8 719,45 0,0308 

MB37 = glm(y ~ leptop + macrop + correnteza + superficie) 6 719,83 0,0254 

MB68 = glm(y ~ leptop + macrop + smicp + correnteza + musgo) 9 719,98 0,0236 

MB65 = glm(y ~ leptop + macrop + smicp + musgo) 8 720,13 0,0219 

MT32 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + correnteza) 8 720,30 0,0201 

MB33 = glm(y ~ leptop + macrop + fundo) 6 720,42 0,0190 

MB36 = glm(y ~ leptop + macrop + correnteza + fundo) 7 720,49 0,0183 

MB70 = glm(y ~ leptop + macrop + smicp + fundo + musgo) 10 721,07 0,0137 

MT79 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum) 7 721,14 0,0132 

MB34 = glm(y ~ leptop + macrop + superficie) 5 721,20 0,0129 

MB71 = glm(y ~ leptop  +macrop + smicp + superficie + musgo) 9 721,21 0,0127 

MT37 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + correnteza + 

superficie) 

9 721,59 0,0105 

MT33 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + fundo) 9 722,05 0,0084 

MB39 = glm(y ~ leptop + macrop + fundo + superficie) 7 722,27 0,0075 

MT36 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + correnteza + fundo) 10 722,53 0,0066 

MT34 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + superficie) 8 722,54 0,0066 

MB52 = glm(y ~ macrop + smicp + correnteza) 5 722,90 0,0055 

MB38 = glm(y ~ leptop + macrop + correnteza + musgo) 8 723,09 0,0050 

MB1 = glm(y ~ correnteza + fundo + superficie + musgo + leptop + 

macrop + smicp) 

12 723,18 0,0048 

MT39 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + fundo + superficie) 10 723,58 0,0039 

MT62 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + tSmicridea + 

correnteza) 

12 723,67 0,0037 

MB35 = glm(y ~ leptop + macrop + musgo) 7 723,70 0,0037 

MB81 = glm(y ~ macrop + smicp) 4 724,18 0,0029 

MT78 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + tSmicridea) 11 724,21 0,0028 

MB57 = glm(y ~ macrop + smicp + correnteza + superficie) 6 724,59 0,0024 

MB40 = glm(y ~ leptop + macrop + fundo + musgo) 9 724,75 0,0022 

MT67 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + tSmicridea + 

correnteza + superficie) 

13 724,91 0,0020 

MB41 = glm(y ~ leptop + macrop + superficie + musgo) 8 725,01 0,0019 

MT38 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + correnteza + musgo) 11 725,02 0,0019 

MT35 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + musgo) 10 725,22 0,0017 

MT63 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + tSmicridea + fundo) 13 725,41 0,0016 
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MB42 = glm(y ~ leptop + smicp + correnteza) 5 725,41 0,0016 

MB56 = glm(y ~ macrop + smicp + correnteza + fundo) 7 725,51 0,0015 

MT64 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + tSmicridea + 

superficie) 

12 725,55 0,0015 

MT41 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + superficie + musgo) 11 725,89 0,0012 

MB54 = glm(y ~ macrop + smicp + superficie) 5 725,95 0,0012 

MT66 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + tSmicridea + 

correnteza + fundo) 

14 726,02 0,0012 

MT40 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + fundo + musgo) 12 726,24 0,0010 

MB53 = glm(y ~ macrop + smicp + fundo) 6 726,27 0,0010 

MB80 = glm(y ~ leptop + smicp) 4 726,62 0,0009 

MB75 = glm(y ~ correnteza + fundo + superficie + musgo + leptop + 

macrop) 

11 726,72 0,0008 

MT69 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + tSmicridea + fundo + 

superficie) 

14 726,88 0,0007 

MB2 = glm(y ~ leptop + correnteza) 4 726,96 0,0007 

MT65 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + tSmicridea + musgo) 14 727,14 0,0007 

MB58 = glm(y ~ macrop + smicp + correnteza + musgo) 8 727,26 0,0006 

MT68 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + tSmicridea + 

correnteza + musgo) 

15 727,36 0,0006 

MT71 = glm(y ~ tLeptonema  +tMacrostemum + tSmicridea + superficie 

+ musgo) 

15 727,36 0,0006 

MB47 = glm(y ~ leptop + smicp + correnteza + superficie) 6 727,37 0,0006 

MB55 = glm(y ~ macrop + smicp + musgo) 7 727,90 0,0005 

MT75 = glm(y ~ correnteza + fundo + superficie + musgo + tLeptonema 

+ tMacrostemum) 

14 727,95 0,0004 

MT2 = glm(y ~ tLeptonema + correnteza) 6 728,04 0,0004 

MB59 = glm(y ~ macrop + smicp + fundo + superficie) 7 728,12 0,0004 

MB46 = glm(y ~ leptop + smicp + correnteza + fundo) 7 728,16 0,0004 

MB12 = glm(y ~ macrop + correnteza) 4 728,23 0,0004 

MB43 = glm(y ~ leptop + smicp + fundo) 6 728,32 0,0004 

MT70 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + tSmicridea + fundo + 

musgo) 

16 728,36 0,0004 

MB82 = glm(y ~ leptop) 3 728,52 0,0003 

MT12 = glm(y ~ tMacrostemum + correnteza) 5 728,60 0,0003 

MB44 = glm(y ~ leptop + smicp + superficie) 5 728,60 0,0003 

MB7 = glm(y ~ leptop + correnteza + superficie) 5 728,91 0,0003 

MB61 = glm(y ~ macrop + smicp + superficie + musgo) 8 729,03 0,0003 

MT82 = glm(y ~ tLeptonema) 5 729,57 0,0002 

MB60 = glm(y ~ macrop + smicp + fundo + musgo) 9 729,71 0,0002 

MT7 = glm(y ~ tLeptonema + correnteza + superficie) 7 729,74 0,0002 

MB48 = glm(y ~ leptop + smicp + correnteza + musgo) 8 729,82 0,0002 

MB6 = glm(y ~ leptop + correnteza + fundo) 6 729,84 0,0002 

MT1 = glm(y ~ correnteza + fundo + superficie + musgo + tLeptonema 

+ tMacrostemum + tSmicridea) 

18 729,91 0,0002 

MB17 = glm(y ~ macrop + correnteza + superficie) 5 729,93 0,0002 



66 

 

MT52 = glm(y ~ tMacrostemum + tSmicridea + correnteza) 9 729,96 0,0002 

MT83 = glm(y ~ tMacrostemum) 4 730,04 0,0002 

MB83 = glm(y ~ macrop) 3 730,14 0,0001 

MB3 = glm(y ~ leptop + fundo) 5 730,27 0,0001 

MT17 = glm(y ~ tMacrostemum + correnteza + superficie) 6 730,30 0,0001 

MB49 = glm(y ~ leptop + smicp + fundo + superficie) 7 730,33 0,0001 

MB45 = glm(y ~ leptop + smicp + musgo) 7 730,38 0,0001 

MB4 = glm(y ~ leptop + superficie) 4 730,51 0,0001 

MT42 = glm(y ~ tLeptonema + tSmicridea + correnteza) 10 730,56 0,0001 

MB77 = glm(y ~ correnteza + fundo + superficie + musgo + macrop + 

smicp) 

11 730,72 0,0001 

MT81 = glm(y ~ tMacrostemum + tSmicridea) 8 730,96 0,0001 

MB16 = glm(y ~ macrop + correnteza + fundo) 6 731,07 0,0001 

MT16 = glm(y ~ tMacrostemum + correnteza + fundo) 7 731,24 0,0001 

MT4 = glm(y ~ tLeptonema + superficie) 6 731,36 0,0001 

MT6 = glm(y ~ tLeptonema + correnteza + fundo) 8 731,37 0,0001 

MT80 = glm(y ~ tLeptonema + tSmicridea) 9 731,54 0,0001 

MT57 = glm(y ~ tMacrostemum + tSmicridea + correnteza + superficie) 10 731,65 0,0001 

MT14 = glm(y ~ tMacrostemum + superficie) 5 731,83 0,0001 

MB14 = glm(y ~ macrop + superficie) 4 731,93 0,0001 

MB8 = glm(y ~ leptop + correnteza + musgo) 7 732,01 0,0001 

MT13 = glm(y ~ tMacrostemum + fundo) 6 732,02 0,0001 

MT3 = glm(y ~ tLeptonema + fundo) 7 732,06 0,0001 

MB51 = glm(y ~ leptop + smicp + superficie + musgo) 8 732,08 0,0001 

MB50 = glm(y ~ leptop + smicp + fundo + musgo) 9 732,14 0,0001 

MT47 = glm(y ~ tLeptonema + tSmicridea + correnteza + superficie) 11 732,17 0,0001 

MB9 = glm(y ~ leptop + fundo + superficie) 6 732,28 0,0001 

MT56 = glm(y ~ tMacrostemum + tSmicridea + correnteza + fundo) 11 732,54 0,0000 

MB13 = glm(y ~ macrop + fundo) 5 732,56 0,0000 

MT54 = glm(y ~ tMacrostemum + tSmicridea + superficie) 9 732,73 0,0000 

MT53 = glm(y ~ tMacrostemum + tSmicridea + fundo) 10 732,94 0,0000 

MB5 = glm(y ~ leptop + musgo) 6 733,01 0,0000 

MT44 = glm(y ~ tLeptonema + tSmicridea + superficie) 10 733,22 0,0000 

MT8 = glm(y ~ tLeptonema + correnteza + musgo) 9 733,23 0,0000 

MB18 = glm(y ~ macrop + correnteza + musgo) 7 733,56 0,0000 

MT46 = glm(y ~ tLeptonema + tSmicridea + correnteza + fundo) 12 733,81 0,0000 

MT18 = glm(y ~ tMacrostemum + correnteza + musgo) 8 733,87 0,0000 

MT19 = glm(y ~ tMacrostemum + fundo + superficie) 7 733,89 0,0000 

MT9 = glm(y ~ tLeptonema + fundo + superficie) 8 733,92 0,0000 

MT43 = glm(y ~ tLeptonema + tSmicridea + fundo) 11 734,04 0,0000 

MT5 = glm(y ~ tLeptonema + musgo) 8 734,19 0,0000 

MB76 = glm(y ~ correnteza + fundo + superficie + musgo + leptop + 

smicp) 

11 734,22 0,0000 

MT58 = glm(y ~ tMacrostemum + tSmicridea + correnteza + musgo) 12 734,23 0,0000 

MB19 = glm(y ~ macrop + fundo + superficie) 6 734,42 0,0000 
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MT55 = glm(y ~ tMacrostemum + tSmicridea + musgo) 11 734,60 0,0000 

MT48 = glm(y ~ tLeptonema + tSmicridea + correnteza + musgo) 13 734,78 0,0000 

MT59 = glm(y ~ tMacrostemum + tSmicridea + fundo + superficie) 11 734,80 0,0000 

MB11 = glm(y ~ leptop + superficie + musgo) 7 734,81 0,0000 

MT15 = glm(y ~ tMacrostemum + musgo) 7 734,85 0,0000 

MB10 = glm(y ~ leptop + fundo + musgo) 8 734,86 0,0000 

MB15 = glm(y ~ macrop + musgo) 6 734,99 0,0000 

MT45 = glm(y ~ tLeptonema + tSmicridea + musgo) 12 735,03 0,0000 

MT11 = glm(y ~ tLeptonema + superficie + musgo) 9 735,63 0,0000 

MT61 = glm(y ~ tMacrostemum + tSmicridea + superficie + musgo) 12 735,73 0,0000 

MT49 = glm(y ~ tLeptonema + tSmicridea + fundo + superficie) 12 735,81 0,0000 

MT51 = glm(y ~ tLeptonema + tSmicridea + superficie + musgo) 13 735,99 0,0000 

MT21 = glm(y ~ tMacrostemum + superficie + musgo) 8 736,24 0,0000 

MT60 = glm(y ~ tMacrostemum + tSmicridea + fundo + musgo) 13 736,34 0,0000 

MB21 = glm(y ~ macrop + superficie + musgo) 7 736,41 0,0000 

MT20 = glm(y ~ tMacrostemum + fundo + musgo) 9 736,66 0,0000 

MB72 = glm(y ~ correnteza + fundo + superficie + musgo + leptop) 10 736,68 0,0000 

MT10 = glm(y ~ tLeptonema + fundo + musgo) 10 736,73 0,0000 

MB20 = glm(y ~ macrop + fundo + musgo) 8 737,22 0,0000 

MT50 = glm(y ~ tLeptonema + tSmicridea + fundo + musgo) 14 737,52 0,0000 

MB73 = glm(y ~ correnteza + fundo + superficie + musgo + macrop) 10 737,63 0,0000 

MT77 = glm(y ~ correnteza + fundo + superficie + musgo + 

tMacrostemum + tSmicridea) 

15 737,73 0,0000 

MT73 = glm(y ~ correnteza + fundo + superficie + musgo + 

tMacrostemum) 

11 737,75 0,0000 

MT72 = glm(y ~ correnteza + fundo + superficie + musgo + 

tLeptonema) 

12 737,93 0,0000 

MT76 = glm(y ~ correnteza + fundo + superficie + musgo + tLeptonema 

+ tSmicridea) 

16 738,90 0,0000 

MB22 = glm(y ~ smicp + correnteza) 4 740,47 0,0000 

MB84 = glm(y ~ smicp) 3 742,44 0,0000 

MB27 = glm(y ~ smicp + correnteza + superficie) 5 742,47 0,0000 

MB26 = glm(y ~ smicp + correnteza + fundo) 6 742,48 0,0000 

MB24 = glm(y ~ smicp + superficie) 4 744,44 0,0000 

MB23 = glm(y ~ smicp + fundo) 5 744,66 0,0000 

MB28 = glm(y ~ smicp + correnteza + musgo) 7 744,78 0,0000 

MT22 = glm(y ~ tSmicridea + correnteza) 7 745,26 0,0000 

M3 = glm(y ~ correnteza) 3 745,65 0,0000 

MB25 = glm(y ~ smicp + musgo) 6 746,29 0,0000 

MB29 = glm(y ~ smicp + fundo + superficie) 6 746,65 0,0000 

MT84 = glm(y ~ tSmicridea) 6 746,93 0,0000 

MT27 = glm(y ~ tSmicridea + correnteza + superficie) 8 747,25 0,0000 

MT26 = glm(y ~ tSmicridea + correnteza + fundo) 9 747,32 0,0000 

M8 = glm(y ~ correnteza + superficie) 4 747,65 0,0000 

M7 = glm(y ~ correnteza + fundo) 5 747,69 0,0000 
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MB31 = glm(y ~ smicp + superficie + musgo) 7 748,15 0,0000 

MB30 = glm(y ~ smicp + fundo + musgo) 8 748,18 0,0000 

M1 = glm(y ~ 1) 2 748,33 0,0000 

MB74 = glm(y ~ correnteza + fundo + superficie + musgo + smicp) 10 748,35 0,0000 

MT24 = glm(y ~ tSmicridea + superficie) 7 748,93 0,0000 

MT23 = glm(y ~ tSmicridea + fundo) 8 749,19 0,0000 

MT28 = glm(y ~ tSmicridea + correnteza + musgo) 10 749,57 0,0000 

M5 = glm(y ~ superficie) 3 750,33 0,0000 

MT25 = glm(y ~ tSmicridea + musgo) 9 750,75 0,0000 

M4 = glm(y ~ fundo) 4 750,76 0,0000 

M9 = glm(y ~ correnteza + musgo) 6 750,82 0,0000 

MT29 = glm(y ~ tSmicridea + fundo + superficie) 9 751,20 0,0000 

MT31 = glm(y ~ tSmicridea + superficie + musgo) 10 752,51 0,0000 

MT30 = glm(y ~ tSmicridea + fundo + musgo) 11 752,70 0,0000 

M10 = glm(y ~ fundo + superficie) 5 752,75 0,0000 

MT74 = glm(y ~ correnteza + fundo + superficie + musgo + tSmicridea) 13 753,13 0,0000 

M6 = glm(y ~ musgo) 5 753,25 0,0000 

M2 = glm(y ~ correnteza + fundo + superficie + musgo) 9 754,66 0,0000 

M12 = glm(y ~ superficie + musgo) 6 755,21 0,0000 

M11 = glm(y ~ fundo + musgo) 7 755,46 0,0000 
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Anexo 2 - Seleção de Modelos para a densidade de espécies, com valor de K, AIC e Wi associados; 

Modelos K AIC Wi 

MT64 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + tSmicridea + 

superficie) 

12 1915,26 0,3190 

MT67 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + tSmicridea + 

correnteza + superficie) 

13 1916,74 0,1528 

MT78 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + tSmicridea) 11 1916,83 0,1461 

MT69 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + tSmicridea + fundo + 

superficie) 

14 1917,00 0,1340 

MT62 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + tSmicridea + 

correnteza) 

12 1918,43 0,0656 

MT63 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + tSmicridea + fundo) 13 1918,75 0,0558 

MT71 = glm(y ~ tLeptonema  +tMacrostemum + tSmicridea + superficie 

+ musgo) 

15 1919,78 0,0333 

MT66 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + tSmicridea + 

correnteza + fundo) 

14 1920,69 0,0212 

MT65 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + tSmicridea + musgo) 14 1921,48 0,0142 

MT44 = glm(y ~ tLeptonema + tSmicridea + superficie) 10 1922,79 0,0074 

MT68 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + tSmicridea + 

correnteza + musgo) 

15 1923,30 0,0057 

MT80 = glm(y ~ tLeptonema + tSmicridea) 9 1923,70 0,0047 

MT70 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + tSmicridea + fundo + 

musgo) 

16 1923,87 0,0043 

MT47 = glm(y ~ tLeptonema + tSmicridea + correnteza + superficie) 11 1924,00 0,0040 

MT1 = glm(y ~ correnteza + fundo + superficie + musgo + tLeptonema 

+ tMacrostemum + tSmicridea) 

18 1924,14 0,0038 

MT34 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + superficie) 8 1924,45 0,0032 

MT42 = glm(y ~ tLeptonema + tSmicridea + correnteza) 10 1925,07 0,0024 

MT39 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + fundo + superficie) 10 1925,09 0,0023 

MT79 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum) 7 1925,13 0,0023 

MT49 = glm(y ~ tLeptonema + tSmicridea + fundo + superficie) 12 1925,20 0,0022 

MT37 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + correnteza + 

superficie) 

9 1925,28 0,0021 

MT33 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + fundo) 9 1925,96 0,0015 

MT32 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + correnteza) 8 1926,13 0,0014 

MT43 = glm(y ~ tLeptonema + tSmicridea + fundo) 11 1926,29 0,0013 

MB78 = glm(y ~ leptop + macrop + smicp) 5 1926,75 0,0010 

MB64 = glm(y ~ leptop + macrop + smicp + superficie) 6 1927,00 0,0009 

MT51 = glm(y ~ tLeptonema + tSmicridea + superficie + musgo) 13 1927,39 0,0007 

MT36 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + correnteza + fundo) 10 1927,67 0,0006 

MT46 = glm(y ~ tLeptonema + tSmicridea + correnteza + fundo) 12 1927,91 0,0006 

MB63 = glm(y ~ leptop + macrop + smicp + fundo) 7 1928,18 0,0005 

MB62 = glm(y ~ leptop + macrop + smicp + correnteza) 6 1928,27 0,0005 

MT45 = glm(y ~ tLeptonema + tSmicridea + musgo) 12 1928,32 0,0005 
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MB69 = glm(y ~ leptop + macrop + smicp + fundo + superficie) 8 1928,42 0,0004 

MB67 = glm(y ~ leptop + macrop + smicp + correnteza + superficie) 7 1928,43 0,0004 

MB80 = glm(y ~ leptop + smicp) 4 1928,87 0,0004 

MT41 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + superficie + musgo) 11 1929,57 0,0002 

MB44 = glm(y ~ leptop + smicp + superficie) 5 1929,70 0,0002 

MT48 = glm(y ~ tLeptonema + tSmicridea + correnteza + musgo) 13 1929,94 0,0002 

MT35 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + musgo) 10 1930,01 0,0002 

MB66 = glm(y ~ leptop + macrop + smicp + correnteza + fundo) 8 1930,13 0,0002 

MB42 = glm(y ~ leptop + smicp + correnteza) 5 1930,27 0,0002 

MB43 = glm(y ~ leptop + smicp + fundo) 6 1930,69 0,0001 

MB47 = glm(y ~ leptop + smicp + correnteza + superficie) 6 1931,00 0,0001 

MT40 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + fundo + musgo) 12 1931,10 0,0001 

MT38 = glm(y ~ tLeptonema + tMacrostemum + correnteza + musgo) 11 1931,23 0,0001 

MT50 = glm(y ~ tLeptonema + tSmicridea + fundo + musgo) 14 1931,25 0,0001 

MB49 = glm(y ~ leptop + smicp + fundo + superficie) 7 1931,52 0,0001 

MT76 = glm(y ~ correnteza + fundo + superficie + musgo + tLeptonema 

+ tSmicridea) 

16 1931,93 0,0001 

MB65 = glm(y ~ leptop + macrop + smicp + musgo) 8 1932,22 0,0001 

MT75 = glm(y ~ correnteza + fundo + superficie + musgo + tLeptonema 

+ tMacrostemum) 

14 1932,38 0,0001 

MB71 = glm(y ~ leptop  +macrop + smicp + superficie + musgo) 9 1932,50 0,0001 

MB46 = glm(y ~ leptop + smicp + correnteza + fundo) 7 1932,54 0,0001 

MB70 = glm(y ~ leptop + macrop + smicp + fundo + musgo) 10 1933,83 0,0000 

MB68 = glm(y ~ leptop + macrop + smicp + correnteza + musgo) 9 1933,87 0,0000 

MB45 = glm(y ~ leptop + smicp + musgo) 7 1934,46 0,0000 

MB51 = glm(y ~ leptop + smicp + superficie + musgo) 8 1935,31 0,0000 

MB48 = glm(y ~ leptop + smicp + correnteza + musgo) 8 1935,95 0,0000 

MT82 = glm(y ~ tLeptonema) 5 1936,15 0,0000 

MB1 = glm(y ~ correnteza + fundo + superficie + musgo + leptop + 

macrop + smicp) 

12 1936,20 0,0000 

MT4 = glm(y ~ tLeptonema + superficie) 6 1936,20 0,0000 

MB81 = glm(y ~ macrop + smicp) 4 1936,26 0,0000 

MB50 = glm(y ~ leptop + smicp + fundo + musgo) 9 1936,43 0,0000 

MT7 = glm(y ~ tLeptonema + correnteza + superficie) 7 1936,45 0,0000 

MB54 = glm(y ~ macrop + smicp + superficie) 5 1936,59 0,0000 

MT2 = glm(y ~ tLeptonema + correnteza) 6 1936,61 0,0000 

MB79 = glm(y ~ leptop + macrop) 4 1937,48 0,0000 

MB52 = glm(y ~ macrop + smicp + correnteza) 5 1937,70 0,0000 

MB34 = glm(y ~ leptop + macrop + superficie) 5 1937,89 0,0000 

MB57 = glm(y ~ macrop + smicp + correnteza + superficie) 6 1937,93 0,0000 

MT9 = glm(y ~ tLeptonema + fundo + superficie) 8 1937,95 0,0000 

MT3 = glm(y ~ tLeptonema + fundo) 7 1938,06 0,0000 

MB33 = glm(y ~ leptop + macrop + fundo) 6 1938,11 0,0000 

MB32 = glm(y ~ leptop + macrop + correnteza) 5 1938,32 0,0000 

MB39 = glm(y ~ leptop + macrop + fundo + superficie) 7 1938,49 0,0000 
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MB37 = glm(y ~ leptop + macrop + correnteza + superficie) 6 1938,58 0,0000 

MB82 = glm(y ~ leptop) 3 1938,86 0,0000 

MT6 = glm(y ~ tLeptonema + correnteza + fundo) 8 1939,05 0,0000 

MB76 = glm(y ~ correnteza + fundo + superficie + musgo + leptop + 

smicp) 

11 1939,21 0,0000 

MB2 = glm(y ~ leptop + correnteza) 4 1939,55 0,0000 

MB36 = glm(y ~ leptop + macrop + correnteza + fundo) 7 1939,76 0,0000 

MB4 = glm(y ~ leptop + superficie) 4 1939,76 0,0000 

MT54 = glm(y ~ tMacrostemum + tSmicridea + superficie) 9 1939,90 0,0000 

MB3 = glm(y ~ leptop + fundo) 5 1939,91 0,0000 

MB53 = glm(y ~ macrop + smicp + fundo) 6 1939,91 0,0000 

MT81 = glm(y ~ tMacrostemum + tSmicridea) 8 1939,93 0,0000 

MB59 = glm(y ~ macrop + smicp + fundo + superficie) 7 1940,20 0,0000 

MB7 = glm(y ~ leptop + correnteza + superficie) 5 1940,32 0,0000 

MT5 = glm(y ~ tLeptonema + musgo) 8 1940,74 0,0000 

MB9 = glm(y ~ leptop + fundo + superficie) 6 1940,81 0,0000 

MT11 = glm(y ~ tLeptonema + superficie + musgo) 9 1941,19 0,0000 

MT8 = glm(y ~ tLeptonema + correnteza + musgo) 9 1941,37 0,0000 

MB6 = glm(y ~ leptop + correnteza + fundo) 6 1941,40 0,0000 

MT57 = glm(y ~ tMacrostemum + tSmicridea + correnteza + superficie) 10 1941,42 0,0000 

MB56 = glm(y ~ macrop + smicp + correnteza + fundo) 7 1941,47 0,0000 

MT52 = glm(y ~ tMacrostemum + tSmicridea + correnteza) 9 1941,54 0,0000 

MB55 = glm(y ~ macrop + smicp + musgo) 7 1942,21 0,0000 

MB35 = glm(y ~ leptop + macrop + musgo) 7 1942,30 0,0000 

MB61 = glm(y ~ macrop + smicp + superficie + musgo) 8 1942,51 0,0000 

MT10 = glm(y ~ tLeptonema + fundo + musgo) 10 1942,79 0,0000 

MB40 = glm(y ~ leptop + macrop + fundo + musgo) 9 1943,00 0,0000 

MB41 = glm(y ~ leptop + macrop + superficie + musgo) 8 1943,04 0,0000 

MB38 = glm(y ~ leptop + macrop + correnteza + musgo) 8 1943,27 0,0000 

MT59 = glm(y ~ tMacrostemum + tSmicridea + fundo + superficie) 11 1943,51 0,0000 

MT53 = glm(y ~ tMacrostemum + tSmicridea + fundo) 10 1943,56 0,0000 

MB58 = glm(y ~ macrop + smicp + correnteza + musgo) 8 1943,66 0,0000 

MB5 = glm(y ~ leptop + musgo) 6 1943,88 0,0000 

MT72 = glm(y ~ correnteza + fundo + superficie + musgo + 

tLeptonema) 

12 1944,13 0,0000 

MB8 = glm(y ~ leptop + correnteza + musgo) 7 1944,64 0,0000 

MB84 = glm(y ~ smicp) 3 1944,84 0,0000 

MB10 = glm(y ~ leptop + fundo + musgo) 8 1944,99 0,0000 

MB11 = glm(y ~ leptop + superficie + musgo) 7 1945,05 0,0000 

MT56 = glm(y ~ tMacrostemum + tSmicridea + correnteza + fundo) 11 1945,30 0,0000 

MB75 = glm(y ~ correnteza + fundo + superficie + musgo + leptop + 

macrop) 

11 1945,47 0,0000 

MT84 = glm(y ~ tSmicridea) 6 1945,49 0,0000 

MT55 = glm(y ~ tMacrostemum + tSmicridea + musgo) 11 1945,59 0,0000 

MT61 = glm(y ~ tMacrostemum + tSmicridea + superficie + musgo) 12 1945,63 0,0000 
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MB60 = glm(y ~ macrop + smicp + fundo + musgo) 9 1945,88 0,0000 

MB22 = glm(y ~ smicp + correnteza) 4 1946,00 0,0000 

MB24 = glm(y ~ smicp + superficie) 4 1946,04 0,0000 

MT24 = glm(y ~ tSmicridea + superficie) 7 1946,25 0,0000 

MT22 = glm(y ~ tSmicridea + correnteza) 7 1946,81 0,0000 

MB27 = glm(y ~ smicp + correnteza + superficie) 5 1947,11 0,0000 

MT58 = glm(y ~ tMacrostemum + tSmicridea + correnteza + musgo) 12 1947,26 0,0000 

MT27 = glm(y ~ tSmicridea + correnteza + superficie) 8 1947,46 0,0000 

MB72 = glm(y ~ correnteza + fundo + superficie + musgo + leptop) 10 1947,65 0,0000 

MB77 = glm(y ~ correnteza + fundo + superficie + musgo + macrop + 

smicp) 

11 1947,66 0,0000 

MB23 = glm(y ~ smicp + fundo) 5 1948,71 0,0000 

MT60 = glm(y ~ tMacrostemum + tSmicridea + fundo + musgo) 13 1949,31 0,0000 

MT23 = glm(y ~ tSmicridea + fundo) 8 1949,34 0,0000 

MB26 = glm(y ~ smicp + correnteza + fundo) 6 1949,70 0,0000 

MB29 = glm(y ~ smicp + fundo + superficie) 6 1949,87 0,0000 

MT29 = glm(y ~ tSmicridea + fundo + superficie) 9 1950,03 0,0000 

MT83 = glm(y ~ tMacrostemum) 4 1950,03 0,0000 

MT26 = glm(y ~ tSmicridea + correnteza + fundo) 9 1950,49 0,0000 

MT14 = glm(y ~ tMacrostemum + superficie) 5 1950,50 0,0000 

MB25 = glm(y ~ smicp + musgo) 6 1950,73 0,0000 

MT12 = glm(y ~ tMacrostemum + correnteza) 5 1950,90 0,0000 

MT77 = glm(y ~ correnteza + fundo + superficie + musgo + 

tMacrostemum + tSmicridea) 

15 1951,08 0,0000 

MT17 = glm(y ~ tMacrostemum + correnteza + superficie) 6 1951,22 0,0000 

MT25 = glm(y ~ tSmicridea + musgo) 9 1951,23 0,0000 

MB28 = glm(y ~ smicp + correnteza + musgo) 7 1951,76 0,0000 

MB83 = glm(y ~ macrop) 3 1951,87 0,0000 

MB31 = glm(y ~ smicp + superficie + musgo) 7 1951,88 0,0000 

MT31 = glm(y ~ tSmicridea + superficie + musgo) 10 1951,99 0,0000 

MB12 = glm(y ~ macrop + correnteza) 4 1952,37 0,0000 

MB14 = glm(y ~ macrop + superficie) 4 1952,38 0,0000 

MT28 = glm(y ~ tSmicridea + correnteza + musgo) 10 1952,53 0,0000 

MB17 = glm(y ~ macrop + correnteza + superficie) 5 1952,71 0,0000 

MT13 = glm(y ~ tMacrostemum + fundo) 6 1953,38 0,0000 

MT19 = glm(y ~ tMacrostemum + fundo + superficie) 7 1953,81 0,0000 

MT16 = glm(y ~ tMacrostemum + correnteza + fundo) 7 1954,54 0,0000 

MB30 = glm(y ~ smicp + fundo + musgo) 8 1954,59 0,0000 

MT30 = glm(y ~ tSmicridea + fundo + musgo) 11 1955,08 0,0000 

MB13 = glm(y ~ macrop + fundo) 5 1955,36 0,0000 

MT15 = glm(y ~ tMacrostemum + musgo) 7 1955,53 0,0000 

MB19 = glm(y ~ macrop + fundo + superficie) 6 1955,82 0,0000 

MB16 = glm(y ~ macrop + correnteza + fundo) 6 1956,00 0,0000 

MT18 = glm(y ~ tMacrostemum + correnteza + musgo) 8 1956,29 0,0000 

MT21 = glm(y ~ tMacrostemum + superficie + musgo) 8 1956,31 0,0000 
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MB74 = glm(y ~ correnteza + fundo + superficie + musgo + smicp) 10 1956,46 0,0000 

MT74 = glm(y ~ correnteza + fundo + superficie + musgo + tSmicridea) 13 1956,78 0,0000 

MB15 = glm(y ~ macrop + musgo) 6 1957,34 0,0000 

MB18 = glm(y ~ macrop + correnteza + musgo) 7 1957,70 0,0000 

MB21 = glm(y ~ macrop + superficie + musgo) 7 1958,17 0,0000 

MT20 = glm(y ~ tMacrostemum + fundo + musgo) 9 1958,81 0,0000 

M1 = glm(y ~ 1) 2 1960,48 0,0000 

M3 = glm(y ~ correnteza) 3 1960,54 0,0000 

MT73 = glm(y ~ correnteza + fundo + superficie + musgo + 

tMacrostemum) 

11 1960,58 0,0000 

MB20 = glm(y ~ macrop + fundo + musgo) 8 1960,79 0,0000 

M8 = glm(y ~ correnteza + superficie) 4 1961,72 0,0000 

M5 = glm(y ~ superficie) 3 1961,80 0,0000 

MB73 = glm(y ~ correnteza + fundo + superficie + musgo + macrop) 10 1961,98 0,0000 

M7 = glm(y ~ correnteza + fundo) 5 1963,96 0,0000 

M4 = glm(y ~ fundo) 4 1964,23 0,0000 

M10 = glm(y ~ fundo + superficie) 5 1965,50 0,0000 

M9 = glm(y ~ correnteza + musgo) 6 1965,71 0,0000 

M6 = glm(y ~ musgo) 5 1966,04 0,0000 

M12 = glm(y ~ superficie + musgo) 6 1967,56 0,0000 

M11 = glm(y ~ fundo + musgo) 7 1969,76 0,0000 

M2 = glm(y ~ correnteza + fundo + superficie + musgo) 9 1970,46 0,0000 

 


