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“Seja humilde, e permanecerás íntegro.  
Curva-te, e permanecerás ereto.  

Esvazia-te, e permanecerás repleto.  
Gasta-te, e permanecerás novo.  

 
O sábio não se exibe, e por isso brilha.  

Ele não se faz notar, e por isso é notado.  
Ele não se elogia, e por isso tem mérito.  

E, porque não está competindo, ninguém no mundo pode competir com ele.” 
Lao-Tsé (Tao Te Ching) 

 

 

 

 

“I walk the maze of moments 

But everywhere I turn to 

Begins a new beginning 

But never finds a finish 

I walk to the horizon 

And there I find another 

It all seems so surprising 

And then I find that I know 

[…] 

To leave the thread of all time 

And let it make a dark line 

In hopes that I can still find 

The way back to the moment 

I took the turn and turned to 

Begin a new beginning 

Still looking for the answer 

I cannot find the finish 

It's either this or that way 

It's one way or the other 

It should be one direction 

It could be on reflection 

The turn I have just taken 

The turn that I was making 

I might be just beginning 

I might be near the end” 

Anywhere is - Enya (The Memory of Trees, 1995) 

 

 

 

 

“Homem, conheça-te a ti mesmo 

E conhecerás o universo e os deuses” 

Templo de Apolo (Delfos, Grécia) 
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RESUMO 

As macrófitas são retratadas como importantes elementos estruturadores do habitat 

em ecossistemas aquáticos, promovendo o aumento da diversidade da sua fauna 

associada devido tanto à complexidade da sua arquitetura quanto a densidade. Apesar 

de ser importante para a diversidade de macroinvertebrados, não se têm muitos dados 

de como a complexidade e densidade atuam no quadro funcional desta comunidade. A 

fim de averiguar os efeitos da complexidade e da densidade de plantas sobre os 

parâmetros estruturais e funcionais da comunidade de macroinvertebrados, um 

experimento consistindo em um gradiente de complexidade e densidade e de exclusão 

da predação por peixes foi realizado numa lagoa costeira do Norte Fluminense (lagoa 

Jurubatiba). Dos elementos do habitat avaliados, somente a densidade de plantas foi 

importante para a comunidade aumentando os valores de riqueza e abundância de 

macroinvertebrados. A riqueza e a abundância da comunidade também responderam 

positivamente à ausência de peixes predadores. Os valores de abundância das 

guildas dos predadores, catadores e filtradores foram maiores na ausência de 

predação de peixes e a densidade de plantas afetou positivamente somente a guilda 

dos filtradores. Os raspadores não foram afetados por nenhum elemento da estrutura 

do habitat avaliado. Foram verificadas evidências de controle trófico sobre as guildas 

através da exclusão do predador. A abundância de predadores se relacionou 

negativamente com a abundância de raspadores (top-down) e positivamente com a 

abundância de catadores e filtradores (botton-up). Estes resultados sugerem que, 

apesar do habitat ser composto por diferentes elementos estruturais, cada um pode ou 

não afetar os parâmetros estruturais e funcionais da comunidade de 

macroinvertebrados e os efeitos gerados dependerão de como as alterações 

estruturais do habitat afetam a porção do habitat utilizada pelos organismos para o seu 

forrageamento. 
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ABSTRACT 

Macrophytes are seen as important elements of habitat structure in aquatic 

ecosystems, which increase the species diversity by its architecture complexity and its 

density. In despite of their importance to the macroinvertebrates diversity, there is no a 

lot of data of how complexity and density are working on the functional parameter of 

this community. A experimental design with a gradient of complexity and density, and 

exclusion of predatory fish was carry out on coastal lagoon of northern of Rio de 

Janeiro State to understand the effects of this structural elements of habitat on 

structural and functional community parameters. Of the two elements of the habitat 

assessed, only the plant density was important for community increasing the richness 

and abundance of macroinvertebrates. Richness and abundance was positively 

correlated with predatory fish absence. The abundance values of predators, gatherers 

and filterers were higher on predatory fish absence and the plants density affected 

positively only the filterers feeding group. Grazers were not affected by neither 

structural elements of habitat. There is some evidence of trophic control on feeding 

groups by the exclusion of predatory fish. The abundance of predators was related 

negatively with the abundance of grazers (top-down) and positively with the abundance 

of gatherers and filterers (bottom-up). These results suggest that although habitat is 

composed of different structural elements each one may or not affect the structural and 

functional parameters of macroinvertebrate community and the effects generated will 

depend on how the habitat structural changes affect the habitat portion used by 

organisms for their foraging. 
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1. INTRODUÇÃO 

A diversidade de espécies e os mecanismos que atuam promovendo esta 

diversidade nas comunidades é um tema central na ecologia (TOKESHI, 1999). Neste 

contexto, o habitat tem sido apontado como um importante fator para a riqueza de 

espécies (MACARTHUR & MACARTHUR, 1961). Apesar de o habitat ser um dos 

termos mais intuitivos da ecologia, designado para relacionar o organismo ao local 

onde vive (BEGON et al, 2007; RICKLEFS, 2010; ODUM & BARRET, 2007), ainda há 

muitas discussões sobre os mecanismos mediados pelo habitat capazes de atuar 

sobre a diversidade de espécies (KOVALENKO et al., 2012). Neste sentido, as 

estruturas que formam o habitat passaram a ser encaradas como elementos 

geradores de complexidade capazes de atuar sobre as comunidades (McCOY & 

BELL, 1991; TANIGUCHI et al., 2003; THOMAZ & CUNHA, 2010). 

Contudo existe uma grande dificuldade no que concerne ao estudo deste 

assunto. Diversos trabalhos utilizam diferentes termos para designar a estrutura do 

habitat, dificultando comparações e consensos entre diferentes trabalhos 

(KOVALENKO et al., 2012).  Termos como “microhabitat”, “abrigo”, “refúgio”, 

“arquitetura”, “complexidade”, “heterogeneidade” são comumente utilizados para se 

referir à estrutura do habitat (McCOY & BELL, 1991). 

A fim de evitar confusão e mescla de terminologias que dificultam o avanço do 

conhecimento, é importante estabelecer uma definição clara para a estrutura do 

habitat. O objetivo é compreender melhor a sua estrutura, uma vez que esta é vital 

para o estabelecimento, suporte e permanência das comunidades em um determinado 

local (McCOY & BELL, 1991). Sendo assim a estrutura do habitat se refere às 

estruturas físicas do espaço que compõe um determinado local e é definida como o 
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arranjo dos objetos no ambiente (McCOY & BELL, 1991), capaz de suportar as 

comunidades (WARFE & BARMUTA, 2004). 

Com uma definição mais precisa e concisa, associada a uma unificação dos 

termos destoantes, foi possível entender melhor como o habitat atua sobre os 

organismos e até mesmo sugerir modelos capazes de explicá-lo. Um dos modelos 

sugeridos foi proposto por McCOY & BELL (1991) que demonstra a estrutura do 

habitat sendo representada por um gráfico tridimensional, onde a heterogeneidade, a 

complexidade e a escala são os eixos que compõem esse gráfico (figura 1). Os 

autores concluíram que o habitat poderia estar assim formado após examinarem 198 

trabalhos científicos de 15 periódicos, de um período de 30 anos. Foi observado, 

nestes trabalhos, que esses três eixos eram capazes de abranger a amplitude das 

relações ecológicas dos termos utilizados nos trabalhos.  

O eixo dado pela heterogeneidade está relacionado com a variação atribuída à 

abundância relativa dos diferentes tipos de componentes estruturais. O eixo da 

complexidade está relacionado com a variação da abundância absoluta dos 

componentes estruturais individuais. O eixo relacionado pela escala engloba a 

variação no tamanho da área (ou volume) usado para medir a heterogeneidade e a 

complexidade.  

O ambiente aquático é um ecossistema muito favorável para o surgimento de 

estruturas que alteram a sua paisagem. KOVALENKO et al. (2012) mostram os 

diferentes tipos de habitat que podem ser encontrados em ambientes aquáticos, como 

recifes de corais, estrutura radicular de mangues, pedaços de troncos caídos, entre 

outros (figura 2). Estes habitats podem ser mensurados, recebendo diferentes valores 

tanto para heterogeneidade quanto para a complexidade. 
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ESTRUTURA DO HABITAT 

 

Figura 1: Esquema que evidencia a composição da estrutura do habitat pelos eixos 

da heterogeneidade, complexidade e escala. Adaptado de McCOY & BELL (1991). 

 

Figura 2: Exemplos de habitats encontrados em ambientes aquáticos. Começando de 

cima, da esquerda para a direita: Recifes de coral; corais; mangue; troncos caídos; 

leito de rios; plantas aquáticas. (Retirado de KOVALENKO et al., 2012). 
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1.1. Plantas aquáticas: agentes estruturados do habitat 

As macrófitas são componentes muito importantes dos ecossistemas 

aquáticos. Suas raízes, caules e folhas alteram a paisagem destes ambientes, 

atuando diretamente na estrutura do habitat (BELL et al., 1991; HECK & CROWDER, 

1991; COOPER et al., 1997). Neste caso, a heterogeneidade se dá pelos diferentes 

tipos de plantas de determinado ambiente e a complexidade pela diferença na 

arquitetura das plantas. Um conjunto de plantas aquáticas, um banco de macrófitas ou 

uma lagoa inteira são gradientes que se darão pelo eixo da escala da estrutura 

daquele habitat. Sendo assim, a complexidade e a heterogeneidade devem estar 

afinadas à mesma escala para não confundir escalas locais com regionais, por 

exemplo. 

Além do fato de estruturarem o habitat, estas plantas desempenham um papel 

fundamental para a ecologia dos ecossistemas aquáticos uma vez que auxiliam no 

processo de ciclagem de nutrientes através da liberação de nutrientes, como fósforo e 

nitrogênio, para a coluna d’água (ESTEVES & CAMARGO, 1986; ANÉSIO et al., 2003; 

STETS & COTNER, 2008). As macrófitas ainda são fontes de matéria orgânica não 

lábil e não é imediatamente utilizada na coluna d’água, o que favorece a deposição 

desta matéria orgânica, aumentando os estoques de carbono no sedimento 

(BIANCHINI Jr., 2003; ESTEVES, 2011). 

As plantas aquáticas também representam um grande recurso alimentar, 

disponibilizando tanto matéria orgânica viva, sendo fonte de alimento para herbívoros 

fragmentadores, quanto matéria orgânica morta, fonte alimentar para detritívoros (POI 

DE NEIFF & CASCO, 2003; ESTEVES, 2011). A sua importância não se resume 
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apenas aos ambientes aquáticos, mas também se configura em um importante elo 

entre a teia alimentar aquática e a terrestre (DAVIES & HUMPHRIES 1996; 

DETTMERS et al, 2001). 

Tudo isso favorece uma alta diversidade de grupos de organismos que se 

associam às macrófitas aquáticas, como zooplâncton (BERGSTRÖM  et  al., 2000; 

LANSAC-TÔHA et al., 2003), macroinvertebrados (TANIGUCHI et al., 2003; TAKEDA 

et al., 2003; RENNIE & JACKSON, 2005; THOMAZ et al., 2008) e peixes 

(AGOSTINHO et al., 2003; SLADE et al., 2005; AGOSTINHO et al., 2007; THEEL et 

al., 2008).  
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1.2. Plantas aquáticas e seus efeitos sobre as comunidades biológicas   

Devido à capacidade de proporcionar um ambiente vantajoso, muitos estudos 

têm verificado o papel das plantas aquáticas como agentes estruturadores do habitat, 

levando em conta a complexidade da arquitetura da macrófita e averiguando como 

esta influencia as comunidades de organismos associados (WARFE & BARMUTA, 

2004 e 2006; McABENDROTH et al., 2005; THOMAZ et al., 2008; FERREIRO et al., 

2011; MORMUL et al., 2011). 

Os macroinvertebrados são um do grupo de organismos que normalmente se 

associam a essas plantas aquáticas em busca de abrigo e recursos alimentares 

(THOMAZ & CUNHA, 2010). Estes organismos desempenham um importante papel no 

funcionamento dos ecossistemas aquáticos devido a ciclagem de nutrientes (BARKO 

et al., 1991; DEVINE & VANNI, 2002). Os macroinvertebrados atuam ainda no fluxo de 

energia entre os níveis tróficos, ligando a produtividade primária a diversos peixes 

(ESTEVES, 2011).  

A complexidade da arquitetura da planta é capaz de afetar as comunidades de 

macroinvertebrados. McABENDROTH et al., (2005) observaram que a biomassa dos 

macroinvertebrados respondia positivamente ao aumento da complexidade. 

FERREIRO et al. (2011) constataram esse efeito sobre a abundância dos 

invertebrados aquáticos. Em outros trabalhos foram vistos uma resposta positiva da 

complexidade sobre a abundância e riqueza da comunidade (THOMAZ et al., 2008) e 

também sobre a densidade e a diversidade, medida através do índice de Shannon 

(MORMUL et al., 2011). 
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A resposta da comunidade ao aumento da complexidade se dá por uma série 

de fatores como, por exemplo, através do aumento da quantidade de estruturas para a 

fixação dos organismos, tais como algas e macroinvertebrados (DIBBLE et al., 1996; 

RODRIGUES et al., 2003). Outro fator importante se deve ao fato que plantas mais 

complexas geram uma maior quantidade de refúgios contra predadores (MAZZEO et 

al., 2003; OKUN & MEHNER, 2005; AGOSTINHO et al., 2007). Estes fatores irão 

proporcionar o aumento da riqueza da comunidade (figura 3).  

 

Figura 3: Modelo conceitual mostrando os possíveis mecanismos capazes de gerar o 

aumento da riqueza mediante o aumento da complexidade em plantas aquáticas. 

Extraído e adaptado de THOMAZ & CUNHA (2010). 
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Considerando a predação por peixes um fator importante capaz de modificar os 

padrões estruturais da comunidade de macroinvertebrados, há outro elemento físico 

capaz de atuar no processo da interação predador-presa. Diversos estudos têm 

demonstrado que o êxito do predador diminui com o aumento da densidade de plantas 

aquáticas (COEN et al., 1981; HECK & THOMAN, 1981; SAVINO & STEIN, 1989; 

NELSON & BONSDORFF, 1990; BETTOLI et al., 1992). Isto demonstra que a 

densidade de plantas é um importante elemento para a estrutura do habitat capaz de 

atuar sobre os parâmetros da comunidade de macroinvertebrados através da 

diminuição da pressão da predação. 

Existe uma grande dificuldade em estabelecer quais os elementos do habitat 

são relevantes para os organismos (TOKESHI & ARAKAKI, 2012). Sendo assim é 

muito importante conduzir estudos que revelem quais elementos da estrutura do 

habitat estão atuando sobre as comunidades. Sendo a complexidade da arquitetura e 

a densidade das plantas elementos capazes de alterar a estrutura do habitat, atuando 

diretamente sobre a diversidade dos organismos associados à plantas aquáticas, é de 

extrema importância entender como estes dois fatores atuam de forma conjunta sobre 

a comunidade de macroinvertebrados.  

Ações de conservação e manejo dos ecossistemas aquáticos serão mais bem 

compreendidas e aplicadas através do conhecimento dos diversos fatores que ligam o 

habitat aos organismos (TOKESHI & ARAKAKI, 2012). Sendo assim, é importante 

avançar no conhecimento dos diferentes elementos estruturais do habitat e como 

interagem gerando efeitos significativos na diversidade de organismos, alterando os 

parâmetros das comunidades.     



9 

 

Muitos trabalhos averiguando os efeitos da estrutura do habitat sobre as 

comunidades de macroinvertebrados foram realizados em regiões temperadas, 

(TANIGUCHI et al., 2003; TANIGUCHI & TOKESHI, 2004; McABENBROTH et al., 

2005; WARFE & BARMUTA, 2006), porém poucos estudos foram feitos em rios 

(THOMAZ et al., 2008; FERREIRO  et al., 2011) e lagoas de planícies (MORMUL et 

al., 2011) da região neotropical. Contudo, pouco se conhece sobre o modo com que a 

complexidade da arquitetura e a densidade de plantas atuam sobre as comunidades 

de macroinvertebrados em lagoas costeiras.  
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1.3. Estrutura do habitat e os parâmetros funcionais da comunidade 

 Os organismos pertencentes à comunidade de macroinvertebrados podem ser 

agrupados em guildas, agrupamentos não taxonômicos de organismos que partilham 

características em comum (CALLISTO & ESTEVES, 1991). As guildas tróficas são 

relacionadas à forma de aquisição do alimento e utilização do espaço para o 

forrageamento (CUMMINS & KLUG, 1979; WALLACE & WEBSTER, 1996) 

 MERRITT & CUMMINS (1996) enquadram os macroinvertebrados em 

diferentes guildas. Raspadores são os organismos adaptados a se alimentarem do 

biofilme de algas e bactérias aderidas sobre substratos em ambientes aquáticos. 

Fragmentadores são aqueles que são adaptados a fragmentar tecidos vegetais (>1mm 

de diâmetro). Catadores são os organismos que se alimentam primariamente da 

matéria orgânica fina e particulada (MOFP; <1mm de diâmetro) depositada em 

substratos em ambientes aquáticos. Os filtradores possuem estruturas para remover a 

MOFP que se encontra em suspensão. Predadores são organismos que se alimentam 

primariamente dos tecidos animais. 

Em alguns trabalhos foi constatado que as alterações na estrutura do habitat 

não foram capazes de gerar mudanças no parâmetro das comunidades de 

macroinvertebrados (McABENDROTH et al.,  2005). Isto foi explicado pelo fato das 

diferenças na estrutura do habitat não corresponderem a alterações na porção do 

habitat que os organismos forrageiam. Sendo que os diferentes padrões de 

forrageamento e o modo de aquisição do alimento são importantes para inferir as 

guildas tróficas (CALLISTO & ESTEVES, 1998; GRAÇA et al., 2001; MERRITT et al., 

2005), as mudanças nas estruturas físicas do habitat poderão atuar sobre cada grupo 

trófico dependendo da porção do espaço afetado pela alteração do habitat.  
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Os trabalhos que se propõem a investigar os elementos da estrutura do habitat 

e como eles influenciam a comunidade de macroinvertebrados têm focado nos 

parâmetros estruturais, enquanto que os parâmetros funcionais são, de certa forma, 

negligenciados (WARFE & BARMUTA, 2004 e 2006; McABENDROTH et al., 2005; 

THOMAZ et al., 2008; FERREIRO et al., 2011; MORMUL et al., 2011). Sendo a 

complexidade da arquitetura e a densidade de plantas dois elementos físicos 

mensuráveis, capazes de influenciar a comunidade de macroinvertebrados associados 

às macrófitas aquáticas, é de extrema importância o entendimento de como esses 

elementos atuam nos parâmetros funcionais da comunidade. 
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2. OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral do presente trabalho é averiguar como a densidade e a 

complexidade da arquitetura de plantas aquáticas e a densidade de plantas 

influenciam os parâmetros da comunidade de macroinvertebrados. 

2.1. Objetivos específicos 

1. Observar como a complexidade da arquitetura e a densidade de plantas atuam 

alterando os padrões de composição, riqueza e abundância da comunidade de 

macroinvertebrados. 

2. Observar como a complexidade da arquitetura e a densidade de plantas atuam 

numa escala funcional da comunidade, alterando os padrões de composição, 

riqueza e abundância dos grupos tróficos. 
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3. HIPÓTESES 

HIPÓTESE 1: A densidade de plantas e a complexidade da arquitetura das plantas 

irão afetar positivamente os parâmetros estruturais da comunidade.de 

macroinvertebrados 

PREDIÇÕES: 

a) O aumento da densidade e da complexidade da arquitetura irá gerar 

maiores valores para a riqueza e abundância da comunidade pelo fato 

destes dois fatores proporcionarem melhores condições de abrigo e maior 

disponibilidade de recurso alimentar. 

b) A exposição da comunidade à predação de peixes irá gerar menores 

valores para a abundância e riqueza de macroinvertebrados, evidenciando 

a importância da predação para os parâmetros estruturais da comunidade. 

 

HIPÓTESE 2: A densidade de plantas e a complexidade da arquitetura das plantas 

irão afetar positivamente os parâmetros funcionais da comunidade.de 

macroinvertebrados 

PREDIÇÕES 

a) Todas as guildas tróficas serão favorecidas pelas alterações na estrutura 

do habitat, apresentando aumento da abundância com o aumento da 

complexidade da arquitetura e densidade das plantas. 
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HIPÓTESE 3: Diferentes elementos estruturais do habitat irão atuar sobre diferentes 

grupos tróficos. 

PREDIÇÕES: 

a) A complexidade da arquitetura planta afetará a guilda de organismos 

estritamente epifaunais, a qual apresentará maiores valores para a 

abundância. 

b) A densidade de plantas atuará favorecendo positivamente a guilda dos 

macroinvertebrados que apresentam deslocamento na coluna d’água. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS  

4.1. Padronização do substrato artificial 

4.1.1. Modelos das plantas 

Diversos estudos têm utilizado substrato artificial, similar a macrófitas 

aquáticas, a fim de observar os efeitos da estrutura do habitat sobre a comunidade de 

macroinvertebrados (WARFE & BARMUTA, 2004 e 2006; MORMUL et al., 2011). 

Neste sentido o uso de substrato artificial é uma alternativa adequada uma vez que 

permite manipular a estrutura do habitat diminuindo os efeitos que possam se 

configurar em confusão de fatores.  

Os modelos de plantas artificiais foram adquiridos através da distribuidora © 

Kriza Comércio de Flores LTDA, comercializados através do site: < 

http://www.kriza.com.br/>. A escolha do modelo de planta foi baseada na sua 

morfologia, ou seja, o seu formato e estrutura deveriam ser similares a uma planta 

natural com ocorrência similar na lagoa.  

O modelo de planta escolhido era fabricado do polímero politereftalato de 

etileno (poliéster). Estruturalmente, o modelo possuía uma junção de três hastes de 25 

centímetros, sustentadas por arames. De cada haste partiam ramificações menores 

gerando maior robustez à sua arquitetura (figura 4). Suas pequenas folhas partiam das 

hastes em estruturas pontuais que lembram nós do sistema caulinar de plantas reais. 

Em cada nó podia ser percebido de três a sete folhas. Este modelo foi utilizado para 

gerar os diferentes níveis de complexidade de plantas, onde cada um era composto 

por uma das três hastes que compõe a planta original.   



16 

 

 

Figura 4: Modelo de planta utilizado para gerar os diferentes tipos de complexidades 

dos tratamentos. Foto retirada do site: http://www.kriza.com.br/.  

A complexidade foi manipulada através de cortes diferenciais das folhas ao 

longo da haste e, com isso, gerados três modelos de complexidade (baixa, média e 

alta), os quais seguiram os seguintes critérios de corte das folhas: 

 Complexidade baixa: a partir da região inferior da haste, eram mantidas todas 

as folhas do primeiro nó e os próximos dois nós tinham todas as suas folhas 

retiradas. Estabelecendo um padrão de um nó preservado para dois não 

preservados ao longo de toda haste (figura 5A).  

 Complexidade média: a partir da região inferior da haste, eram mantidas 

todas as folhas do primeiro nó. Estabelecendo um padrão de nós preservados e 

nós não preservados intercalados ao longo de toda haste (figura 5B). 

 Complexidade alta: Foi estabelecido um padrão aleatório da retirada das 

folhas das plantas, independente do nó (figura 5C). 
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Figura 5: Modelos artificiais de plantas de diferente complexidade, gerados através 

de corte seletivo das folhas: A) Complexidade baixa; B) Complexidade média; C) 

Complexidade alta. 

 

Alguns trabalhos estudaram o papel da estrutura do habitat sobre a 

comunidade de macroinvertebrados averiguaram que a complexidade e a área estão 

muito relacionadas em plantas aquáticas (McABENDROTH et al., 2005, THOMAZ et 

al., 2008). Sendo a área um fator de extrema relevância para a riqueza de espécies 

(MACARTHUR & WILSON, 1963) foi necessário padronizar a quantidade de cortes 

das folhas, evitando alterações da área nos diferentes modelos, a fim de garantir que 

as variações na comunidade estejam relacionadas à complexidade da arquitetura e 

não à área de colonização.  

B) A) C) 
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4.1.2. Cálculo da área da planta 

A área da planta foi obtida através da soma da área foliar média e da área da 

haste. Para calcular a primeira, a haste de 25 centímetros foi dividida em três partes: 

região inferior, intermediária e superior. De cada região foram retiradas aleatoriamente 

10 folhas. Através do contorno das 30 folhas sobrepostas em um papel milimitrado foi 

possível a determinação da área foliar média. Esta área foi multiplicada por 2, uma vez 

que os macroinvertebrados são capazes de colonizar tanto a região adaxial quanto 

abaxial das folhas. A área da haste foi calculada através da multiplicação da altura da 

haste pelo perímetro da circunferência: 

 

Onde é o diâmetro médio da circunferência,  é constante e , a altura da 

haste.  

O diâmetro médio foi calculado a partir de cortes transversais no caule da 

planta artificial. Para isso a haste foi novamente subdividida em três extensões 

(inferior, intermediária e superior) e foi realizado um corte na região média de cada 

extensão. Após os cortes, cada circunferência foi sobreposta em papel milimetrado 

para o cálculo de seus diâmetros e, a partir disto, a média do diâmetro foi obtida. O 

valor obtido foi multiplicado pelo tamanho da haste. 
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4.1.3. Cálculo da complexidade 

A complexidade dos modelos das plantas foi calculada como em DIBBLE & 

THOMAZ (2006) onde é gerado o índice de espaços intersticiais (Interstitial Space 

Indice - ISI), obtido através da quantificação dos interstícios, ou seja, dos espaços 

vazios entre as partes vegetais. Para a obtenção desse índice foi retirada uma 

fotografia de alta definição da planta com uma câmera Sony Cyber-Shot (16.1 Mega 

Pixels). A imagem foi inserida no programa PowerPoint, pacote Office. Sobre esta, 

foram criadas duas retas, uma graduada em uma unidade métrica e a outra com 

tracejados (figura 6).  

 

Figura 6: Esquema demonstrando a sobreposição dos eixos horizontal e vertical para 

a estimativa do ISI. A linha tracejada é utilizada para medir a frequência dos 

interstícios e a régua, para medir o tamanho (Adaptado de DIBBLE & THOMAZ, 

2006). 
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Na posição horizontal, foram medidos a frequência desses interstícios (Fh) e o 

tamanho dos interstícios (Lh). Essa mensuração foi repetida 10 vezes e, com isso, foi 

feita uma média, tanto da frequência quanto do tamanho do interstício. O mesmo foi 

realizado para o outro eixo, a fim de obter a frequência (Fv) e o tamanho (Lv) dos 

interstícios no eixo vertical. O índice de complexidade (Ihv) é dado pela soma da razão 

da frequência pelo tamanho dos insterstícios do eixo horizontal com a razão da 

frequência pelo tamanho dos insterstícios do eixo vertical, conforme a fórmula: 

 

Esta fórmula expressa que a alta frequência, associada a um menor tamanho 

dos interstícios, será capaz de gerar valores altos para o ISI, como reflexo de sua alta 

complexidade. O oposto é observado em plantas menos complexas. 

Este índice foi calculado para sete plantas artificiais de cada nível de 

complexidade. Para verificar de os modelos diferiam entre si estatisticamente quanto 

aos valores do ISI uma análise de variância de um fator (ANOVA) foi realizada. O pós-

teste de Tukey foi utilizado para determinar que fatores estavam dirigindo a variação 

entre as plantas. Tanto a ANOVA quanto o teste de Tukey foram realizados através do 

programa Statistica 7.0. Esta medida foi tomada para assegurar estatisticamente que 

os modelos estavam diferindo entre si quanto à complexidade, mantendo a mesma 

área.  

Os modelos de plantas apresentaram valores para o índice que se enquadram 

dentro do gradiente de complexidade gerado para plantas naturais (tabela 1) (DIBBLE 

& THOMAZ, 2006). 
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Tabela 1 Valores calculados pelo ISI para oito espécies de plantas aquáticas 

coletadas na porção superior do rio Paraná, próximo à ilha de Porto Rico e valores do 

índice para os modelos confeccionados A quantidade de réplicas para cada planta é 

indicada entre parênteses. Adaptado de DIBBLE & THOMAZ (2006). 

PLANTAS AQUÁTICAS 
ÍNDICES DE COMPLEXIDADE 

(valores médios) 

Nymphaea amazonum (n=3) 2,68 

Eichhornia azurea – caule (n=3) 5,15 

Potamogeton cf. pusillus (n=3) 15,68 

MODELO DE BAIXA COMPLEXIDADE (n=7) 18,59 

Heteranthera cf. Zosterifolia (n=3) 24,34 

MODELO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (n=7) 30,55 

Cabomba furcata (n=3) 33,26 

Eichhornia crassipes (n=3) 35,74 

Egeria najas (n=3) 37,50 

MODELO DE ALTA COMPLEXIDADE (n=7) 42,80 

Utricularia foliosa (n=3) 50,48 

Eichhornia azurea – raízes (n=3) 78,20 
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4.1.4. Área de colonização x complexidade da arquitetura  

Os resultados da padronização da área e complexidade estão resumidos na 

tabela 2 e figura 7. A ANOVA mostrou que houve diferença entre os modelos de 

plantas confeccionados (tabela 3). O teste de Tukey, usado a posteriori, indicou que os 

modelos se diferenciavam quanto à complexidade e não quanto à área. 

Tabela 2: Valores encontrados para a área e para o índice de complexidade (valores 

médios, n=7) para cada modelo de planta gerado para o experimento. 

 

Área 

(cm2) 
± DP 

Índice de espaços 

intersticiais (ISI) 
± DP 

Baixa Complexidade 40,54 0,28 18,59 2,51 

Média Complexidade 40,59 0,00 30,55 1,28 

Alta Complexidade 40,66 0,00 42,80 2,79 

 

 

Tabela 3: Teste de significância para a análise de variância (ANOVA) entre o efeito 

da complexidade e da área da planta. 

 

GL F p 

4 32,91 <0,0001 
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Figura 7: Área e a complexidade calculada pelo ISI, nos diferentes tipos de modelos 

confeccionadas para a realização do experimento. (┬) Erro padrão. 
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4.2. Unidades experimentais 

Canos de policloreto de polivinila (PVC) foram utilizados para formar uma 

moldura quadrada, delimitando uma área de 0,0625 m2 (0,25x0,25m), a qual serviu de 

base para a afixação das plantas artificiais através de arame galvanizado (figura 8A). 

Esta estrutura constituía uma unidade experimental contendo a quantidade de plantas 

e o nível de complexidade correspondente a cada tratamento. 

Para que os tratamentos ficassem submersos, cada unidade experimental foi 

presa a dois tijolos com abraçadeiras de nylon. Desta forma, foi possível submergir as 

unidades experimentais que ficavam a uma distância de 20 centímetros do sedimento 

de fundo da lagoa.  

  

Figura 8: Exemplos de unidades experimentais de um tratamento onde a predação 

não foi excluída (A) e de um tratamento que sofreu a exclusão da predação por peixes 

(B). 

 

B) A) 
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O experimento foi delineado de forma a gerar um gradiente com três níveis de 

complexidade (baixo, médio e alto), três níveis de densidade (baixo, médio e alto) e 

dois níveis de interação (com predação e sem predação), totalizando 18 tratamentos 

repetidos em 5 réplicas, as quais, doravante, serão denominadas de blocos (figura 9). 

Os níveis de densidade variaram de acordo com a quantidade de plantas em cada 

unidade experimental. Desta forma, no tratamento de baixa densidade havia apenas 

uma planta, no tratamento de densidade média três plantas e no tratamento de alta 

densidade havia nove plantas por unidade experimental. 

 

Figura 9: Esquema do delineamento experimental, mostrando a variação na 

densidade e complexidade dos tratamentos. Bola azul: complexidade baixa; bola 

vermelha: complexidade média; bola cinza: complexidade alta; traço diagonal: 

exclusão da predação por peixes. 
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Para excluir o fator predação por peixes nas unidades que exigiam esse tipo de 

procedimento, uma rede com abertura de malha de 4 x 5mm foi colocada no entorno 

de todo o tratamento para isolá-lo (figura 8b). Como as redes utilizadas proporcionam 

um substrato propício para a colonização de macroinvertebrados, foram 

confeccionadas seis unidades experimentais com apenas a moldura quadrada e a 

rede, sem planta.  

Para avaliar se houve efeito da rede sobre a abundância dos organismos foi 

realizado um teste-t entre as amostras controle e os tratamentos de exclusão da 

predação utilizando apenas os menores níveis de densidade e complexidade que 

mostraram ser significativamente diferentes (valor-t=3,075; p=0.01). A abundância 

encontrada nos tratamentos controle e de exclusão da predação é apresentada na 

figura 10. 

 

Figura 10: Abundância de macroinvertebrados (valores médios) e o erro padrão (┬) 

encontrados nos tratamentos controle e de exclusão de predação. 
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 Para eliminar os efeitos do incremento da abundância mediado pela 

rede, os valores médios da abundância de cada táxon encontrado nos tratamentos 

controle foram descontados dos tratamentos de exclusão de predação. Os valores de 

abundância passaram então por transformação logarítmica.  
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4.3. Área experimental 

O experimento foi conduzido na lagoa Jurubatiba (S 22° 17’ 42.2”; W 041° 41’ 

19.5”), localizada no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (Rio de Janeiro). Esta 

lagoa, outrora conhecida como Cabiúnas, estende-se de forma perpendicular em 

relação à costa e apresenta uma série de projeções laterais dendríticas do canal 

central, formando faixas paralelas à linha da costa (figura 11). 

 

Figura 11: Imagem de satélite da lagoa Jurubatiba extraída do serviço de mapas 

GOOGLE EARTHTM. 

BOVE & PAZ (2009) observaram um total de 58 espécies de hidrófitas nesta 

lagoa, tornando-a detentora da maior biodiversidade de macrófitas aquáticas do 

PARNA da Restinga de Jurubatiba. A lagoa Jurubatiba foi escolhida para a realização 
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do experimento devido à grande riqueza e abundância de macrófitas que possui, o que 

propicia uma maior disponibilidade de fontes colonizadoras para os modelos artificiais 

de plantas.  

Para minimizar a variação espacial no experimento as unidades experimentais 

foram concentradas no terceiro braço da lagoa, à direita (S 22° 17’ 37,7”; W 041° 41’ 

20,1). Este local foi escolhido por possuir características que tornaram possíveis a 

instalação das unidades experimentais, como um uma margem regular e ligeiramente 

plana e profundidade adequada (figura 12). Em fevereiro de 2014 as unidades 

experimentais foram instaladas, sendo retiradas após um período de dois meses, em 

abril do mesmo ano. 

 

Figura 12: Imagem de satélite mostrando o local onde ocorreu a montagem dos 5 

blocos do experimento (área compreendida entre os triângulos), extraída do serviço de 

mapas GOOGLE EARTHTM. 
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 As macrófitas aquáticas da lagoa que estavam no local foram retiradas a fim de 

padronizar as condições de colonização. Foram preservados os bancos a 

aproximadamente 3 metros de distância de onde ficaram as unidades. As unidades 

experimentais foram dispostas de forma aleatória dentro de cada bloco, mantendo-se 

uma distância de cerca de 1m entre cada tratamento. O intervalo entre blocos foi de 

aproximadamente 3m, sendo cada bloco delimitado por bóias de poliestireno 

expandido (figura 13). 

 

 

Figura 13: Esquema da montagem dos blocos, com as distâncias aproximadas entre 

tratamentos, blocos e dos bancos de macrófitas no local onde foi instalado o 

experimento. Bola vermelha: final de um bloco; bola verde: início de um bloco; bolas 

laranjas: tratamentos. 
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4.4. Amostragem  

 A amostragem dos fatores abióticos foi realizada por bloco, momentos antes da 

desmontagem do mesmo, sobre um bote, evitando contato com os tratamentos e 

diminuindo a ressuspensão do sedimento e eventuais distúrbios. Todas as 

mensurações foram realizadas à frente de cada bloco, na região que compreendia a 

extensão média dos mesmos. 

A temperatura, a porcentagem de saturação de oxigênio e a quantidade de 

oxigênio dissolvido na água foram mensurados com o oxímetro de campo da marca 

YSI 550A-12. A salinidade e a condutividade foram determinadas com o salinômetro-

condutivímetro YSI-30. Para a mensuração da turbidez, pH e alcalinidade foram 

coletadas amostras de 1 l de água do bloco. Em laboratório foi utilizado o turbidímetro 

Hanna HI 98703 para determinar a turbidez. O pH foi obtido através de pHmetro 

mPA210 (Tecnopon) e a alcalinidade foi determinada pelo programa ALCAGRAN.BAS 

(CARMOUZE, 1994) após a titulação com ácido sulfúrico 0,01N. 

 As unidades experimentais foram removidas após um período de incubação de 

45 dias. Para impedir que os macroinvertebrados evadissem dos tratamentos no 

momento de sua remoção, cada unidade experimental foi envolvida em uma rede de 

malha de 180 µm. Cada tratamento foi transpassado para sacolas plásticas, no 

momento em que foram retirados do ambiente aquático. As sacolas foram fechadas 

impedindo a perda de material durante o transporte para o laboratório.  

 Cada unidade experimental foi lavada em água corrente sobre tamises de 

abertura de malha de 1,0 e 0,5 mm. Os macroinvertebrados foram triado em bandejas 
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transiluminadas e conservados em álcool 70% para identificação em microscópio 

estereoscópico Olympus SZ-40 com o auxílio de literatura especializada.  

4.5. Análises estatísticas 

O programa GraphPad Prism 5.0 foi utilizado para confeccionar os gráficos 

para a abundância e a riqueza da comunidade de macroinvertebrados e para a 

abundância e riqueza de grupos taxonômicos. Modelos lineares generalizados 

(Generalized linear models – GLMs) foram utilizados a fim de determinar se a riqueza 

e a abundância de macroinvertebrados estavam respondendo tanto aos tratamentos 

quanto a interação entre eles. Para realizar esta análise, foi utilizada a função “glm” do 

pacote estatístico stats do programa R© (versão 3.1.1.). 

Com o objetivo de testar se os tratamentos estavam conduzindo diferenças na 

composição da comunidade de macroinvertebrados foi realizada uma análise de 

variância multivariada com permutação (Permutational Multivariate Analysis of 

Variance – PERMANOVA). Esta análise foi realizada através da função “adonis” do 

pacote estatístico vegan do programa R© (versão 3.1.1.). 

Os GLMs foram utilizados para verificar se a mudança na estrutura do habitat 

influenciou a abundância e a riqueza dos grupos tróficos. A PERMANOVA foi realizada 

para determinar se havia diferença na composição de grupos tróficos nos diferentes 

tratamentos. Gráficos foram confeccionados tanto para a riqueza quanto abundância 

dos grupos tróficos através do programa GraphPad Prism 5.0. 

 Com o objetivo de averiguar se, além da estrutura do habitat, os 

macroinvertebrados estão sendo influenciados por fatores intrínsecos à comunidade, 

foram utilizados os GLMs com os valores de riqueza e abundância de uma 
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determinada guilda como variável resposta e os valores de riqueza e abundância das 

outras guildas como fatores preditores na análise. Uma regressão entre as diferentes 

guildas tróficas foi realizada utilizando o programa GraphPad Prism 5.0.  
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5. RESULTADOS 

5.1. Fatores abióticos 

 Os valores dos fatores abióticos nas unidades amostrais foram similares aos 

valores já conhecidos através das atividades de monitoramento e outros estudos 

nessa lagoa. O pH se mostrou ligeiramente ácido, a porcentagem de saturação de 

oxigênio foi, em média, em torno de 70%, com uma temperatura de cerca de  25° C e 

com baixa salinidade (tabela 4). 

 

Tabela 4: Dados abióticos da água (lagoa Jurubatiba – Parque Nacional da Restinga 

de Jurubatiba). O local do experimento foi caracterizado em abril de 2014, ao final do 

experimento, momentos antes da remoção dos tratamentos. DP: Desvio padrão. 

Fatores abióticos 
Média 
(n=5) 

±DP 

pH 5,62 0,42 

Alcalinidade (µEqCO2/L) 136,58 22,96 

Turbidez (UTN) 3,41 0,21 

Temperatura (°C) 25,5 0,74 

% Saturação de Oxigênio 70,12 8,24 

Oxigênio dissolvido (mg/L) 5,54 0,94 

Condutividade elétrica (µS/cm) 373,2 4,64 

Salinidade 0,2 0,0 
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5.2. Caracterização da comunidade de macroinvertebrados 

Foram encontrados 19585 macroinvertebrados, divididos entre 45 táxons. O 

grupo mais abundante foi Conchostraca da família Cyzicidae (Crustacea - Diplostraca), 

com 16926 indivíduos, seguido pelos gastrópode Heleobia australis (Mollusca), com 

628 indivíduos e pelos oligoquetos (Annelida) com 625 indivíduos. 

De maneira geral, os dípteros da família Chironomidae tiveram alta 

representatividade somando 786 indivíduos, divididos em três subfamílias, sendo 

Chironominae o grupo mais abundante, com 545 organismos. A ordem Trichoptera 

apresentou 298 indivíduos, divididos em 2 famílias, com 1 gênero em cada e a ordem 

Odonata apresentou 138 organismos, com um total de 15 gêneros divididos entre 6 

famílias. Os demais grupos tiveram baixa representatividade, com abundância inferior 

a 0,5% do total de organismos encontrados em todo o experimento. Estes dados 

podem ser observados na tabela de composição de espécies, em anexo. 

Foram encontrados 26 táxons que se enquadraram dentro da guilda dos 

predadores, 13 táxons como catadores e 3 táxons, tanto para filtradores quanto para 

raspadores. Apesar da alta representatividade de grupos taxonômicos na guilda dos 

predadores, a maior abundância foi observada nos filtradores com 17223 indivíduos, 

seguida pela guilda dos catadores, com 1226 indivíduos. O grupo dos raspadores 

apresentou 677 organismos, enquanto que o grupo dos predadores apresentou 460 

indivíduos. 
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5.3. Efeitos da estrutura do hábitat sobre a estrutura da comunidade de 

macroinvertebrados 

A predação e densidade de plantas influenciaram a riqueza e abundância da 

comunidade de macroinvertebrados. O mesmo não foi observado para a complexidade 

das plantas (Figura x). Os resultados dos modelos lineares generalizados também 

confirmam isto, mostrando que tanto a riqueza quanto a abundância foram 

influenciadas pela predação por peixes e pela densidade (tabela 5). 

Tabela 5: Resultados dos GLMs, utilizando a riqueza e abundância da comunidade de 

macroinvertebrados como variáveis resposta e os tratamentos de predação por peixes 

(PP), densidade de plantas (Dens) e complexidade da arquitetura da planta (Comp) 

como fatores preditores. Em destaque as linhas que contém os tratamentos com os 

valores de p<0,05. 

PARÂMETROS 
ESTRUTURAIS 

TRATAMENTOS GL F p 

Riqueza 

PP 1 23,866 <0,001 

Dens 2 4,830 0,01 

Comp 2 1,097 0,340 

PP x Dens 2 1,245 0,294 

PP x Comp 2 0,978 0,380 

Comp x Dens 4 0,159 0,958 

PP x Dens x Comp 4 1,532 0,202 

Abundância 

PP 1 41,054 <0,001 

Dens 2 6,347 0,002 

Comp 2 0,209 0,811 

PP x Dens 2 0,050 0,951 

PP x Comp 2 0,538 0,584 

Comp x Dens 4 0,174 0,950 

PP x Dens x Comp 4 1,131 0,349 
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A)

 

B)

 

Figura 14: Riqueza (A) e abundância (B) de macroinvertebrados (valores médios, 

n=5) dos tratamentos do experimento conduzido na lagoa Jurubatiba (Parque Nacional 

da Restinga de Jurubatiba) no período de fevereiro a abril de 2014. (┬): Erro padrão 

. 
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Os valores de riqueza e abundância nos tratamentos de alta densidade, com 

predação, foram similares aos encontrados nos tratamentos de baixa densidade com 

exclusão da predação (figura Y). O Teste-t revelou que não houve diferença da 

riqueza (t=0,7075, p= 0,4851) e da abundância (t=1,869, p= 0,0722) entre estes dois 

tratamentos. 

 

 

Figura 15: Riqueza e abundância (valores médios, n=15) da comunidade de 

macroinvertebrados no experimento conduzido na lagoa Jurubatiba (Parque Nacional 

da Restinga de Jurubatiba) no período de fevereiro a abril de 2014, somente nos 

tratamentos de baixa densidade, na ausência de predação (Sem Pred./Baixa Dens.) e 

de alta densidade, na presença de predação (Com Pred./Alta Dens). (┬): Desvio 

padrão. 
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A composição da comunidade de macroinvertebrados apresentou a mesma 

resposta encontrada para a riqueza e a abundância (tabela 6). De acordo com a 

PERMANOVA a composição de táxons foi significativamente diferente quanto aos 

fatores predação por peixes (F1,90=16,131, p=0,001), densidade de plantas 

(F2,90=1,787, p=0,03) e a interação entre estas duas (F2,90=2,297, p=0,015). A 

complexidade da arquitetura não se mostrou como um fator importante para a 

composição da comunidade (F2,90=0.985, p=0.45).   

 

Tabela 6: PERMANOVA da composição da comunidade de macroinvertebrados  nos 

tratamentos de exclusão da predação por peixes (PP), densidade de plantas (Dens) e 

complexidade da arquitetura da planta (Comp). Em destaque os tratamentos com os 

valores de p<0,05. 

TRATAMENTOS GL F R² p 

PP 1 16,131 0,15205 0,001 

Dens 2 1,787 0,0337 0,044 

Comp 2 0,985 0,01857 0,450 

PP x Dens 2 2,297 0,0433 0,006 

PP x Comp 2 0,979 0,01847 0, 469 

Comp x Dens 4 0,609 0,02297 0,947 

PP x Dens x Comp 4 0,856 0,03228 0,674 
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5.4. Efeitos da estrutura do hábitat sobre os grupos tróficos da comunidade 

de macroinvertebrados 

Os macroinvertebrados encontrados foram classificados em quatro diferentes 

grupos tróficos: raspadores, filtradores, catadores e predadores. Estes grupos 

apresentaram diferentes valores de riqueza e abundância nos diferentes tratamentos. 

Não houve um padrão claro para os valores de riqueza das guildas de raspadores e 

filtradores. Contudo a riqueza de catadores e predadores foi influenciada pela 

exclusão de peixes. A guilda de predadores parece ainda ser influenciada pelo 

gradiente de densidade (figura 16). Em relação à abundância da comunidade, o efeito 

da exclusão do peixe fica mais evidente em todos os grupos tróficos assim como a 

influência do gradiente de densidade para as guildas de raspadores, filtradores e 

predadores (figura 17).  

Os modelos lineares generalizados (GLMs) indicaram que o tratamento de 

exclusão de peixes influenciou a abundância de filtradores (F1,87= 36,358, p= <0,001), 

de catadores (F1,90= 7,378, p=0,008) e de predadores (F1,90= 27,724, p= <0,001). A 

densidade de plantas foi um fator que influenciou apenas a guilda dos filtradores 

(F1,87= 5,301; p= <0,007). A abundância de raspadores não foi determinada por 

nenhum dos fatores (tabela 7). A riqueza das guildas não foi analisada através dos 

GLMs pelo fato de não atender às exigências do modelo, como por exemplo, a 

distribuição normal dos resíduos.  

Os dados encontrados para a PERMANOVA evidenciaram um quadro similar 

ao encontrado para a abundância, onde a exclusão da predação se apresenta como 

um fator importante para a composição de cada guilda trófica (RASPADORES: 

F1,57=8,468, p=0,001; FILTRADORES: F1,86=21,398, p=0,001; CATADORES: F1,89= 
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12,620, p=0,001; PREDADORES: F1,81=3,663, p=0,002 ). Contudo, apenas na guilda 

trófica dos filtradores a composição de macroinvertebrados foi significativamente 

diferente quanto à densidade (F2,86=2,475, p=0,016) e quanto a interação entre a 

densidade e a predação (F2,86=3,384, p=0,001) (tabela 8). 
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Figura 16: Riqueza dos grupos tróficos (valores médios, n=5) no experimento na 

lagoa Jurubatiba (PARNA Restinga de Jurubatiba), conduzido no período de fevereiro 

a abril de 2014. Nos gráficos é evidenciada a variação da riqueza nos tratamentos de 

densidade (baixa, média e alta), complexidade (baixa, média e alta) e predação (com 

e sem predação). (┬): Erro padrão. 
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Figura 17: Abundância dos grupos tróficos (valores médios, n=5) no experimento na 

lagoa Jurubatiba (PARNA Restinga de Jurubatiba), conduzido no período de fevereiro 

a abril de 2014. Nos gráficos é evidenciada a variação da riqueza nos tratamentos de 

densidade (baixa, média e alta), complexidade (baixa, média e alta) e predação (com 

e sem predação). (┬): Erro padrão. 
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Tabela 7: Resultados dos GLMs utilizando a abundância de cada guilda trófica como 

variáveis respostas e os tratamentos de predação por peixes (PP), densidade de 

plantas (Dens) e complexidade da arquitetura da planta (Comp) como fatores 

preditores. Em destaque os valores de p<0,05. 

GUILDA TRÓFICA TRATAMENTOS GL F p 

Raspadores 

PP 1 1,296 0,259 

Dens 2 1,456 0,240 

Comp 2 0,112 0,894 

PP x Dens 2 2,352 0,103 

PP x Comp 2 0,624 0,539 

Dens x Comp 4 0,784 0,539 

PP x Dens x Comp 4 2,256 0,071 

Filtradores 

PP 1 36,358 <0,001 

Dens 2 5,301 0,007 

Comp 2 1,780 0,176 

PP x Dens 2 0,067 0,935 

PP x Comp 2 0,224 0,800 

Dens x Comp 4 1,230 0,306 

PP x Dens x Comp 4 2,217 0,076 

Catadores 

PP 1 7,378 0,008 

Dens 2 0,789 0,458 

Comp 2 0,248 0,781 

PP x Dens 2 0,257 0,774 

PP x Comp 2 0,520 0,597 

Dens x Comp 4 0,320 0,864 

PP x Dens x Comp 4 0,336 0,853 

Predadores 

PP 1 27,724 <0,001 

Dens 2 2,532 0,087 

Comp 2 0,937 0,397 

PP x Dens 2 1,196 0,308 

PP x Comp 2 0,334 0,717 

Dens x Comp 4 0,232 0,920 

PP x Dens x Comp 4 0,503 0,733 
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Tabela 8: PERMANOVA da composição dos grupos tróficos nos tratamentos de 

predação por peixes (PP), densidade de plantas (Dens) e complexidade da 

arquitetura da planta (Comp). Em destaque os valores de p<0,05 

 
TRATAMENTOS GL F R² p 

Raspadores 

PP 1 8,468 0,143 0,001 

Dens 2 1,311 0,044 0,245 

Comp 2 0,457 0,015 0,900 

PP x Dens 2 1,146 0,039 0,315 

PP x Comp 2 0,606 0,021 0,774 

Comp x Dens 4 0,663 0,045 0,841 

PP x Dens x Comp 4 0,491 0,033 0,957 

Filtradores 

PP 1 21,398 0,188 0,001 

Dens 2 2,475 0,043 0,016 

Comp 2 1,277 0,022 0,252 

PP x Dens 2 3,384 0,059 0,001 

PP x Comp 2 1,007 0,018 0,411 

Comp x Dens 4 0,810 0,028 0,649 

PP x Dens x Comp 4 1,229 0,043 0,256 

Catadores 

PP 1 12,620 0,129 0,001 

Dens 2 1,109 0,023 0,339 

Comp 2 0,935 0,019 0,496 

PP x Dens 2 0,684 0,014 0,802 

PP x Comp 2 1,221 0,025 0,273 

Comp x Dens 4 0,624 0,026 0,930 

PP x Dens x Comp 4 0,927 0,038 0,571 

Predadores 

PP 1 3,663 0,046 0,002 

Dens 2 1,003 0,025 0,454 

Comp 2 0,542 0,014 0,961 

PP x Dens 2 0,731 0,018 0,809 

PP x Comp 2 0,681 0,017 0,870 

Comp x Dens 4 0,824 0,042 0,812 

PP x Dens x Comp 4 0,819 0,041 0,787 
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5.5.  Estrutura do habitat x controle trófico das guildas 

Como visto anteriormente, a abundância de todas as guildas, exceto 

raspadores, respondeu à exclusão da predação por peixes. Quando a abundância de 

cada guilda é utilizada como variável resposta e os valores de abundância dos outros 

grupos tróficos são empregados como fatores no GLM, observa-se que a comunidade 

também está respondendo a fatores inerentes a ela mesma e não apenas ao habitat 

(tabela 9).  

Tabela 9: Parâmetros dos GLMs obtidos para os grupos tróficos. Cada guilda foi 

utilizada como variável resposta na análise e as demais guildas como fatores 

preditores. Em destaque os tratamentos com os valores de p<0.05.  RASP: guilda dos 

raspadores; FILT: guilda dos filtradores; CAT: guilda dos catadores; PRED: guilda dos 

predadores. 

GRUPO TRÓFICO FATORES GL F p 

Raspadores 

Filt 1 0,086 0,771 

Cat 1 0,071 0,791 

Pred 1 9,285 0,003 

Filtradores 

Rasp 1 0,086 0,771 

Cat 1 15,260 <0,001 

Pred 1 34,055 <0,001 

Catadores 

Rasp 1 0,071 0,791 

Filt 1 15,260 <0,001 

Pred 1 26,765 <0,001 

Predadores 

Rasp 1 9,285 0,003 

Filt 1 34,055 <0,001 

Cat 1 26,765 <0,001 
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A abundância de todos os grupos tróficos foi influenciada pela abundância dos 

predadores (RASPADORES: F1,90 = 9,285, p=0,003; FILTRADORES: F1,90 = 34,055; p= 

<0,001; CATADORES: F1,90 = 26,765, p = <0,001). As abundâncias de filtradores 

catadores influenciaram-se mutuamente (F1,90 = 15,260, p = <0,001).  As abundâncias 

das guildas dos filtradores catadores apresentaram uma relação positiva com o 

aumento da abundância da guilda dos predadores enquanto que a abundância dos 

raspadores apresentou uma relação negativa (figura 18).  

 

Figura 18: Relação entre a abundância da guilda dos predadores e as abundâncias 

das demais guildas encontrados em experimento conduzido na lagoa Jurubatiba 

(Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba) no período de fevereiro a abril de 2014. 

R2
Raspadores= 0,10; R2

Catadores= 0,23; R2
Filtradores= 0,28. 
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6. DISCUSSÃO 

6.1. Efeitos da Estrutura do habitat sobre os padrões estruturais da 

comunidade de macroinvertebrados 

Os resultados apontaram que a densidade de plantas foi um fator muito 

importante para os parâmetros estruturais da comunidade, pois a riqueza e a 

abundância de macroinvertebrados responderam positivamente ao seu aumento. Isto 

pode ser explicado pelo fato de que o aumento da densidade de plantas proporciona 

uma área maior para os organismos se fixarem. A área é um fator capaz de alterar os 

padrões de riqueza da comunidade (MACARTHUR & WILSON, 1963) e em plantas 

aquáticas naturais foi visto que a área, quando associada à identidade da planta, é um 

fator importante para determinar a abundância de macroinvertebrados (THOMAZ et 

al., 2008).  

Contudo o aumento da área não é o único fator capaz de explicar os padrões 

de riqueza e abundância, pois os tratamentos de baixa densidade de plantas sem 

predação geraram um quadro similar ao encontrado nos tratamentos de alta 

densidade com predação (figura 15). A densidade de plantas pode atuar sobre os 

parâmetros da comunidade através da diminuição da perda de indivíduos por 

predação uma vez que o sucesso de captura do predador responde negativamente ao 

aumento da densidade de plantas (LIPCIUS et al., 1998; SWISHER et al., 1998). Isto 

se dá pelo fato da densidade ser capaz de aumentar a complexidade do habitat 

(TOKESHI & ARAKAKI, 2012) e ambientes mais complexos podem gerar abrigo contra 

predadores (MAZZEO et al., 2003; OKUN & MEHNER, 2005; AGOSTINHO  et  al., 

2007). Altas densidades de plantas são capazes de gerar esses refúgios uma vez que 

elas formam barreiras físicas impedindo o acesso do predador (DIBBLE et al., 1996). 



49 

 

O sucesso de captura está muito relacionado com as características do 

predador. Alguns peixes podem mudar a sua estratégia de forrageamento mediante ao 

aumento na densidade de plantas, como por exemplo, a mudança de caça ativa para a 

de senta e espera (PERSSON & EKLOV, 1995; JACOBSEN et al., 1997). O tamanho 

do peixe também é uma característica que pode atuar no sucesso do predador 

mediado pela densidade de plantas. Como por exemplo, o aumento da densidade de 

plantas não se configurou em uma barreira ao forrageamento do peixe Nannoperca 

australis, o qual possuiu livre acesso ao banco de macrófitas artificiais relativamente 

denso pelo fato deste peixe ser pequeno (cerca de 6,0 cm – FISHBASE) (WARFE & 

BARMUTA, 2004). 

Geophagus brasiliensis, conhecido popularmente pelo nome de cará,foi um 

peixe muito abundante no local do experimento e se alimenta tanto de detrito quanto 

de invertebrados (SABINO & CASTRO, 1990). Esses peixes foram observados se 

alimentando nas unidades experimentais. Diferente do Nannoperca australis, utilizado 

no experimento de WARFE & BARMUTA (2004), o cará possui tamanho de corpo 

maior (cerca de 9,0 cm – FISHBASE) e a densidade de plantas poderia formar uma 

barreira, auxiliando na criação de abrigo aos macroinvertebrados, resultando no 

aumento da riqueza e abundância da comunidade. 

 Desta forma, os efeitos da densidade de plantas sobre os parâmetros 

estruturais da comunidade podem ser um reflexo tanto do aumento da área de 

colonização quanto da diminuição do forrageamento de peixes predadores através da 

criação de refúgios. 

A complexidade da arquitetura da planta não teve efeito sobre os parâmetros 

da comunidade de macroinvertebrados. A criação de refúgios proporcionados pelo 
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aumento da complexidade é um dos fatores que dirigem o aumento da diversidade 

dentro de bancos de plantas aquáticas (THOMAZ & CUNHA, 2010). Provavelmente os 

níveis de complexidade gerados nas plantas artificiais não foram eficientes para a 

criação de refúgios contra peixes predadores.  

A maneira de utilização do espaço do habitat pelos organismos pode ser uma 

das explicações que pode ilustrar o fato da complexidade não gerar abrigo. O grupo 

mais abundante, Cyzicidae (Crustacea – Diplostraca), não utiliza o substrato para 

aderência, mantendo o hábito de nadar livremente na coluna d’água. Outros 

organismos como odonatas, efemerópteros e coleópteros também possuem hábito 

natatório similar, contudo podem se fixar na planta.  As alterações na complexidade do 

habitat pode não ter se configurado em abrigo para esses organismos que se 

deslocam mais livremente na coluna d´água. Da mesma forma, os organismos que 

possuem o hábito de se fixarem também estavam vulneráveis à predação, tanto de 

peixes quanto dos próprios macroinvertebrados predadores. Em estudo anterior foi 

observado o mesmo fenômeno em que a complexidade da arquitetura da planta não 

gerou efeitos sobre os parâmetros estruturais da comunidade devido à porção do 

habitat utilizada pelos organismos não ser afetada pelas diferenças neste elemento 

estrutural do habitat (McABENDROTH et al., 2005).  

A composição da comunidade, de forma similar ao encontrado para a 

abundância e riqueza, foi afetada pelos fatores densidade de plantas e predação por 

peixes. Gyretes sp. (Coleoptera – Girinidae) parece sofrer um grande efeito da 

predação por peixes, uma vez que esteve presente apenas nos tratamentos com 

exclusão de predação e nos tratamentos de alta densidade. A densidade alta de 

plantas deve proporcionar abrigo para este grupo. Caenis sp. (Ephemeroptera – 
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Caenidae), Probezzia sp. (Diptera – Ceratopogonidae), Heliocharis sp.  (Odonata – 

Dicteriadidae) e Libellula sp. (Odonata – Libellulidae) foram grupos encontrados em 

todos os tratamentos, exceto nos de baixa densidade, onde a predação não foi 

excluída. Isto evidencia que a predação deve exercer uma pressão maior sobre esses 

grupos. Destes grupos, apenas Probezzia sp. é estritamente epifaunal, os outros 

possuem hábito natatório na coluna d’água. A baixa densidade de plantas pode não 

conferir abrigo a esses organismos, deixando-os mais vulneráveis à predação por 

peixes.   

Oligochaeta (Annelida), Cyzicidae (Crustacea – Diplostraca), Cyrnellus sp. 

(Trichoptera - Polycentropodidae) e Tanipodinae (Morfotipo A) (Diptera - 

Chironomidae) estavam presentes em todos os tratamentos, ou seja, as variações na 

estrutura do habitat não influenciaram a presença destes organismos. Contudo, foi 

observada uma abundância maior nos tratamentos sem predação. 
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6.2. Efeitos da estrutura do habitat sobre os grupos tróficos da comunidade 

de macroinvertebrados 

Diferentes grupos tróficos foram influenciados por diferentes fatores do habitat. 

A predação por peixes atuou sobre a abundância e composição das guildas dos 

predadores, catadores e filtradores, enquanto que a densidade de plantas influenciou 

somente este último grupo trófico. A predação por peixes também influenciou a 

composição da guilda dos raspadores, contudo não a sua abundância. Isto sugere que 

apesar de a comunidade apresentar alterações em seus parâmetros estruturais 

através das alterações na estrutura do hábitat, cada guilda desta comunidade pode 

responder de maneira diferente a essas alterações e o quadro observado na 

comunidade, como um todo, pode ser um reflexo de grupos tróficos específicos (figura 

19).  

Esta classificação em guildas tróficas se refere à forma de aquisição do 

alimento por um determinado grupo de organismos (MERRITT & CUMMINS, 1996). 

De certa forma, a separação em grupos tróficos evidencia a maneira na qual aquele 

grupo utiliza o habitat em busca do seu alimento. Por exemplo, raspadores se 

alimentam do biofilme aderido às superfícies em ambientes aquáticos. Os organismos 

pertencentes a este grupo devem ser estritamente bentônicos ou possuindo pouca 

mobilidade vertical na coluna d’água. Por sua vez, muitos predadores necessitam se 

deslocar na coluna d’água, forrageando diferentes locais em busca de sua presa. 

Como cada grupo trófico pode utilizar o ambiente de maneiras diferentes, as 

alterações na estrutura do habitat podem ter diferentes efeitos sobre os grupos 

tróficos. Isto foi observado no trabalho de McABENDROTH et al. (2005) onde plantas 

de diferentes complexidades foram coletadas na península do Lagarto (Inglaterra – 

Cornualha) e foi verificado que as alterações na complexidade não geraram alterações 
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nos padrões de riqueza e abundância da comunidade pelo fato dos organismos 

presentes não serem estritamente epifaunais. Sendo assim, as guildas tróficas serão 

afetadas uma vez que a mudança na estrutura do habitat interfira na porção do habitat 

que estes grupos utilizam para o seu forrageamento. 

A) 

 

B) 

 

Figura 19: Modelo esquemático evidenciando os fatores físicos do habitat e as suas 

influências sobre a comunidade (setas). Os efeitos dos fatores físicos do habitat sobre 

a abundância da comunidade de macroinvertebrados (A) pode ser um reflexo desses 

fatores físicos sobre grupos tróficos específicos (B). 
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As características taxonômicas do grupo trófico dos raspadores e a preferência 

alimentar do peixe predador podem explicar o fato desta guilda trófica não ter 

apresentado diferenças significativas quanto a abundância nos tratamentos com e sem 

predação. A guilda trófica dos raspadores foi composta apenas por gastrópodes. 

Geophagus brasiliensis, o peixe que foi observado se alimentando nas unidades 

experimentais, possui uma dieta bastante diversificada, sendo insetos o seu alimento 

preferencial. Apesar de também se alimentar de gastrópodes, estes representam 

apenas 12,06% do volume total da dieta deste peixe enquanto que insetos 

representam um volume de 46,21% (MORAES et al., 2004). A predação por peixes 

pode não ter exercido influência sobre a guilda dos raspadores pelo fato de 

gastrópodes não comporem o seu item alimentar preferencial. Contudo a composição 

foi diferente pelo fato de que o gastrópode Pomacea sp. foi encontrado somente nos 

tratamentos onde a predação por peixes foi excluída.  

A densidade de plantas pode ter afetado a guilda trófica dos filtradores pelo 

fato de que a densidade pode estar conferindo barreira contra predação. A classe 

Branchiopoda (Crustacea), à qual pertence a família Cyzicidae (Conchostraca), grupo 

mais abundante encontrado no experimento e pertencente à guilda dos filtradores, é 

um grupo que depende de abrigo contra a predação, pois possui pouca mobilidade e 

são facilmente predados (ALONSO, 1996). O mesmo pode ser inferido a Cyrnellus sp. 

(Trichoptera – Polycentropodidae) que possui o hábito de se fixar sobre uma 

superfície, o que lhe confere baixa mobilidade tornando-o vulnerável ao predador. 

Sendo assim, a densidade de plantas pode estar atuando na criação de refúgio para 

estes organismos, refletindo na abundância da guilda trófica dos filtradores. 
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6.3. Estrutura do habitat x controle trófico das guildas 

Apesar do habitat ser de extrema importância para os organismos que nele 

residem, o mesmo pode não ser o único fator capaz de estruturar as comunidades 

uma vez que fatores bióticos como predação e competição atuam de forma 

significativa sobre a estrutura da comunidade (BEGON et al., 2007; RICKLEFS, 2010). 

Como evidenciado nos resultados a comunidade mostrou alterações nos seus 

parâmetros mediante alterações na estrutura física do habitat. Contudo os dados dos 

GLM’s apontam que a abundância de cada guilda também foi influenciada pela 

abundância das demais, estabelecendo-se assim um controle trófico da comunidade. 

A comunidade está sendo influenciada tanto pelos fatores físicos do habitat quanto por 

fatores inerentes à ela própria. 

As abundâncias das guildas dos filtradores e catadores aparentaram exercer 

influência mútua. Ambas as guildas são subclassificações da guilda trófica dos 

coletores, organismos que se alimentam de matéria orgânica com tamanho inferior a 

1mm. Esses grupos se diferenciam quanto à adaptação para a aquisição dessa 

matéria orgânica fina particulada (MOFP), ou seja, filtradores possuem estruturas para 

adquirir seu alimento ainda em suspensão e catadores se alimentam da matéria 

orgânica sedimentada (MERRITT & CUMMINS, 1996).  Os catadores desempenham 

um papel muito importante no processo de bioturbação, ressuspendendo a MOFP que 

será utilizada pelos filtradores (CUSHING et al., 1993). Os filtradores, por sua vez, 

eliminam matéria orgânica através de suas fezes, que irão se depositar servindo de 

fonte para os catadores (WALLACE & WEBSTER, 1996). Sendo assim, a influência 

mútua de catadores e filtradores pode ser uma resposta tanto à inter-relação entre 

essas duas guildas quanto à alta disponibilidade da MOFP do ambiente. 
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A guilda trófica dos predadores foi influenciada pela abundância das demais 

guildas. Isto já era esperado, uma vez que os predadores encontrados (e.g. odonatas) 

podem se alimentar de quase todos os outros grupos taxonômicos. Foi observado que 

a abundância de raspadores respondeu negativamente à abundância de predadores. 

Os peixes se alimentam tanto dos macroinvertebrados predadores quanto dos 

raspadores. Os macroinvertebrados predadores, como odonatas, coleópteros e 

hemípteros são considerados predadores intermediários. Na ausência de peixe há um 

aumento da abundância de predadores intermediários, o que irá gerar um efeito 

negativo sobre os raspadores (figura 20). O mesmo foi observado em ambientes 

terrestres através de um modelo que demonstrou que superpredadores podem manter 

a população de sua presa em equilíbrio através de um controle sobre os predadores 

intermediários, que partilham a mesma presa. Na ausência do superpredador a presa 

pode ser afetada negativamente, pois não há um controle sobre o predador 

intermediário (COURCHAUMP et al., 1999). 

Desta forma, fica evidenciado um controle trófico a partir do predador, ou 

controle top-down, onde é verificado um controle dos níveis tróficos basais a partir dos 

níveis tróficos que estão no topo da cascata trófica. Quando o controle acorre no 

sentido inverso, ou seja, quando um nível trófico é determinado através do seu recurso 

alimentar, o controle trófico é do tipo bottom-up (POWER, 1992; MENGE, 2000; 

RICKLEFS, 2010). Tanto o controle top-down quanto bottom-up podem influenciar os 

macroinvertebrados uma vez que estes organismos se encontram em um nível trófico 

intermediário (WALLACE & WEBSTER, 1996).  
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A) B) 

 
 

Figura 20: Esquema de controle trófico evidenciando superpredadores atuando na 

regulação do tamanho da população de suas presas através de uma pressão 

exercida sobre os predadores intermediários (A). Na ausência de superpredadores a 

população de presa diminui por não haver um controle sobre os predadores 

intermediários (B). PRED: guilda dos predadores; RASP: guilda dos raspadores. 

Modelo adaptado de COURCHAUMP et al. (1999). 

Apesar de mostrar uma relação negativa com a guilda dos raspadores, a 

abundância dos predadores apresentou uma relação positiva com a abundância dos 

catadores e filtradores, ou seja, o aumento da abundância de predadores está 

correspondendo ao aumento da abundância das presas (catadores e filtradores). 

Alguns modelos foram sugeridos evidenciando que consumidores e seus recursos 

podem apresentar um crescimento mútuo (figura 21), sendo este crescimento ligado a 

um efeito conjunto de top-down e bottom-up (ARDITI & GINZBURG, 1989; ARDITI et 

al., 1990). Neste modelo o efeito top-down sobre o predador é mostrado através de um 

controle mediado pela estrutura do habitat, onde a complexidade diminui o sucesso de 

captura do predador, através da criação de refúgios para as suas presas. Outro fator é 
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o atraso na resposta reprodutiva, que pode ser mais lento que as taxas de consumo 

da presa, havendo uma demora no recrutamento de novos predadores (ARDITI & 

GINZBURG, 1989). O controle bottom-up se relaciona com a alta produtividade do 

sistema sendo capaz de manter alto o tamanho das populações das presas (ARDITI & 

GINZBURG, 1989; POWER, 1992). Como a MOFP é um recurso muito importante 

para filtradores e catadores ela poderia estar atuando exercendo um efeito bottom-up 

sobre essas guildas, enquanto a estrutura do habitat exerce um efeito top-down sobre 

os macroinvertebrados predadores.  

 

Figura 21: Modelos propostos por ARDITI & GINZBURG (1989) e GETZ (1984) que 

demonstram o comportamento de crescimento da biomassa de predadores (x) e de 

presas (o) com o aumento da produtividade do ambiente (ou da capacidade suporte, 

k). Adaptado de Power (1992). 

 A comunidade de macroinvertebrados pode estar submetida aos dois tipos de 

controle, o top-down evidenciado com a exclusão do peixe que atua sobre a 
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abundância da guilda dos predadores e é refletida na abundância da guilda dos 

raspadores. Esse efeito não é sentido na guilda dos catadores e filtradores pelo efeito 

que o recurso (MOFP) pode exercer sobre esses grupos (bottom-up) que irá 

proporcionar o aumento da abundância desses grupos (figura 22). Apesar dos 

trabalhos que evidenciam a dinâmica trófica se basearem no nível de população para 

inferir os controles tróficos, a inferência através dos grupos tróficos sugere que esses 

mecanismos podem ocorrer na comunidade e o controle top-down e bottom-up podem 

ocorrer em táxons diferentes dentro da mesma guilda. Um estudo mais detalhado, 

delineado para testar esses controles é o ideal para fazer inferências mais 

consistentes sobre como o habitat pode atuar sobre a dinâmica trófica da comunidade 

de macroinvertebrados.   

Outro exemplo de controle trófico mediado pela estrutura do habitat pode ser 

observado no lago Danish, onde macrófitas aquáticas submersas atuam na criação de 

refúgios para cladóceros pelágicos diminuindo, a predação por peixes bento-

planctívoros, estabelecendo um controle top-down (JEPPESEN et al., 1997). O mesmo 

controle trófico mediado pela complexidade do habitat também foi observado para 

ambientes terrestres onde o efeito da predação de aranhas e formigas sobre 

herbívoros foi mais forte em vegetação menos complexas (SANDERS et al., 2008). 
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A) B) 

  

Figura 22: Esquema evidenciando a comunidade e o controle trófico exercido por 

peixes e pelas guildas tróficas da comunidade de macroinvertebrados. Na presença 

de peixes predadores há um controle sobre todas as guildas (A). O controle exercido 

pelo peixe sobre as guildas indicado pelas setas azuis e o controle das guildas sobre 

as demais é indicado pelas setas vermelhas. Quando o peixe é excluído observa-se 

um aumento da guilda dos predadores e a consecutiva diminuição da guilda dos 

raspadores, indicando um efeito top-down (setas amarelas). Observa-se também o 

aumento das guildas dos catadores e filtradores, provavelmente pelo estímulo do 

recurso (bottom-up, setas verdes). PRED: guilda dos predadores; RASP: guilda dos 

raspadores; CAT: guilda dos catadores; FILT: guilda dos filtradores; MOFP: matéria 

orgânica fina e particulada. 
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6.4. A complexidade da arquitetura e densidade das plantas: elementos 

integrativos da estrutura do habitat 

A complexidade da arquitetura da planta não gerou efeito sobre a comunidade 

de macroinvertebrados. Isto pode ser explicado pelo fato de que as diferenças na 

arquitetura pode não ter se traduzido em uma resposta ecológica para a comunidade, 

como pelo fato de não ter gerado melhores condições de abrigo. Isto remete à 

dificuldade de estabelecer quais fatores geradores da complexidade do habitat atuam 

sobre os organismos (TOKESHI e ARAKAKI, 2012), ou seja, a complexidade da 

arquitetura, por si só, pode não influenciar a comunidade de macroinvertebrados de 

modo significativo.  

Retomando as definições apresentadas anteriormente, McCOY & BELL (1991) 

sugerem um modelo para a estrutura do habitat como um espaço tri-dimensional 

formado pela escala, heterogeneidade e complexidade. Contudo, revisões mais 

recentes do tema descrevem a estrutura do habitat formada por cinco características: 

(i) a escala da complexidade do habitat, que se refere às diferenças, tanto quanto a 

sua natureza quanto aos processos geradores de complexidade, entre os elementos 

estruturais existentes nas diferentes escalas globais, regionais, locais e de 

microhabitat; (ii) a diversidade dos elementos geradores da complexidade se referindo 

às diferenças qualitativas dos elementos que geram a complexidade. Como por 

exemplo, um substrato com estruturas côncavas e convexas (figura 23A) é mais 

complexo que um substrato com apenas estruturas côncavas (figura 23B) ou apenas 

com estruturas convexas (figura 23C); (iii) o arranjo dos elementos, ou seja, a maneira 

como estão ordenados no espaço; (iv) o tamanho dos elementos e (v) a 

abundância/densidade dos elementos (TOKESHI & ARAKAKI, 2012).  
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A variação na complexidade da arquitetura das plantas artificiais adotadas no 

presente trabalho se relaciona ao segundo item das características propostas por 

TOKESHI & ARAKAKI (2012), ou seja, os três níveis de complexidade são uma 

variação na diversidade dos elementos geradores da complexidade, enquanto que a 

densidade da plantas artificiais é uma variação na abundância/densidade destes 

elementos. Sendo assim, estes dois elementos, complexidade da arquitetura e 

densidade das plantas, não são fatores isolados do habitat (figura 24) e podem ser 

utilizados para descrever a estrutura do habitat, não apenas a complexidade da 

arquitetura.  

Apesar de muitos trabalhos quantificarem a estrutura do habitat em ambientes 

aquáticos através da complexidade da arquitetura da planta (TANIGUCHI et al., 2003; 

WARFE & BARMUTA, 2004 e 2006; McABENDROTH et al., 2005; THOMAZ et al., 

2008; FERREIRO et al., 2011; MORMUL et al., 2011), a mensuração da complexidade 

da arquitetura da planta pode não abranger todos os elementos que são capazes de 

gerar um habitat mais complexo (TOKESHI & ARAKAKI, 2012).  Métricas para medir a 

complexidade de plantas baseadas na geometria fractal, padrões de auto-similaridade 

que se repetem ao longo de uma gama de escala espacial (THOMAZ et al., 2008), 

detectam apenas a característica relacionada à abundância e densidade dos 

elementos geradores de complexidade, contudo não é sensível à diversidade destes 

elementos (TOKESHI & ARAKAKI, 2012).  
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Figura 23: Esquema evidenciando a diferença no atributo da diversidade dos 

elementos geradores de complexidade de um substrato, onde os locais que 

apresentam estruturas côncavas e convexas (A) são mais complexas que os locais 

com apenas um tipo de estrutura côncavas (B) ou convexa (C). Extraído e adaptado 

de TOKESHI & ARAKAKI (2012) 

Três tipos de substrato artificial análogos a plantas naturais foram medidos a 

partir de nove índices de complexidade a fim de estabelecer quais índices melhor se 

relacionavam com os parâmetros da comunidade de macroinvertebrados (WARFE et 

al., 2008). Os nove índices calculados foram (i) área superficial; (ii) volume da planta; 

(iii) índice de espaços intersticiais (ISI); (iv) valor do ISI dividido pelo tamanho médio 

do predador (SP/Pr); (v) espaço total para refúgio (FFV); e dimensão fractal 

mensurada em um gradiente de quatro dimensões ampliadas em (vi) 7,5x; (vii) 5x; (viii) 
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2,5x e (ix) 1x. Destes índices os que melhor se relacionaram com a abundância e 

riqueza rarefeita da comunidade foram o índice de geometria fractal ampliado em 5x e 

o índice SP/Pr. Este último quantifica a dificuldade que o predador tem de acessar a 

planta, evidenciando a importância da criação de refúgios para a abundância e riqueza 

da comunidade. Isto demonstra a importância das métricas que quantifiquem o habitat 

utilizando os atributos que se traduzam em um significado ecológico para os 

organismos daquele sistema.   

Contudo o desafio está em entender quais elementos da estrutura do habitat 

apresentam maior importância para as comunidades. No presente trabalho, a 

complexidade da arquitetura da planta não gerou nenhuma resposta para a 

comunidade, o que quer dizer que para o sistema estudado, outros elementos do 

habitat podem ser mais importantes para as comunidades, como foi observado para a 

densidade de plantas. Provavelmente outros fatores que não foram contemplados no 

presente experimento podem ter uma importância relativa para a comunidade, como 

por exemplo, o arranjo dos elementos no espaço. 
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7. CONCLUSÃO 

O aumento da densidade de plantas ter gerados maiores valores para a 

riqueza e abundância, indica que a densidade possibilita melhores condições para os 

macroinvertebrados associados às plantas aquáticas. Os mecanismos mediados pela 

densidade que podem estar ocorrendo para o incremento da riqueza e abundância são 

a maior disponibilidade de recurso alimentar e a diminuição do forrageamento dos 

predadores.  

O aumento da densidade gera maior área superficial para a fixação de algas, 

bactérias e microinvertebrados, formando o epifíton, o qual representa uma importante 

fonte alimentar para os organismos associados às plantas aquáticas. O aumento da 

disponibilidade deste recurso alimentar atrai os macroinvertebrados (THOMAZ & 

CUNHA, 2010). Além de proporcionar o aumento da disponibilidade de recurso, uma 

maior densidade de plantas proporciona refúgio contra predadores, diminuindo o 

forrageamento de peixes o que gera em menos perda de organismos na comunidade, 

favorecendo maiores valores de abundância e riqueza para os organismos (THOMAZ 

& CUNHA, 2010). 

A complexidade da arquitetura pode não ter apresentado um efeito significativo 

sobre a comunidade de macroinvertebrados pelo fato desta não ter apresentado 

vantagens em relação ao aumento de disponibilidade de recurso e abrigo. Isto 

demonstra que apesar do habitat ser composto por diferentes elementos 

estruturadores capazes de afetar os organismos, a comunidade será influenciada 

somente pelas estruturas que atuem na porção do habitat que proporcionam melhores 

condições como, por exemplo, abrigo e alimento. 
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O fato da ausência da predação por peixes ter aumentado os valores de 

riqueza e abundância da comunidade demonstra que a predação é um fator 

importante capaz de atuar sobre a estrutura da comunidade. Sendo assim, as 

alterações na estrutura do habitat, que favoreçam a criação de refúgios diminuindo o 

sucesso de captura do predador, irá afetar a comunidade gerando maiores valores de 

riqueza e abundância. 

Os grupos tróficos irão responder aos elementos do habitat que estão 

relacionados ao modo de utilização de uma determinada porção do habitat pelos 

organismos. Senso assim, nem todos os grupos tróficos irão responder positivamente 

ao aumento da complexidade da arquitetura das plantas e da densidade. Apesar de 

somente filtradores serem influenciados pela densidade, predadores e catadores 

foram influenciados pela ausência do predador. Em densidades superiores a utilizada 

no presente trabalho, predadores e catadores poderão responder à densidade de 

plantas pela sua capacidade de diminuir o forrageamento de peixes. 

Embora determinados grupos não sintam os efeitos das alterações na estrutura 

do habitat, eles podem sofrer efeitos indiretos mediados pelos grupos tróficos. 

Raspadores não foram influenciados pelas alterações na estrutura do habitat, contudo 

a sua abundância estava relacionada negativamente com abundância da guilda trófica 

dos predadores, ou seja, na ausência de peixes predadores os macroinvertebrados, 

que são predadores intermediários, geram um efeito negativo sobre os raspadores, 

exercendo um controle do tipo top-down. Isto demonstra que a estrutura do habitat 

pode gerar um controle trófico sobre a comunidade pela diminuição do sucesso de 

captura do predador. 
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Apesar da densidade e a complexidade da arquitetura das plantas terem sido 

avaliadas como elementos da estrutura do habitat, há outros elementos que não foram 

contemplados no presente trabalho como, por exemplo, o grau de agregação/arranjo 

das plantas e a heterogeneidade/diversidade de plantas, que podem ter efeitos 

significativos sobre a comunidade de macroinvertebrados. Ainda é necessário que 

mais estudos sejam realizados na área a fim de averiguar quais os elementos são de 

fato importantes para o quadro funcional e estrutural das comunidades. Ações de 

manejo e conservação serão melhor empregadas através do entendimento das 

relações entre as diferentes estruturas do habitat e os organismos.  
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ANEXOS 

ANEXO I 

Lista Taxonômica dos grupos encontrados em experimento conduzido na lagoa Jurubatiba 
(PARNA Restinga de Jurubatiba) durante o período de fevereiro a abril de 2014 

 
Filo Annelida 

    
 

Classe Oligochaeta 
   Filo Mollusca 

    
 

Classe Bivalvia 
   

 
Classe Gastropoda 

   
  

Família Hydrobiidae 
  

   
Heleobia australis 

 
  

Família Ampularidae 
  

   
Pomacea sp. 

  
  

Família Planorbidae 
  

   
Biomphalaria sp. 

 Filo Arthropoda 
    

 
Subfilo Crustacea 

   
  

Classe Branchiopoda 
  

   
Ordem Diplostraca 

 
    

Família Cyzicidae 
 

  
Classe Malacostraca 

  
   

Ordem Amphipoda 
 

    
Família Hyalellidae 

     
Hyalella sp. 

   
Ordem Decapoda 

 
    

Família Palaemonidae 

     
Palaemon pandaliformis 

 
Subfilo Cheliceriformes 

  
  

Classe Chelicerata 
  

   
Ordem Acari 

  
    

Hidracarina (Agrupamento) 

 
Superclasse Hexapoda 

  
  

Ordem Trichoptera 
  

   
Família Polycentropodidae 

    
Cyrnellus sp. 

 
   

Família Leptoceridae 
 

    
Oecetis sp. 

 
  

Ordem Ephemeroptera 
 

   
Família Leptohyphidae 

 
    

Traveryphes sp. 
 

   
Família Caenidae  

 
    

Brasilocaenis sp. 
 

    
Caenis sp. 

 
   

Família Baetidae 
 

    
Cloeodes sp. 

 
  

Ordem Diptera 
  

   
Família Chironomidae 

 
    

Subfamília Orthocladiinae 

    
Subfamília Chironominae A 

    
Subfamília Chironominae B 

    
Subfamília Chironominae C 

    
Subfamília Chironominae D 
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Subfamília Tanipodinae A 

    
Subfamília Tanipodinae B 

    
Subfamília Tanipodinae C 

    
Subfamília Tanipodinae D 

    
Subfamília Tanipodinae E 

   
Família Ceratopogonidae 

    
Bezzia sp. 

 
    

Probezzia sp. 
 

  
Ordem Coleoptera 

  
   

Família Dysticidae 
 

    
Hydaticus sp. 

 
   

Família Scirtidae 
 

    
Cyphon sp. 

 
   

Família Girinidae 
 

    
Gyretes sp. 

 
  

Ordem Hemíptera 
  

   
Família Notonectidae 

 
    

Notonecta sp. 
 

  
Ordem Odonata 

  
   

Família Coenagrionidae 
 

    
Amphiagrion sp. 

 
    

Hesperagrion sp. 
 

    
Acanthagrion sp. 

 
    

Zoniagrion sp. 
 

    
Coenagrion sp. 

 
   

Família Protoneuridae 
 

    
Neoneura sp. 

 
    

Protoneura sp. 
 

   
Família Dicteriadidae 

 
    

Heliocharis sp. 
 

   
Família Libellulidae 

 
    

Erythrodiplax sp. 
 

    
Libellula sp. 

 
    

Perithemis sp. 
 

   
Família Gomphidae 

 
    

Archaegomphus sp. 

    
Cyanogomphus sp. 

   
Família Aeshnidae 

 
    

Rhionaeschna sp. 
 

    
Coryphaeshna sp. 
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ANEXO II 

Abundância de cada grupo taxonômico encontrado em experimento conduzido na Lagoa 
Jurubatiba (PARNA Restinga de Jurubatiba) no período de fevereiro a abril de 2014. B1 – B5: 
Réplicas;  

 
SEM PREDAÇÃO POR PEIXES 

 
Baixa Densidade 

 
Baixa Complexidade Média Complexidade Alta Complexidade 

 

B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 

Oligochaeta 19 8 
 

17 11 
  

6 
 

8 
  

27 
  

Bivalvia  
1 

             
Heleobia australis  

8 56 
  

3 
     

23 1 
  

Pomacea sp.   
1 

   
2 

     
2 

  
Biomphalaria sp.  

1 2 
            

Cyzicidae 90 15 82 23 45 48 54 
  

54 149 62 53 205 8 

Hyalella sp.     
1 

          
Palaemon pandaliformis                
Hidracarina    

1 
    

3 1 
     

Cyrnellus sp. 6 6 
 

3 
 

8 
 

0 
 

3 6 1 2 1 2 

Oecetis sp.                
Traveryphes sp.      

1 
    

2 
    

Brasilocaenis sp.                
Caenis sp.    

2 1 
  

1 
    

1 
 

1 

Cloeodes sp.               
1 

Orthocladiinae  
1 1 

  
3 1 

        
Chironominae A     

0 
   

8 
   

0 4 
 

Chironominae B  
1 

  
1 

    
2 

   
2 

 
Chironominae C 8 4 

   
22 

    
9 

    
Chironominae D 3 25 1 

 
3 

 
2 

 
5 5 1 6 5 6 

 
Tanipodinae A 5 

  
1 5 7 

  
3 1 9 2 1 4 

 
Tanipodinae B  

0 
 

1 0 3 
 

0 1 2 1 
  

2 0 

Tanipodinae D           
1 

    
Tanipodinae E  

3 
  

1 
    

1 
     

Bezzia sp. 2 
              

Probezzia sp.        
1 1 

  
1 

   
Hydaticus sp. 1 

              
Cyphon sp.      

1 
         

Gyretes sp.   
1 

 
1 

    
1 

  
1 

  
Notonecta sp.           

1 
    

Amphiagrion sp.           
3 

    
Hesperagrion sp.                
Acanthagrion sp.                
Zoniagrion sp.                
Coenagrion sp.                
Neoneura sp.       

2 
        

Protoneura sp.    
2 

           
Heliocharis sp.      

1 
       

1 
 

Erythrodiplax sp.  
2 

   
1 

    
2 

 
2 

  
Libellula sp.         

1 
    

1 2 

Perithemis sp.                
Archaegomphus sp.   

1 
    

1 
       

Cyanogomphus sp.          
1 

     
Rhionaeschna sp.                
Coryphaeshna sp.                
Riqueza 8 13 8 8 11 11 5 6 7 11 11 6 11 9 6 

Abundância 134 75 145 50 68 98 61 9 20 78 184 95 94 225 14 
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Abundância de cada grupo taxonômico encontrado em experimento conduzido na Lagoa 
Jurubatiba (PARNA Restinga de Jurubatiba) no período de fevereiro a abril de 2014. B1 – B5: 
Réplicas; (continuação) 

 
SEM PREDAÇÃO POR PEIXES 

 
Média Densidade 

 
Baixa Complexidade Média Complexidade Alta Complexidade 

 

B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 

Oligochaeta 2 13 
    

1 
  

41 67 21 
   

Bivalvia                
Heleobia australis  

53 15 
   

11 
    

45 26 
 

4 

Pomacea sp.            
1 1 

 
1 

Biomphalaria sp. 1 1 2 
  

1 1 9 
  

1 7 1 1 1 

Cyzicidae 8 62 340 272 98 
 

22 1564 
 

744 561 320 387 29 186 

Hyalella sp.             
1 

  
Palaemon pandaliformis             

1 
  

Hidracarina 2 1 
 

1 1 1 1 4 
  

1 
   

2 

Cyrnellus sp. 9 3 6 13 1 5 0 2 
  

1 5 
 

2 11 

Oecetis sp.                
Traveryphes sp.                
Brasilocaenis sp.                
Caenis sp.  

1 
       

1 
     

Cloeodes sp.     
1 

        
1 

 
Orthocladiinae       

1 1 
   

1 
   

Chironominae A    
23 0 

  
8 

   
5 

 
3 

 
Chironominae B    

1 
          

2 

Chironominae C 4 
    

13 
    

9 
    

Chironominae D 3 3 2 3 8 6 14 11 1 21 9 10 4 
  

Tanipodinae A 4 
  

11 3 4 
  

2 15 
   

2 4 

Tanipodinae B 4 
 

0 3 1 
    

1 0 
 

0 0 1 

Tanipodinae D               
2 

Tanipodinae E    
2 

  
1 

        
Bezzia sp. 2 

    
1 

    
9 

    
Probezzia sp.     

1 
 

2 5 
       

Hydaticus sp.                
Cyphon sp.                
Gyretes sp.     

1 
 

1 
  

1 
  

1 1 
 

Notonecta sp.            
2 

   
Amphiagrion sp.           

1 
    

Hesperagrion sp.                
Acanthagrion sp.       

1 
        

Zoniagrion sp.                
Coenagrion sp.             

1 
  

Neoneura sp.           
1 

    
Protoneura sp.    

5 
     

1 
 

1 
   

Heliocharis sp.  
1 

     
1 

       
Erythrodiplax sp.           

1 
    

Libellula sp.  
3 

 
4 

         
2 2 

Perithemis sp.  
2 

             
Archaegomphus sp.                
Cyanogomphus sp.                
Rhionaeschna sp.                
Coryphaeshna sp.          

1 
     

Riqueza 10 11 6 11 10 7 12 9 2 9 12 11 10 9 11 

Abundância 39 142 366 336 114 30 55 1604 2 825 661 418 423 41 215 
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Abundância de cada grupo taxonômico encontrado em experimento conduzido na Lagoa 
Jurubatiba (PARNA Restinga de Jurubatiba) no período de fevereiro a abril de 2014. B1 – B5: 
Réplicas; (continuação) 

 
SEM PREDAÇÃO POR PEIXES 

 
Alta Densidade 

 
Baixa Complexidade Média Complexidade Alta Complexidade 

 

B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 

Oligochaeta 36 9 3 
 

42 
 

6 
  

12 
 

9 4 
 

15 

Bivalvia                
Heleobia australis  

0 29 
 

13 
 

42 12 
   

46 
  

2 

Pomacea sp.     
1 

 
1 

  
1 

     
Biomphalaria sp.     

1 
 

2 
 

1 
  

1 
   

Cyzicidae  
6768 47 326 

 
364 356 

 
441 864 1039 

 
28 

 
456 

Hyalella sp.                
Palaemon pandaliformis                
Hidracarina 1 

  
2 

      
5 1 1 1 

 
Cyrnellus sp. 3 5 1 3 5 3 0 

 
7 16 

  
3 11 6 

Oecetis sp.   
1 

            
Traveryphes sp.                
Brasilocaenis sp. 1 

              
Caenis sp.   

1 
 

2 
    

1 
    

1 

Cloeodes sp.  
1 1 1 

    
2 

     
1 

Orthocladiinae 6 
  

1 
  

1 1 
    

2 
 

1 

Chironominae A  
11 

    
21 

 
11 3 

     
Chironominae B  

1 
             

Chironominae C 11 
    

5 
    

3 
    

Chironominae D 1 31 2 
 

6 5 
 

5 6 13 17 
 

1 
 

9 

Tanipodinae A 2 
  

8 2 1 
  

1 5 1 
  

4 
 

Tanipodinae B 2 
  

1 0 0 0 
 

0 0 4 0 
 

0 
 

Tanipodinae D 1 
       

8 
      

Tanipodinae E  
3 

  
1 

   
1 2 

 
1 

   
Bezzia sp.                
Probezzia sp.  

16 
  

1 
   

1 1 
  

1 3 2 

Hydaticus sp.                
Cyphon sp.                
Gyretes sp.     

2 1 
 

1 
  

1 
 

1 
 

1 

Notonecta sp.                
Amphiagrion sp.  

2 
        

1 
    

Hesperagrion sp.                
Acanthagrion sp.                
Zoniagrion sp.          

1 
     

Coenagrion sp.    
1 

           
Neoneura sp.                
Protoneura sp.     

1 
   

2 
    

1 2 

Heliocharis sp.    
1 

    
6 16 

   
1 

 
Erythrodiplax sp.           

4 
    

Libellula sp.    
2 4 

   
1 10 

    
1 

Perithemis sp.                
Archaegomphus sp.       

1 
        

Cyanogomphus sp.                
Rhionaeschna sp.         

1 
      

Coryphaeshna sp.                
Riqueza 10 11 8 10 14 7 10 4 15 14 9 6 8 7 12 

Abundância 63 6846 85 345 79 379 431 19 487 943 1074 58 41 20 496 
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Abundância de cada grupo taxonômico encontrado em experimento conduzido na Lagoa 
Jurubatiba (PARNA Restinga de Jurubatiba) no período de fevereiro a abril de 2014. B1 – B5: 
Réplicas; (continuação) 

 
COM PREDAÇÃO POR PEIXES 

 
Baixa Densidade 

 
Baixa Complexidade Média Complexidade Alta Complexidade 

 
B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 

Oligochaeta  
5 8 9 

 
1 2 2 3 12 3 8 1 4 5 

Bivalvia                
Heleobia australis 1 

   
11 2 10 4 

 
1 

 
7 2 3 

 
Pomacea sp.                
Biomphalaria sp. 1 

              
Cyzicidae 3 2 11 1 4 3 22 2 7 1 

 
28 1 9 4 

Hyalella sp.                
Palaemon pandaliformis                
Hidracarina   

2 
      

1 
     

Cyrnellus sp. 1 1 1 1 1 
 

2 1 3 
 

1 3 1 1 4 

Oecetis sp.                
Traveryphes sp.                
Brasilocaenis sp.                
Caenis sp.                
Cloeodes sp.                
Orthocladiinae             

3 
  

Chironominae A   
2 1 

   
2 

       
Chironominae B   

1 
        

1 
   

Chironominae C 1 1 
   

1 1 
    

1 
   

Chironominae D    
1 2 

        
1 

 
Tanipodinae A  

1 2 1 
 

1 
  

4 2 
    

1 

Tanipodinae B         
1 

      
Tanipodinae D          

1 
     

Tanipodinae E                
Bezzia sp.                
Probezzia sp.                
Hydaticus sp.                
Cyphon sp.                
Gyretes sp.                
Notonecta sp.                
Amphiagrion sp. 1 

              
Hesperagrion sp.                
Acanthagrion sp.                
Zoniagrion sp.   

1 
            

Coenagrion sp.                
Neoneura sp.                
Protoneura sp.    

1 
          

1 

Heliocharis sp.                
Erythrodiplax sp.       

2 
        

Libellula sp.                
Perithemis sp.                
Archaegomphus sp.                
Cyanogomphus sp.                
Rhionaeschna sp.                
Coryphaeshna sp.                
Riqueza 6 5 8 7 4 5 6 5 5 6 2 6 5 5 5 

Abundância 8 10 28 15 18 8 39 11 18 18 4 48 8 18 15 
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Abundância de cada grupo taxonômico encontrado em experimento conduzido na Lagoa 
Jurubatiba (PARNA Restinga de Jurubatiba) no período de fevereiro a abril de 2014. B1 – B5: 
Réplicas; (continuação) 

 
COM PREDAÇÃO POR PEIXES 

 
Média Densidade 

 
Baixa Complexidade Média Complexidade Alta Complexidade 

 
B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 

Oligochaeta 2 5 2 11 
 

2 14 2 22 5 24 3 2 2 5 

Bivalvia                
Heleobia australis 26 9 

    
18 10 5 1 

 
8 5 

  
Pomacea sp.                
Biomphalaria sp.        

1 
       

Cyzicidae 20 2 5 19 4 9 30 1 15 67 10 1 30 51 4 

Hyalella sp.                
Palaemon pandaliformis                
Hidracarina     

1 
   

2 
      

Cyrnellus sp. 10 
 

1 6 5 6 3 1 1 1 5 3 1 2 1 

Oecetis sp.        
1 

       
Traveryphes sp.                
Brasilocaenis sp.                
Caenis sp.    

1 
    

1 
      

Cloeodes sp.                
Orthocladiinae   

1 1 
           

Chironominae A   
2 3 

  
1 1 8 

    
1 1 

Chironominae B    
1 

    
2 

      
Chironominae C 2 

    
1 

         
Chironominae D 2 

 
3 3 1 1 1 2 4 

 
3 2 

  
1 

Tanipodinae A    
3 

   
1 

    
1 2 

 
Tanipodinae B     

1 
         

1 

Tanipodinae D                
Tanipodinae E         

1 
      

Bezzia sp.                
Probezzia sp.   

1 
           

1 

Hydaticus sp.                
Cyphon sp.                
Gyretes sp.                
Notonecta sp.    

1 
           

Amphiagrion sp.      
1 

         
Hesperagrion sp.  

1 
             

Acanthagrion sp.                
Zoniagrion sp.                
Coenagrion sp.                
Neoneura sp.  

1 
             

Protoneura sp.   
1 1 

         
1 

 
Heliocharis sp.      

1 
  

2 1 
     

Erythrodiplax sp. 1 
              

Libellula sp.    
1 

    
1 

      
Perithemis sp.                
Archaegomphus sp.                
Cyanogomphus sp.                
Rhionaeschna sp.                
Coryphaeshna sp.                
Riqueza 7 5 8 12 5 7 6 9 12 5 4 5 5 6 7 

Abundância 63 18 16 51 12 21 67 20 64 75 42 17 39 59 14 
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Abundância de cada grupo taxonômico encontrado em experimento conduzido na Lagoa 
Jurubatiba (PARNA Restinga de Jurubatiba) no período de fevereiro a abril de 2014. B1 – B5: 
Réplicas; (continuação) 

 
COM PREDAÇÃO POR PEIXES 

 
Alta Densidade 

 
Baixa Complexidade Média Complexidade Alta Complexidade 

 
B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 

Oligochaeta 5 17 
 

5 5 10 4 4 3 2 4 2 7 2 11 

Bivalvia                
Heleobia australis 2 4 18 2 1 5 4 7 

 
9 9 39 11 1 1 

Pomacea sp.                
Biomphalaria sp.   

3 
        

2 
   

Cyzicidae 8 7 1 9 8 3 
 

1 24 63 177 15 25 32 5 

Hyalella sp.                
Palaemon pandaliformis                
Hidracarina 3 

     
1 

     
2 

 
1 

Cyrnellus sp. 7 3 5 4 5 7 3 2 2 2 9 
 

5 2 2 

Oecetis sp.                
Traveryphes sp.                
Brasilocaenis sp.                
Caenis sp.          

2 
     

Cloeodes sp.            
1 

   
Orthocladiinae  

1 
      

1 
      

Chironominae A  
5 

 
1 1 

 
2 1 1 3 

 
2 

 
1 1 

Chironominae B      
1 

    
2 

 
1 1 

 
Chironominae C 1 

    
1 

    
8 

    
Chironominae D 4 

 
1 1 1 

    
2 8 

 
1 1 1 

Tanipodinae A 1 
  

1 
   

1 3 
 

17 
  

1 1 

Tanipodinae B 1 
   

1 1 
    

5 
    

Tanipodinae D                
Tanipodinae E                
Bezzia sp. 1 

              
Probezzia sp.       

1 
        

Hydaticus sp.                
Cyphon sp.                
Gyretes sp.      

2 
     

1 
   

Notonecta sp.                
Amphiagrion sp.      

1 
         

Hesperagrion sp.                
Acanthagrion sp.                
Zoniagrion sp.                
Coenagrion sp.                
Neoneura sp.                
Protoneura sp.   

1 
    

1 1 
      

Heliocharis sp.    
2 3 1 

 
1 

 
2 

   
1 

 
Erythrodiplax sp. 1 

    
1 

    
1 

    
Libellula sp.  

1 
      

1 
     

1 

Perithemis sp.                
Archaegomphus sp.                
Cyanogomphus sp.                
Rhionaeschna sp.                
Coryphaeshna sp.                
Riqueza 11 7 6 8 8 11 6 8 8 8 10 7 7 9 9 

Abundância 34 38 29 25 25 33 15 18 36 85 240 62 52 42 24 
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ANEXO III 

Abundância dos grupos taxonômicos e o enquadramento de cada táxon nas diferentes guildas 
tróficas encontradas em experimento realizado na lagoa Jurubatiba (PARNA Restinga de 
Jurubatiba) no período de fevereiro a abril de 2014. Na tabela consta a abundância total e 
riqueza de cada guilda.   

 

FILTRADORES CATADORES RASPADORES PREDADORES 

Oligochaeta  
626 

  
Bivalvia 1 

   
Heleobia australis   

628 
 

Pomacea sp.   
8 

 
Biomphalaria sp.   

41 
 

Cyzicidae 16926 
   

Hyalella sp.  
2 

  
Palaemon pandaliformis  

1 
  

Hidracarina    
34 

Cyrnellus sp. 296 
   

Oecetis sp.    
2 

Traveryphes sp.  
3 

  
Brasilocaenis sp.  

1 
  

Caenis sp.  
12 

  
Cloeodes sp.  

7 
  

Orthocladiinae  
28 

  
Chironominae A  

139 
  

Chironominae B  
18 

  
Chironominae C  

106 
  

Chironominae D  
283 

  
Tanipodinae A    

138 

Tanipodinae B    
48 

Tanipodinae D    
13 

Tanipodinae E    
14 

Bezzia sp.    
15 

Probezzia sp.    
35 

Hydaticus sp.    
1 

Cyphon sp.  
1 

  
Gyretes sp.    

19 

Notonecta sp.    
4 

Amphiagrion sp.    
10 

Hesperagrion sp.    
1 

Acanthagrion sp.    
1 

Zoniagrion sp.    
2 

Coenagrion sp.    
2 

Neoneura sp.    
4 

Protoneura sp.    
22 

Heliocharis sp.    
38 

Erythrodiplax sp.    
18 

Libellula sp.    
32 

Perithemis sp.    
2 

Archaegomphus sp.    
3 

Cyanogomphus sp.    
1 

Rhionaeschna sp.    
1 

Coryphaeshna sp.    
1 

Riqueza 3 13 3 26 

Abundância 17223 1226 677 460 
 

 


