
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 EFEITO DA DISPONIBILIDADE DE LUZ E 

NUTRIENTES SOBRE AS RESTRIÇÕES 

ESTEQUIOMÉTRICAS EM UMA CADEIA 

ALIMENTAR AQUÁTICA 

 

Daniel Esteves Franco 

Orientador – Francisco de Assis Esteves 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

Fevereiro de 2013 



 

 

2 

 

Resumo 

Produtores primários são fortemente vulneráveis à variaçao na disponibilidade de 

recursos e composição química do meio, estando sujeitos a grandes variações nas suas razões 

estequiométricas em função das variações dos elementos no ambiente. Estas podem 

influenciar fortemente a dinâmica de cadeais tróficas, posto que a concentração de nutrientes 

potencialmente limitantes à biomassa de organismos situados na base de cadeias tróficas é 

um fator determinante para diversos processos ecológicos. A hipótese luz:nutrientes sugere 

que ecossistemas expostos a alta incidência luminosa em comparação à disponibilidade de 

nutrientes (principalmente fósforo) proporcionam produtores com razão C:P alta, enquanto 

sistemas expostos a menor razão luz:nutrientes proporcionam produtores com tecidos mais 

ricos em nutrientes e razão C:P baixa. Esta pesquisa visa a analisar como gradientes de 

incidência luminosa e disponibilidade de nutrientes coerentes com ecossistemas aquáticos 

tropicais podem afetar a produtividade e as relações tróficas nesses ambientes através das 

variações na estequiometria de produtores primários. A abordagem experimental foi realizada 

em mesocosmos contendo 250 L de água, submetidos a um gradiente de tratamentos nos 

quais o nível de luz e a concentração de nutrientes foram manipulados. Para o sistema 

modelo, utilizamos a comunidade perifítica representando os produtores primários e girinos 

da espécie Rana catesbeiana como consumidores. Ocorreram efeitos independentes e 

interativos de disponibilidade de luz e adição de nutrientes afetando a biomassa e a 

estequiometria (C:P, mas não C:N) do perifíton; e, como de acordo com a hipótese 
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luz:nutrientes, as razões Carbono:fósforo foram menores em cenários com maior incidência 

de luz e/ou menor disponibilidade de nutrientes.Em baixas incidências de luz em relação à 

disponibilidade de nutrientes, bactérias e algas perifíticas apresentaram uma relação de 

comensalismo em que o crescimento bacteriano é limitado pelo estímulo gerado pelas algas 

através da liberação de COD; enquanto em altas razões luz:nutrientes, o acoplamento entre 

algas e bactérias perdeu força e predominou a competição. Este padrão não foi observado na 

presença de consumidores. Não houve efeito direto do balanço da disponibilidade de luz e 

nutrientes na eficiência trófica e estequiometria dos consumidores primários. Porém, as taxas 

e a estequiometria (N:P) da excreção por consumidores foram afetadas, devido à variação da 

estequiometria do recurso consumido. Observamos que gradientes de incidência luminosa e 

disponibilidade de nutrientes observados em ecossistêmas aquáticos tropicais podem afetar de 

formas variadas as relações tróficas nestes ambientes, e em diferentes escalas.  

  

Abstract 

Primary producers are highly vulnerable to variation in resource availability and chemical 

composition of the environment, and are subject to large variations in their stoichiometric 

ratios depending on the variations of the elements in the environment. These can strongly 

influence the dynamics of trophic chains, since the concentration of nutrients potentially 

limiting the biomass of organisms at the base of food webs is a determining factor for many 

ecological processes. The light: nutrients hypothesis, proposed by Sterner et al. Suggests that 
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ecosystems exposed to high light incidence compared to the nutrient availability (especially 

phosphorus) yield producers with the C: P high, while smaller systems exposed to light ratio: 

nutrients yield producers with more nutrient-rich tissues and low C: P. This research aims to 

analyze how gradients of sunlight and nutrient availability consistent with tropical aquatic 

ecosystems can affect the productivity and trophic relations in these environments through 

changes in the stoichiometry of primary producers. The experimental approach was carried 

out in enclosures containing 250 L of water, submitted to a gradient of treatments in which 

the light level and the nutrient concentration were handled. For the model system, we used 

periphyton community representing primary producers and tadpoles of Rana Catesbeiana as 

consumers. Independent and interactive effects were observed on light availability and 

addition of nutrients and biomass affecting the periphyton stoichiometry (C: P but not C: N), 

and according to light hypothesis: nutrients, the reasons Carbon: phosphorus were lower in 

scenarios with higher incidence of light and / or low nutrient availability. At low incidences 

of light in relation to the availability of nutrients, bacteria and periphyton showed a 

relationship of commensalism in which bacterial growth is limited by the stimulus generated 

by the algae through the release of COD; reasons while at high light: nutrient, the coupling 

between algae and bacteria weakened and the competition dominated. This pattern was not 

observed in the presence of consumers. There was no direct effect of the balance of nutrients 

and light availability on trophic efficiency and stoichiometry of primary consumers. 

However, the rates and stoichiometry (N: P) excretion by consumers were affected due to the 
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variation of stoichiometry of resource consumed. We observed that gradients of sunlight and 

nutrient availability observed in tropical aquatic ecosystems can affect several trophic 

relations in these environments, and at different scales.  

 

1. Introdução 

 

 Todas as relações ecológicas que ocorrem no planeta têm, como objetivo, a busca 

indivídual por materiais e condições ideais para a sobrevivência, o desenvolvimento e a 

procriação de espécies. De acordo com Tilman (1982), “recurso” resume-se como tudo o que 

é consumido por um organismo, ou seja, o que, ao ser utilizado por um organismo, não 

possibilita que outro o utilize da mesma maneira. Desta forma, engloba não só água e 

alimentos, mas também outras fontes de energia, refúgios, fêmeas da mesma espécie, entre 

muitos outros. Estes podem ser considerados, de forma geral, os recursos nos quais se 

baseiam a forma de vida em questão. 

 Carbono inorgânico, nutrientes e radiação solar podem ser considerados as bases 

fundamentais de matéria e energia para a vida, posto que representam os recursos básicos que 

possibilitam que organismos responsáveis pela produtividade primária possam se desenvolver 

e reproduzir. Grande parte da ecologia se refere à obtenção desses recursos inorgânicos por 

organismos autotróficos e à reorganização desses materiais em cada estágio sucessivo de 

interação consumidor-recurso ao longo das teias tróficas (Begon, 2006). 
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Produtores primários são fortemente vulneráveis à variaçao na disponibilidade de 

recursos e composição química do meio, estando sujeitos a grandes variações nas suas razões 

estequiométricas em função das variações dos elementos no ambiente (Agren 2004; Frost et 

al. 2005). A razão estequiométrica é a proporção entre os elementos químicos que constituem 

um organismo. Estudos envolvendo a forma com que disponibilidade proporcional de 

recursos no ecossistema influencia nas razões estequiométricas dos organismos começaram a 

ter destaque com o trabalho de Redfield (1958). Este relacionou a disponibilidade de 

nutrientes da água com a composição estequiométrica do plâncton marinho e, por esta 

comparação, descobriu que a proporção entre os íons nitrato e fosfato (NO
3- 

: PO4
3-

) 

observada nos oceanos era muito similar à razão dos elementos Nitrogênio e Fósforo (N:P) 

no plâncton marinho. Desta forma, foi estabelecida a chamada “razão de Redfield” (a razão 

molar 106 C: 16 N: 1P), considerada como a razão ótima para o desenvolvimento do plâncton 

marinho, posto que a razão estequiométrica ótima para o desenvolvimento de um organismo é 

aquela sob a qual não ocorre qualquer limitação nutricional para o crescimento. A partir do 

trabalho de Redfield, diversos estudos procuraram encontrar as chamadas “razões ótimas” 

para o desenvolvimento de diferentes organismos autotróficos (Boeye et al. 1997; Bedford et 

al. 1999). Kahlert (1998) investigou variações nessas razões ótimas para diferentes grupos de 

algas bentônicas. Desvios nessas “razões ótimas” funcionam como um indicativo de 

limitação por nutrientes (nitrogênio e fósforo) e foram determinados para diferentes grupos 

de organismos autotróficos, como pode ser observado na tabela 1. Assim, a estequiometria se 
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consolidou como ferramenta muito útil para a determinação e a compreensão de processos de 

limitação por nutrientes.  

A concentração de nutrientes potencialmente limitantes à biomassa de organismos 

situados na base de cadeias tróficas é um fator determinante para vários processos ecológicos. 

Essa concentração depende da eficiência de uso de nutrientes (EUN), ou seja, a eficiência 

com a qual nutrientes são incorporados por produtores primários, definida como o montante 

de produção de biomassa, em unidades de carbono, em relação ao montante de nutrientes 

assimilados nos tecidos dos produtores (Vitousek 1982). Uma situação de alta eficiência de 

uso de nutrientes, caracterizada por grande proporção de unidades atômicas de carbono por 

nutrientes na biomassa dos produtores, resulta de altos níveis de incorporação de carbono por 

unidade de nutrientes assimilados. (Birk et al. 1986). Organismos autotróficos podem 

apresentar grande variação nesse processo (Hecky et al 1993), e esta variação pode afetar o 

funcionamento de ecossistemas de diversas maneiras. Por exemplo, a ocorrência de valores 

altos na razão carbono:nutrientes pode afetar a herbivoria, por ser uma fonte menos lábil de 

recursos, resultando em uma menor eficiência trófica. Além disso, esta proporção está 

relacionada a diversos processos ecológicos (Sterner & Elser 2002), como a ciclagem de 

nutrientes (Mattson & Scriber, 1987). 

Tendo como objetivo explorar os fatores determinantes influenciando a EUN em 

organismos autotróficos, em 1997, a investigação da influência do balanço de energia e 

nutrientes sobre a composição elemental dos produtores primários culminou em uma 
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pesquisa de enorme importância para o desenvolvimento da Ecologia. Sterner et al. (1997) 

propuseram a hipótese luz:nutriente (HLN), sugerindo que ecossistemas expostos a alta 

incidência luminosa em comparação à disponibilidade de nutrientes (principalmente fósforo) 

proporcionam produtores com razão C:P alta, enquanto sistemas expostos a menor razão 

luz:nutrientes proporcionam produtores com tecidos mais ricos em nutrientes e razão C:P 

baixa.  

Vários mecanismos fisiológicos podem contribuir para o padrão descrito. Em 

situações de alta disponibilidade de luz, o montante total de carbono fixado através da 

fotossíntese é maior, aumentando a eficiência do uso de nutrientes, visto que o número 

máximo de unidades de carbono será assimilada por unidade de nutriente. A razão C:P será, 

portanto, maior nessa situação. Por outro lado, em situações em que a razão luz:nutriente é 

menor, o crescimento algal será limitado por energia. A EUN será menor e a absorção de 

fósforo será maior do que a assimilação devido à baixa disponibilidade de carbono fixado 

através de fotossíntese e o excesso de fósforo poderá ser estocado intracelularmente. Além 

disso, maiores quantidades de fósforo podem ser alocadas no desenvolvimento da maquinaria 

fotossintética para aumentar a captação de luz (Hessen et al. 2002, Sterner & Elser 2000) . 

Apesar da aceitação da hipótese pela comunidade científica em geral, os mecanismos que a 

explicam receberam diversas críticas e aprimoramentos. Diversos trabalhos foram 

produzidos, testando e/ou propondo adições, melhoramentos e modificações à hipótese 
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(Dickman et al. 2006, Fanta et al. 2010, Sanches et al. 2011). Alguns destes trabalhos 

apresentaram aplicações da teoria em diversos aspectos das relações tróficas. 

 

1.1. Hipótese Luz:Nutrientes e rotas do carbono 

 Por representar parte da base fundamental de matéria e energia em ecossistemas, a 

incidência de luz e disponibilidade de nutrientes pode influenciar processos relacionados às 

rotas do carbono ao longo de teias tróficas. Variações na razão luz:nutrientes podem 

proporcionar intensificação de cadeias microbianas baseadas no carbono orgânico dissolvido 

(COD) e bactérias heterotróficas; ou cadeias de herbivoria baseadas em autótrofos e 

consumidores (Sterner et al. 1997). 

Estudos mostram que organismos autotróficos em ambientes aquáticos podem ter 

grande parte do carbono fixado pela fotossíntese não assimilado, mas liberado em formas 

orgânicas na coluna d’água. Este material pode constituir maior parte da fonte de carbono e 

energia para bactérias heterotróficas (Goto et al. 1999, Wilson et al, 2003). Dentro do 

contexto da HLN, em situações em que a disponibilidade de luz é abundante em relação a 

nutrientes e que a EUN é alta, o excesso de carbono fixado por algas, que não pode ser 

assimilado por algas devido à limitação por nutrientes do crescimento, será liberado. Espera-

se, portanto, que, em casos em que a razão luz:nutrientes seja alta, maiores quantidades de 

COD sejam liberadas na matriz perifítica e na coluna d’água, suportando o desenvolvimento 

de bacérias heterotróficas, favorecendo cadeias tróficas microbianas. Entretanto, apesar da 
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disponibilidade de COD, o crescimento bacteriano ainda poderá ser limitado por nutrientes. 

Por outro lado, em situações em que a razão luz:nutrientes é mais elevada, a escassez de COD 

será, mais provavelmente, o fator limitante. Dessa forma, em baixas incidências de luz em 

relação à disponibilidade de nutrientes, bactérias podem desenvolver uma relação de 

comensalismo (Gurung 1999), posto que o crescimento bacteriano é limitado pelo estímulo 

gerado pelas algas por meio da liberação de COD; enquanto, em altas razões luz:nutrientes, 

algas e bactérias irão competir pelo fósforo que as limita (Sterner et al. 1997). Este processo, 

no entanto, só ocorre se não houver fonte de COD alóctone significativa no sistema. 

 A interação entre algas e bactérias e o efeito do balanço entre luz e nutrientes foi 

investigada em diversos experimentos de campo e laboratoriais. Gurung (1999) conduziu 

experimentos de cultura com uma espécie fitoplanctônica e uma bactéria heterotrófica sob 

gradientes fatoriais de luz e nutrientes e observou variação de comensalismo por carbono e 

competição por fósforo, dependendo da intensidade de luz e da disponibilidade de nutrientes. 

Rier e Stevenson (2002) realizaram um experimento in-situ manipulando a disponibilidade de 

luz, nutrientes e disponibilidade de COD alóctone e concluíram que o acoplamento entre 

algas e bactérias torna-se mais fraco a medida em que a disponibilidade de COD aumenta, e é 

mais forte sob conduções oligotróficas. Danger et al. (2007) relacionaram estes padrões com 

a atividade humana através do processo de eutrofização e observaram outras formas de 

interação entre algas e bactérias. Dentre elas, destaca-se a relação mutualística que ocorre 

quando algas em sistemas eutrofizados têm o crescimento limitado pela disponibilidade de 
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CO2 que pode ser disponibilizado por bactérias heterotróficas. Guariento (2011) testou como 

nutrientes e luz poderiam afetar a relação entre as proporções autotróficas e não-autotróficas 

na comunidade de algas perifíticas em um lago tropical de águas escuras e observou que pode 

ocorrer limitação por carbono, devido a alta disponibilidade, e, geralmente, baixa qualidade 

do carbono dissolvido disponível na coluna d’água de lagos húmicos.  

 

1.2. Efeitos do balanço de luz e nutrientes na eficiência trófica de consumidores 

O conceito de teias tróficas sempre teve um papel de destaque dentro da Ecologia. 

Com base neste, pode-se descrever o fluxo de energia e matéria que ocorre entre os 

organismos. É, portanto, extremamente relevante para a compreensão de diversos processos 

ecológicos que seja esclarecida a forma como a energia e a matéria se propagam ao longo das 

cadeiras tróficas, bem como descrever como diversos fatores podem contribuir para esse 

processo (Elser, 2000). 

Os primeiros estudos relacionados ao tema buscavam definir a importância do fluxo de 

energia na estruturação de teias tróficas (Elton, 1927; Lindeman,1942 ; Odum e Odum, 

1955), culminando na sugestão de que as proporções de uma pirâmide trófica dependem de 

como ocorre a transferência de energia entre os níveis tróficos (Hutchison, 1953; Slobodkin 

1960, 1962). Destaca-se, então, a importância do conhecimento a respeito da eficiência da 

transferência dessa energia, definida pela proporção da energia contida em níveis tróficos 

basais que vem a ser assimilada por níveis superiores (Hairston , 1993). A eficiência da 
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transferência de energia também é responsável pela regulação de outros fatores, como o 

comprimento das cadeias tróficas (Vander Zaden, 1999), a biomassa dos organismos (Frost, 

2006), e, portanto, serviços prestados pelo ecossistema, como manutenção dos recursos 

pesqueiros (Pauly et al. 1998). 

A eficiência da assimilação de matéria e energia em cada acoplamento trófico 

depende, dentre outros fatores, da qualidade nutricional do recurso consumido. Esta 

qualidade está relacionada às proporções elementares de carbono e dos macronutrientes 

nitrogênio e fósforo nos tecidos do organismo que está sendo consumido (razões 

estequiométricas) e da disparidade dessas proporções com as encontradas no consumidor 

(Sterner & Elser, 2002). Dessa forma, apesar de existirem outros fatores envolvidos, a 

eficiência de transferência de energia depende principalmente das proporções de 

carbono:nutrientes nos organismos em relação às demandas respiratórias e de assimilação do 

consumidor (Elser 2000, Frost 2006). Tem sido proposto que as razões estequiométricas dos 

produtores primários limitam a transferência de energia através de múltiplos níveis tróficos 

(Sterner, 1998), porém poucos trabalhos testam explicitamente essa hipótese, dando ênfase a 

comunidades específicas, (Dickman et al. 2008). 

Modelos fisiológicos, como o proposto por Urabe et al. (1992) sugerem que 

consumidores que utilizam-se de recursos com razão C:P acima de níveis críticos sofrem 

consequências na eficiência de crescimento devido à diferença entre a razão C:P do próprio 

corpo e do recurso consumido. O consumidor deve manter a homeostase e a integridade 



 

 

13 

 

biológica, portanto, à medida que o organismo obtém carbono em excesso em relação ao 

suprimento de nutrientes, esse carbono pode não ser incorporado à biomassa, sendo rejeitado. 

Dessa forma, a eficiência de crescimento de herbívoros tende a variar inversamente com a 

razão luz:nutriente (Sterner et al. 1997). 

 Dentre os trabalhos mais importantes que investigam esse padrão, destaca-se o 

trabalho de Urabe et al. (2002), no qual o autor observa, por meio de um experimento em um 

lago, que a variação na disponibilidade de luz e de nutrientes afeta interações biológicas e 

eficiência na transferência de energia. Diversos outros estudos da última década tiveram 

grande importância para o melhor entendimento da relação entre eficiência de crescimento e 

balanço de fatores (Hessen et al., 2002, Malzahn et al,. 2007, Hall et al,. 2007). Em 2008, 

Dickman et al. sugeriram que variações na eficiência promovidas pela razão luz:nutrientes 

podem influenciar níveis tróficos superiores, mas reforça que, em casos como esse, pode 

haver grande variação caso-específica, principalmente devido ao número de fatores 

influenciando a obtenção de luz e nutrientes.  

 

1.3. Efeitos do balanço de luz e nutrientes mediante a presença de consumidores 

 De acordo com estudos mencionados anteriormente, evidências teóricas e empíricas 

mostram que o balanço de luz e nutrientes pode afetar a composição de produtores primários, 

influenciando consumidores. Entretanto, o ponto de vista unidirecional de controle 

ascendente (bottom-up) pode levar a conclusões incompletas. Deve-se levar em conta 
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modificações dos efeitos causados por variáveis ambientais derivadas da presença de 

consumidores (Hall et al., 2007). Muitos estudos documentam a correlação de altas taxas de 

herbivoria e redução da razão C:P dos produtores (Kunz and Diehl 2003, Hall et al., 2004, 

Hillebrand et al., 2004), e apresentam diversas formas através das quais a presença de 

consumidores pode afetar direta ou indiretamente o efeito do balanço de luz e nutrientes na 

composição elemental de produtores. 

Inicialmente, a herbivoria reduz a biomassa do produtor, reduzindo a demanda por 

nutrientes e aumentando a disponibilidade de nutrientes per capita. Dessa maneira, a razão 

luz:nutrientes observada para cada indivíduo ou célula é reduzida, podendo prover 

organismos com menor razão C:P. Além disso, a maior taxa de mortalidade de produtores 

mediada pela presença de herbívoros leva à maior reposição de indivíduos. Esta situação leva 

a maiores taxas de crescimento. Tendo em vista que estudos anteriores mostram que maiores 

taxas de crescimento decorrem em maior retenção de fósforo devido, principalmente, ao 

maior desenvolvimento de estruturas celulares produtoras de proteínas (Grover, 1997, Elser 

et al., 2000), ocorrerá redução da EUN e redução na razão C:P dos produtores novamente. 

Outra forma se baseia no fato de que consumidores regeneram proporções 

significativas de nutrientes na coluna d’água por meio da excreção (Elser and Urabe, 1999, 

Vanni et al., 2002), influenciando diretamente a disponibilidade de nutrientes. Em 2007, Hall 

et al. investigaram, por meio de séries de experimentos e modelos, a interação entre esses 

processos e o efeito da razão luz:nutrientes na composição elemental de produtores, e 
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propuseram que ocorre redução da ênfase de processos de controle ascendente na cadeia 

trófica, mostrando resultados variados que indicam maior influência da presença de 

herbívoros no processo. 

É relevante mencionar que a teoria da estequiometria ecológica mostra como pode 

ocorrer variação na mediação da reciclagem de nutrientes via excreção (Sterner & Elser 

2002). Esta teoria parte da premissa de que animais mantém a homeostase na composição 

corporal de nutrientes. Dessa forma, as taxas e proporções estequiométricas da excreção 

refletem a incoerência entre o balanço estequiométrico do corpo do animal e de seu recurso 

alimentar. Assim, indivíduos se alimentando de recursos com estequiometria variada podem 

apresentar diferenças nas taxas e razões estequiométricas da excreção. 

A herbivoria pode também causar diversos efeitos caso-específicos, como redução 

seletiva de algumas espécies, modificando a composição de espécies na comunidade, ou 

mesmo influenciando interações competitivas entre espécies autotróficas. No caso particular 

de biofilme de algas bentônicas, o consumo do debris e de algas senescentes associados à 

matriz perifítica pode proporcionar maior disponibilidade de nutrientes para absorção, 

reduzindo a razão luz:nutrientes que as algas experimentam. Entretanto, o processo de 

remoção de debris frequentemente aumenta a área de retenção de luz, fortalecendo a 

incidência luminosa nas algas (Power, 1990). 

 

1.3. Hipótese luz:nutrientes em lagoas costeiras tropicais 
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Estudos realizados abordando lagos nos quais a produtividade do ecossistema é 

limitada pela disponibilidade de nutrientes tiveram importância fundamental para o 

entendimento do funcionamento desse tipo de ecossistema (Karlsson et al, 2005). Em casos 

como esses, a entrada de nutrientes causa aumento na produção primária, com efeitos 

concomitantes em níveis tróficos superiores. Dados de estudos comparativos realizados em 

lagos com diferentes níveis de produtividade mostram aumento na produtividade não apenas 

do fitoplâncton (Vadenboncoeur, 2003), mas também de consumidores de topo (peixes) 

(Hanson & Legget, 1982; Jeppensen, 1999).  

Entretanto, esse paradigma é predominantemente baseado em estudos relacionados ao 

compartimento pelágico de ecossistemas límnicos, referindo-se à produção primária do 

fitoplâncton e considerando, como consumidores, apenas organismos nectônicos. Dessa 

forma, desconsidera-se que parte substancial dos recursos que sustentam níveis tróficos 

superiores é produzida nos compartimentos bentônicos e litorâneos (Vander Zanden, 2002; 

Karlsson, 2005). Algas bentônicas pertencentes à comunidade perifítica apresentam grande 

representatividade para a produtividade de lagos onde a luz atinge área significativa dos 

compartimentos litorâneo e bentônico, portanto, lagos rasos ou mais transparentes 

(Vadenboncoeur, 2003).  

O carbono orgânico dissolvido (COD) é o principal estoque de carbono em 

ecossistemas aquáticos. Muitas lagoas tropicais no litoral do Estado do Rio de Janeiro 

apresentam concentrações muito elevadas de COD na forma de substâncias húmicas, por 
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serem lagoas pequenas e de baixa profundidade, para onde ocorre lixiviação de matéria 

orgânica de origem vegetal em decomposição (Farjalla, 2001). Estas substâncias são 

responsáveis pela limitação da entrada de luz na coluna d’água, afetando principalmente a 

produtividade de algas bentônicas. A produtividade de lagoas que apresentam essas 

características pode, portanto, estar sendo limitada pela redução da incidência luminosa, não 

devido à baixa disponibilidade de nutrientes. No entanto, as variações na disponibilidade de 

luz e nutrientes que ocorrem em lagoas costeiras do estado do Rio de Janeiro e outros corpos 

aquáticos semelhantes podem ter grande influência na produtividade destes ecossistemas 

(Karlsson, 2009), possivelmente através de mudanças na eficiência de transferência de 

energia entre os níveis tróficos. Presume-se que à medida que a razão luz:nutrientes aumenta, 

a EUN dos produtores torna-se maior, aumentando a razão C:P e reduzindo a eficiência da 

transferência de energia e matéria dos produtores primários para os consumidores de topo 

(Sterner, 1997), potencialmente podendo compensar a variação dos níveis de produtividade 

desses ecossistemas. 

 É fundamental que sejam investigadas características relacionadas a processos 

ecológicos que ocorrem no tipo de ecossistema citado anteriormente, devido a sua grande 

importância ecológica e sócio-ambiental. Essas lagoas costeiras de baixa profundidade e, de 

forma geral, com baixa disponibilidade de nutrientes são responsáveis por serviços 

ambientais como a incubação de peixes e outras espécies marinhas em estágios mais 

vulneráveis de desenvolvimento e o refúgio para diversas aves migratórias. São também são 
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responsáveis por garantir a subsistência de pescadores em diversas regiões, além de outros 

serviços, como conferir beleza cênica e importância turística a cidades e fornecer matéria 

prima para artesãos.  

 

1.4. A comunidade perifítica e sua importância como objeto de estudo 

O termo perifíton é utilizado para definir a comunidade composta por algas, 

cianobactérias, bactérias heterotróficas, fungos, protozoários, metazoários e detritos, que se 

desenvolve sobre uma matriz de mucopolissacarídeos secretados pelas algas e bactérias e 

aderida um substrato, podendo ser orgânico (plantas ou animais) ou inorgânico (rocha ou 

sedimentos)(Wetzel 2001). Como o perifíton cobre a maior parte das superfícies disponíveis 

em habitats aquáticos, o compartimento bentônico destes pode apresentar altas taxas de 

produtividade (Vadeboncoeur et al. 2003). Como citado anteriormente, em lagos rasos ou de 

pequeno e médio porte, a comunidade perifítica pode contribuir substancialmente para a 

produtividade de todo o ecossistema, uma vez que estes possuem uma alta razão 

perímetro/volume, propícia ao grande desenvolvimento da comunidade perifítica 

(Vadeboncoeur et al. 2003). Devido ao seu importante papel como produtor primário, o 

perifíton pode retirar grandes quantidades de N e P da coluna d`água (Blumenshine et al. 

1997), e também atuar como um importante fixador de CO2 em ecossistemas aquáticos 

(Wetzel 1990; Goldman 1981; Burkholder & Wetzel 1989), além de servir como fonte de 

alimento para diversos consumidores bentônicos (Cross et al. 2005). Assim como com 
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qualquer comunidade autotrófica, a estrutura e a produtividade do perifíton são reguladas 

principalmente pela interação entre consumidores (Steinman 1996) e fatores abióticos, como 

nutrientes (Borchardt 1996; Hillebrand 2002) e luz (Hill 1996), abordados neste trabalho. Aos 

herbívoros é principalmente atribuída a eficiência em remover a biomassa perifítica. Aos 

fatores abióticos luz e nutrientes é principalmente atribuída à eficiência em produzir um 

incremento da biomassa perifítica, quando estes fatores estão em maior disponibilidade 

(Rosemond et al. 1993; Hillebrand & Kahlert 2001; Hillebrand 2002; Stelzer & Lamberti 

2001). Nutrientes como nitrogênio e fósforo podem ser obtidos do meio externo por difusão a 

partir da coluna d’água ou do substrato, quando este é vivo (p. ex. uma macrófita aquática). 

Assim, a disponibilidade dos nutrientes para o perifíton é principalmente determinada pela 

concentração de nutrientes na água e pela densidade e atividade metabólica dos organismos 

aderidos ao substrato (Wetzel 2001). A incidência de luz para o perifíton depende de 

inúmeros fatores tais como a absorção da radiação fotossintética ativa na coluna d`água, a 

competição assimétrica com o fitoplâncton (que por sua localização na coluna d’agua pode 

receber maior incidência luminosa) e o sombreamento ocasionado pela vegetação litorânea 

(Liess & Kahlert 2007). Todos esses fatores dificultam o acesso à luz, podendo esta se tornar 

limitante ao desenvolvimento da comunidade, uma vez que um aumento na biomassa 

perifítica pode estar relacionado com o aumento da oferta de luz (Hill 1996), mediado por um 

aumento da fotossíntese e, consequentemente, da fixação de carbono. Esta limitação por luz 

pode ser muito mais pronunciada em ecossistemas de águas escuras que possuem altas 
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concentrações de carbono orgânico dissolvido de origem húmica nos quais a extinção da luz 

ocorre de forma muito mais drástica, de acordo com o aumento da profundidade, resultando 

em uma significativa atenuação subaquática da radiação fotossinteticamente ativa (Grimshaw 

et al. 1997; Jonsson et al. 2003). Como descrito por Hill (1996), a variação ambiental na 

quantidade e qualidade da luz é potencialmente responsável por grande parte da variação na 

fisiologia, no crescimento populacional e na estrutura da comunidade de algas bentônicas. 

A comunidade perifítica se configura como uma valiosa ferramenta utilizada no 

intuito de avaliar os efeitos da manipulação de recursos essenciais para as comunidades de 

organismos produtores de ecossistemas aquáticos. Por apresentar ciclo de vida curto e se 

desenvolver em qualquer substrato submerso, é uma comunidade de fácil manipulação 

experimental e fornece respostas rápidas para as questões propostas por um estudo. 

Compreender as relações entre a concentração de nutrientes e disponibilidade de luz e 

alterações na biomassa e conteúdo nutricional de comunidades autotróficas é importante a 

fim de delinear o estado trófico e agregar conhecimentos aos esforços de controle da 

eutrofização de ambientes aquáticos. Modelos de regressão empíricos que ligam a biomassa 

de algas e de nutrientes da coluna de água têm sido utilizados com grande sucesso na gestão 

da eutrofização de lagos e reservatórios de água doce (Smith et al. 1999; Smith 2007). 

 

2. Hipóteses 

Este trabalho foi desenvolvido com a finalidade de se testar a seguinte hipótese geral: 
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- O balanço entre a disponibilidade de luz e adição de nutrientes promove efeitos 

independentes e/ou interativos que influenciam a dinâmida de cadeias tróficas aquáticas; 

 

Foram também testadas as seguintes predições específicas: 

1 - Há a ocorrência de efeitos independentes e/ou interativos de disponibilidade de luz 

e adição de nutrientes afetando de acordo com a hipótese luz:nutrientes a biomassa (total e 

autotrófica) e a estequiometria (Razões C:N:P) do perifíton; 

2 – De acordo com a hipótese luz:nutrientes, as razões Carbono:Nutrientes serão 

menores em cenários com maior incidência de luz e/ou menor disponibilidade de nutrientes; 

3 – Em baixas incidências de luz em relação à disponibilidade de nutrientes, bactérias 

e algas perifíticas irão apresentar uma relação de comensalismo em que o crescimento 

bacteriano é limitado pelo estímulo gerado pelas algas através da liberação de COD; 

enquanto em altas razões luz:nutrientes, algas e bactérias poderão competir pelo fósforo que 

as limita; 

4 – Na presença de consumidores, as razões C:Nutrientes dos produtores primários 

serão maiores, no entanto, ocorrerá redução da ênfase de processos de controle ascendente 

mediados pela disponibilidade de recursos na cadeia trófica; 

5 – A biomassa, bem como a estequiometria de consumidores primários, será 

influenciada pelo balanço de luz e nutrientes através da variação nas razões 

Carbono:Nutrientes dos produtores primários; 
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6 – As taxas e a estequiometria (N:P) da excreção de nitrogênio e fósforo por 

consumidores serão afetadas pela disponibilidade de luz e nutrientes, indicando a necessidade 

de retenção de nutrientes por estes consumidores. 

 

3. Objetivos  

Este estudo visa analisar como gradientes de incidência luminosa e disponibilidade de 

nutrientes coerentes com ecossistemas aquáticos tropicais podem afetar a produtividade e as 

relações tróficas nesses ambientes através das variações na estequiometria de produtores 

primários. Compreendem os objetivos específicos:  

1 - Analisar as alterações causadas por variações na disponibilidade de nutrientes e 

limitação da incidência luminosa: 

- na eficiência de absorção de nutrientes e nas proporções de carbono, 

nitrogênio e fósforo de algas produtoras; 

- nas interações entre algas e organismos heterotróficos na matriz perifítica;  

2 -  Investigar a forma com que essas variações influenciam nas proporções 

elementares, biomassa e excreção de consumidores, e relacionar as observações com 

variações na eficiência de transferência de energia entre níveis tróficos. 

   

4. Metodologia  

4.1. Sistema modelo e coleta 



 

 

23 

 

Efeitos causados por um gradiente de incidência luminosa e disponibilidade de 

nutrientes podem ocorrer em diversas escalas. Estudos abordando tal tema podem ser 

realizados por meio da simulação de sistemas aquáticos artificiais em mesocosmos. Estas 

estruturas têm sido amplamente utilizadas em todo o mundo e seus resultados são 

considerados bastante satisfatórios e com elevado poder de generalização (Carneiro, 2005). 

Os mesocosmos aqui propostos foram montados em estruturas com capacidade de 250 litros 

de água, nos quais o ambiente natural será simulado através de inóculo de material biológico 

deste.  

 O sistema modelo utilizado pelo experimento consiste em um acoplamento trófico 

simples. Como modelo para produtores primários, foi utilizada a comunidade perifítica; e os 

consumidos primários utilizados foram girinos de rã-touro (indivíduos de Rana catesbeiana 

em fase larval). Girinos foram escolhidos como organismos modelo por serem animais de 

fácil obtenção e manipulação e crescimento rápido, tornando-os adequados para que se 

observe variação da composição de produtividade de acordo com o recurso consumido.  

O inóculo de perifíton foi coletado a partir da raspagem do perifíton aderido à fração 

submersa de macrófitas aquáticas da espécie Typha domingensis (Pers.), coletadas em três 

lagoas costeiras do Norte Fluminense que proporcionam diferentes cenários em relação à 

disponibilidade de luz e nutrientes para os organismos em questão: Lagoas de Cabiúnas e 

Comprida (respectivamente 22 º 15 'S, 41 º 40' O; 22°16.7'S, 41°39.4'O), localizadas no 

Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, que se estende entre os municípios de Macaé, 
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Quissamã e Carapebus, no estado do Rio de Janeiro - Brasil; e Lagoa Imboassica, localizada 

no perímetro urbano do Município de Macaé (22º 50’ S e 44º 42’ O; Fig. 1). Os girinos 

utilizados foram previamente adquiridos em estações de ranicultura da empresa Ranit 

(Niterói, RJ), especializada na criação e comercialização de girinos dessa espécie. Estes 

foram mantidos por um período de adaptação de aproximadamente uma semana em tanques 

de cultivo antes do início do experimento. 

 

4.2. Delineamento experimental  

A abordagem experimental foi realizada em estruturas de polietileno, submetidas a um 

gradiente de tratamentos nos quais o nível de incidência luminosa e a concentração de 

nutrientes foram manipulados (Figura 1) 

 

 

Figura 1 – Esquema simbolizando cada mesocosmos 
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Utilizamos delineamento experimental fatorial, contando com dois níveis de 

concentração de nutrientes e três níveis de redução de incidência luminosa. Para cada 

tratamento foram preparadas quatro réplicas, totalizando vinte e quatro réplicas, como 

descrito no esquema abaixo: 

 

 

 Tabela 1 - Delineamento experimental 

 

A concentração de nutrientes foi manipulada através da adição de nitrato de amônia 

(NH4NO3) e fosfato de potássio dibásico (PO4NH3) em três proporções representando a 

variação que ocorre em corpos aquáticos tropicais de diferentes naturezas, de acordo com 

dados obtidos no trabalho de Salas e Martino (1991) que reúne dados de toda a América 

latina (ver tabela 2). Durante todo o experimento, foi realizada a manutenção dessa 

concentração. A redução de incidência luminosa foi manipulada pelo uso de malhas de 

sombreamento. Malhas de diferentes níveis de sombreamento foram sobrepostas de modo 
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que se obtivessem níveis distintos coerentes com a amplitude de variação da redução de 

incidência luminosa observada em lagoas costeiras do litoral do estado do Rio de Janeiro.  

Antes do abastecimento de água dos tanques, foram aplicados, nas paredes de cada 

mesocosmos, oito cartões plásticos aderentes, para que o desenvolvimento do perifíton 

pudesse ser observado ao longo do trabalho. Foi também adicionado um cartão plástico 

adicional em cada tanque, envolto em uma malha de aço semelhante a uma gaiola, para que o 

potencial de crescimento do perifíton pudesse ser avaliado sem a remoção de biomassa 

através da herbivoria. Todos os tanques foram então abastecidos com água proveniente de 

poço artesiano, tratada previamente em filtro de carvão ativado, para que fosse removido 

qualquer traço de cloro ou material em suspensão. 

Na primeira fase do experimento, foi adicionada, a cada tanque, a proporção 

correspondente de P e N e inóculo de perifíton, filtrado em malha de 0,125 µm para evitar a 

colonização de macroinvertebrados. Este fora incubado por um período de 60 dias, para que a 

comunidade perifítica já tivesse se estabelecido de forma homogênea sobre as paredes dos 

tanques. Foram retirados então dois cartões plásticos de cada mesocosmos para análise 

posterior.  

 Na segunda fase do experimento (dia 61º), foram adicionados, a cada tanque, 25 

indivíduos de larvas de anuros (girinos) da espécie Rana catesbeiana (quantidade 

determinada a partir de experimentos piloto). Após o período de vinte e um dias, os girinos 

foram retirados, bem como mais dois cartões plásticos. 
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 Dois grupos de dois girinos removidos de cada mesocosmos foram utilizados para 

realização da análise da excreção dos mesmos, de acordo com o método proposto por Schaus 

et al (1997). Após a captura, animais foram transferidos imediatamente para frascos plásticos 

contendo 250ml de água deionizada e neles permaneceram por um período de 75 minutos. 

Após o período, os girinos foram removidos e a água remanescente foi filtrada e utilizada 

para que se analisasse a concentração de nutrientes, determinando-se as taxas de excreção por 

minuto e proporção elemental da mesma. 

 

4.3. Amostragem e análises químicas das amostras 

No laboratório, o conteúdo de cada cartão plástico contendo perifíton com a malha das 

unidades experimentais foi revertido em uma placa de petri e a comunidade perifítica foi 

raspada da malha com o auxílio de uma lâmina, resultando em uma suspensão de 25 ml. De 

cada suspensão referente a uma unidade experimental, foram retiradas alíquotas para a 

determinação da biomassa perifítica total, concentração de clorofila a, carbono total (C), 

nitrogênio total (N) e fósforo total (P).  

A biomassa total perifítica foi estimada a partir do peso seco livre de cinzas (PSLC).  

As amostras foram filtradas em membrana de fibra de vidro de 0,75 µm de diâmetro de poro  

previamente calcinadas. Após a filtragem, a membrana passou por secagem em estufa a 70ºC 

por 24 horas para a determinação do peso seco e, posteriormente, a mesma membrana passou 
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por processo de calcinação a 500ºC em mufla durante 1h para a determinação da massa de 

cinzas.  

A concentração de carbono orgânico total do perifíton foi determinada pelo analisador 

de carbono Shimadzu TOC-5000. A concentração de C da porção autotrófica do perifíton foi 

estimada convertendo-se a concentração de Chl a perifítica em biomassa de carbono algal 

assumindo uma razão C:Chl a de 27 (Gosselain et al. 2000). Foi utilizada a razão Chl a/PSLC 

com o intuito de acessar de forma comparativa a proporção de biomassa com potencial 

autotrófico na matriz perifítica. 

 Os girinos obtidos no final do experimento foram submetidos a liofilização, para que a 

biomassa pudesse ser aferida. Em seguida, os organismos foram pulverizados para que 

pudessem ser realizadas análises químicas, de forma semelhante ao que foi feito com o 

perifíton. Devido à baixa biomassa final obtida, foi possível apenas realizar análises de 

carbono e fósforo total.  

Todas as análises de concentração de nitrogênio foram realizadas pelo método “Flow 

injection analysis”(FIA) com dissolução da parte sólida em solução saturada de persulfato de 

potássio (Allen, 1974). As análises de concentração de fósforo foram realizadas pelo método 

proposto por Golterman (1978), que se baseia na digestão da amostra com solução saturada 

de persulfato de potássio em autoclave. Após a adição de ácido molibídico, as amostras foram 

lidas a 882nm em espectrofotômetro. As análises de Carbono total foram realizadas 

utilizando o módulo de análises sólidas (SSM) de TOC 5000 Shimadzu (Thermal Organic 
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Carbon Analyser). As análises de clorofila foram realizadas pela extração de pigmentos em 

etanol 90% e posterior leitura em espectrofotômetro. Foram calculadas as razões C:N:P de 

todos os organismos a partir dos valores obtidos pelas análises.  

 

4.4. Análise dos dados 

Para testar a hipótese de se há a ocorrência de efeitos independentes e/ou interativos 

de disponibilidade de luz e adição de nutrientes afetando a estequiometria (Razões C:N:P) do 

perifíton e, por conseguinte, dos girinos, foram utilizados modelos de análise de variância 

multivariado (MANOVA) contemplando como variáveis categóricas os dois níveis do fator 

nutrientes e os três níveis do fator luz. O modelo multivariado permite a inclusão de todas as 

três razões estequiométricas, C:N, C:P e N:P, no mesmo modelo de análise de variância e 

portanto será possível observar efeitos significativos dos tratamentos, caso existam, mesmo 

que apenas uma dessas razões tivesse sido afetada. Outra vantagem da utilização da 

MANOVA para a análise de estequiometria é que esse modelo permite utilizar critérios 

estatísticos específicos (critério de Pillai) para variáveis respostas interdependentes como é o 

caso de razões estequiométricas uma vez que as razões compartilham as mesmas variáveis. 

Efeitos do balanço de luz e nutrientes sobre a biomassa do perifíton e girinos foram 

investigados por meio de modelos de ANOVA fatorial tendo incidência luminosa e 

disponibilidade de nutrientes como variáveis categóricas e biomassa como variável 

dependente. 
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Para testar a hipótese de que em baixas incidências de luz em relação à 

disponibilidade de nutrientes, bactérias e algas perifíticas irão apresentar uma relação de 

comensalismo em que o crescimento bacteriano é limitado pelo estímulo gerado pelas algas 

através da liberação de COD; enquanto em altas razões luz:nutrientes, algas e bactérias irão 

competir pelo fósforo que as limita; foi calculada a proporção entro o C autotrófico e o C 

total e este valor foi utilizado como variável dependente em um modelo de ANOVA fatorial 

tendo como variáveis categóricas os níveis de incidência luminosa e disponibilidade de 

nutrientes. Modelos semelhantes foram utilizados para investigar efeitos nas taxas de 

excreção de nitrogênio e fósforo e na proporção N/P da excreção, tendo estas como variáveis 

dependentes. 

Posteriormente a cada ANOVA, foi realizado um teste de Tukey HSD como um teste 

post hoc para determinar quais as diferenças existentes entre os tratamentos. Todas as 

análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa Statistica (version 10.0) e os 

efeitos significativos foram considerados se o valor de P < 0.05. Para todas as análises 

estatísticas, os dados foram logaritimizados (log10) para atingirem homogeneidade de 

variâncias (Underwood, 1997). 

 

5. Resultados 

5.1. Valores de biomassa da comunidade perifítica 
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A ANOVA fatorial realizada a fim de se detectar os efeitos independentes e 

interativos da adição de nutrientes e da disponibilidade de luz sobre a biomassa perifítica, 

expressa em PSLC, indica que, de forma geral, houve efeitos significativos tanto da 

disponibilidade de luz quanto da adição de nutrientes: o efeito independe da disponibilidade 

de luz e da adição de nutrientes e o efeito interativo da disponibilidade de luz e da adição de 

nutrientes (tabela 2, figura 2). Dessa forma, mostra que houve sucesso em manipular 

situações em que houvesse limitação do crescimento tanto por luz, nos mesocosmos 

adequados, quando por nutrientes. O uso da presença de herbívoros como fator repetido 

mostra que a biomassa foi afetada de forma significativa pela mesma, no entanto, os efeitos 

independentes da disponibilidade de luz, da adição de nutrientes e o efeito interativo da 

disponibilidade de luz e adição de nutrientes não foram influenciados de forma significativa 

(tabela 2). 

Tabela 2 - Resultados da ANOVA demonstrando os efeitos do enriquecimento nutricional 

luz e suas interações na biomassa da comunidade perifítica. Os valores de p para tratamentos com efeitos 

significativos (p < 0.05) estão indicados por fonte em negrito. 

 gL F P 

Luz 2 3.6315 0.047326 

Nutrientes 1 43.3133 0.000004 

Luz*Nutrientes 2 4.0568 0.035128 

Presença de herbívoros:    

PSLC 1 18.7385 0.000404 

Luz 2 0.9922 0.390145 

Nutrientes 1 0.0058 0.940234 

Luz*Nutrientes 2 0.7608 0.481724 
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Figura 2: Gráfico demonstrando os efeitos do enriquecimento nutricional e variação na disponibilidade de luz 

luz e suas interações na biomassa da comunidade perifítica. Nota-se que quando há enriquecimento por 

nutrientes, a limitação do crescimento por luz é expressiva, enquanto a limitação por nutrientes ocorre no caso 

oposto. 

 

5.2 Estequiometria do Perifíton 

A MANOVA utilizada para avaliar o efeito da adição de nutrientes e da 

disponibilidade de luz sobre as razões C:N e C:P do perifíton detectou que ocorreu efeito 

significativo independente da disponibilidade de luz, da adição de nutrientes, mas não houve 

efeito significativo interativo da disponibilidade de luz e da adição de nutrientes (Tabela 3). 

A presença de herbívoros afetou as razões C:N e C:P, mas não afetou o efeito da incidência 
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de luz e disponibilidade de nutriente nas mesmtas. No entanto, houve alteração no efeito 

interativo de luz e nutrientes na presença de herbívoros. 

 

Tabela 3: Resultados da MANOVA demonstrando os efeitos do enriquecimento nutricional, variação na 

disponibilidade de luz e suas interações nas razões estequiométricas da comunidade perifítica. Os valores de p 

para tratamentos com efeitos significativos (p <0.05) estão indicados por fonte em negrito. 

 gL F P 

Luz 2 93.88942 0.047418 

Nutrientes 4 2.78673 0.000946 

Luz*Nutrientes 2 12.47339 0.583489 

Presença de herbívoros: 
   

C:N, C:P e N:P 2 8.05060 0.011452 

Luz 4 4.01707 0.977207 

Nutrientes 2 0.02310 0.782971 

Luz*Nutrientes 4 0.43374 0.047418 

 

 

5.2.1. Razão C:N 

 

A ANOVA fatorial realizada a fim de se detectar os efeitos independentes e 

interativos da adição de nutrientes e da disponibilidade de luz sobre a razão C:N do perifíton 

indica que de não houve caso em que a razão C:N tenha sido afetada significativamente pela 

incidência de luz e disponibilidade de nutrientes, ou efeito interativo entre estes. Não houve 

variação nesse padrão na presença de herbívoros. 
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Tabela 4: Resultados da ANOVA demonstrando os efeitos do enriquecimento nutricional 

e variação na disponibilidade de luz e suas interações nas razões C:N da comunidade perifítica. 

 gL F P 

Luz 2 1.49473 0.250866 

Nutrientes 1 1.64511 0.215897 

Luz*Nutrientes 2 0.29674 0.746800 

Presença de herbívoros: 
   

C:N 1 1.83232 0.192608 

Luz 2 0.99784 0.388173 

Nutrientes 1 0.06359 0.803762 

Luz*Nutrientes 2 0.05181 0.949650 

 

 

5.2.2. Razão C:P 

 

A ANOVA fatorial realizada a fim de se detectar os efeitos independentes e 

interativos da adição de nutrientes e da disponibilidade de luz sobre a razão C:P do perifíton 

indica que ocorreu efeito significativo independente da disponibilidade de luz, da adição de 

nutrientes, mas não houve efeito significativo interativo da disponibilidade de luz e da adição 

de nutrientes. Não houve mudança alguma no efeito do balanço de luz e nutrientes sobre a 

razão C:P do perifíton com ou sem a presença de herbívoros. 

 

Tabela 5: Resultados da ANOVA demonstrando os efeitos do enriquecimento nutricional 

e variação na disponibilidade de luz e suas interações nas razões C:N da comunidade perifítica. 

 gL F P 

Luz 2 6.4923 0.010118 
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Nutrientes 1 25.3454 0.000183 

Luz*Nutrientes 2 1.3878 0.281937 

Presença de herbívoros: 
   

C:P 1 1.3508 0.264576 

Luz 2 2.4734 0.120267 

Nutrientes 1 0.0157 0.902090 

Luz*Nutrientes 2 0.1863 0.832023 
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Figura 3: Gráfico demonstrando os efeitos do enriquecimento nutricional e variação na disponibilidade de luz 

luz e suas interações na razão C:P da comunidade perifítica.  

 

A maior disponibilidade de luz promoveu um aumento nas razões C:P. Ao se 

compararem os tratamentos com maior ou menor adição de nutrientes, todos aqueles expostos 

à maior disponibilidade de luz obtiveram maiores razões C:P. Além disso, todos os 

tratamentos com adição de nutrientes resultaram em menores razões C:P. Entretanto, de 
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acordo com o teste post hoc de Tukey HSD, só houve diferença significativa entre os dois 

tratamentos com maior incidência luminosa (maior ou menor adição de nutrientes) e destes 

para os demais, ressaltando a influência da luz. 

 

5.2.3. Razão N:P 

 

A ANOVA fatorial realizada a fim de se detectar os efeitos independentes e 

interativos da adição de nutrientes e da disponibilidade de luz sobre a razão N:P do perifíton 

indica que esta sofreu efeito significativo da disponibilidade de nutrientes, mas não foram 

observados efeitos significativos independentes mediados pela variação da incidência 

luminosa ou efeitos interativos entre disponibilidade de luz e nutrientes. Com a presença de 

herbívoros, apenas o efeito da variação na disponibilidade de nutrientes foi observado.  

 

Tabela 6: Resultados da ANOVA demonstrando os efeitos do enriquecimento e variação na 

disponibilidade de luz e suas interações nas razões N:P da comunidade perifítica. 

 

 gL F P 

Luz 2 0.2568 0.776321 

Nutrientes 1 5.3755 0.032389 

Luz*Nutrientes 2 0.2800 0.759010 

Presença de herbívoros: 
   

N:P 1 0.7097 0.410600 

Luz 2 1.9199 0.175469 

Nutrientes 1 7.0628 0.016030 
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Luz*Nutrientes 2 0.1998 0.820685 

 

 

Tratamentos com adição de nutrientes tiveram, de forma geral, perifíton com razão 

N:P menor, embora as variâncias acentuadas do gráfico indiquem baixa intensidade desse 

efeito. Não houve diferença significativa entre nenhum dos tratamentos de acordo com o teste 

Tukey HSD. 

 

.  

5.3. Razão Chla a/PSLC 

 

A razão Chl a/PSLC foi estimada a fim de se comparar a porção autotrófica em 

relação à biomassa total do perifíton nos diferentes tratamentos de adição de nutrientes e de 

disponibilidade de luz. A ANOVA fatorial realizada a fim de se detectar os efeitos 

independentes e interativos da adição de nutrientes e da disponibilidade de luz sobre a 

proporçào Chl a e PSLC indica que ocorreu efeito significativo independente da 

disponibilidade de luz, mas não da adição de nutrientes. No entanto, houve efeito 

significativo interativo da disponibilidade de luz e da adição de nutrientes.  

 

Tabela 7: Resultados da ANOVA demonstrando os efeitos do enriquecimento nutricional 

 e variação na disponibilidade de luz e suas interações nas razões Chl a/PSLC da comunidade perifítica 
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 gL F P 

Luz 2 28.9105 0.000002 

Nutrientes 1 1.5713 0.226052 

Luz*Nutrientes 2 8.9096 0.002044 
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Figura 5: Gráfico demonstrando os efeitos do enriquecimento nutricional e variação na disponibilidade de  

luz e suas interações na razão Chl a/PSLC da comunidade perifítica.  

 

 A razão Chl a/PSCL foi significativamente maior sob menor incidência luminosa, 

indicando maior proporçào autotrófica no perifíton. Este padrão é mais acentuado sob maior 

disponibilidade de nutrientes. No ponto de maior incidência luminosa, a razão Chl a/PSLC é 

maior com mais disponibilidade de nutrientes do que no outro caso. No ponto intermediário, 

não parece haver diferença alguma e, no tratamento em que há maior disponibilidade de luz, 

este padrão aparenta inverter-se, sendo a razão Chl a/PSLC menor em tratamentos com maior 

disponibilidade de nutrientes. O teste Tukey HSD mostra que, no entanto, só há diferença 
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significativa entre os dois tratamentos com menor incidência luminosa e entre estes e os 

demais tratamentos. 

Foi utilizado um novo modelo de ANOVA fatorial para investigar a ocorrência do 

mesmo padrão sob influência da herbivoria. Não foi observado efeito significativo 

independente com balanço de luz ou de nutrientes sob a razão Chl a/PSLC, tampouco efeito 

interativo entre os dois fatores.  

 

Tabela 8: Resultados da ANOVA demonstrando os efeitos do enriquecimento e variação na 

disponibilidade de luz e suas interações nas razões Chl a/PSLC da comunidade perifítica sob a presença de 

herbívoros. 

 

Presença de herbívoros gL F P 

Luz 2 0.22096 0.803889 

Nutrientes 1 1.21090 0.285653 

Luz*Nutrientes 2 2.24489 0.134767 

 

 

5.4. Biomassa dos Girinos 

A ANOVA fatorial realizada a fim de se detectar os efeitos independentes e 

interativos da adição de nutrientes e da disponibilidade de luz sobre a biomassa dos girinos, 

mediados por variações no recurso consumido, indica que houve efeito significativo da 

adição de nutrientes, mas não da redução de incidência luminosa. Não houve efeito interativo 

entre os fatores.  
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Tabela 9: Resultados da ANOVA demonstrando os efeitos do enriquecimento nutricional 

 e variação na disponibilidade de luz e suas interações na biomassa de girinos 

 

 gL F P 

Luz 2 3.18391 0.090019 

Nutrientes 1 8.94511 0.015180 

Luz*Nutrientes 2 0.73746 0.505143 
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Figura 6: Gráfico demonstrando os efeitos do enriquecimento nutricional 

na biomassa de girinos.  

 

5.5. Razão C:P dos girinos 

A ANOVA fatorial realizada a fim de se detectar os efeitos independentes e 

individuais do balanço entre disponibilidade de luz e nutrientes na razão C:P dos tecidos dos 

girinos, mediado por variações nos tecidos dos produtores primários, indica que não ocorreu 
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efeito significativo independente em relação à disponibilidade de luz ou nutrientes, tampouco 

efeito interativo entre os fatores.  

 gL F P 

Luz 2 0.94955 0.431651 

Nutrientes 1 0.23417 0.643220 

Luz*Nutrientes 2 2.02873 0.201860 

 

Tabela 9: Resultados da ANOVA demonstrando os efeitos do enriquecimento nutricional, variação na 

disponibilidade de luz e suas interações na razão C:P de girinos. 

 

5.5. Excreção dos girinos 

5.5.1. Excreção de Nitrogênio 

A ANOVA fatorial utilizada com o objetivo de investigar os efeitos do balanço entre 

disponibilidade de luz e nutrientes sobre a excreção de nitrogênio dos girinos, mediada por 

variações no recurso consumido indica que não houve efeito significativo individual da 

disponibilidade de luz ou nutrientes, tampouco efeito interativo entre os fatores.  

 

Tabela 10: Resultados da ANOVA demonstrando os efeitos do enriquecimento nutricional, variação na 

disponibilidade de luz e suas interações na excreção de nitrogênio de girinos. 

 

 gL F P 

Luz 2 0.720 0.502883 

Nutrientes 1 0.605 0.448655 

Luz*Nutrientes 2 1.033 0.379929 
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5.5.2. Excreção de Fósforo 

A ANOVA fatorial utilizada com o objetivo de investigar os efeitos do balanço entre 

disponibilidade de luz e nutrientes sobre a excreção de fósforo dos girinos, mediada por 

variações no recurso consumido, indica que houve efeito significativo individual da 

disponibilidade de luz e da disponibilidade de nutrientes. Não houve, porém, efeito interativo 

entre os fatores sobre a excreção. 

 

Tabela 10: Resultados da ANOVA demonstrando os efeitos do enriquecimento nutricional, variação na 

disponibilidade de luz e suas interações na excreção de nitrogênio de girinos. 

 

 gL F P 

Luz 2 4.7595 0.025085 

Nutrientes 1 24.7679 0.000166 

Luz*Nutrientes 2 1.8681 0.188615 
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Figura 7: Gráfico demonstrando os efeitos do enriquecimento nutricional e variação na disponibilidade de luz 

na razão C:P de girinos.  

 

Em todos os casos, a excreção de fósforo foi maior em situações de maior 

disponibilidade de nutrientes. Este padrão foi especialmente acentuado no tratamento com 

menor disponibilidade de luz.  

 

5.5.3. Razão N:P da Excreção 

A ANOVA fatorial utilizada com o objetivo de investigar os efeitos do balanço entre 

disponibilidade de luz e nutrientes sobre a excreçào de nitrogênio dos girinos, mediada por 

variações no recurso consumido, indica que houve efeito significativo individual da 

disponibilidade de luz e da disponibilidade de nutrientes. Não houve, porém, efeito interativo 

entre os fatores.  

 

Tabela 10: Resultados da ANOVA demonstrando os efeitos do enriquecimento nutricional, variação na 

disponibilidade de luz e suas interações na razão N:P da excreção de girinos. 

 

 gL F P 

Luz 2 3.7908 0.046507 

Nutrientes 1 15.3894 0.001356 

Luz*Nutrientes 2 1.1863 0.332432 
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Figura 7: Gráfico demonstrando os efeitos do enriquecimento nutricional e variação na disponibilidade de luz 

na razão N:P da excreção dos girinos.  

 

 Os maiores valores de razão N:P observados na excreção de girinos ocorreram em 

menor disponibilidade de luz e nutrientes e os valores obtidos neste tratamento foram os 

únicos significativamente diferentes dos demais (Teste de Tukey HSD). 

 

6. Discussão 

6.1. Biomassa da comunidade perifítica 

 A hipótese proposta por este trabalho de que “há a ocorrência de efeitos 

independentes e/ou interativos de disponibilidade de luz e adição de nutrientes afetando a 

biomassa” foi corroborada pelos resultados estatísticos obtidos. A ANOVA utilizada com o 

interesse de investigar efeitos individuais e interativos da disponibilidade de luz e nutrientes 
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na biomassa do perifíton indicam a ocorrência significativa dos mesmos. A disponibilidade 

de luz apresentou relação positiva com a biomassa do perifíton, bem como a disponibilidade 

de nutrientes (tabela 2). 

Os resultados deste trabalho demonstram que a maior disponibilidade de luz 

estimulou o maior desenvolvimento da biomassa total perifítica. Diversos estudos já 

registraram que a baixa disponibilidade de luz atua como fator fortemente controlador da 

produção de biomassa do perifíton (Rosemond 1993; Frost & Elser 2002; Armitage 2006; 

Von Schiller al. 2007). Trabalhos experimentais relatam inclusive que a luz pode limitar o 

desenvolvimento do perifíton mesmo em condições  

propícias como aquelas em que há uma maior disponibilidade de nutrientes(Eriksson et al. 

2006 a, b), de forma semelhante ao que observamos neste trabalho. Nestes estudos, a adição 

de nutrientes surtia efeito apenas quando a disponibilidade de luz não era limitante. De fato, a 

adição de nutrientes já foi diversas vezes apontada como a causa do aumento da biomassa 

perifítica (Rosemond et al. 1993; Hillebrand & Kahlert 2001; Stelzer & Lamberti 2001; Frost 

et al. 2002; Hillebrand 2002; Pompêo & Moschini-Carlos 2003; Hillebrand et al. 2004). 

Desta forma, os efeitos da adição de nutrientes que, muito provavelmente, causariam um 

aumento na biomassa perifítica foram inibidos quando em condições de baixa disponibilidade 

de luz. Assim, no presente trabalho, a adição de nutrientes nos tratamentos expostos à menor 

disponibilidade de luz não foi um fator que levou ao aumento da biomassa total da 

comunidade. 
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Em tratamentos com baixa disponibilidade de nutrientes, estes foram os fatores 

limitantes para o crescimento, posto que não ocorreu variação ao longo dos três níveis de 

incidência luminosa (Figura 2.). Neste caso, apesar de haver energia o suficiente para o 

crescimento, não havia nutrientes disponíveis para que o carbono fosse assimilado e 

convertido em biomassa. Sugere-se que a eficiência do uso de nutrientes (EUN) atingiu o seu 

valor mais alto no nível mais alto de luz e mais baixo de nutrientes, em que a energia ocorria 

em excesso, teoricamente, levando ao maior aproveitamento dos nutrientes. Nos tratamentos 

com maior disponibilidade de luz, no entanto, observou-se grande diferença na biomassa ao 

longo do gradiente de luz. Neste caso, houve limitação do crescimento por luz e, à medida 

que esta torna-se mais disponível, menos limitado torna-se o crescimento. Presumimos que a 

menor EUN ocorreu no tratamento com menor disponibilidade de luz e maior de nutrientes, 

quando havia excesso de nutrientes para o carbono que podia ser assimilado com a 

quantidade de energia disponível. Será possível confirmar a ocorrência do padrão sugerido à 

respeito da EUN sob a luz das razões estequiométricas observadas nos tecidos do perifíton. 

 

6.2. Razões estequiométricas da comunidade perifítica 

Os resultados obtidos em relação à biomassa mostram que o experimento teve sucesso 

ao criar um gradiente em que pode ocorrer limitação do crescimento por energia ou por 

nutrientes. Dessa forma, tivemos a montagem necessária para que a hipótese luz:nutrientes 

pudesse ser testada e suas consequências investigadas. De acordo com a mesma, razões 
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Carbono:Nutrientes serão menores em cenários com maior incidência de luz e/ou menor 

disponibilidade de nutrientes (Sterner et al. 1997). Os resultados obtidos nesse experimento 

corroboram a hipótese no que diz respeito à razão C:P, mas não em relação à razão C:N. 

Em tratamentos em que a disponibilidade de nutrientes foi maior, a razão C:P foi 

menor, indicando que a absorção de fósforo aumentou com a disponibilidade do mesmo no 

meio. À medida que esta aumentou, a EUN tornou-se menor devido à carência menos severa 

do nutriente e um número menor de unidades de carbono foi assimilado para cada unidade de 

fósforo. Quando a disponibilidade de nutrientes foi menor, a EUN aumentou, à medida que o 

perifíton realizava o maior desenvolvimento possível com a quantidade de nutrientes 

disponíveis, posto que não havia falta de energia luminosa. O aumento na disponibilidade de 

luz também favorece a EUN, sobretudo se a quantidade de fósforo for limitante. Os 

produtores atingem níveis maiores de utilização de energia luminosa para assimilação de 

carbono e tendem a assimiliar o máximo de unidades de carbono por unidades de nutrientes 

que podem ser absorvidos. Dessa forma, a absorção de unidades de carbono por unidade de 

fósforo é maior em situações de menor incidência luminosa e/ou maior disponibilidade de 

nutrientes, como previsto por Sterner et al. (1997). Outros mecanismos podem ajudar a 

explicar os resultados observados. Em situaçoes em que há excesso de fósforo, algumas 

espécies de algas podem, ao absorvê-lo, não assimilar em seu tecido, mas criar reservas em 

vacúolos intracelulares, aumentando a razão C:P do perifíton de modo geral (Sterner & Elser, 

2002); além disso, em situações de baixa incidência de luz, os requisitos algais de fósforo 
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podem ser maiores devido à maior necessidade de produção de fosfolipídios necessários para 

fotoadaptação (Hessen, Faervig & Andersen, 2002; Dickman, Vanni & Horgan, 2006). 

Esses resultados estão de acordo com o que foi observado com diversos trabalhos 

experimentais realizados em laboratório com fitoplâncton que fundamentam a hipotese 

luz:nutrientes (Urabe & Sterner, 1996; Hessen et al., 2002) e também com estudos de campo, 

envolvendo lagos onde a maior parte da produtividade está concentrada no compartimento 

pelágico (e.g. Elser et al., 2002; Urabe et al., 2002; Dickman et al., 2006). Poucos trabalhos 

envolveram algas bentônicas, mesmo em ecossistemas temperados, e os resultados 

encontrados nestes apresentaram variações. Frost e Elser (2002) e Huggins at al. (2004) 

concluíram que o sombreamento não influenciou a razão C:P do perifíton na zona litorânea 

de lagos canadenses, mas Hillebrand et al. (2004) concluíram que a redução na luz aumentou 

a razão C:P do perifíton em lagos diferentes. Alguns trabalhos realizados em ecossistemas 

lóticos não observaram declínio significativo no conteúdo de fósforo causado pela variação 

na disponibilidade de luz (Hill & Fanta, 2008; Hill, Fanta & Roberts, 2009). 

A inconsistência acerca do efeito da luz pode ter sido em parte decorrente da 

complexidade da matriz perifítica, devido à grande proporção de organismos não-autotróficos 

e carbono inorgânico no biofilme (Fanta et al. 2010). É possível que tenhamos conseguirido 

isolar o efeito neste experimento devido ao fato de que o perifíton coletado foi cultivado sem 

adição de material alóctone, sobretudo carbono, e sem a constante possibilidade de 

colonização de microorganismos e microinvertebrados que ocorre em um ecossistema 
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natural, reduzindo a diluição dos efeitos causados nos produtores primários na matriz 

completa. 

Não observamos, no entanto, efeito algum do balanço de disponibilidade de luz e 

nutrientes na razão C:N dos produtores. A falta de resposta observada na razão C:N em 

relação à adição de nutrientes gera uma conclusão diferente do que foi observado em outros 

trabalhos, nos quais uma maior disponibilidade de N no meio promoveu a diminuição na 

razão C:N de diversas comunidades perifíticas (McCormick et al. 1998; Hillebrand & 

Sommer 2000; Hillebrand & Kahlert 2001; Kahlert et al. 2002; Liess & Hillebrand 2006). 

Esta diminuição indicaria uma limitação por N no perifíton. Dessa forma, concluímos que, 

em nenhum tratamento, houve limitação do crescimento por nitrogênio, estando este sempre 

em quantidade suficiente em relação à disponibilidade de fósforo ou mesmo de luz. Em todos 

os momentos em que a luz não representou o fator limitante para o crescimento, esta 

limitação foi causada pelo fósforo. Este padrão é corroborado pelo efeito positivo causado 

pela disponibilidade de nutrientes na razão N:P, posto que, à medida que a disponibilidade 

tanto de N quanto de P aumentou, a absorção de P aumentou muito mais do que a de N, 

fazendo com que, quando houvesse adição de nutrientes, a razão N:P fosse, em geral, mais 

baixa. Um experimento semelhante em que a manipulação da disponibilidade dos nutrientes 

N e P fosse realizada separadamente poderia trazer respostas mais claras para o padrão 

observado. O experimento in situ desenvolvido por Sanches et al. (2011), que trabalharam 

com a adição separada desses nutrientes, mostra que a razão C:N pode sofrer efeito do 
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balanço de luz e nutrientes no perifíton, no entanto, não observou o efeito proposto pela 

hipótese luz:nutrientes na razão C:P. Isto se deve ao fato de que o perifíton da Lagoa na qual 

o experimento foi realizado estava sob limitação por N.  

 

6.3. Razão Clorofila/PSLC 

Os resultados obtidos neste trabalho corroboram nossa terceira hipótese, de que “Em 

baixas incidências de luz em relação à disponibilidade de nutrientes, bactérias e algas 

perifíticas irão apresentar uma relação de comensalismo em que o crescimento bacteriano é 

limitado pelo estímulo gerado pelas algas através da liberação de COD; enquanto em altas 

razões luz:nutrientes, algas e bactérias irão competir pelo fósforo que as limita”.  

 Em tratamentos com baixa disponibilidade de luz, a proporção de organismos 

fotossintetizantes na biomassa é substancialmente maior do que em alta disponibilidade de 

luz, apesar do carater contra-intuitivo da afirmaçào, motivado pela ideia de que a 

disponibilidade de luz sempre favorecerá organismos que dela dependem para se 

desenvolver. As bactérias heterotróficas contidas na matriz perifítica tem o crescimento 

frequentemente limitado pela carência de COD no meio, mas, se não forem limitadas, irão 

competir pelo uso de nutrientes com os organismos autotróficos, podendo até mesmo ser mais 

eficientes no uso do fósforo (Gurung, 1999). Em tratamentos com baixa disponibilidade de 

luz, essas bactérias estão sob este tipo de limitação, porém, quando há limitação por 

nutrientes e a atividade fotossintética passa a produzir um excesso de carbono, este pode ser 
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liberado na forma de cadeias orgânicas que irão impulsionar o desenvolvimento das bactérias, 

estimulando a competição e podendo reduzir fortemente a razão Chl a/PSLC. Assim, quando 

a disponibilidade de luz é baixa, as bactérias são totalmente limitadas pelo estímulo de 

carbono orgânico fornecido pelos organismos fotossintetizantes, em uma relação de 

comensalismo, enquanto, à medida que a intensidade luminosa aumenta e, junto com ela, a 

disponibilidade de carbono orgânico, algas e bactérias passam a competir pelo nutriente que é 

limitado. Neste caso, o acoplamento entre os dois grupos em questão enfraquece e as 

bactérias podem, até mesmo, apresentar superioridade competitiva e reduzir a predominância 

de algas na matriz.  

 Resultados semelhantes foram encontrados em experimentos manipulando 

disponibilidade de luz e/ou de nutrientes, realizados em laboratório com monoculturas de 

alga e bactéria (Gurung, 1999), bem como em experimentos in situ, principalmente em 

riachos de clima temperado (Rier & Stevenson 2002, Carr 2005, Scott 2008). Guariento et al. 

(2011), em um experimento realizado em uma das lagoas de onde se origina o inóculo de 

perifíton utilizado neste trabalho, mostra também que, se houver grande disponibilidade de 

carbono, mas este não estiver em formas lábeis, o crescimento bacteriano pode não ser tão 

estimulado. No entanto, o que realmente diferencia este trabalho dos demais neste aspecto é o 

fato de que observamos que este padrão se desfaz completamente na presença de 

consumidores, no caso, girinos. A pressão do consumo (de algas e/ou bactérias) faz com que 

não haja efeito significativo da variação na disponibilidade de luz e nutrientes na razão Chl 



 

 

52 

 

a/PSLC e esta permanece pouco maior do que a média na ausência dos mesmos. É possível 

que, com o consumo, a taxa de reposição de indivíduos torne-se muito maior, aumentando as 

taxas de crescimento dos produtores e reduzindo o carbono que torna-se excessivo, 

subsidiando menor desenvolvimento das bactérias. Também é possível que os girinos, por 

serem conhecidamente onívoros, estejam regulando o desenvolvimento excessivo tanto de 

algas quanto de bactérias, gerando um quadro mais estável em relação à proporção entre elas. 

Para que tivessemos respostas mais concretas para essa questão, seria necessário um novo 

experimento envolvendo tratamentos em que a entrada alóctone de COD fosse manipulada, 

ou mesmo uma investigação apurada da dieta dos girinos em cada tratamento.  

 Devemos ressaltar também que o método utilizado para aferição da biomassa neste 

experimento passa por filtragem em filtro de fibra de vidro com malha de 0,75 µm, e esta não 

permitiu a retenção de toda a porção bacteriana que compõe a comunidade perifítica, uma vez 

que a maior parte da população bacteriana apresenta tamanho que varia de 0,2 a 2 µm (Sigge 

2005) e esta malha é maior do que diversos grupos de bactérias heterotróficas. Portanto, é 

possível que estejamos subestimando a quantidade de bactérias, mas, em um nível absoluto, 

permitindo ainda comparação entre nossos tratamentos. 

 

6.4. Biomassa e estequiometria dos girinos 
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A hipótese de que “a biomassa, bem como a estequiometria de consumidores 

primários será influenciada pelo balanço de luz e nutrientes através da variação nas razões 

Carbono:nutrientes dos produtores primários” não foi corroborada pelos nossos resultados. O 

balanço interativo dos recursos fundamentais para crescimento de produtores primários não 

influenciou diretamente o crescimento dos consumidores primários utilizados no 

experimento.  

A biomassa dos girinos se manteve constante ao longo do gradiente de luz, 

apresentando aumento apenas em relação à disponibilidade de nutrientes. O efeito positivo 

dos nutrientes poderia se dever apenas ao aumento da biomassa de perifíton no mesocosmos. 

No entanto, a disponibilidade de luz também teve efeito semelhante na biomassa e não 

influenciou no crescimento dos girinos. Podemos também afirmar, por observação, que, em 

nenhum momento, algum mesocosmos pareceu ter biomassa aparente de perifíton 

insuficiente, levando-nos a afirmar que não houve carência expressiva de recursos vegetais. 

Sabendo que os nutrientes tiveram forte relação com a razão C:P do perifíton e que esta razão 

indica qualidade nutricional, podemos supor que esta tenha, de alguma forma, favorecido o 

crescimento dos girinos ao aumentar a eficiência trófica. Apesar de variações na mesma razão 

causadas pela luz não terem apresentado este resultado, a relação direta da luz com a razão 

C:P é mais fraca do que a disponibilidade de nutrientes. 

A razão C:P dos girinos não apresentou relação significativa alguma com o balanço da 

disponibilidade de luz e nutrientes, indicando que os girinos mantiveram, de forma geral, a 
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homeostase, não apresentando modificações na integridade estequiométrica dos tecidos, 

ainda que tenham consumido recursos diferenciados entre si. De alguma forma, o 

desequilíbrio entre a estequiometria do recurso e do consumidor foi regulado, mas não 

tiveram diferença clara e significativa na biomassa ou na estequiometria dos consumidores. A 

“solução” para a regulagem deste balanço só pôde ser explicada através das taxas de 

excreção.  

Estes resultados diferem do que foi observado em experimentos abordando 

ecossistemas aquáticos em clima temperado, com foco na produtividade planctônica. Apesar 

de diversos trabalhos terem mostrado que o balanço na disponibilidade de luz e/ou de 

nutrientes pode influenciar a nutrição do zooplâncton consumidor e promover aumento da 

eficiência trófica (Urabe 2002, Hessen et al. 2003, Malzahn et al. 2007, Hall et al. 2007), 

Dickman (2008) sugere que estes efeitos são muito dependentes de caso, principalmente, 

devido ao número de fatores influenciando a obtenção de luz e nutrientes.  

Além disso, indivíduos se alimentando de algas bentônicas podem aproveitar recursos 

não só de algas, mas também de diversos organismos heterotróficos que sofrem menos 

influência, ou mesmo influência mais diluída, do balanço de luz e nutrientes (Frost et al. 

2005) 

 

6.5. Influência da presença de consumidores na estequiometria da comunidade 

perifítica 
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 Ao contrário do que era esperado, não observamos, neste experimento, efeito 

significativo da presença de consumidores na estequiometria do perifíton, fazendo com que 

só tenhamos detectado ocorrência de controle ascentente originado da disponibilidade de 

recursos e não descendente, ao menos de forma direta. Outros estudos detectaram efeitos 

diretos da presença de consumidores na razão C:P de produtores primários, sobretudo 

relacionados à comunidade planctônica (Kunz and Diehl 2003, Hall et al., 2004, Hillebrand 

et al., 2004), e relacionaram estes efeitos a diversos processos (ver introdução, item 1.3). 

Apesar dos resultados, não seria parcimonioso concluir que esses efeitos não ocorrem no caso 

estudado. O mais provável seria que a biomassa de girinos utilizada no experimento seja 

insuficiente para promover efeitos de controle descendente significativos.  

 No entanto, observamos variação causada pela presença de consumidores na variação 

da razão Chl a/PSCL (ver discussão, item 6.3), e observamos efeitos indiretos significativos 

através da reciclagem de nutrientes via excreção. 

 

6.6. Excreção dos girinos 

A teoria da estequiometria ecológica mostra como espécies podem variar na mediação 

da reciclagem de nutrientes via excreção (Sterner & Elser 2002). Esta teoria parte da 

premissa de que animais mantêm a homeostase na composição corporal de nutrientes. Dessa 

forma, as taxas e proporções estequiométricas da excreção refletem a incoerência entre o 

balanço estequiométrico do corpo do animal e de seu recurso alimentar. 
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Os resultados obtidos em nosso experimento corroboram a hipótese de que “as taxas e 

a estequiometria (N:P) da excreção de nitrogênio e fósforo por consumidores serão afetadas 

pela disponibilidade de luz e nutrientes, indicando a necessidade de retenção de nutrientes por 

estes consumidores”, pelo menos no que diz respeito ao fósforo. 

A excreção de fósforo foi, como esperado, maior quando a disponibilidade de 

nutrientes foi maior, tanto no meio, quanto, por consequência, no recurso consumido. Isto 

indica que a necessidade de retenção de fósforo por parte dos girinos é maior quando a 

obtenção relativa do nutriente em relação a unidades de carbono é menor. Entretanto, o que 

realmente corrobora a hipótese proposta é o fato de que a excreção deste nutriente também 

teve resposta significativa em relação ao gradiente de disponibilidade de energia luminosa. 

Desta forma, podemos concluir que os girinos, ao consumir recursos com razões 

Carbono:nutrientes muito altas, precisam reter mais fósforo, perdendo quantidades menores 

para excreção. Isto indica que os girinos podem estar tendo crescimento ou atividade 

biológica limitada pela qualidade nutricional estequiométrica do recurso consumido.  

Estes resultados estão de acordo com o que é proposto em trabalhos de grande 

importância (Sterner 1997, Sterner & Elser 2002, Vanni 2002) e mostram a relação direta da 

hipótese luz:nutriente com teorias de reciclagem de nutrientes mediadas por consumidores. 

Essas variações na reciclagem de nutrientes podem ter profundas implicações para os 

produtores primários, posto que irá causar alterações na disponibilidade de nutrientes 

experimentada pelos mesmos (Frost et al. 2004; Darchambeau et al. 2005; Hillebrand 2008). 
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Dessa forma, com a presença de herbívoros, quando há disponibilidade maior de um nutriente 

limitante, esta disponibilidade tende a ser mantida, posto que não haverá carência e portanto 

haverá maior retenção deste nutriente pelos consumidores, e este estará constantemente sendo 

reciclado para a coluna d’água; enquanto em situações em que ocorre carência de um 

determinado nutriente, este só tenderá a ser retido por consumidores e sequestrado em sua 

biomassa, tornando-se especialmente indisponível para o ecossistema (Sterner & Elser, 

2002). Existem, entretanto, diversas espécies de consumidores que têm demandas maiores 

por nutrientes, como peixes com placas ósseas, que dependem de grande quantidade de 

fósforo para mantê-las. Estes poderão sequestrar grande quantidade de fósforo em um 

ecossistema, podendo desencadear uma carência do mesmo, que estará menos disponível para 

os produtores.  

Sugerimos que a razão de o padrão de variação observado na excreção de fósforo não 

ter se repetido no caso do nitrogênio é a mesma razão pela qual a razão C:N dos produtores 

não apresentou resposta à variação no balanço de luz e nutrientes. Como o nitrogênio não foi 

o fator limitante para o crescimento em nenhum tratamento deste experimento, não houve 

razão para que a retenção do mesmo por parte dos consumidores fosse diferenciada, tendo a 

excreção sido constante ao longo dos gradientes de disponibilidade de luz e nutrientes. Da 

mesma forma, a razão N:P apresentou resposta, posto que houve variação no denominador 

(excreção de fósforo) mas não no numerador (excreção de nitrogênio). 
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7. Considerações finais 

Observamos que gradientes de incidência luminosa e disponibilidade de nutrientes 

coerentes com ecossistêmas aquáticos tropicais afetaram de formas variadas as relações 

tróficas nestes ambientes. A eficiência de uso dos nutrientes por produtores pode variar 

significativamente e diversas interações podem ser afetadas como consequência.  

Além disso, alguns destes efeitos podem influenciar padrões de produtividade em 

diversas escalas, de forma notavelmente diferente, em alguns aspectos, do que ocorre em 

regiões temperadas. Estas diferenças podem decorrer não só do clima, mas da morfologia e 

da fisiografia geral dos ecossistemas aquáticos tropicais. Ademais, o balanço da 

disponibilidade de luz e nutrientes pode também ser drasticamente afetado pela atividade 

antrópica, através de processos de eutrofização artificial, poluição de modo geral e ocupação 

das margens de ecossistêmas aquáticos. Trabalhos como este podem ajudar a prever 

consequências de situações como estas, que frequentemente afetam os mesmos humanos que 

causaram a variação em questão.  

Ao longo do texto, diversas lacunas que poderiam ser investigadas em novos trabalhos 

foram levantadas e estudos adicionais serão muito importantes para explicar de forma 

completa os processos observados e os mecanismos envolvidos.  

Ocorreram efeitos independentes e interativos de disponibilidade de luz e adição de 

nutrientes afetando a biomassa e a estequiometria (C:P, mas não C:N) do perifíton; e, como 
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de acordo com a hipótese luz:nutrientes, as razões Carbono:fósforo foram menores em 

cenários com maior incidência de luz e/ou menor disponibilidade de nutrientes. 

Em baixas incidências de luz em relação à disponibilidade de nutrientes, bactérias e 

algas perifíticas apresentaram uma relação de comensalismo em que o crescimento bacteriano 

é limitado pelo estímulo gerado pelas algas através da liberação de COD; enquanto em altas 

razões luz:nutrientes, o acoplamento entre algas e bactérias perdeu força e predominou a 

competição. Este padrão não foi observado na presença de consumidores. 

Não houve efeito direto do balanço da disponibilidade de luz e nutrientes na eficiência 

trófica e estequiometria dos consumidores primários. Porém, as taxas e a estequiometria 

(N:P) da excreção por consumidores foram afetadas, devido à variação da estequiometria do 

recurso consumido. 
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