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RESUMO 

 

Já se sabe que, além da competição, a predação pode gerar padrões não aleatórios de co-

ocorrência das espécies semelhantes aos preconizados por Diamond em 1975. 

Entretanto, ainda não se sabe como varia a importância relativa dessas duas interações 

na montagem de uma comunidade biológica. Nesse contexto, os modelos de 

“Consumidor-Stress” (CSMs) preveem que essas interações são processos 

complementares e seus efeitos dependem do grau de estresse ambiental do habitat. 

Partindo da premissa que predadores são mais estenobiontes que suas presas, os CSMs 

predizem que a importância relativa da predação seria inversamente proporcional ao 

grau de estresse ambiental a que a comunidade está submetida. Por outro lado, em 

habitats mais severos (consequêntemente, livres de predadores) a competição entre 

presas seria a principal força atuante na comunidade. Apesar de oferecerem uma forma 

heurística de pensarmos sobre os processos estruturantes da comunidade, os CSMs 

ignoram outros fatores considerados importantes pela teoria de montagem da 

comunidade como, por exemplo, os filtros ambientais e a escala em que a comunidade é 

abordada. Dito isso, o objetivo geral desse trabalho é explorar a lacuna conceitual 

existente entre a teoria de montagem da comunidade e os CSMs, avaliando como a 

variação do grau de estresse ambiental do habitat e da escala determinam os efeitos de 

predação, competição e filtros ambientais na montagem da comunidade de vaga-lumes. 

Para isso, avaliamos, explicitamente, se as principais premissas e consequentes 

predições dos CSMs são corroboradas em duas escalas espaciais diferentes. Durante 14 

meses coletamos vaga-lumes adultos (presas e predadores especializados em outras 

espécies de vaga-lumes) ao longo de um gradiente elevacional representante de um 

gradiente de estresse climático e de fotopoluição.  Padrões gerais da distribuição de 
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vaga-lumes apontam que as espécies predadoras estão restritas aos habitats de menor 

estresse ambiental, respeitando a principal premissa dos CSMs. Abordando a 

comunidade em uma escala local (cada altitude ao longo do tempo) e regional (todo o 

gradiente ao longo do tempo), realizamos uma série de modelos nulos complementares 

e “par-a-par” para identificar os efeitos dos filtros ambientais e das interações nos 

padrões de ocorrência das espécies. Além disso, avaliamos o grau de sobreposição de 

tamanho de corpo das espécies com o objetivo de identificar a existência de processos 

competitivos estruturantes em vaga-lumes. Em escala local, os modelos nulos 

complementares e “par-a-par” mostraram que predação exerce forte influência nos 

padrões de ocorrência das espécies, principalmente nos ambientes de menor estresse 

ambiental. Entretanto, em ambientes mais severos apenas as espécies de presas 

apresentam uma distribuição eqüidistante dos seus tamanhos de corpo, sugerindo a 

existência de processos competitivos estruturantes. Por outro lado, em escala regional, 

os efeitos da predação e da competição não foram observados na comunidade, apenas os 

efeitos estruturantes relacionados à existência de filtros ambientais. Diante disso, 

percebemos que a capacidade preditiva dos CSMs é maior em escala local do que 

regional. Isso porque, como previsto pela teoria de montagem da comunidade, os efeitos 

das interações bióticas na comunidade só são relevantes em escalas locais, enquanto os 

filtros ambientais são as principais forças estruturantes da comunidade em escala 

regional. 

 

Palavras-chave: Co-ocorrência, Gradiente elevacional, Lampyridae, Tamanho de 

corpo. 
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ABSTRACT 

 

It is a well-known fact that, besides competition, predation can generate non-random co-

occurrence patterns among species, similar to those advocated by Diamond in 1975. 

However, how the relative importance of these two interactions varies within the 

community remains unkown. In this context, Consumer-Stress models (CSMs) predict 

that these interactions are complementary processes and that their effects depend on the 

degree of environmental stress. Based on the premise that predators are more 

stenobionts than their prey, CSMs predict that the relative importance of predation 

would be inversely related to the degree of environmental stress affecting the 

community. On the other hand, in more severe habitats (free of predators) the 

competition among different prey species would be the main force acting in the 

community. Despite being a heuristic way of assessing processes that structures the 

community, CSMs ignore other factors considered important by community assembly 

theory such as environmental filters and the scale at which the community is 

approached. The mains goal of this work is to fill the conceptual gap between 

community assembly theory and CSMs, evaluating how the variation in the degree of 

environmental stress and the scale predict the effects of predation, competition and 

environmental filters on the assembly of a firefly community. Then, we explicitly test 

the main assumptions and consequent predictions of CSMs are corroborated in two 

different spatial scales. Adult fireflies (prey and predators specializing in other species 

of fireflies) were sampled for 14 months along an elevational gradient representing a 

gradient of climatic stress and photopollution. General patterns in the distribution of 

firefly species point out that predatory species are restricted to habitats of lower 

environmental stress, in accordance to the main premise of CSMs. Approaching the 
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community on a local scale (each altitude over year) and regional scale (all gradient 

over year), we performed a series of complementary null models and pairwise null 

models to identify the effects of environmental filters and interactions on the occurrence 

patterns of the species. In addition, in order to assess the effects of competition in 

fireflies, we evaluated the degree of body size overlapping across species. We found 

that, on a local scale, predation exerts a strong influence on species’ occurrence 

patterns, especially in environments with lower environmental stress. However, in more 

severe environments, only prey species present an equidistant distribution from their 

body sizes, evidencing the existence of competitive structural processes. On the other 

hand, on a regional scale, the effects of predation and competition were not observed in 

the community, only the effects related to the existence of environmental filters. 

Therefore, we conclude that the predictive capacity of CSMs is higher on a local rather 

than regional scale. This is because, as predicted by community assembly theory, the 

effects of biotic interactions in the community are only more relevant on local scales, 

while environmental filters are the major structuring forces of the community on a 

regional scale. 

 

 

Key words: Co-ocurrence, Elevational gradient, Lampyridae, Body size. 
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1. Introdução 
 

1.1 Papel da predação e da competição na estruturação de uma 

comunidade biológica. 
 

 Diamond publicou em 1975 os resultados de seu trabalho de campo sobre os 

padrões de distribuição de aves frugívoras que ocorriam no arquipélago de Bismarck na 

Nova Guiné. Analisando seus dados e conhecendo profundamente a biologia das 

espécies observadas ele interpretou, heuristicamente, que algumas espécies nunca co-

ocorriam na mesma ilha. Segundo o autor, esse padrão era gerado por processos 

históricos de exclusão competitiva que geravam “combinações perdidas” de espécies. 

Nesse contexto, Diamond (1975) propôs que as comunidades biológicas seriam 

estruturadas por um conjunto de “Regras de Montagem” resultantes de processos 

competitivos entre as espécies. Esse trabalho suscitou um acalorado debate 

metodológico e conceitual sobre o assunto que perdura até os dias de hoje (e.g.Connor 

& Simberloff, 1979; Diamond & Gilpin, 1982; Gotelli, 2001; Fayle & Manica, 2011). 

Como em muitos outros campos da ciência, inicialmente os ecólogos estavam mais 

focados em descrever e mensurar os padrões de co-ocorrência observados na 

comunidade do que em investigar os seus processos subjacentes (Belyea & Lancaster, 

1999). Por isso, por muito tempo o tópico apresentou demasiada superficialidade teórica 

(Weiher & Keddy, 1995). Como consequência, mesmo hoje sendo inquestionável o fato 

de que as espécies de uma comunidade biológica apresentam padrões não aleatórios de 

co-ocorrência (revisado por Gotelli & McCabe, 2002; Götzenberger et al., 2012), a 

causalidade desse fenômeno ainda não está clara. Por exemplo, muitos trabalhos na 

literatura ainda defendem que a competição interespecífica por recursos é a força motriz 
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que determina os padrões de ocorrência das espécies (e.g. Terborgh & Wesk, 1975; 

Lester et al., 2009; Beaudrot et al., 2013). Entretanto, ainda não está claro se isso é uma 

verdade biológica ou um enviesamento conceitual da literatura causado pelo forte 

contexto político/social em que a competição está inserida (Trepl, 1994), ou pelo fato do 

efeito das outras interações terem sido sistematicamente negligenciadas em estudos que 

avaliam a montagem das comunidades biológicas (Belyea & Lancaster, 1999). Tendo 

isso em vista, recentemente a comunidade cientifica está abordando a teoria de 

montagem da comunidade também sob a ótica de outras interações (e.g. Englund et al., 

2009; Krasnov et al., 2011; Krasnov et al. 2014).  

Recentemente foram tornadas públicas evidências convincentes de que a 

predação pode levar a um padrão geral estruturado (segregado) das espécies, 

principalmente quando seus efeitos são mais fortes que os da exclusão competitiva ao 

gerar a extinção local das espécies de presas (Englund et al., 2009).  Essa prevalência da 

predação em relação à competição na estruturação da comunidade pode ser mais comum 

na natureza do que está explicitado atualmente na literatura. Isso porque, muitos 

trabalhos teóricos apontam que espécies que compartilham predadores (i.e. sujeitas a 

competição aparente) estão sob pressões evolutivas e ecológicas com intensidades 

equivalentes àquelas observadas em espécies que competem diretamente por recursos  

(Holt et al., 1994; Chesson & Kuang, 2008). Além de gerar padrões segregados na 

comunidade como um todo, predadores poderiam gerar também padrões de co-

ocorrência agregados, principalmente se os efeitos da predação não forem fortes o 

suficiente para causar a extinção local de presas, permitindo a coexistência estável dos 

dois grupos tróficos no tempo e no espaço (Abrams, 2000). Além disso, os efeitos da 

predação na comunidade podem sobrepujar os efeitos negativos da competição quando 

predadores mantêm populações de espécies potencialmente competidoras em 
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densidades baixas o suficiente para permitir a sua coexistência, aumentando a riqueza 

local da comunidade (e.g. Paine 1966). Entretanto, apesar da predação e da competição 

representarem forças ecológicas e evolutivas extremamente importantes, ainda não está 

claro se elas atuam de forma independente ou complementar na estruturação de uma 

comunidade biológica.  

1.2 Modelos de Consumidor- Estresse: Capacidade preditiva e possíveis 

limitações. 
 

Nesse contexto, os modelos teóricos de Consumidor-Estresse (do inglês 

“Consumers Stress Models” - CSMs - daqui pra frente) podem ser uma maneira 

heurística de interpretarmos o papel da predação e da competição na comunidade 

(Menge & Sutherland, 1976; 1987; Menge & Olson, 1990). Esses modelos predizem 

que essas duas interações possuem papéis complementares na estruturação de uma 

comunidade biológica, sendo contingentes da complexidade trófica, do nível trófico 

considerado e do grau de estresse físico e/ou fisiológico do habitat (representação 

esquemática na figura 1).  Os CSMs podem ser melhor entendidos através da 

concatenação lógica entre suas premissas e subsequentes predições (retiradas de Menge 

& Sutherland, 1976, 1987; Menge & Olson, 1990). Suas principais premissas são: (I) 

Existe um gradiente de estresse efetivo que determina a ocorrência/desempenho de 

espécies na comunidade; (II) Devido a suas maiores necessidades metabólicas, 

predadores em geral são mais estenobiontes que suas presas, e por consequência, mais 

sensíveis ao grau de estresse do habitat. Essas duas premissas, quando verdadeiras, 

permitem que façamos três predições: (I) Em habitats com menor severidade ambiental 

os predadores conseguiriam exercer um efeito maior na comunidade, limitando as 

densidades populacionais de suas presas e, consequentemente, aliviando os efeitos da 
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competição geral nesses níveis tróficos inferiores. Dessa forma, em ambientes mais     

 

Figura 1: Representação esquemática dos modelos de “Consumidor Estresse”(CSMs) (retirado de Menge 

& Sutherland 1976; Bruno, Stachowicz & Bertness 2003). Esse modelo assume que existe uma 

complementaridade entre os efeitos da predação e competição na estruturação da comunidade ao longo de 

um gradiente de estresse ambiental. A relação entre estresse ambiental e predação, competição e filtros 

ambientais foi considerada linear por questão de conveniência. 

 

amenos a predação seria o principal processo estruturante da comunidade; (II) Nesses 

ambientes do extremo inferior do gradiente de estresse a competição, se existir, estaria 

restrita apenas aos níveis tróficos superiores (competição entre predadores); (III) Em 

habitats com maior severidade ambiental, as comunidades apresentariam menor 

complexidade trófica (i.e ausência ou ineficiência de predadores de topo) devido à 

maior sensibilidade dos níveis tróficos superiores ao elevado grau de estresse ambiental 
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(físico ou fisiológico). Nesses ambientes sem predação efetiva, as populações de presa 

seriam reguladas principalmente pela competição interespecífica por recursos e essa 

interação seria o principal fator estruturante da comunidade. Apesar de muitos trabalhos 

corroborarem com suas premissas (e.g Voigt et al., 2003; Pedro & Oscar, 2009; 

Yamane & Gilman, 2009; Pincebourde et al., 2012), as predições dos CSMs poucas 

vezes foram testadas empiricamente, tanto em experimentos controlados quanto em 

experimentos naturais. Com isso, apesar de promissores, a validade dos CSMs como 

ferramentas conceituais para prevermos os processos que estão estruturando a 

comunidade, bem como suas possíveis limitações, ainda não estão claras.  

   Por exemplo, nos dias de hoje a teoria de montagem da comunidade (tradução 

livre de Community assembly) já reconhece que a visão clássica e focada nas interações 

bióticas como causa única da montagem de uma comunidade biológica pode ser 

demasiadamente simplista (Gotelli & McCabe, 2002; Weiher & Keddy, 2001). Mais 

recentemente, além das interações bióticas, processos históricos (Chase, 2003), neutros  

(Ulrich, 2004), e relacionados com a existência de filtros ambientais (Keddy, 1992; 

Dunson & Travis, 1991; Kraft et al., 2015) também passaram a ser considerados 

importantes na determinação dos padrões de co-ocorrência das espécies, atuando de 

forma independente ou sinérgica (Fournier et al., 2016). Esses diferentes processos 

podem modificar a capacidade preditiva dos CSMs de diversas formas. Por exemplo, a 

teoria de montagem da comunidade reconhece a existência de uma relação direta entre a 

escala e a importância relativa dos filtros ambientais na estruturação das comunidades 

biológicas (Sanders et al., 2007; Gaston & Blackburn, 2001). É previsto que, em escalas 

regionais, o ambiente funcione como uma força seletiva atuando no nicho fundamental 

das espécies (sensu Hutchinson, 1959), selecionando do pool regional, já depauperado 

por processos evolutivos e limitações de dispersão em escalas globais, apenas aquelas 
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com características que permitam a colonização das comunidades locais (Zobel, 1997; 

Kraft et al., 2015). Nesse contexto, determinadas espécies não seriam capazes de 

colonizar a comunidade local por não possuírem determinadas características 

fenotípicas (com ou sem sinal filogenético) que permitiriam sua adequabilidade ao 

ambiente em questão ( Webb 2000; Webb et al. 2002).  Nessa escala o papel das 

interações bióticas seria secundário e a determinação das espécies que poderiam 

coexistir estaria circunscrita aos efeitos dos filtros ambientais. Por outro lado, em escala 

local, as interações interespecíficas determinariam o nicho realizado das espécies (sensu 

Hutchinson, 1959) e seriam os processos majoritários na definição dos padrões de 

ocorrência observados  (Keddy, 1992; Weiher & Keddy, 1995; Weiher et al., 2011). 

Assim, considerando que: (1) um habitat com elevado grau de estresse físico/fisiológico 

representa um habitat sob forte ação de determinados filtros ambientais que limitam a 

colonização e sobrevivência de determinadas espécies; e (2) que existe uma relação 

direta entre importância dos filtros ambientais na montagem da comunidade e a escala; 

podemos fazer previsões sobre a variação da capacidade preditiva dos CSMs em relação 

à escala em que a comunidade é considerada. Por exemplo, em escala regional, é 

esperado que qualquer gradiente de estresse ambiental considerado (variação do clima, 

salinidade, umidade, poluição e etc.) tenha um espectro mais amplo (figura 2). Dessa 

forma, os filtros ambientais limitariam a colonização e sobrevivência das espécies de 

predadores (naturalmente mais sensíveis), mas também das espécies de presas.  

Consequentemente, as interações bióticas seriam forças secundárias na organização da 

comunidade, sendo mais relevantes nos habitats de menor grau de estresse relativo, 

enquanto os filtros ambientais seriam a principal força estruturante em grande parte do 

gradiente de estresse considerado (figura 2). Por outro lado, em escala local, a amplitude 

do gradiente de estresse seria menor, tornando mais brandos os efeitos dos filtros 
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ambientais na estruturação da comunidade observada. Como consequência, seus efeitos 

  

Figura 2: Representação esquemática do efeito esperado da escala sob a capacidade preditiva dos CSMs. 

A teoria de montagem da comunidade afirma que, em escalas maiores, filtros ambientais seriam as  forças 

majoritárias que determinariam a montagem de comunidade, enquanto fatores bióticos (e.g. interações) 

exerceriam um papel secundário.  Transpondo essa premissa para os CSMs, esperamos que a amplitude 

do gradiente de estresse em uma escala regional seja maior do que o observado em escala local (figura 1) 

devido ao aumento natural da heterogeneidade ambiental considerada.  Nesse contexto, a relação 

complementar entre predação e competição prevista pelos CSMs seria restrita a uma parte menor e mais 

amena do gradiente de estresse, sendo menos perceptível, enquanto a importância relativa dos filtros 

ambientais na montagem da comunidade seria majoritária em grande parte do extremo superior do 

gradiente considerado.  Dessa forma, em escala regional o papel das interações bióticas na montagem da 

comunidade seria secundário, diminuindo então a capacidade preditiva e validade dos CSMs. 

seriam sentidos majoritariamente pelos predadores, tornando as populações de presas 

(naturalmente mais resistentes) livres da predação e sujeitas a competição no extremo 



8 

 

superior do gradiente considerado (figura 1). Dessa forma, a importância relativa das 

interações bióticas na montagem da comunidade iria aumentar, aumentando também a 

capacidade preditiva dos CSMs. A avaliação da existência de uma possível contingência 

dos CSMs em relação à escala espacial considerada é extremamente importante para 

determinarmos a aplicabilidade, limitações e validade desses modelos. 

1.3 Gradientes elevacionais como um gradiente de estresse para 

insetos.   
 

Outro ponto importante para determinarmos a aplicabilidade dos CSMs é a 

escolha de um gradiente de estresse adequado. Nesse contexto, um gradiente 

elevacional pode ser entendido como um gradiente natural de estresse. De fato, o 

ambiente montano apresenta uma grande variação do clima em uma curta distância 

geográfica, mimetizando as condições ambientais de um gradiente latitudinal de larga 

escala (Körner, 2000). Uma montanha pode ser considerada uma ferramenta heurística 

na compreensão da influência dos filtros ambientais climáticos e geográficos na 

determinação da riqueza, abundância e evolução das espécies (Lomolino, 2001).  É 

estimado que a temperatura média decresça 0,6 ºC a cada 100 metros de elevação  

(Anslow & Shawn, 2002) e que outras variáveis ambientais importantes (precipitação, 

umidade e exposição à radiação solar) também apresentem variação conspícua ao longo 

do gradiente elevacional (Iziomon & Mayer, 2002; Hodkinson, 2005). Além disso, 

considera-se que montanhas tropicais sejam uma efetiva barreira fisiológica, limitando a 

colonização e dispersão das espécies (Janzen, 1967; Ghalambor et al., 2006). Isso 

porque essas montanhas apresentam maior estabilidade ambiental ao longo do tempo 

devido à baixa sazonalidade idiossincrática da região climática em que estão localizadas 

(Janzen, 1967). Em cadeias de montanhas tropicais espera-se que faixas elevacionais 
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adjacentes apresentem menor sobreposição das suas temperaturas médias ao longo do 

ano. Como consequência, as espécies apresentariam um alto grau de especialização ao 

ambiente em que ocorrem e estariam fisiologicamente impedidas de transpassar as 

demais faixas elevacionais do gradiente. Nesse contexto, as montanhas tropicais seriam 

“fisiologicamente mais altas” que montanhas temperadas (Janzen, 1967). Desse ponto 

de vista, podemos entender que, em ambientes tropicais, o grau de estresse ambiental 

fisiológico sofrido pelas espécies ao longo da montanha é potencializado. Isso restringe 

a distribuição das espécies no espaço e no tempo de forma mais premente, 

representando um gradiente de estresse efetivo para parte das espécies montanas 

(Ghalambor et al., 2006).  

Além de um gradiente de estresse climático natural, gradientes elevacionais 

também podem ser entendidos como um gradiente de distúrbios antrópicos (Nogués-

Bravo et al., 2008).  As comunidades biológicas residentes das elevações mais baixas de 

montanhas do mundo inteiro estão sob impacto negativo da exploração de recursos 

naturais, perda de habitats por desmatamento, incêndios dolosos, fotopoluição e outros 

distúrbios. Entretanto, por questões históricas, o grau do impacto causado pelas 

atividades humanas decresce monotonicamente com o aumento da elevação (Nogués-

Bravo et al., 2008). É esperado que fatores de estresse recentes e bruscos (e.g. impactos 

antrópicos no geral) tenham efeitos mais negativos nas espécies do que aqueles antigos 

e relativamente graduais (e.g variação climática ao longo de um gradiente elevacional). 

Isso porque, os últimos participaram da história evolutiva das linhagens e, 

consequentemente, moldaram a fisiologia e comportamento das espécies (Rosalino et 

al., 2014).  Dessa forma, a determinação de um gradiente de estresse montano deve 

considerar, além do clima, o grau de impacto antrópico a que a comunidade está sujeita.  
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Cabe ainda ressaltar que a determinação de um gradiente de estresse efetivo 

varia de acordo com a biologia e história de vida do grupo focal de estudo (Lomolino, 

2001). O que pode ser considerado um gradiente de estresse para determinado taxon, 

não necessariamente será para outro. Organismos ectotérmicos, por definição, estariam 

mais expostos ao estresse fisiológico imposto pela variação ambiental ao longo de um 

gradiente elevacional do que os endotérmicos. Os insetos, por exemplo, são 

fisiologicamente muito sensíveis a pequenas variações no ambiente circundante 

(Hodkinson, 2005; Addo-Bediako et al., 2000). A variação espacial e temporal de 

fatores ambientais influência drasticamente a história de vida de insetos, exercendo um 

controle fino no tempo de desenvolvimento, reprodução e sincronismo da fenologia de 

consumidores e seus recursos (Hodkinson, 2005; Chown & Terblanche, 2006; Diniz-

Filho et al., 2010). Dessa forma, apesar das lacunas Linneanas (falta de conhecimento 

taxonômico) e Wallaceanas (falta de conhecimento biogeográfico) os insetos ainda são 

um excelente modelo de estudo para testarmos as teorias ecológicas relativas à 

estruturação de comunidades (Diniz-Filho et al., 2010). 

1.4 Vaga-lumes como modelo de estudo em ecologia 
 

Os vaga-lumes (Coleoptera: Lampyridae) são um modelo promissor para estudos 

que visam esclarecer os efeitos do ambiente e das interações na comunidade. A família 

Lampyridae contém mais de 2.000 espécies descritas, das quais ca. 360 espécies 

ocorrem no Brasil (cf. Silveira & Mermudes 2013, 2016).  Além de ectotérmicos, vaga-

lumes são besouros pouco esclerotisados e, conseqüentemente, muito sujeitos a 

dessecação e outras formas de estresse fisiológico (Viviani, 2001; Viviani et al., 2010). 

Além das variações ambientais naturais, vaga-lumes são muito sensíveis à ação 

antrópica no ambiente (Picchi et al., 2013). No mundo todo, os entusiastas desse 
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carismático grupo de insetos estão percebendo que essa linhagem está desaparecendo 

nas proximidades de centros urbanos, e estão relacionando esse fato com a grande 

poluição luminosa das cidades e campos que interferiria na capacidade de comunicação 

luminosa entre os indivíduos dessas espécies (Viviani, 2001; Lloyd, 2006; Viviani et 

al., 2010).  Entretanto, apesar de não haver dúvidas sobre a vulnerabilidade desses 

insetos, o entendimento dos reais efeitos dos fatores ambientais e antrópicos na 

estruturação da comunidade de Lampyridae ainda permanecem em um estágio 

incipiente e anedótico.  

É sabido que vaga-lumes podem ocupar diferentes níveis tróficos ao longo da 

sua ontogenia. Enquanto as larvas de vaga-lumes são conhecidas por serem predadoras 

vorazes de gastrópodes, as espécies de quase todas as sub-famílias de vaga-lumes não se 

alimentam na fase adulta (Lloyd, 1997). Dessa forma, esses organismos muitas vezes 

apresentam alto grau de semelparidade (apenas um evento reprodutivo na vida) e, 

nesses casos, a nutrição das fêmeas depende dos presentes nupciais (espermatóforos) 

oferecidos pelos machos na corte (Lewis et al., 2004; South et al., 2011). Entretanto, os 

vaga-lumes da sub-família Photurinae são os únicos capazes de se alimentar na fase 

adulta, predando, exclusivamente, outros vaga-lumes (Lloyd, 1965; Faust,  2012). As 

espécies dessa linhagem estão presentes apenas nas regiões neártica e neotropical, sendo 

no, Brasil, representada pelos gêneros Photuris, Bicellonycha e Pyrogaster. As 

refinadas estratégias de alimentação desses predadores e suas implicações ecológicas e 

evolutivas têm sido muito estudadas (e.g Lloyd, 1983, 1997; Stanger-Hall & Lloyd, 

2015).  Já foi registrado que ao menos uma linhagem de Photurinae (gênero Photuris) é 

capaz de “hackear” os canais de comunicação luminosa de suas presas num fenômeno 

conhecido como mimetismo agressivo (Lloyd, 1965). Nesses casos, os predadores 

mimetizam os padrões de luz usados para comunicação sexual de machos e fêmeas de 
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outras espécies de vaga-lumes co-ocorrentes, atraindo suas presas para uma armadilha 

fatal. Além dessa elaborada estratégia de predação, os Photurinae são capazes também 

de buscar ativamente suas presas, capturando-as em pleno vôo, num comportamento 

análogo ao observado em aves de rapina (Lloyd & Wing, 1983). A influência da 

predação exercida pelos Photurinae não está restrita apenas aos vaga-lumes noturnos 

como se imaginava inicialmente. Já foram observados vaga-lumes predadores se 

alimentando também de representantes diurnos de Lampyridae (Lewis & De Cock, 

2012). Muito se questiona sobre os motivos do surgimento desse comportamento dentro 

dessa linhagem. Uma hipótese mais geral está baseada na estequiometria ecológica.  

Essa hipótese afirma que, nos artrópodes, as interações tróficas entre espécies 

filogeneticamente próximas surgiram devido ao desequilíbrio estequiométrico gerado 

pela falta de nitrogênio em sua dieta. Como artrópodes predadores têm mais nitrogênio 

em sua composição corporal que os herbívoros, predadores passaram a se alimentar de 

outros predadores para aumentar sua ingestão de compostos limitantes (Denno & 

Willian, 2003). Nesse contexto, os vaga-lumes predadores teriam desenvolvido a 

capacidade de predar outros vaga-lumes como forma de balancear suas necessidades 

nutricionais (Denno & Willian, 2003). Entretanto, a hipótese mais aceita para o 

surgimento da predação em Lampyridae surgiu da constatação de que vaga-lumes 

predadores não são capazes de produzir naturalmente lucibofagina (substância que 

confere o caráter impalatável aos vaga-lumes). Ao consumir outros vaga-lumes, esses 

predadores seriam capazes de incorporar essa substância em seus tecidos e se proteger 

de predadores generalistas (Eisner et al., 1997).  A lucibofagina parece ser uma maneira 

muito efetiva de minimizar a predação de Lampyridae por outros predadores 

generalistas que não sejam vaga-lumes. Muitos trabalhos experimentais de laboratório e 

de campo apontam que predadores generalistas como aranhas (Long et al., 2012), 
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morcegos (Moosman et al., 2009), roedores (Underwood et al., 1997) e sapos evitam 

predar os lampirídeos ( mas veja Lewis et al., 2012). Isso nos dá fortes indícios que a 

comunidade de Lampyridae é troficamente fechada, onde apenas vaga-lumes predadores 

conseguem regular efetivamente a população de vaga-lumes não predadores na fase 

adulta (chamados daqui pra frente de vaga-lumes presas).  Tudo isso faz com que os 

vaga-lumes sejam um modelo de estudo ideal para entendermos os efeitos das 

interações na montagem de uma comunidade biológica, bem como entender como a 

variação ambiental pode influenciar essa relação. 

Dito isso, o objetivo geral desse trabalho é explorar a lacuna conceitual existente 

entre as regras de montagem da comunidade e os modelos de consumidor- estresse 

(CSMs). Para isso vamos avaliar especificamente: 

I. Como a variação do grau de estresse ambiental determina os efeitos da 

predação e competição  na estruturação da comunidade de vaga-lumes;  

II. Como se dá a variação da capacidade preditiva e aplicabilidade dos 

CSMs em relação à escala que a comunidade é abordada. 

Para cumprir esses objetivos específicos, vamos avaliar explicitamente em duas escalas 

espaciais diferentes as premissas e predições dos CSMs (retiradas de Menge & 

Sutherland, 1978, 1987; Menge & Olson, 1990) que, de forma sintética, são: 

Premissas:  

I. Existência de um gradiente de estresse efetivo;  

II. Predadores com distribuição mais restrita que suas presas ao longo do 

gradiente de estresse. 

           Predições: 

I. O efeito da predação na estruturação da comunidade é maior nos habitats 

de menor estresse ambiental; 
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II. Competição entre predadores existe apenas nos habitats de menor 

estresse ambiental; 

III. Competição entre presas está restrita aos habitats de maior estresse 

ambiental. 

Nossas expectativas são de que as predições lógicas dos CSMs serão corroboradas em 

escala local, mas não em escala regional. Isso porque, como previsto pela teoria de 

montagem da comunidade, em escalas menores os efeitos das interações bióticas 

(predação e competição) são mais relevantes e perceptíveis na estruturação da 

comunidade. Por outro lado, em escalas maiores, esperamos que os filtros ambientais 

sejam os principais fatores determinantes da ocorrência das espécies ao longo do 

gradiente de estresse considerado, e por isso as predições dos CSMs não serão 

corroboradas. 

2. Metodologia. 
 

2.1  Área de estudo 
 

O trabalho de campo foi realizado na Mata Atlântica, mais especificamente no 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO) e seu entorno, na região da serra do 

Mar, compreendendo os municípios de Guapimirim e Teresópolis. O clima na região é 

mesotérmico tropical, com curta estação seca, entre junho e agosto, quando são 

registradas as temperaturas mais baixas, principalmente nas maiores elevações, e pico 

de precipitação com temperaturas amenas, entre outubro e março (estação chuvosa) 

(Flinte et al., 2009). A vegetação do PARNASO é considerada como uma Floresta 

Tropical Pluvial Atlântica, e pode ser dividida em quatro fitofisionomias diferentes ao 

longo do gradiente elevacional (Veloso et al., 1991). Abaixo dos 800 metros de 
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elevação se encontram as florestas pluviais baixo-montana, caracterizadas por 

possuírem serapilheira pouco espessa e vegetação densa. Entre 600 e 1500 metros de 

elevação a vegetação pode ser designada como floresta montana, que é caracterizada 

por árvores de grande porte, estratificação vegetal e espessa camada de serapilheira. Nas 

faixas de 1500 até 2000 metros de elevação, encontram-se a formação alto montana, 

caracterizada pela alta umidade, com espécies de planta de pequeno porte, musgos e 

epífitas. Acima de 2000 metros de elevação se encontram a formação conhecida como 

“Campos de altitude” que é caracterizada por uma mata herbáceo-arbustiva, com baixo 

aporte de matéria orgânica, solo raso e radiação solar intensa. Além da variação natural 

do ambiente, as regiões abaixo dos 1230 metros de elevação estão sob forte impacto da 

ação antrópica, sendo mais um exemplo do que é comumente encontrado em montanhas 

ao redor do mundo (figura 3) 

2.2 Amostragem, variáveis climáticas e distúrbios antrópicos 

Em dezembro de 2014, ao longo do gradiente elevacional (de 130 metros até 

2130 metros de altitude), colocamos duas armadilhas interceptadoras de vôo do tipo 

Malaise em intervalos de aproximadamente 100 a 200 metros de altitude, totalizando 30 

armadilhas em 15 elevações. Em cada elevação as armadilhas estavam distantes entre si 

por, aproximadamente, 50 metros. As Malaises foram vistoriadas mensalmente e 

retiradas definitivamente no inicio de março de 2016, totalizando 14 meses de 

amostragem e 420 amostras. Os dados de temperatura e umidade foram coletados por 15 

dataloggers (um por elevação amostrada).  
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Figura 3: Incidência de radiação (1 lux = 1.464* 10
-7 

 watt/centímetros
2)

  luminosa ao longo do gradiente 

elevacional amostrado. Abaixo dos 1230 metros de elevação a incidência de radiação luminosa nos 

pontos de coleta é bastante elevada (média= 2,37 lux; desvio padrão= 1,13) em relação as elevações mais 

altas (média= 0,578 lux; desvio padrão= 0,07). Nesse contexto, um gradiente elevacional também pode 

ser considerado um gradiente de poluição luminosa. Dados originais retirados de NOAA National 

Geophysical Data Center: http://ngdc.noaa.gov/eog/download.html e tratados por Jurij Stare, 

www.lightpollutionmap.info (visitado em setembro de 2016). 

 

http://ngdc.noaa.gov/eog/download.html
http://www.lightpollutionmap.info/
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Devido à forte vulnerabilidade de Lampyridae em relação às luzes artificiais 

(Lloyd, 2006), bem como a forte correlação deste tipo de poluição com outros distúrbios 

antrópicos no ambiente (e.g. uso da terra, grau de urbanização da área e etc. [Pestalozzi, 

2012]), decidimos considerar o gradiente de poluição luminosa da montanha (alto nas 

baixas elevações e baixo nas elevações superiores) como parte constituinte do gradiente 

de estresse considerado nesse trabalho. A poluição luminosa pode ocorrer devido à 

incidência direta de luz artificial no ambiente (tendo efeitos mais prementes em 

comunidades próximas) como também devido à reflexão e difusão da radiação 

eletromagnética na atmosfera, atingindo comunidades biológicas distantes da fonte de 

luz original (Longcore & Rich, 2004). Infelizmente nesse trabalho não foi possível 

coletar os dados de radiação luminosa das nossas amostras diretamente em campo. 

Entretanto, a NASA disponibiliza gratuitamente em seu website (NOAA National 

Geophysical Data Center: http://ngdc.noaa.gov/eog/download.html) os dados de 

radiação luminosa (em unidades “lux”) do mundo inteiro capturadas por fotos do 

satélite VIIRS DNB com uma resolução de 500 m
2
 por pixel. Esses dados são 

frequentemente usados em trabalhos que abordam a radiação luminosa artificial em 

ecologia (e.g Gaston et al., 2013), economia (e.g Mellander et al., 2015) e urbanização 

(e.g Pestalozzi, 2012), sendo uma forma confiável e relativamente precisa de 

mensurarmos o grau de poluição luminosa das coordenadas de cada amostra deste 

trabalho. Os dados de radiação luminosa do mundo inteiro no ano de 2015 já estão 

compilados, tratados, georreferenciados e disponibilizados gratuitamente no website 

www.lightpollutionmap.info (acessado em 15 de setembro de 2016). É importante 

ressaltar que a unidade “lux” representa a quantidade de radiação luminosa incidente 

proveniente dos comprimentos de ondas eletromagnéticas detectados pelos olhos 

humanos. Dessa forma, os dados de radiação luminosa usados nessa unidade estão 
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enviesados pelos limites de detecção da nossa fisiologia. Entretanto, essa medida foi 

utilizada nesse trabalho por ser a unidade padrão em trabalhos especializados e a forma 

mais simples de representarmos a poluição luminosa de determinada área (para mais 

informações e discussões ecológicas sobre a unidade lux veja Longcore & Rich, 2004; 

Gaston et al., 2013). Não consideramos que houve mudanças significativas no perfil de 

poluição luminosa do gradiente elevacional ao longo do período em que esse trabalho 

foi realizado. Por isso, os dados extraídos das imagens de satélite foram considerados 

apenas na determinação do gradiente de estresse em escala local (ver abaixo). 

2.3 Triagem e identificação 

O material recolhido de cada armadilha em cada mês foi conservado em álcool 

92%, e levado ao laboratório onde todos os lampirídeos foram triados e identificados ao 

nível de espécie pela nossa equipe. Esse material foi depositado em via úmida na 

coleção do Laboratório de Ecologia de Insetos, UFRJ. 

2.4 Caracterização do gradiente de estresse. 
 

Fizemos uma análise de componente principal (PCA) com as variáveis abióticas 

(climáticas em escala regional e climáticas e de poluição luminosa em escala local [ver 

abaixo]) com o intuito de ordenar as amostras no plano multivariado. A partir dessa 

ordenação, um gradiente de estresse foi interpretado seguindo as limitações fisiológicas 

de insetos em geral, a fitofisionomia da região e a grande vulnerabilidade dos vaga-

lumes em relação a radiação luminosa.  
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2.5 Distribuição espacial e temporal de vaga-lumes 

 

Os dados de riqueza provenientes dos 14 meses de coletas foram utilizados para 

construção da curva de acumulação de espécies com o objetivo de averiguar a eficiência 

de nossa amostragem em termos de representatividade de Lampyridae na região 

amostrada. Paralelamente, comparamos a riqueza total observada com aquelas 

calculadas pelos estimadores de riqueza ICE, ACE Chao1, Chao2, Jacknife e Bootstrap 

(Lobo, 2008).  

2.6 Escalas de estudo e matrizes de ocorrência. 
 

Construímos matrizes que abordassem a comunidade localmente (cada elevação 

ao longo do tempo) e regionalmente (todo o gradiente ao longo do tempo). Para 

representarmos a comunidade em uma escala local, construímos matrizes para cada uma 

das 15 elevações contendo os dados coletados ao longo dos 14 meses de trabalho. Para 

considerar a escala regional, foram usadas matrizes que representavam todo o gradiente 

elevacional em cada mês de coleta. Dessa forma, no total, foram geradas 15 matrizes 

representando a escala local (cada uma das 15 elevações ao longo dos 14 meses de 

estudo) e 14 matrizes representativas da comunidade em escala regional (uma pra cada 

mês de estudo). 

Uma matriz de ocorrência pode ser considerada a “pedra angular” de estudos 

que visam entender os padrões e processos de uma comunidade biológica (Mccoy & 

Heck, 1987). Elas são caracterizadas por resumir uma enorme quantidade de informação 

biológica nas suas linhas (locais/amostras) e colunas (espécies). O preenchimento dessa 

matriz é feito por “0”s (ausências) ou “1”s (presenças), correspondendo à ocorrência de 

determinada espécie em determinado local/mês. A soma de suas colunas representa a 
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frequência de vezes que a espécie foi coletada ou observada, discriminando, assim, 

espécies raras ou comuns. A soma de suas linhas representa a riqueza de espécies nos 

locais amostrados. Já se sabe que as características estruturais das matrizes de 

ocorrência como o número de linhas, número de colunas e grau de preenchimento 

(proporção de “1” em relação à matriz total) podem interferir drasticamente nos 

resultados de possíveis análises a serem feitas, influenciando diretamente as chances de 

incorrermos num erro probabilístico do tipo I ou tipo II de um teste de hipóteses (Gotelli 

& Ulrich, 2010; Ulrich & Gotelli, 2013; Lavender et al., 2016). Por isso, é de extrema 

importância contornarmos esse viés construindo matrizes biologicamente equivalentes, 

mas com características estruturais diferentes. Isso permite que possamos encontrar o 

melhor “trade-off” entre os erros tipo I e tipo II dado as suas características estruturais. 

Assim, para cada matriz das escalas abordadas construímos três tipos de matrizes de 

ocorrência com equivalência biológica (mesmo número e dominância relativa das 

espécies), mas com características estruturais distintas: 

1. “Matriz original” (MO): Matriz onde a ocorrência das espécies foi 

registrada sem qualquer alteração e considerou cada armadilha como uma 

unidade amostral. Dessa forma, as 14 matrizes construídas representando cada 

coleta mensal de Lampyridae ao longo de todo gradiente (escala regional) 

possuíam 30 linhas (duas armadilhas por altitude), e as matrizes que 

representavam cada uma das 15 elevações ao longo do ano (escala local) 

possuíam 28 linhas (duas armadilhas em determinada altitude ao longo de 14 

meses). Por possuir mais linhas essa matriz é mais robusta a erros do tipo II 

(Gotelli & Ulrich, 2010, Lavender et al, 2016). 

2. “Matriz reduzida” (MR): Nessa matriz consideramos as duas 

armadilhas de cada elevação como replicas de cada unidade amostral. Assim, as 
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14 matrizes construídas representando a coleta mensal de Lampyridae possuíam 

15 linhas, enquanto, as 15 matrizes que representavam determinada elevação ao 

longo do ano possuíam 14 linhas.  

3.  “Matriz Modificada” (MD).  O “0” de uma matriz de ocorrência 

representa a ausência de determinada espécie naquela localidade. Entretanto, 

algumas vezes o “0” pode ser um falso negativo por falhas no processo amostral 

(problemas na armadilha, esforço amostral insuficiente, etc.). Nesses casos a 

espécie está verdadeiramente presente, mas o insucesso na sua captura enviesa 

os padrões observados. Esses falsos zeros podem levar a constatações errôneas 

sobre os padrões e processos que estruturam a comunidade, principalmente 

quando a principal ferramenta da análise é a matriz de ocorrência. Algumas 

metodologias já foram sugeridas para lidar com o problema dos falsos zeros nas 

análises de co-ocorrência de espécies (Mackenzie et al., 2004). Entretanto, nesse 

trabalho optamos por uma maneira mais parcimoniosa se valendo da nossa 

experiência em campo.  Procuramos na MO espécies que haviam sido coletadas 

em apenas uma das duas armadilhas colocadas em cada elevação.  Sabendo que 

essas armadilhas estão distantes apenas 50 metros entre si, e que, nessa pequena 

escala não existe nenhuma barreira (ambiental ou interações) óbvia que possa 

limitar a ocorrência da espécie, consideramos que sua ausência foi causada por 

um erro amostral e atribuímos a essa espécie uma presença.  Essa modificação 

da MO limita a ocorrência de falsos padrões que possam advir de problemas na 

coleta. Além disso, permite que matrizes com maior número de linhas sejam 

utilizadas nas análises de modelos nulos, diminuindo a ocorrência de erros tipo 

II (Gotelli & Ulrich, 2010; Lavender et al., 2016). Porém, se a espécie estava 

ausente em determinada altitude, mas presente nas elevações vizinhas, 
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interpretamos que nessa elevação deve existir alguma limitação (biótica ou 

abiótica) para sua ocorrência, e por isso sua ausência foi mantida.  Por possuir 

maior numero de linhas e grau de preenchimento, essa matriz é mais robusta ao 

erro tipo II (Gotelli & Ulrich, 2010, Lavender et al, 2016). 

Essa abordagem permitiu a identificação de qualquer enviesamento dos nossos 

resultados devido à variação do grau de preenchimento e do numero de linhas nas 

randomizações dos modelos nulos. O uso desses três tipos de matrizes nas análises não 

modificaram os resultados qualitativos dos modelos nulos complementares, entretanto 

diferiram nos modelos nulos “par-a-par” (ver resultados).  

2.7 Padrões  de co-ocorrência da comunidade de vaga-lumes: modelos 

nulos complementares. 
 

Nós realizamos uma série de modelos nulos complementares (Gotelli, 2000; 

Peres-Neto et al., 2001) com o objetivo de averiguar a existência de padrões 

significativos de co-ocorrência entre as espécies da comunidade de vaga-lumes ao longo 

do gradiente de estresse ambiental proposto. Modelos nulos (randomizações 

independentes das ocorrências das espécies seguindo algumas restrições pré-

determinadas) permitem o vislumbre da comunidade estudada caso o fator estruturante 

em questão (ambiente, interações etc.) não esteja determinando a ocorrência das 

espécies. Com essa metodologia podemos comparar a comunidade real estudada com a 

“comunidade nula” gerada, determinar a existência de algum padrão não aleatório de 

ocorrência das espécies e, posteriormente, determinar os seus processos estruturantes 

subjacentes.  Um modelo nulo representa uma hipótese nula estatística.  Com isso, a 

correta escolha do algoritmo de aleatorização é um passo fundamental para garantirmos 

que a comunidade nula está representando uma comunidade na qual o efeito do possível 



23 

 

fator estruturante de interesse foi excluído. Entretanto, em muitos trabalhos da literatura 

atual observamos uma falta de preocupação dos autores em explicitar o sentido 

biológico dos algoritmos usados, se limitando a justificar sua escolha pelo grau de 

robustez desse algoritmo contra erros do tipo I e tipo II de um teste de hipóteses. Dessa 

forma, tendo sempre em vista o nexo biológico das nossas escolhas, decidimos 

comparar os resultados de dois grupos de modelos nulos que representassem hipóteses 

nulas complementares (esquematizado na figura 4). Essa estratégia permite reconhecer e 

distinguir os efeitos das interações bióticas e filtros ambientais nos padrões de co-

ocorrência da comunidade (Peres-Neto et al., 2001). Esse procedimento foi realizado 

para as duas escalas abordadas nesse trabalho. Os dois modelos nulos bem como suas 

respectivas hipóteses nulas estão descritos a seguir. 

2.7.1 Modelo nulo sem restrição 

 

Os modelos nulos sem restrições (ou do inglês “Unconstrained null models”- MNU 

daqui pra frente) foram realizados utilizando um algoritmo caracterizado por manter 

fixa a soma das colunas, ou seja, a dominância característica de cada espécie é mantida 

nas randomizações. Entretanto, esse algoritmo permite a variação livre da soma das 

linhas, mimetizando uma comunidade onde não existam habitats preferenciais para as 

espécies da comunidade, possibilitando que elas colonizem todas as amostras com a 

mesma probabilidade (figura 4). Dessa forma, explicitamos claramente que esse 

algoritmo de randomização irá representar uma comunidade nula onde as espécies 

colonizam qualquer habitat, independentemente de qualquer fator estruturante 

relacionado com suas preferências ambientais idiossincráticas. Em outras palavras, 

estamos simulando uma comunidade cuja variação climática/ambiental inerente do 

ambiente montano não representa um fator de estresse e que os filtros ambientais não 
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estão determinando a ocorrência das espécies. Elencamos os três motivos de termos 

  

Figura 4: Esquema representativo das etapas de construção dos modelos nulos não restritos ou MNU 

(lado esquerdo) e modelos nulos restritos ou MNC (lado direito). A matriz original apresenta as espécies 

nas colunas (Sp1 e Sp2) e as amostras (elevações ou meses de coleta) nas linhas. Para a construção dos 

MNU, foram feitas simulações a partir dos dados da matriz original mantendo-se fixa a soma das colunas 

(dominância das espécies), mas a soma das colunas podendo variar de forma equiprovável. Esse 

algoritmo (chamado aqui de “FE”) foi utilizado para gerar 1000 aleatorizações da matriz original, 

simulando uma comunidade onde a heterogeneidade ambiental elevacional e temporal do ambiente 

montano não influenciam os padrões de co-ocorrência das espécies.  Os MNC consideram as preferências 

ambientais de cada espécie para gerar a comunidade nula. Para isso, usando as variáveis ambientais 

coletadas (V1 e V2) e a matriz original, foi realizada uma análise discriminante (AD), gerando uma 

matriz de probabilidades (Matriz Prob.). Essa matriz de probabilidade representa a afinidade ambiental de 

cada espécie por cada habitat. Em seguida usamos essa matriz para restringir os habitats onde as espécies 

poderiam colonizar nas 1000 simulações subseqüentes. Nesse contexto o algoritmo dos MNC ( chamado 

aqui de CTRA1) também mantém fixa a soma das colunas, mas permite que a soma das linhas varie de 

acordo com as afinidades ambientais das espécies. A combinação dos possíveis resultados de MNU e 

MNC pode ser interpretado como descrito na tabela 1. 
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escolhido esse algoritmo, conhecido como Fixo – equiprovável (FE), a seguir: 

1- Os modelos de Consumidor-Estresse (CSMs), por definição, só são 

aplicáveis em comunidades que estejam sob ação de um fator de estresse real. 

Dessa forma, o primeiro passo para testarmos a validade dos CSMs na 

comunidade de vaga-lumes é determinar se as espécies estão se organizando de 

forma não aleatória ao longo do gradiente de estresse considerado. Decidimos não 

manter fixa a soma das linhas para conseguirmos vislumbrar qualquer efeito 

causado pela variação ambiental (clima ou distúrbios antrópicos) na comunidade 

real, e testarmos a aplicabilidade dos CSMs. Além disso, usando esse algoritmo 

evitamos que nossas análises sofram do chamado “Efeito Narciso” (Gotelli, 

2016), caracterizado pela falha do algoritmo em excluir completamente o suposto 

efeito estruturante da comunidade durante as randomizações (nesse caso, fatores 

estruturantes ligados ao gradiente de estresse elevacional), criando uma 

comunidade nula pouco representativa da hipótese nula originalmente proposta.  

2- Ao fazermos uma comparação entre esse grupo de modelos nulos e o 

grupo de modelos que leva em consideração as afinidades ambientais de cada 

espécie (ver sessão abaixo), podemos fazer interpretações calaras sobre os 

processos que estruturam nossa comunidade. 

3- Esse modelo possui robustez em relação a erros do tipo I e tipo II de um 

teste de hipóteses (Gotelli, 2000). 

2.7.2 Modelo nulo restrito: 

 

Esse grupo de modelos nulos (“constrained null models”-MNC- daqui pra 

frente) incorpora o nicho climático fundamental de cada espécie nas simulações que 

geram a comunidade nula. Com as variáveis ambientais coletadas realizamos uma 
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análise discriminante linear para obtermos a probabilidade relativa de cada espécie estar 

presente em determinado local, caracterizando assim o seu nicho climático fundamental 

(figura 4). Essa matriz de probabilidades servirá de base para as subsequentes 

simulações, restringindo os locais de colonização das espécies (para mais informações 

ver Peres-Neto et al. 2001;). Dessa forma, nesse conjunto de simulações, a soma das 

colunas (freqüência de ocorrência das espécies) também foi mantida fixa. Entretanto, a 

alocação das espécies nas linhas foi restringida usando a matriz de probabilidade 

gerada. Essa restrição de colonização gera uma comunidade nula onde os efeitos do 

gradiente de estresse na ocorrência das espécies já estão incorporados. Esse algoritmo, 

conhecido com CTRA1 (Peres-Neto et al., 2001), permite vislumbramos na comunidade 

real os efeitos das afinidades ambientais ao gerar os padrões de co-ocorrência 

observados. Nesse contexto, qualquer padrão na comunidade real que seja diferente 

daquele esperado pelas semelhanças ou diferenças nas afinidades ambientais de cada 

espécie será evidenciado.  

Com isso posto, percebemos que os dois grupos de modelos nulos se propõem a 

criar comunidades nulas com diferenças importantes e complementares.  Os MNU geram 

comunidades onde não existem efeitos dos filtros ambientais na co-ocorrência das 

espécies. Assim, se houver qualquer influência da elevação e da variação temporal do 

ambiente nos padrões de ocorrência da comunidade, o modelo gerado será 

significativamente diferente da comunidade real. Esse modelo permite atacar diretamente 

a seguinte pergunta: “As espécies estão distribuídas aleatoriamente na comunidade, ou 

existe algum efeito do estresse ambiental elevacional/temporal determinando suas 

ocorrências?”. Se os efeitos dos filtros ambientais nos padrões de co-ocorrência 

observados forem relevantes, a comunidade observada será significativamente diferente 

da comunidade nula. Se não houver diferenças significativas entre a comunidade real e a 



27 

 

simulada significa que a variação elevacional e temporal do clima não representam um 

filtro ambiental efetivo e não determina a distribuição das espécies. De forma 

complementar, os MNC geram uma comunidade nula na qual é reconhecida a 

importância das diferentes afinidades ambientais das espécies nos padrões de co-

ocorrência observados. Comparando os MNC com a comunidade real podemos 

reconhecer se os padrões de co-ocorrência das espécies são causados apenas pelas suas 

preferências ambientais (Segregação/agregação de habitat sensu Gotelli, Buckley & 

Wiens 1997) ou se outras forças estruturantes (e.g interações) também são importantes. 

Dessa forma os MNC visam responder a seguinte pergunta: “A espécies estão 

organizadas apenas devido às suas preferências ambientais (estresse ambiental 

elevacional efetivo) ou outras forças estruturantes estão atuando?”. Se os efeitos das 

interações forem importantes na montagem da comunidade, a comunidade real será 

significativamente diferente da comunidade simulada. Os modelos de consumidor 

estresse (CSMs) predizem que o grau de estresse ambiental determina a importância 

relativa da predação e da competição na comunidade. Assim a visão dicotômica entre 

fatores bióticos e abióticos na montagem da comunidade é substituída pela interpretação 

de que esses dois processos fazem parte de um contínuo. Seguindo essa lógica, as 

combinações dos possíveis resultados dos dois grupos de modelos nulos podem ser 

interpretados, resumidamente, como descrito na tabela 1.  Se apenas os MNUs 

apresentarem diferenças significativas em relação á comunidade real, podemos interpretar 

que os padrões de co-ocorrência da comunidade são determinados majoritariamente pelos 

filtros ambientais existentes. De acordo com os CSMs esperamos encontrar esses 

resultados nos ambientes que apresentam maior grau de estresse para as espécies. Se 

apenas os MNCs forem significativos, temos indícios que as espécies estão organizadas 

majoritariamente pelas interações bióticas existentes, e que o efeito do estresse ambiental 
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naquela comunidade é menor ou inexistente. Sob a ótica dos CSMs esperamos encontrar 

esses resultados no extremo inferior do gradiente de estresse proposto. Se os dois grupos 

de comunidades nulas geradas forem diferentes do padrão observado na comunidade real, 

podemos entender que a ação dos filtros ambientais é determinante, porém as interações 

bióticas também participam na montagem da comunidade. Se os CSMs estiverem  

Tabela 1: Combinações dos resultados possíveis entre os modelos nulos sem restrição (MNU) e os com 

restrição (MNC) e suas principais interpretações e previsões sob a ótica dos modelos de consumidor 

estresse (CSMs). 

    

MNC 

 
Resultado 

 

Significativo Não significativo 
                    

    

Segregação/agregação 

gerada pela ação conjunta 

das preferências 

ambientais e interações 

entre espécies. De acordo 

com os CSMs esse 

resultado é provável 

quando / onde o estresse 

ambiental é real, porém 

ameno, refletindo que as 

interações e filtros 

ambientais são  

importantes na montagem 

da comunidade. 

 

Segregação/agregação 

gerada apenas pelas 

preferências ambientais 

das espécies. Provável 

quando / onde o grau de 

estresse ambiental é mais 

severo  

    

    

    

 
Significativo 

 

    

    

    

    

    

    

    MNU 

   

   

     

   
Segregação/agregação 

gerada apenas pelas 

interações bióticas da 

comunidade e as espécies 

não estão sujeitas a um 

estresse ambiental efetivo. 

Resultado esperado em 

ambientes / épocas 

consideradas no extremo 

inferior de um gradiente 

de estresse. 

 

 

 

Espécies organizadas 

aleatoriamente na 

comunidade. 

    

    

    

    

 

Não 

significativo 
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corretos, esperamos encontrar resultados semelhantes a esse nos pontos onde a 

comunidade está sujeita a um nível de estresse baixo a moderado.  Em outras palavras, 

nesses ambientes de estresse baixo a moderado as interações bióticas e o estresse 

ambiental serão importantes para determinar os padrões de co-ocorrência observados.  Se 

os resultados de ambos modelos não forem significativos, podemos entender que a 

ocorrência das espécies é estocástica ou que os processos estruturantes da comunidade 

existem, mas possuem soma vetorial nula (García-Baquero & Crujeiras, 2015). Nesse 

contexto, esperamos encontrar esses resultados em pontos do gradiente de estresse onde o 

efeito dos filtros ambientais e das interações nos padrões de co-ocorrência sejam opostos 

e de igual intensidade (García-Baquero & Crujeiras, 2015). 

A informação biológica de cada matriz (original e simulada) foi resumida em 

índices que possuem a função de mensurar o padrão de co-ocorrência das espécies na 

comunidade como um todo. Existem na literatura muitos índices com essa finalidade, 

cada um com suas idiossincrasias conceituais e matemáticas (para mais detalhes ver 

Gotelli, 2000; Ulrich & Gotelli, 2013). Nesse trabalho, escolhemos o índice C-SCORE 

(Stone & Roberts, 1990), que mede o grau de segregação das espécies, e o índice T-

SCORE (Stone & Roberts, 1992), para aceder ao grau de agregação da comunidade 

como um todo. Como esperado, esses dois índices são negativamente correlacionados e 

permitem termos um vislumbre da mesma informação biológica por diferentes 

estimadores (Ulrich & Gotelli, 2013). Fazendo isso aumentamos nossas chances de 

detectarmos padrões biologicamente significativos nas comunidades. Em uma 

comunidade significativamente agregada encontraremos um valor de C-SCORE menor 

e um de T-SCORE maior do que esperado ao acaso. Obviamente, se a comunidade 
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como um todo se apresentar significativamente segregada, o padrão contrário será 

observado. 

Com o intuito de comparar os resultados obtidos nos dois grupos de modelos 

(MNU e MNC) tanto em escala local quanto em escala regional, calculamos a 

magnitude de efeito padronizada (do inglês Standardized Effect Size – daqui pra frente 

SES) dos dois índices usados para cada matriz (Gotelli & McCabe, 2002). O SES mede, 

em unidades de desvio padrão, quantas vezes o valor do índice calculado da 

comunidade original está abaixo ou acima da média dos valores obtidos nas 1000 

simulações realizadas. Assim SES é calculado da seguinte forma. 

SES = (I-Isim)/ DPsim , 

Onde, I representa o valor do índice calculado da nossa comunidade real, Isim 

representa o valor médio do índice calculado nas simulações e DPsim representa o 

desvio padrão dos valores obtidos em cada simulação. Dessa forma, numa comunidade 

em que os valores observados são iguais aos valores simulados o valor final de SES é 

zero e a ocorrência das espécies é randômica. Os valores de SES calculados podem ser 

entendidos como o grau de agregação (T-score) ou segregação da comunidade (C-

score). 

 Fizemos regressões múltiplas para avaliar a existência de linearidade entre os 

valores de SES nas duas escalas abordadas (variável resposta) de cada grupo de 

modelos nulos (MNU = SESU; MNC = SESC) com as variáveis abióticas (resumidas na 

primeira e segunda componentes da PCA) e bióticas (riqueza de presas e riqueza de 

predadores) como variáveis preditoras. Fizemos uma seleção de modelos utilizando o 

critério de Akaike, para determinar o modelo de melhor ajuste em cada uma das 

regressões múltiplas. Isso permitiu determinarmos quais variáveis são particularmente 

importantes para explicar o grau de agregação ou segregação das espécies. Quando 
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necessário, os valores de SES foram transformados através de raiz cúbica para se 

adequarem à distribuição normal, respeitando as premissas das regressões múltiplas. 

Correlações parciais permitiram determinar a influência de cada uma dessas variáveis 

individualmente no grau de agregação ou segregação das espécies.  

2.8 Modelos nulos “Par-a-Par”.  
 

Observar padrões gerais de co-ocorrência das espécies da comunidade como um 

todo através de modelos nulos é uma estratégia bem difundida na literatura (Connor & 

Simberloff, 1979; Diamond & Gilpin, 1982; Gotelli et al., 1997; Peres-Neto, 2004). 

Entretanto, uma comunidade biológica possui pares de espécies que apresentam padrões 

de segregação, agregação ou distribuição independentes entre si.  Com isso, ao 

olharmos apenas para o padrão geral da comunidade não damos a devida importância ao 

real efeito biológico que esses pares de espécies apresentam (Sfenthourakis et al., 2006; 

Azeria et al., 2012; Gotelli & Ulrich, 2010). Por exemplo, se determinado par de 

espécies apresentar uma distribuição não randômica, mas todos os outros pares 

possíveis apresentarem um padrão aleatório, as análises utilizando a comunidade como 

um todo não serão capazes de perceber esse único padrão conspícuo existente. Esse 

fenômeno é conhecido como “Efeito de Diluição” (Diamond & Gilpin, 1982). É 

importante frisar que, numa matriz com n espécies, o número possível de pares de 

espécies formados é igual a n*(n-1)/2. Assim uma comunidade com 40 espécies 

apresentará (40*39/2) = 780 pares de espécies possíveis. Utilizando o usual critério 

frequentista para comparar os índices observados e simulados da comunidade, a um 

intervalo de confiança (IC) de 95%, esperamos que pelo menos 39 pares de espécies 

(5%) apresentem padrões de ocorrência significativos somente pelo acaso. Se houver, 

por exemplo, apenas oito pares de espécies que de fato estejam biologicamente 
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agregadas ou segregadas, a taxa de erro de detecção equivale a 39/(39+8)= 88%. Assim, 

para minimizar a taxa de erro de detecção utilizamos uma abordagem Bayesiana 

empírica baseada na média (BM) e no intervalo de confiança (BIC) dos valores dos 

índices simulados (para mais informações ver Gotelli & Ulrich 2010).  Entretanto, 

apesar dos critérios empíricos Bayesianos serem mais conservadores do que os critérios 

frequentistas usuais (IC a 95%) em relação ao erro tipo I de um teste de hipótese, muitas 

vezes eles falham em detectar pares de espécies que de fato apresentam padrões de co-

ocorrência biologicamente significativos (i.e são suscetíveis ao erro tipo II). Dessa 

forma, usamos os três critérios de seleção (IC, BM, BIC) para determinar quais pares de 

espécies de fato possuem um padrão de ocorrência significativo, estabelecendo assim 

um “trade off” entre erros do tipo I e tipo II. É importante frisar que os pares de espécies 

com associações significativas de acordo com o critério BIC são um subconjunto de 

BM, que por sua vez é um subconjunto de IC. Nessa configuração percebemos que o 

critério BIC é o mais conservador em detectar pares de espécie com distribuição não 

nula, seguido por BM e depois IC. Outro ponto importante a ser levado em 

consideração é que as análises “par-a-par” de espécies também são muito sensíveis às 

características estruturais das matrizes, principalmente em relação ao seu tamanho e 

preenchimento (Gotelli & Ulrich, 2010). Dessa forma, as análises com pares de espécies 

foram realizadas usando os três tipos de matrizes (MO, MR e MD) construídas. 

Objetivando o contornar qualquer limitação dessa metodologia devido às características 

estruturais das matrizes, utilizamos os critérios de detecção mais conservadores na 

matrizes mais liberais (MD) e critérios mais liberais nas matrizes mais conservadoras 

(MR e MO).  Nas duas escalas desse trabalho fizemos modelos nulos com cada par de 

espécies coletado, usando o índice C-SCORE e o algoritmo “FE”. Independente da 

matriz utilizada, essa metodologia foi aplicada objetivando buscar pares de espécies que 
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além de apresentarem padrões estatisticamente significativos, também possuam nexo 

biológico claro (casos de predador-presa) como foi fortemente sugerido por trabalhos 

anteriores (Gotelli & Ulrich, 2010). Esse objetivo traz duas restrições metodológicas 

que devem ser consideradas. A primeira é que essas análises par-a-par só fariam sentido 

se fossem realizadas nos meses e elevações onde os predadores ocorriam. A segunda é 

que decidimos não utilizar algoritmos complementares como na sessão anterior, pois a 

interpretação dos resultados não seriam tão claras. Isso porque, naturalmente espécies 

de predadores e suas respectivas presas apresentam afinidades ambientais semelhantes e 

ao mesmo tempo estão envolvidos numa interação trófica. Nesse contexto, por 

definição, não faz sentido que predadores e suas respectivas presas co-ocorram apenas 

por suas preferências ambientais semelhantes ou apenas pela interação trófica existente, 

e por isso, a separação proposta pelos modelos nulos complementares não teria nexo 

biológico.  

Se a predação de fato for um fator importante para determinar os padrões de 

ocorrência dos pares de espécies, esperamos que a probabilidade de um predador formar 

um par significativo com outra espécie seja maior do que o esperado ao acaso. Para 

testarmos tal predição os pares de espécies com padrões de co-ocorrência significativos 

que possuíam ao menos um predador (PP) e os pares sem predadores (PNP) foram 

contabilizados.  Tendo em vista que: 

1. “Pares possíveis com predadores” (PPP)= riqueza de 

predadores*(riqueza total-1)/2;  

2. “Pares possíveis de presas” (PPNP)= riqueza de presas*(riqueza 

total-1)/2;  

3. “Quantidade total de pares possíveis” (PC) = PPP+PPNP; 

4. “Quantidade total de pares significativos” (PS) = PP+PNP; 
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foi realizado um teste de Chi-quadrado para averiguar se a proporção de PP em relação 

a PS é diferente do esperado ao acaso. Nossa hipótese nula é que o resultado encontrado 

não seja diferente da igualdade PP/PS= PPP/PC. Se os predadores influenciam nos 

padrões de ocorrência da comunidade e têm maior probabilidade de formar pares 

significativos com outras espécies, esperamos que a proporção de PP seja maior do que 

aquela esperada ao acaso de forma que PP/PS> PPP/PC.  

2.9 Estruturação do tamanho de corpo das espécies de vaga-lumes  
 

Outra maneira de atestarmos sobre a capacidade preditiva dos CSMs, é 

testarmos seus desdobramentos lógicos referentes a competição em espécies predadoras 

e presas na comunidade. Além dos padrões de co-ocorrência segregados, a competição 

interespecífica pode gerar uma partição de nicho entre as espécies, possibilitando sua 

coexistência (Hutchinson, 1959; Losos et al., 1989; Gotelli & Ellison, 2002; Beaudrot et 

al., 2013). De acordo com os CSMs, nos habitats mais amenos a competição 

interespecífica, se existir na comunidade, será restrita apenas a guilda dos predadores. 

Enquanto em habitats mais severos (livres de predadores) as espécies de presas estariam 

livres do efeito da predação, mas sujeitas aos efeitos da competição. Para avaliar essa 

predição fizemos o procedimento esquematizado na figura 5. Consideramos o tamanho 

de corpo das espécies como um proxy do seu nicho alimentar fundamental (Hutchinson, 

1959; Chown & Gaston, 2010). Medimos o comprimento e a largura do élitro e do 

pronoto de no mínimo dois, e no máximo cinco indivíduos de cada espécie dos vaga-

lumes coletados. Através de uma PCA escolhemos a estrutura de maior carga fatorial 

para representar o tamanho de corpo das espécies (Fox et al., 2015). Em seguida, as 

espécies foram ordenadas de forma decrescente em relação ao seu tamanho e foram 

calculadas as razões entre os tamanhos das espécies, respeitando a ordenação realizada. 
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Por exemplo, se a ordenação das espécies em relação ao seu tamanho de corpo estiver 

de acordo com a seguinte estrutura: sp1> sp2> sp3> sp4> sp5 as razões sp1/sp2; 

sp2/sp3; sp3/sp4; sp4/sp5 serão calculadas. Após isso, foram calculados a variância dos 

  

Figura 5: Representação de uma comunidade ideal onde a competição interespecífica existe (acima) ou 

não (abaixo). Numa comunidade saturada sob efeito da competição interespecífica é esperado que apenas 

espécies com pouca sobreposição do nicho alimentar sejam capazes de coexistir. Se considerarmos o 

tamanho de corpo das espécies como proxy dos seus nichos, esperamos que elas se organizem ao longo 

do eixo “tamanho de corpo” de forma equidistante, minimizando a sobreposição com outras espécies. 

Matematicamente isso representa que a variância da distribuição das razões entre o tamanho de corpo 

(VRzT) das espécies tende a zero. Numa comunidade sem competição as espécies estariam organizadas 

de forma aleatória ao longo do eixo “Tamanho de corpo” e os valores de VRzT seriam maiores que zero. 
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resultados das razões observadas, criando-se a métrica VRzT. Em uma comunidade 

onde ocorre competição e, consequentemente, a partição de nicho das espécies, 

esperamos que a razão entre tamanhos de corpo das espécies de tamanhos subsequentes 

seja equidistante e, por consequência, a métrica VRzT seja igual ou próxima a zero. 

Usamos dois algoritmos de aleatorização para acedermos a significância dos valores de 

VRzT obtidos: 

1. Algoritmo de tamanho uniforme (TU): Simula uma distribuição conhecida 

(uniforme) dos tamanhos de corpo das espécies da comunidade, usando como 

extremo superior e inferior da distribuição o tamanho de corpo da maior e o da 

menor espécie coletadas naquele habitat. Assim se houver “n” espécies na  

comunidade, os dois pontos extremos da distribuição serão definidos pelos 

valores reais observados, e os outros “n-2” valores são determinados 

aleatoriamente (Simberloff & Boecklen, 1981). Considerar que a distribuição 

dos tamanhos de corpo de uma comunidade segue uma distribuição uniforme 

pode ser demasiadamente simplista. Entretanto, o uso desse algoritmo é 

metodologicamente mais parcimonioso (Gotelli & Graves, 1996);  

2. Algoritmo “Pool de espécies” (PE): Oferece uma alternativa às limitações do 

algoritmo anterior, pois não assume a distribuição paramétrica dos tamanhos de 

corpo das espécies da comunidade. Nesse algoritmo partimos do princípio que 

todas as espécies de vaga-lumes coletadas representam de forma integral o pool 

de espécies da região, e que a riqueza local é um subconjunto real da riqueza 

regional.  Esse algoritmo simula outras combinações possíveis de espécies, 

dado o pool regional. Dessa forma ele calcula o valor de VRzT da comunidade 
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observada e compara com os valores gerados pelas novas combinações 

aleatórias de espécies (Graves & Gotelli, 1983).  

Assim, considerando os dois algoritmos, esperamos que, em uma comunidade 

estruturada pela competição, os valores de VRzT observados sejam significativamente 

menores do que os valores observados ao acaso. 

Os modelos nulos “Par-a-Par”, foram realizados pelo programa PAIRS em 

linguagem FORTRAN (Ulrich, 2008). Todas as demais análises e gráficos desse 

trabalho foram desenvolvidos no programa R (R Core Team, 2014).  

3. Resultados 

 

3.1 Caracterização do gradiente de estresse 
 

A PCA realizada com os dados climáticos e de radiação luminosa em cada 

elevação, bem como o conhecimento prévio da fitofisionomia da região  (Veloso et al., 

1991;Vasconcelos, 2011) permitiram que identificássemos qualitativamente quatro 

grupos de elevações (figura 6).  O grupo Baixo é composto pelas cinco menores 

elevações do gradiente estudado (130 até 690 metros de altitude) e é caracterizado por 

possuir temperaturas elevadas ao longo do ano (média = 20,5°C; máximas = 24,8°C; 

mínimas = 19,4°C), umidade relativa de 94% e amplitude térmica de 5,13 °C. Além 

disso, esse grupo apresenta um elevado valor anual médio de radiação luminosa 

artificial incidente (média = 2,16 lux). O grupo de elevações MB é composto pelas três 

elevações do intervalo de 850 até 1070 metros. Apesar de possuir temperaturas mais 

amenas (média =17,79 °C; máxima = 21,19 °C; mínima = 16,45 °C), baixa amplitude 

térmica (4,74 °C) e alta umidade relativa do ar (96%), essas elevações apresentam alto 
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valor médio de radiação luminosa incidente (2,71 lux), evidenciando ser também um 

ambiente sob ação de distúrbios antrópicos. O grupo MA compreende as cinco 

elevações do intervalo de 1230 até 1940 metros e também possui temperaturas 

relativamente amenas (média = 15,56 °C, máxima = 19,01 °C, mínima = 13,63 °C), 

amplitude térmica de 5,2 °C e umidade relativa de 94,53%. Entretanto esse grupo possui  

 

Figura 6: Caracterização das altitudes de acordo com as variáveis climáticas medidas (temperatura 

média, média das máximas, média das mínimas, amplitude e umidade) e de poluição luminosa (lux). A 

ordenação das altitudes no plano multivariado através de uma PCA permite a distinção qualitativa de 4 

grupos de elevações: Baixo, Médio Baixo (MB), Médio Alto (MA) e Campos de altitude (CA). 

baixos valores de poluição luminosa (0,63 lux). Finalmente, o grupo de CA (abrangendo 

as elevações 2030 e 2170 metros) possui temperaturas mais baixas (média = 13,55 °C; 

máxima = 17,46 °C; mínima = 10,55 °C), amplitude térmica elevada (6,9 °C), umidade 

relativa de (93 %) e baixa radiação luminosa incidente (0,47 lux). Organismos 
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ectotérmicos como os insetos são, em geral, dramaticamente sensíveis ao ambiente que 

os rodeiam. De fato, existe uma intrincada relação entre a ocorrência das espécies e os 

valores máximos e mínimos de temperatura e umidade do habitat em que ocorrem 

(Addo-Bediako et al., 2000). Por isso muitos trabalhos constataram que pequenas 

variações nessas componentes climáticas levam a drásticas mudanças no 

desenvolvimento e ocorrência de espécies de insetos (revisado por Hodkinson 2005). 

Entretanto, como esperado, percebemos que existe uma diminuição do grau de impacto 

antrópico (caracterizado pela incidência de radiação luminosa) ao longo do gradiente 

elevacional (Nogués-Bravo et al., 2008). Ao contrário da variação natural do clima, que 

faz parte da história evolutiva das espécies, os distúrbios antrópicos são fatores de 

estresse relativamente recentes. Diante disso, muitas espécies não possuem mecanismos 

fisiológicos e comportamentais que permitam mitigar os efeitos negativos das mudanças 

no ambiente causadas pelo homem,  (Macnair, 1991; Rosalino et al., 2014), levando a 

desestruturação das comunidades biológicas locais (Ulrich et al., 2010). Tendo isso 

posto, considerando as limitações fisiológicas gerais de insetos mencionadas 

anteriormente e a grande sensibilidade de vaga-lumes à poluição luminosa (Lloyd, 

2006; Picchi et al., 2013) o gradiente de estresse montano considerado se da por, em 

ordem crescente, MA<MB<CA<Baixo. 

A ordenação dos meses no plano multivariado permitiu a distinção qualitativa de 

duas estações climáticas no período estudado: a estação chuvosa (EC) e a estação seca 

(ES), como mostrado na figura 7. EC é representada pelos meses do intervalo de 

outubro até março e é caracterizado por possuir altas temperaturas (média= 19,5 °C, 

máxima= 22,17 °C e mínima=16,8 °C), baixa amplitude média (4,7 °C) e umidade 

média de 95,9%. ES por sua vez, é constituída pelos meses de abril até setembro, 

possuindo temperaturas mais baixas (média= 15.87 °C, máxima =19.07, mínima= 13.65 
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°C), maior amplitude térmica (média = 5.8 °C) e umidade relativa do ar de 93% em 

média. Considerando os motivos citados anteriormente , a estação seca (ES), por possuir 

temperaturas mais baixas e maior amplitude térmica, pode ser considerada como 

representante de um ambiente mais severo para os vaga-lumes. 

 

 

Figura 7: Caracterização do gradiente elevacional ao longo do ano usando variáveis climáticas. A 

ordenação dos meses no plano multivariado através de uma PCA formou qualitativamente dois grupos de 

amostras. O grupo da esquerda (menores valores de PC1) é composto pelos meses da estação chuvosa 

(EC). O grupo da direita ( maiores valores de PC1) é composto pelos meses da estação seca (ES). 

3.2 Distribuição espacial e temporal de Lampyridae 
 

Os resultados da coleta global de vaga-lumes por elevação e por mês constam 

nas tabelas 2 e 3. Ao longo de todo período de amostragem, foram coletados 2162 

indivíduos pertencentes a 68 espécies de vaga-lumes, sendo que 23% (16) eram 
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predadores e, portanto, representantes da subfamília Photurinae A curva de acumulação 

de espécies (figura 8) apresenta uma estabilização do número de espécies coletadas ao 

longo dos meses amostrados. Além disso, a riqueza observada de vaga-lumes tem um  

valor muito próximo daqueles calculados pelos estimadores de riqueza (tabela 4). Esses  

Tabela 2: Padrões de riqueza e abundância de vaga-lumes ao longo do gradiente elevacional. Vaga-

lumes predadores com distribuição mais restrita do que vaga-lumes presas. Baixo= Elevações baixas; 

MB= Elevações Médio-baixas; MA= Elevações Médio-altas; CA= Campos de altitude;  Elevação = vaga-

lumes com ocorrência restrita àquelas elevações.  

Grupos 
Elevação 

(m) 
Riqueza 
Presas 

Abundância 
Presas 

Riqueza 
Predadores 

Abundância 
Predadores 

Presas 
Elevação 

Predadores 
Elevação 

Baixo 

130 3 153 0 0 

6 1 

250 8 180 0 0 

360 5 132 1 6 

540 6 210 5 5 

690 7 124 6 7 

MB 

850 15 287 4 8 

6 0 960 12 58 2 14 

1070 13 78 2 2 

 
MA 

1230 22 136 9 67 

 
4 

 
4 

1460 7 57 2 3 

1660 12 75 1 2 

1800 7 90 2 2 

 
1940 11 117 2 2 

  
     CA 2080 13 276 0 0          7          0  

2170 7 73 0 0 

 

resultados evidenciam que nossas coletas foram suficientemente representativas das 

espécies de Lampyridae presentes na região. Em relação às elevações, percebemos que 

no extremo inferior do gradiente de estresse (1230 metros de elevação), foi observada a 

maior riqueza de vaga-lumes ao longo do ano, representando 45% da riqueza total (31 

espécies) e 53% das espécies de predadores (9 espécies). Por outro lado, no extremo 

superior do gradiente de estresse considerado (130 metros de elevação) foi coletada a 
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menor riqueza de vaga-lumes (3 espécies ) sendo nenhuma delas de predadores. É 

importante notar que vaga-lumes predadores estavam ausentes também nas maiores 

elevações do gradiente elevacional. Entretanto, nessas elevações foram encontradas 

muitas espécies de vaga-lumes presas e o maior número de espécies de vaga-lumes  

Tabela 3: Padrões de riqueza e abundância de vaga-lumes ao longo do ano.  Os vaga-lumes predadores 

estão ausentes nos meses de maior estresse ambiental, na estação seca (ES), e 63%  das espécies de vaga-

lumes coletadas são restritas a estação chuvosa (EC).;Estação= vaga-lumes com ocorrência restrita àquela 

estação . 

Grupos Meses 
Riqueza 
Presas 

Abundancia 
Presas 

Riqueza 
Predadores 

Abundância 
Predadores 

Presas 
Estação 

Predadores 
Estação 

EC 

dez/14 31 226 8 15 

30 16 

jan/15 28 181 5 35 

fev/15 15 92 4 35 

mar/15 8 55 2 3 

out/15 19 150 4 6 

nov/15 20 201 3 3 

dez/15 25 155 7 13 

jan/16 15 52 5 21 

ES 

abr/15 3 35 0 0 

5 --- 

mai/15 4 48 0 0 

jun/15 5 172 0 0 

jul/15 8 325 0 0 

ago/15 10 227 0 0 

set/15 18 110 0 0 

 

endêmicos (7).  Em relação à distribuição de vaga-lumes ao longo do ano (tabela 3), a 

riqueza é maior nos meses de menor estresse ambiental (estação chuvosa) sendo que 

62% das espécies coletadas (43) são especificas dessa estação e apenas 7% (5) são 

espécies restritas da estação seca ES (maior estresse ambiental). Além disso, na ES não 

foram coletados vaga-lumes predadores na comunidade. 
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Figura 8: Curva de acumulação de espécies de  Lampyridae ao longo dos 14 meses de amostragem. 

Linha sombreada = Intervalo de confiança de 95%. 

 

Tabela 4: Valores da riqueza observada e dos estimadores de riqueza de espécies para os dados de 

Lampyridae coletados entre dezembro de 2014 e janeiro de 2016 na Serra dos Órgãos. 

Observado ACE ICE Jacknife Chao1 Chao2 

68 72,.03 74.4 72,61 69.75 70.55 

 

3.3 Efeito dos predadores nos padrões de co-ocorrência das espécies 

de vaga-lumes. 
        

Os modelos nulos não restritos (MNU) e restritos (MNC) apresentaram um 

resultado qualitativo semelhante para os três tipos de matrizes usadas (MO, MR e MD). 

Dessa forma apresentaremos apenas os resultados originados da matriz reduzida (MR). 

Os modelos nulos complementares não foram realizados na elevação 130 metros pois já 

se sabe que o uso de randomizações em comunidades com menos de 5 espécies aumenta 

de forma significativa a probabilidade de incorremos num erro do tipo I em nossas 

conclusões (Lavender et al., 2016). Em escala local, ao reordenarmos as elevações de  

forma a representar o gradiente de estresse proposto na sessão anterior, observamos que 

a comunidade apresenta um padrão majoritariamente agregado (figura 9). Nas elevações  
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Figura 9: Valores padronizados de magnitude de efeito nos modelos nulos não restritos (SESU) e 

restritos (SESC) ao longo do gradiente de estresse local interpretado da figura 6 A; No extremo inferior 

do gradiente de estresse,  a comunidade está agregada pelas interações interespecíficas e pelas 

preferências ambientais das espécies (SESU>2 e SESC>2). Nos ambientes mais severos apenas as 

preferências ambientais de cada espécie explica os padrões de co-ocorrência encontrados (SESU>2 e 

SESC<2). B; Usando o índice C-SCORE obtivemos o mesmo padrão qualitativo de A. Linha tracejada = 

Valores de SES iguais a 2 (ou -2) que é  valor aproximado de significância a 5% . 
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de menor estresse ambiental (1230 até 1940), os padrões de co-ocorrência das espécies 

são gerados pelas suas afinidades ambientais semelhantes e pela ação das interações 

bióticas existentes (SESU > 2 e SESC > 2 T-Score; SESU < -2 e SESC < -2 C-score na 

esquerda da figura 9). Nas demais elevações do gradiente de estresse, os padrões de co-

ocorrência observados não são diferentes daqueles esperados caso apenas as 

preferências ambientais das espécies fossem consideradas (SESU> 2 e SESC< 2 T-

Score; SESU< -2 SESC> -2 C-score). É importante notar que 80% (4/5) das elevações 

em que não foram encontrados padrões significativos de co-ocorrência das  

 

Tabela 5: Regressão múltipla usando como variável resposta (V. resposta) SES dos “modelos nulos não 

restritos” (MNU) e “restritos” (MNC) em escala local. Variáveis preditoras (V. preditoras)  selecionadas 

pelo critério de Akaike a partir do modelo original : “SES ~ PC1 + PC2+ Riqueza de predadores 

(R.predadores)+ Riqueza de presas (R. pres)” ; C.parcial= Correlação parcial; (*) = p<0.05. 

Escala local 

Modelo V. resposta V. preditoras(p) Coeficiente C. Parcial R ajustado p  

MNU 

SES T-SCORE 

PC1 (<0.01)* 0.17 0.74 

0.62 0.01* 
PC2 (0.04)* -0.26 0.6 

R.pres (0.19) 0.04 0.42 

R.predadores (<0.01)* 0.15 0.77 

SES C-SCORE 

PC1 (0.06) -0.07 0.54 

0.76 <0.01* PC2(0.03)* 0.15 0.61 

R. predadores (<0.01)* -0.14 0.88 

MNC 

SES T-SCORE 

PC1 (0.01)* 0.17 0.73 

0.42 0.05* 
PC2 (0.26) -0.14 0.36 

R.pres (0.17) -0.04 0.43 

R.predadores (0.01)* 0.12 0.68 

SES C-SCORE 
PC1(0.14) -0,05 0.42 

0.49 <0.01* 
R. predadores (<0.01)* -0.09 0.75 

 

espécies, apresentaram baixa riqueza ou total ausência de predadores (250, 360,2080 e 

2170 metros de elevação).  De fato, as regressões múltiplas apontam para uma forte 

influência da riqueza de predadores na montagem da comunidade localmente (tabela 5). 
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A correlação parcial aponta que a riqueza de predadores é consistentemente um 

parâmetro importante para explicar a variação dos valores de SES nos modelos lineares 

gerados. Por outro lado a riqueza de presas não foi explicativa em nenhum modelo 

construído. A relação positiva entre riqueza de predadores e grau de agregação da 

comunidade nos MNU indica que elevações com mais predadores apresentam maior 

grau de estruturação devido ao efeito dos filtros ambientais. Isso reforça nossos indícios 

de que de predadores estão mais sujeitos ao efeito dos filtros ambientais do que as 

espécies de presa, reafirmando a validade das premissas I e II dos CSM em escala local. 

Em paralelo, a riqueza de predadores também apresenta uma relação positiva com o 

grau de agregação da comunidade nos modelos nulos restritos (MNC). Isso nos mostra 

que a presença de predadores aumenta também a importância das interações na 

estruturação da comunidade. Esses resultados indicam, portanto, que a predação é uma 

interação muito importante nos ambientes de menor estresse ambiental (àqueles com 

maiores valores de SES nos MNC, mostrado figura 9). Entretanto, ao contrario das 

nossas expectativas para as análises em escala local, as variáveis ambientais 

(representadas nos modelos pelo primeiro e segundo componentes da PCA) também 

foram muito importantes para explicar a variação do grau de estruturação da 

comunidade nos dois grupos de modelos nulos (tabela 5). Isso mostra que, mesmo em  

escala local, os filtros ambientais atuam de forma consistente na distribuição das 

espécies na montanha.  

Regionalmente (figura 10) a comunidade de vaga-lumes apresenta uma mudança 

nos padrões de co-ocorrência entre as estações chuvosa (EC) e seca (ES). De fato, ao 
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ordenarmos os valores de SES ao longo do gradiente de estresse considerado (figura 7), 

  

Figura 10: Valores padronizados de magnitude de efeito nos modelos nulos não restritos (SESU) e  

restritos (SESC) ao longo do gradiente de estresse regional. A; Percebemos que as espécies estão 

agregadas majoritariamente por suas semelhantes preferências ambientais (SESU> 2 e SESC< 2). Porém, 

, no mês de menor estresse ambiental (janeiro de 2015) as interações bióticas também estão estruturando a 

comunidade (“SESC” >2). B;, Nos meses de maior estresse ambiental a comunidade está segregada 

devido a diferenças nas preferências ambientais das espécies (SESU>2 e SESC<2). Meses reordenados de 

acordo com o explicado na figura 7, considerado como proxy do grau de estresse ambiental. Linha 

tracejada = Valores de SES iguais a 2  que é  valor aproximado de significância a 5% .  
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percebemos que nos meses de menor grau de estresse ambiental, a comunidade de vaga-  

lumes apresenta um padrão de ocorrência majoritariamente agregado. No mês de janeiro 

de 2015, considerado o mês no qual o gradiente elevacional representa o menor nível de 

severidade ambiental observado, o padrão agregado está relacionado tanto às afinidades  

ambientais das espécies, quanto às interações bióticas existentes (SESU> 2 e SESC > 2) 

 Entretanto, nos demais meses da estação chuvosa percebemos que as espécies estão 

distribuídas majoritariamente por suas semelhantes preferências ambientais ao longo do 

gradiente elevacional (SESU> 2 e SESC< 2 T-Score) (Figura 10). Em contra partida, as 

espécies apresentam maior grau de segregação nos meses de maio e junho de 2015, 

considerados os de maior estresse ambiental relativo. Esse padrão de segregação está 

relacionado apenas com as diferenças entre as afinidades ambientais das espécies ao 

longo do gradiente elevacional (SESU> 2 e SESC< 2 C-SCORE).  As regressões 

múltiplas usando os valores de SES como variável resposta (tabela 6) indicam a 

importância majoritária do ambiente e da riqueza de predadores em gerar padrões de co- 

 

Tabela 6: Regressão múltipla usando como variável resposta (V. resposta) SES dos “modelos nulos não 

restritos” (MNU) e “restritos” (MNC) em escala regional.  Variáveis preditoras (V. preditoras)  

selecionadas pelo critério de Akaike a partir do modelo original : “SES ~ PC1 + PC2+ Riqueza de 

predadores (R.predadores)+ Riqueza de presas (R. Pres)” ; C.parcial= Correlação parcial; (*) = p<0,05. 

Escala regional 

Modelos V. resposta V. preditoras(p) Coeficiente C. Parcial R ajustado p  

MNU 
SES T-SCORE 

PC1 (0,03)* -0,18 0,63 
0,58 0,002* 

 PC2 (0,05)* 0,13 0,59 

SES C-SCORE R.predadores (0,002)* -0,07 - 0,49 0,002* 

MNC 
SES T-SCORE 

PC1 (0,2) -0,12 0,3 

0,2 0,62  PC2 (0,3) 0,07 0,4 

R. pres (0,61) 0,03 0,53 

SES C-SCORE R.predadores (0,18) 0,18 - 0,06 0,18 
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ocorrência agregados na comunidade nos MNU mas não nos MNC. Isso sugere que, de 

forma semelhante ao que encontramos em escala local, a ocorrência de predadores é 

mais restringida pelos filtros ambientais do que a ocorrência de presas, reafirmando a 

validade das premissas dos CSMs. Entretanto, ao contrario do que foi observado 

localmente, a riqueza de predadores não foi um parâmetro explicativo para os valores de 

SES nos MNC. Dessa forma podemos concluir que, em escala regional, o efeito dos 

predadores na comunidade não existe ou é fraco demais para ser considerado.  

 

3.4  Co-ocorrência de pares de predadores e presas. 
 

Usamos os modelos nulos par-a-par para visualizar qual o real papel das 

espécies de predadores nos padrões de co-ocorrências observados. Entretanto, os três 

tipos de matrizes (MO, MD e MR) apresentaram resultados diferentes nas análises “par-

a-par” nas duas escalas exploradas. Como esperado, a quantidade de pares de espécies 

significativos detectados sofreu bastante influência das características estruturais da 

matriz analisada (ver para mais informações Gotelli & Ulrich 2010). A análise realizada 

com a matriz reduzida não detectou nenhum par significativo e por isso não será 

abordada nessa sessão.  As tabelas 7 e 8 resumem os resultados encontrados utilizando 

as matrizes modificadas (MD) e originais (MO), respectivamente. Essas matrizes 

apresentam o mesmo número de linhas e colunas porém diferem no seu grau de 

preenchimento. Com o intuito de atingir o equilíbrio entre os erros tipo I e II, 

consideraremos os pares de espécies detectados pelo critério mais liberal (intervalo de 

confiança – IC) apenas na matriz mais conservadora (MO). A possível existência de  
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Tabela 7: Resultados dos modelos nulos com pares de espécies em escala local e regional usando a 

matriz modificada MD (maior grau de preenchimento). Altitudes e meses sem predadores foram omitidos.  

PC=Número total de pares possíveis de espécies; PPP = Número de pares possíveis formados por ao 

menos um predador; PPNP = Número de pares possíveis formados apenas por presas; PP=Número de 

pares significativos formados por ao menos um predador; PNP= Número de pares significativos formados 

apenas por vaga-lumes presas; IC= Intervalo de confiança 95% ; BM = Critério Bayesiano empírico 

baseado na média ; BIC= Critério Bayesiano empírico baseado no intervalo de confiança ; +/- = Valor de 

C-SCORE significativamente maior (Segregação) ou menor (Agregação), respectivamente, do que o 

gerado pelo modelo nulo. Mais informações sobre os critérios IC, BM e BIC em  Gotelli & Ulrich, 2010.  

    
Matriz Modificada 

    

Predadores (PP) Não predadores (PNP) 

 

PC PPP PPNP IC+ IC- BM+ BM- BIC+ BIC- IC+ IC- BM+ BM- BIC+ BIC- 

Altitudes 

(m) 

               

                360 15 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

540 55 25 30 0 3 0 3 0 2 1 1 1 3 1 0 

690 78 42 36 0 8 0 8 0 8 0 3 0 2 0 0 

850 171 36 135 0 8 0 8 0 8 0 10 0 10 0 7 

960 91 13 78 1 4 1 4 0 4 0 7 0 6 0 6 

1070 105 14 91 0 1 0 1 0 1 0 7 0 4 0 2 

1230 465 135 330 0 32 0 27 0 25 0 27 0 27 0 23 

1460 36 8 28 0 5 0 5 0 5 0 2 0 2 0 1 

1660 78 6 72 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 12 

1800 28 8 20 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 

1940 78 12 66 0 4 0 4 0 4 1 11 1 10 0 8 

                Mês 

               

                dez/14 741 152 589 0 28 0 26 0 26 2 41 2 36 2 32 

jan/15 528 80 448 0 25 0 24 0 23 3 27 3 25 3 25 

fev/15 171 36 135 0 8 0 8 0 8 1 8 1 7 1 6 

mar/15 45 9 36 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

out/15 253 44 209 0 7 0 7 0 7 1 12 1 11 1 11 

nov/15 253 33 220 0 4 0 4 0 0 2 14 2 13 2 13 

dez/15 496 108 388 0 17 0 17 0 17 0 25 0 23 0 23 

jan/16 190 47 143 0 8 0 7 0 7 0 11 0 10 0 9 
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Tabela 8:Resultados dos modelos nulos com pares de espécies em escala local e regional  usando a matriz 

modificada MO (menor grau de preencihimento). Altitudes e meses sem predadores foram omitidos.  

PC=Número total de pares possíveis de espécies; PPP = Número de pares possíveis formados por ao 

menos um predador; PPNP = Número de pares possíveis formados apenas por presas; PP=Número de 

pares significativos formados por ao menos um predador; PNP= Número de pares significativos formados 

apenas por vaga-lumes presas; IC= Intervalo de confiança 95% ; BM = Critério Bayesiano empírico 

baseado na média ; BIC= Critério Bayesiano empírico baseado no intervalo de confiança ; +/- = Valor de 

C-SCORE significativamente maior (Segregação) ou menor (Agregação), respectivamente, do que o 

gerado pelo modelo nulo. Mais informações sobre os critérios IC, BM e BIC em  Gotelli & Ulrich 2010  

    
Matriz Original 

    
Predadores (PP) Não predadores (PNP) 

  PC PPP PPNP IC+ IC- BM+ BM- BIC+ BIC- IC+ IC- BM+ BM- BIC+ BIC- 

Altitude 

(m) 

               
                360 15 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

540 55 25 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

690 78 42 36 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 

850 171 36 135 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 

960 91 13 78 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

1070 105 14 91 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

1230 465 135 330 0 10 0 6 0 4 0 6 0 3 0 1 

1460 36 8 28 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

1660 78 6 72 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 

1800 28 8 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

1940 78 12 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                Mês 

               
                dez/14 741 152 589 0 2 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 

jan/15 528 80 448 0 9 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 

fev/15 171 36 135 0 1 0 1 0 1 0 3 0 3 0 0 

mar/15 45 9 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

out/15 253 44 209 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

nov/15 253 33 220 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

dez/15 496 108 388 0 4 0 3 0 1 0 4 0 2 0 2 

jan/16 190 47 143 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 
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falsas ausências pode aumentar a chance de falharmos na detecção de pares de espécies 

com distribuição não randômica (erro do tipo II). Usando um critério de detecção mais 

liberal, esperamos diminuir a incidência desse tipo de erro. De maneira oposta, 

consideramos apenas os pares de espécies detectados pelo critério mais conservador 

(BIC) na matriz modificada (MD) mais liberal. A atribuição não arbitrária de presenças 

a algumas espécies que acreditamos terem sido mal amostradas, pode também aumentar 

as chances de detectarmos padrões significativos somente pelo acaso (erro do tipo I). 

Usando o critério mais conservador, esperamos minimizar tais efeitos. Considerando os 

resultados da matriz MD em escala local, a probabilidade de um vaga-lume predador 

formar um par significativo com outras espécies é maior do que o esperado ao acaso 

(i.e. PP/PS>PPP/PC) em praticamente todas as elevações em que o teste de Chi-

quadrado pôde ser realizado (figura 11 e tabela 9). O mesmo foi observado em escala 

regional (figura 12 tabela 9) Considerando os resultados da matriz MO (tabela 8), esse 

padrão é conspícuo apenas no mês e elevação localizados no extremo inferior do 

gradiente de estresse proposto (janeiro de 2015 e 1230 metros de altitude como 

mostrado na tabela 9).  

Os resultados dos modelos nulos complementares da comunidade como um todo 

e os modelos nulos par-a-par mostram que a predação, de fato, é um fator estruturante 

da comunidade de vaga-lumes nos ambientes de menor estresse ambiental em escala 

local. Entretanto, em escala regional, os efeitos dos predadores na estruturação da 

comunidade não foram tão conclusivos.  Isso porque, apesar da riqueza de predadores 

não são ser um parâmetro explicativo nos modelos lineares usando valores de SES nos 

MNC, os modelos nulos par-a-par ainda atestam para a importância dos predadores em 

formarem pares agregados com outras espécies. Dessa forma a predição I dos modelos 
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de consumidor estresse (CSMs) foi corroborada em escala local, mas apenas 

parcialmente corroborada em escala regional. 

 

Figura 11: A proporção de pares de espécies possíveis (esquerda) e pares de espécies com distribuição 

significativamente não independentes entre si (direita) nas análises de modelos nulos  par-a-par em escala 

local. A proporção de pares de espécies significativos que possuíam ao menos um vaga-lume predador 

(PP) (vermelho à direita)  é significativamente maior do que a proporção esperada levando em 

consideração a riqueza de predadores da comunidade (PPP) (vermelho à esquerda). (**) Diferenças 

significativas na proporção de predadores entre os “Pares Possíveis” e “Pares Significativos” de acordo 

com o teste de Chi-quadrado (Tabela 9).   
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Figura 12: A proporção de pares de espécies possíveis (esquerda) e pares de espécies com distribuição 

significativamente não independentes entre si (direita) nos modelos nulos “par-a-par” em escala regional. 

A proporção de pares significativos formados por ao menos um predador (PP) (vermelho à direita) é 

maior do que a proporção esperada levando em consideração a riqueza de predadores da comunidade 

(PPP) (vermelho à esquerda). (**) Diferenças significativas na proporção de predadores entre os “Pares 

Possíveis” e “Pares Significativos” de acordo com o teste de Chi-quadrado (Tabela 9).  Valores obtidos 

através da análise par-a-par usando a matriz MD. Meses que não possuíam PP ou pares significativos com 

apenas vaga-lumes presas (PNP) foram omitidos (ver tabela 8). 
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Tabela 9 :  Valores do teste de Chi-quadrado  obtidos ao compararmos a  proporção de pares  

de espécies significativos contendo ao menos um predador (PP/PS) em relação a proporção 

que seria esperada ao acaso (PPP/PC). Em praticamente todas as elevações e meses em que 

predadores ocorrem percebemos que PP/PS> PPP/PC  (figuras 10 e 11). Esse padrão é mais 

perceptível nos modelos nulos gerados com a matriz modificada (MD) caracterizada por ter 

maior grau de preenchimento. (*)= valores significativos p<0.05; "--" = Meses ou altitudes 

onde o Chi-quadrado não foi realizado devido à ausência  de pares significativos de PP e/ou 

PNP (tabelas 7 e 8);  MO= Matriz original.  

 
MD MO 

Altitude (m) Chi-quadrado p Chi-quadrado p 

690 -- -- -- -- 

850 9,1 0,002* 0,01 0,876 

960 3,93 0,04* -- -- 

1070 0,02 0,8 -- -- 

1230 12,58 <0,001* 7,4 0,006* 

1460 11,64 <0,001* -- -- 

1940 1,91 0,12 -- -- 

     
Mês 

    
dez/14 16.98 >0.001* -- -- 

jan/15 29.97 >0.001* 29,33 <0,001* 

fev/15 7.41 0.001* -- -- 

out/15 4.72 0.02* -- -- 

nov/15 1.17 0.27 -- -- 

dez/15 7.72 0.001* 2,29 0,13 

jan/16 1.82 0.17 -- -- 

 

3.5 Competição entre vaga-lumes. 
 

A análise de componente principal apontou que comprimento do élitro e largura 

do pronoto foram as estruturas de maior carga fatorial na PC1 (0,514 e 0,513, 

respectivamente) podendo ser consideradas representantes do tamanho de corpo das 

espécies coletadas (tabela 10). Entre essas duas estruturas, escolhemos a largura do 
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pronoto como medida definitiva de referência uma vez que ela é usualmente usada na 

literatura de Lampyridae como proxy de tamanho de corpo das espécies (Vencl, 2004).  

Tabela 10: Cargas fatorias da PCA usando as estruturas medidas das espécies de Lampyridae.  

Estruturas Caraga fatorial PC1 

Comprimento do élitro 0,514 
Largura do élitro 0,418 

Comprimento do pronoto 0,410 

Largura do pronoto 0,513 

 

 Em escala local, os efeitos da competição na distribuição de tamanho de corpo 

das espécies da comunidade de vaga-lumes foram detectados (tabela 11). Como 

esperado pelos CSMs, os vaga-lumes predadores apresentaram valores de variância das 

razões entre tamanhos de corpo (VRzT) menores do que esperado ao acaso 

(evidenciando a existência de processos competitivos estruturantes) apenas no grupo de 

elevações com  menor grau de estresse ambiental. Por outro lado as espécies de presas 

apresentam valores de VRzT menores que o acaso apenas nas elevações do extremo 

superior do gradiente de estresse (grupo de elevações Baixo). Em escala regional, 

percebemos que os valores de (VRzT)  não foram diferentes do que seria esperado ao 

acaso em nenhuma das estações climáticas, tanto para presas quanto para predadores 

(tabela 11). Esses resultados mostram que as predições II e III dos modelos de 

consumidor- estresse (CSMs) foram corroboradas em escala local e refutadas em escala 

regional.   
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Tabela 11: Valores de variância das razões de tamanho de corpo (VRzT)  observados  e simulados 

(VRzTSIM) calculados a partir de aleatorizações usando os algoritmos PE e TU (mais informações no 

texto) .Grupos  de elevações  (escala local) e meses (escala regional) em ordem crescente de estresse 

ambiental .*p<0.05.;(--) Não foi possível realizar o teste com o algoritmo PE pois o pool local de 

predadores era igual ao regional. Na estação seca (ES) não foi possível realizar as randomizações com 

predadores, pois estes estão ausentes nessa estação.  

   
PE TU 

Escala Grupos VRzT VRzTSIM p VRzTSIM p 

Local 

Médio-Alto 
     Presas 0,004 0,008 0,81 0,007 0,21 

Predadores 0,001 0,006 0,06 0,004 0,01* 

      Médio- Baixo 
     Presas 0,008 0,013 0,13 0,019 0,24 

Predadores 0,002 0,011 0,17 0,006 0,13 

      C. de Altitude 
     Presas 0,014 0,017 0,39 0,014 0,63 

Predadores 0,01 0,01 0.67 0,01 0,64 

      Baixo 
     Presas 0,007 0,03 0,04* 0,002 0,03* 

Predadores 0,007 0,004 0,81 0,01 0,35 

       
       

Regional 

E. Chuvosa 
     Presas 0,003 0,003 0,78 0,003 0,52 

Predadores -- -- -- 0,002 0,07 

      E. Seca 
     Presas 0,03 0,01 0,968 0,01 0,9 

Predadores -- -- -- -- -- 

 

4. Discussão 
 

Nesse trabalho demonstramos que: (1) tanto em escala local como em escala 

regional os predadores apresentaram distribuição mais restrita que suas presas ao longo 
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do gradiente de estresse, sendo que, em escala local, seus efeitos na comunidade foram 

mais perceptíveis em habitats menos severos, como previsto pelos CSMs; (2) o efeito da 

predação pelos Photurinae gera padrões agregados de vaga-lumes em geral, reforçando 

o papel da predação como força estruturante da comunidade; (3) Em escala local todas 

as premissas e predições dos CSMs foram corroboradas, mostrando que o efeito dos 

predadores é restrito aos habitas de menor estresse ambiental, enquanto a competição 

entre as presas é mais importante no extremo superior do gradiente de estresse; (4) Em 

escala regional a importância relativa dos filtros ambientais na montagem da 

comunidade foi mais conspícua que as interações, como previsto pela teoria de 

montagem da comunidade; (5) Dessa forma, mostramos que existe uma contingência 

entre a capacidade preditiva dos CSMs e a escala que estudamos a comunidade (tabela 

12). 

4.1 As premissas dos CSMs. 

 

4.1.1 Existência de um gradiente de estresse na montanha. 

 

O ecossistema montano demonstrou ser um gradiente de estresse efetivo atuando 

na distribuição de vaga-lumes nas duas escalas abordadas. Nossos resultados mostram 

que a maioria das espécies de vaga-lumes possui preferência por habitats com 

características climáticas semelhantes (ambientes úmidos, com temperaturas mais 

amenas, baixa amplitude térmica) e pouca poluição luminosa, tanto em escala local 

(elevações ao longo do tempo) quanto em escala regional (todo gradiente o elevacional 

ao longo do tempo) (figuras 6 e 7 e tabela 2 e 3). Encontramos muitos exemplos na 

literatura que implicitamente mostram que o enxameamento de vaga-lumes adultos 

(presas e predadores) em muitos lugares do mundo está limitado apenas às estações do 
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ano mais quentes e úmidas ( e. g.  Viviani, 2001; Yuma, 2007; Viviani et al., 2010; 

Lewis et al., 2012;  mas veja Silveira et al., 2016). Nossos dados apontam para mesma 

direção, uma  

Tabela 12: Avaliação da validade das premissas e da capacidade preditiva dos modelos de 

consumidor–estresse (CSMS) em escala local e regional.  Símbolo verde= Premissa ou predição 

corroborada; Símbolo amarelo = Premissa ou predição parcialmente corroborada. Símbolo  

vermelho = Premissa ou predição refutada.  

 
              

  Arcabouço teórico do modelo 

 

Escala local 
 

Escala regional 

Premissas 

 
 

Gradiente de estresse efetivo 

 

 

Predadores com distribuição mais 
restrita que suas presas ao longo 

do gradiente de estresse 

  

Predições 

Efeito dos predadores é 
importante para estruturar a 

comunidade e é maior nos 
habitats de menor estresse 

ambiental 

  
Competição entre predadores 
existe apenas nos habitats de 

menor estresse ambiental 

  

Competição entre presas nos 
habitats de maior estresse 

ambiental 
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vez que 66%, ou seja, 46 das 69 espécies coletadas ocorreram apenas na época chuvosa, 

incluindo todas as espécies de predadores, e apenas cinco espécies de vaga-lumes são 

restritas à estação seca (tabela 3). 

Considerando o contexto evolutivo de Lampyridae, a preferência por habitats 

mais úmidos e quentes da grande maioria das espécies pode ser interpretada sob a ótica 

do conservantismo filogenético de nicho (Wiens, 2004; Wiens et al., 2010). Estudos 

moleculares recentes indicam que Lampyridae se originou no jurássico a 

aproximadamente 150 milhões de anos atrás (Mckenna et al., 2015), provavelmente na 

Gondwana, um mega-continente tropical. Somado a isso, a grande maioria das 

linhagens mais antigas de Lampyridade são restritas a ambientes quentes e úmidos (e.g 

Janisova & Bocakova, 2013). Essas informações sugerem que as preferências climáticas 

semelhantes entre os vaga-lumes coletados nesse trabalho e no mundo todo podem ser 

reflexo da manutenção do nicho climático ancestral na maioria das linhagens até os dias 

de hoje.  

Por outro lado, é digno de nota o elevado número de espécies de Lampyridae 

coletadas que são restritas às maiores elevações do gradiente, região conhecida como 

“Campos de altitude” (tabela 2). Essas elevações apresentam um ambiente com baixas 

temperaturas ao longo do ano e amplitude térmica relativamente alta em relação às 

outras faixas elevacionais. Essas condições ambientais são muito diferentes daquelas 

consideradas ótimas para espécies de Lampyridae em geral. O alto endemismo nas 

regiões mais altas das montanhas já é bem conhecido na literatura (e.g Dirnböck et al., 

2011). Montanhas tropicais apresentam características gerais (antiguidade, estabilidade 

climática e etc.) que favorecem a especialização do nicho ambiental e especiações, 

justificando o alto grau de endemismo de espécies nessas regiões (Janzen, 1967; Kessler 

& Kluge, 2008; Merckx et al., 2015). Entretanto, se o conservantismo de nicho em 
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Lampyridae é relevante, ainda não se sabe quais foram os eventos disruptivos que 

fizeram algumas linhagens se desvincularem do nicho ancestral, permitindo a 

colonização e especiação nos ambientes de topo de montanha.  Nesse contexto, 

independente de quais processos levaram à diversificação das linhagens de vaga-lumes 

na montanha, é importante frisarmos que aproximadamente 10% das espécies coletadas 

nesse trabalho são restritas a ambientes de altitudes elevadas. Essas espécies estão 

automaticamente em risco de extinção caso não consigamos deter as mudanças 

climáticas que estão ocorrendo no planeta. Em função do aquecimento global, algumas 

espécies estão migrando ou expandindo suas faixas de ocorrência elevacional em 

aproximadamente 11 metros por década (Chen et al., 2011). Nesse contexto, espécies 

restritas ao extremo superior de um gradiente elevacional estão encurraladas, não tendo 

a possibilidade de adequar a sua distribuição em resposta aos efeitos das drásticas 

mudanças ambientais em curso. Esse fato se torna mais desastroso quando percebemos 

que 4 das 7 espécies de vaga-lumes restritas às regiões mais altas do PARNASO ainda 

não foram formalmente  descritas, e os dados sobre a biologia das três espécies restantes 

ainda são bastante anedóticos (e.g Silveira & Mermudes, 2014; Silveira et al. 2016). 

Infelizmente, o total desconhecimento da biologia dessas e de outras espécies de topo de 

montanha dificulta bastante que iniciativas visando sua conservação sejam realizadas 

em tempo hábil. As luzes das montanhas estão se apagando e ninguém está lá para 

manter a vela acesa! 

4.1.2 Vaga-lumes predadores possuem distribuição mais restrita que suas 

presas. 

 

 Os filtros ambientais parecem determinar mais a ocorrência de espécies de 

vaga-lumes da subfamília Photurinae (predadores) do que de outras subfamílias de 
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Lampyridae tanto na escala local quanto na regional. Nesse trabalho não foi possível 

medir experimentalmente as diferenças entre os efeitos da severidade ambiental na 

fisiologia de vaga-lumes presas e predadores. Entretanto, a ausência de Photurinae nos 

meses e elevações de maior estresse ambiental, bem como a alta riqueza de vaga-lumes 

presas nesses mesmos locais, suporta que os últimos são, em geral, mais euribiontes. 

Como nosso esforço amostral nesse estudo foi igual em todas as elevações e 

suficientemente representativo da comunidade de vaga-lumes (figura 8 e tabela 4), é 

bastante provável que a ausência de predadores nas amostras localizadas nos habitats de 

maior estresse ambiental não seja resultado de uma amostragem particularmente 

insuficiente e enviesada localmente, e sim da menor riqueza e abundância desse nível 

trófico. Além disso, nossos modelos linerares mostram que a riqueza de predadores, 

mas não de presas, é um parâmetro significativamente correlacionado com os valores de 

SES nos modelos nulos não restritos (MNU) nas duas escalas desse trabalho (tabelas 5 e 

6). Isso nos dá fortes indícios de que os filtros ambientais, de fato, são mais importantes 

para determinar a ocorrência de predadores do que de presas.  Já foi demonstrado que a 

eficiência de insetos predadores em controlar a população de presas é menor em 

ambientes mais estressantes (Kingsolver, 1989). Isso porque, predadores, em geral, 

apresentam necessidades metabólicas maiores que suas presas devido ao seu maior 

tamanho de corpo e maior gasto de energia em conseguir alimentos, precisando de mais 

calorias para manter sua homeostase (Carbone et al., 2007). Sob esse ponto de vista é 

esperado que, em ambientes mais frios, insetos predadores não consigam atingir uma 

taxa metabólica basal mínima para sobreviver, reproduzir e, consequentemente, exercer 

qualquer efeito na estruturação da comunidade. Isso pode ser a razão de encontrarmos 

uma alta riqueza de vaga-lumes presas, mas não de predadores, nas maiores elevações 

do gradiente e nos meses da estação seca. Por outro lado, a ausência de vaga-lumes 
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predadores e a baixa riqueza de espécies de vaga-lumes presas nas elevações mais 

baixas do gradiente pode ser resultado da ação sinérgica das características climáticas 

naturais da região e do forte efeito da ação antrópica no ambiente baixo montano 

(representada pela poluição luminosa). Em relação ao clima, trabalhos teóricos apontam 

que apesar do aumento da temperatura aumentar a taxa de assimilação em insetos 

predadores, ela diminui em escala ainda maior a eficiência energética geral da predação. 

Dessa forma a predação pode se tornar uma interação energeticamente mais custosa ou 

até mesmo inviável em ambientes muito quentes (Vucic-Pestic et al., 2011). Além 

disso, nas elevações mais baixas (mais quentes) do gradiente elevacional percebemos 

que existe uma grande variação da umidade relativa do ar entre as altitudes (figura 6). 

Assim, aliada às altas temperaturas, a grande variação da umidade pode influenciar 

negativamente a ocorrência de vaga-lumes, aumentando o risco de dessecação desses 

organismos de tamanho pequeno e corpo pouco esclerotizado. Essa grande variação da 

umidade pode ser ainda mais prejudicial para vaga-lumes predadores do que para suas 

presas devido a suas limitações metabólicas idiossincráticas citadas acima. Somando-se 

às possíveis limitações causadas pelo clima, nesse trabalho mostramos que as regiões 

mais baixas do gradiente elevacional estão sob forte efeito da poluição luminosa (proxy 

de diversos outros tipos de impactos antrópicos  [Longcore & Rich, 2004; Pestalozzi, 

2012; Gaston et al., 2013; Mellander et al., 2015]) (figura 3). Os efeitos negativos da 

fotopoluição na riqueza e abundância de vaga-lumes já são bem situados na literatura  

(Lloyd, 2006;Viviani et al., 2010; Picchi et al., 2013). A poluição luminosa pode ser 

uma fonte de ruído na comunicação de vaga-lumes que usam padrões de luz em sua 

corte. Em Photurinae esse efeito poderia ser ainda mais drástico se consideramos os 

problemas que a poluição luminosa poderia gerar no comportamento de mimetismo 

agressivo (estratégia de exploração da comunicação luminosa de suas presas), essencial 
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para sua alimentação e reprodução. As elevações Médio-baixo podem ser um exemplo 

dos efeitos negativos que a poluição luminosa pode ter nas interações tróficas em 

Lampyridae. Apesar desse grupo de elevações apresentar temperaturas amenas, baixa 

amplitude e altos valores de umidade relativa do ar, ele apresenta também valores 

médios de radiação luminosa incidente elevados (2,7 lux). De acordo com os resultados 

dos modelos nulos complementares (figura 9), os padrões de co-ocorrência das espécies 

observados nessas elevações são gerados apenas pelas semelhantes afinidades 

ambientais das espécies e não pelas interações. Isso evidencia que, apesar de predadores 

estarem presentes nessas faixas da montanha, os efeitos da predação nos padrões de co-

ocorrência das espécies não são relevantes na montagem da comunidade. 

 Esses resultados indicam que os fatores que limitam a distribuição de vaga-

lumes predadores nos dois extremos da montanha podem ser diferentes. Enquanto nas 

maiores elevações o clima frio, e alta amplitude térmica parecem afetar mais os vaga-

lumes predadores do que as presas, no extremo inferior do gradiente elevacional os 

efeitos da degradação ambiental parecem influenciar negativamente as populações de 

predadores, mas também de presas. 

4.2 As predições dos CSMs 

 

4.2.1 Efeitos da predação e competição nos padrões de co-ocorrência e 

tamanho de corpo  dos vaga-lumes. 

 

Como previsto pela teoria de montagem da comunidade, as interações bióticas foram 

mais relevantes na determinação dos padrões de co-ocorência das espécies de vaga-

lumes em escala local do que em escala regional (figuras 9 e 10). Em escala local 

percebemos que a predação é extremamente importante para determinar os padrões de 
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ocorrência das espécies nos habitats de menor estresse ambiental (tabela 5 e figuras 9 e 

11). Entretanto, em escala regional, apesar dos predadores apresentarem maior 

probabilidade de formar pares significativos com outras espécies do que esperado ao 

acaso, as regressões múltiplas com os valores de SES dos modelos nulos restritos 

(MNC) não apresentaram relação significativa com a riqueza de predadores (figura 12 e 

tabela 6). Dessa forma esses resultados apontam que a predição I dos CSMs (“Efeito 

dos predadores é importante para estruturar a comunidade e é maior nos habitats de 

menor estresse ambiental”) é corroborada em escala local, e parcialmente corroborada 

em escala regional. As evidências de que a predação pode gerar padrões não aleatórios 

de co-ocorrência nas comunidades biológicas ainda são bem difusas. Trabalhos recentes 

sugerem que a predação pode gerar um padrão segregado na comunidade devido às 

extinções locais das presas (Englund et al., 2009; Azeria et al., 2012). Entretanto nossos 

resultados indicam que a predação é responsável pela agregação da comunidade de 

vaga-lumes, principalmente em escala local (tabela 5). As diferenças encontradas em 

relação ao efeito da predação na estruturação da comunidade (agregação nesse trabalho 

e segregação nos trabalhos citados acima) podem ser causadas pelo alto grau de 

especialização existente entre vaga-lumes presas e predadores. Enquanto trabalhos 

anteriores observavam os efeitos que predadores generalistas exerciam nos padrões de 

co-ocorrência da comunidade (e.g. Englund et al., 2009; Azeria et al., 2012; Giam & 

Olden, 2016), nosso trabalho é o primeiro a usar como modelo espécies de predadores e 

presas com histórias evolutivas muito entrelaçadas. Trabalhos recentes mostram 

evidências de que a diversificação de algumas linhagens de vaga-lumes está relacionada 

com seu comportamento para evitar os predadores Photurinae (e.g. Lewis & Cratsley 

2008; Stanger-Hall & Lloyd 2015). De acordo com esses trabalhos os Photurinae geram 

pressões evolutivas nas espécies de presas levando-as a modificar seus padrões 
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luminosos de cópula e hábitos circadianos. Para uma interação tão antiga persistir até os 

dias de hoje é necessário que ao longo do tempo evolutivo ela fosse finamente regulada 

e se tornasse estável, reduzindo as chances de extinção das populações de presas e 

predadores  (Abrams 2000). A teoria prediz que essa estabilidade ao longo do tempo 

evolutivo é possível quando a seleção natural favorece predadores com eficiência de 

predação (capturabilidade e conversão de presas em biomassa de predadores) 

intermediária, possibilitando a coexistência e estabilidade dessas duas populações 

envolvidas na interação (Abrams, 2000). Nesse contexto, a coevolução finamente 

regulada e o alto grau de especialização dos predadores podem ser uma das causas 

distais que permitem observarmos o padrão agregado na comunidade de vaga-lumes 

encontrado nesse trabalho.  

As análises de co-ocorrência da comunidade como um todo não apresentaram 

evidências da existência de processos competitivos nos padrões de co-ocorrência 

observados (i.e. segregação das espécies [Diamond & Gilpin, 1982; Gotelli, 2000]). Ao 

contrário, demonstramos que a comunidade de vaga-lumes está majoritariamente 

agregada (figuras 7 e 8). Entretanto, é predito que espécies potencialmente 

competidoras podem co-ocorrer no espaço e no tempo se particionarem os recursos 

presentes no meio (Hutchinson, 1959; Losos et al., 1989; Beaudrot et al., 2013). Dessa 

forma, as espécies que conseguissem diminuir o grau de competição com outras 

(diminuição da sobreposição do nicho) iriam ser favorecidas pela seleção natural, 

enquanto aquelas que não conseguissem seriam extintas localmente como resultado 

ecológico da competição ( Hutchinson, 1959; Poole & Rathcke, 1979). Aparentemente a 

competição exerce grande influência na distribuição dos tamanhos de corpo (proxy do 

nicho alimentar) tanto de presas quanto de predadores (tabela 11). Em escala local, 

como previsto pelos CSMs, os vaga-lumes predadores apresentaram uma distribuição de 
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tamanho de corpo equidistante apenas nos ambientes de menor estresse ambiental, 

evidenciando a menor sobreposição do nicho das espécies desse nível trófico. Isso pode 

ser reflexo da existência de processos competitivos que selecionam do pool de espécies 

aquelas que poderiam coexistir, determinando seu nicho realizado de forma a minimizar 

a sua sobreposição com os de outras espécies. Entretanto, outros processos bióticos 

podem também estar contribuindo para a coexistência dos vaga-lumes predadores. Em 

campo observamos que uma espécie de vaga-lume predador pode se alimentar de mais 

de uma espécie de vaga-lume presa, mas também de outras espécies menores de vaga-

lumes predadores (figura 13). Dessa forma, a existência de uma relação trófica entre 

 

Figura 13: Pyrogaster angustatus predando Pyrogaster sp.. Primeiro registro fotográfico da existência de 

predação entre espécies de Photurinae. Foto tirada por Axel Makay Katz (01/2015). 

diferentes espécies de vaga-lumes predadores aumenta a complexidade da malha de 

interações existente em Lampyridae. Quando duas espécies se relacionam competindo 

por recursos e, ao mesmo tempo, são troficamente equivalentes, essa relação é 

caracterizada como uma predação intraguilda ( Polis & Holt, 1992; Chase et al., 2002). 
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Durante muito tempo a predação intraguilda (que pode ser entendida como um tipo de 

onivoria) foi considerada rara na natureza (Menge & Sutherland, 1987). A teoria 

predizia que sua existência promoveria efeitos que desestabilizariam o fluxo de energia 

natural de uma comunidade organizada troficamente (Pimm, 1979).  Entretanto, meta-

análises mostram que a predação intraguilda é uma interação muito comum em 

comunidades de invertebrados terrestres (Vance-Chalcraft et al., 2007). Trabalhos 

teóricos preveem que a predação intraguilda só é estável, e a coexistência das espécies 

de predadores de topo e intermediárias só é possível, se os últimos forem 

competitivamente superiores em relação aos primeiros. ( Polis et al., 1989;  Polis & 

Holt, 1992; Holt & Polis, 1997). Com isso, a coexistência de vaga-lumes predadores no 

espaço e no tempo seria possível uma vez que as vantagens competitivas de uma espécie 

de predador intermediário seriam equilibradas por uma relação trófica negativa existente 

com outras espécies de predadores de topo. Entretanto, essa predição nunca foi testada 

com vaga-lumes. Além disso, ainda não se sabe quais são os efeitos de um gradiente de 

estresse no equilíbrio das possíveis relações de predação intraguilda existentes nem 

como esse tipo de interação determina a estruturação do tamanho de corpo das espécies 

na comunidade.   

Em escala local as espécies de presa apresentaram tamanho de corpo estruturado 

(equidistantes ao longo do eixo de tamanho corporal) apenas nos habitats de maior 

estresse ambiental (Baixo) (tabela 11). Isso nos fornece fortes evidências de que, como 

previsto pelos CSMs, a competição entre as espécies de presas é importante na 

comunidade quando os predadores estão ausentes. Dessa forma, processos competitivos 

podem ter levado à extinção local de espécies de presas que não conseguiram 

permanecer num nicho realizado viável, co-ocorrendo na comunidade apenas aquelas 

que apresentem níveis baixos de sobreposição de nicho. Apesar de espécies de vaga-
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lumes presas não se alimentarem na fase adulta, os reflexos da competição por alimento 

em sua fase larvar podem justificar os padrões de tamanho de corpo encontrados nesse 

grupo trófico. 

Em escala regional não houve evidências de processos competitivos em nenhum 

dos grupos tróficos, independente do grau de estresse do habitat (tabela 11). Esses 

resultados corroboram as predições dos CSMs relativas a competição na comunidade 

em escala local, mas não em escala regional.  

 

4.3 Efeito dos diferentes filtros ambientais na comunidade. 
 

Nossos modelos nulos mostram a grande importância dos filtros ambientais na 

estruturação da comunidade nas duas escalas abordadas, mesmo quando o grau de 

severidade do habitat foi estimado como baixo e moderado (figuras 7, 8 e tabela 1). Em 

escala local esses resultados não eram esperados em nossas predições iniciais (figura 1 e 

2). Nessa escala esperávamos que apenas as interações bióticas fossem responsáveis por 

estruturar a comunidade nos ambientes mais amenos. O fato de este trabalho ter sido 

realizado numa montanha tropical pode ter superestimado a importância do ambiente na 

montagem da comunidade de vaga-lumes em escala local. Montanhas tropicais são 

naturalmente consideradas um gradiente de estresse muito efetivo (Ghalambor et al., 

2006). Por estarem em regiões climáticas mais estáveis, é predito que as elevações 

apresentem pouca sobreposição climática entre elas (Janzen, 1967). Isso faz com que as 

espécies se especializem em um nicho climático bem definido, limitando suas 

capacidades de colonizar outras altitudes. Dessa forma, montanhas tropicais atuam 

como fortes barreiras fisiológicas determinando a distribuição de espécies ao longo do 

gradiente elevacional, servindo como proxy de alguns processos que explicam o padrão 



70 

 

de diversidade global (Addo-Bediako et al., 2000; Ghalambor et al., 2006).  Em 

ambientes temperados, o gradiente de estresse fisiológico das montanhas pode ser 

considerado menor, uma vez que as espécies já estão adaptadas a grande variação intra-

anual das condições abióticas ao longo das elevações (Janzen, 1967).  De fato, trabalhos 

realizados em montanhas temperadas fornecem evidencias de que as espécies de insetos 

dessas regiões são mais resistentes ao estresse ambiental causado por mudanças de 

temperatura ao longo do gradiente latitudinal e, consequentemente, elevacional (Addo-

Bediako et al., 2000). Isso seria ainda mais evidente em espécies de montanhas 

localizadas acima do trópico de câncer (hemisfério norte). Nessa região os efeitos da 

continentalidade são maiores, causando aumento da amplitude e maior sobreposição das 

temperaturas das diferentes faixas elevacionais da montanha (Ghalambor et al. 2006). 

Tendo isso posto, se a região climática onde a montanha se encontra é importante na 

variação da efetividade do gradiente de estresse na fisiologia das espécies, esperamos 

que em montanhas da região temperada, o efeito do gradiente de estresse nos predadores 

seja menor. Isso porque, os predadores estariam mais adaptados às drásticas mudanças 

fisiológicas necessárias para sobrevivência no gradiente. Nesse contexto, além da 

escala, as idiossincrasias climáticas de cada região biogeográfica pode ser um 

importante fator a ser considerado quando objetivamos avaliar a capacidade preditiva 

dos CSMs. A comparação de trabalhos realizados em montanhas de regiões climáticas 

variadas em diferentes escalas possibilitaria o refinamento ainda maior desses modelos. 

Além disso, as diversas facetas da ação do homem no ambiente podem ser 

consideradas fatores de estresse completamente novos para a maioria dos organismos, 

desestruturando ainda mais as comunidades biológicas (Ulrich et al., 2010; Rosalino et 

al., 2014). Isso porque, ao contrario das variações ambientais naturais recorrentes, 

fatores de estresse artificiais recentes causados pelo homem (e.g poluição luminosa, 
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sonora, incêndios dolosos etc.) não moldaram a história de vida dos organismos ao 

longo do tempo evolutivo (Macnair, 1991). Dessa forma, mesmo em ambientes com 

valores absolutos relativamente baixos de impacto antrópicos, o resultado liquido das 

interações bióticas podem influenciados, e ter cosequências diretas na capacidade 

preditiva dos CSMs. 

4.4 Efeitos da escala na capacidade preditiva dos CSMs. 
 

Nesse trabalho mostramos que a escala focal do estudo modifica a capacidade 

preditiva dos CSMs. Como previsto pela teoria de montagem da comunidade, nossos 

modelos nulos mostraram que os efeitos das interações bióticas na estruturação da 

comunidade foram mais conspícuos em escala local do que em escala regional. Isso 

pode justificar o fato de todas as predições dos CSMs terem sido corroboradas em 

escala local, mas não em escala regional (tabela 12). A teoria de montagem da 

comunidade sustenta que, em escalas regionais, o efeito dos filtros ambientais sob as 

espécies é mais forte que o efeito das interações biológicas. Isso porque, aumentando a 

escala aumentamos também a heterogeneidade ambiental da paisagem, e 

consequentemente, a amplitude de variação ambiental a que as espécies estão sujeitas ( 

Menge & Olson, 1990; Keddy, 1991; Kraft et al., 2015). Nesse contexto, a importância 

dos filtros ambientais na montagem da comunidade seria mais evidente em escala 

regional, fazendo com que a organização da comunidade seja causada principalmente 

pelas afinidades ambientais das espécies, tanto de predadores quanto de presas (Weiher 

et al., 2011). Assim, a importância relativa das interações bióticas estaria restrita apenas 

ao ambiente do extremo inferior do gradiente de estresse proposto. Nossos resultados 

sustentam essa previsão uma vez que em escala regional as espécies estão 

majoritariamente agregadas devido a suas preferências ambientais semelhantes, 
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limitando os efeitos das interações somente ao extremo inferior (janeiro de 2015) do 

gradiente de estresse (figura 10). Por outro lado, em escala local, o gradiente de estresse 

considerado possui menor amplitude. Isso pode limitar a importância relativa dos filtros 

ambientais na montagem da comunidade, e consequentemente, fazer com que as 

interações bióticas sejam mais relevantes. Além disso, um gradiente de estresse mais 

ameno influenciaria relativamente mais as populações de predadores (naturalmente mais 

estenobiontes) do que as populações de presas, permitindo que as predições lógicas dos 

CSMs fossem corroboradas. De fato, as regressões múltiplas e a análise de distribuição 

de tamanho de corpo das espécies apontam que, em escalas maiores, os efeitos da 

predação e da competição são menos evidentes (tabelas 5 e 11). Por outro lado, em 

escala local, os efeitos das interações nos padrões de co-ocorrência das espécies e na 

estruturação do tamanho de corpo foram observadas (figura 9; tabelas 6 e 11).  Tendo 

isso posto, percebemos que existe uma relação direta entre a escala focal que abordamos 

a comunidade e a força dos filtros ambientais na fisiologia dos vaga-lumes. Essa relação 

muda a capacidade preditiva dos CSMs, já que em escalas maiores as interações bióticas 

são secundárias na estruturação da comunidade, e os filtros ambientais atuam 

negativamente tanto em presas quanto em predadores. Entretanto, é digno de nota que a 

literatura ainda negligencia constantemente o efeito da escala na construção de modelos 

que visam explicar os padrões de diversidade e estruturação das comunidades 

biológicas. O reconhecimento que a escala modula a importância relativa de processos 

bióticos e abióticos na organização da comunidade, permitiu a união conceitual entre os 

CSMs e a teoria de montagem da comunidade. Isso possibilitou o refinamento dos 

CSMs, reconhecendo que a escala focal é determinante para avaliarmos sua validade e 

capacidade preditiva. 
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