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 “Mas é preciso ter força! 

É preciso ter raça! 

É preciso ter gana, sempre (...)” 

Maria, Maria – Milton Nascimento (1979) 

 

“(...) E é tão bonito quando a gente entende 

Que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá 

E é tão bonito quando a gente sente 

Que nunca está sozinho por mais que pense estar (...)” 

Caminhos do Coração – Gonzaguinha (1982) 

 

“Na nossa casa, amor-perfeito é mato 

E o teto estrelado também tem luar 

A nossa casa até parece um ninho 

Vem um passarinho pra nos acordar  

Na nossa casa, passa um rio no meio 

E o nosso leito pode ser o mar 

A nossa casa é onde a gente está, 

A nossa casa é em todo lugar!” 

A Nossa Casa – Arnaldo Antunes (2004) 

 

"Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu.” 

Eclesiastes 3 
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Resumo 

 Um dos desafios da Ecologia neste século é tentar prever as consequências das 

mudanças climáticas e da perda de biodiversidade sobre a estabilidade e o funcionamento 

dos ecossistemas. Apesar do presente contexto ecológico ser caracterizado pela ocorrência 

simultânea desses dois fatores, muitos estudos têm tratado esses temas independentemente. 

Considerando-se que muitos ambientes aquáticos dependem fortemente do aporte de água 

da chuva para a manutenção de sua viabilidade e têm como base de suas teias alimentares 

os detritos foliares oriundos da vegetação adjacente, há uma grande urgência em entender 

como mudanças nesses dois fatores podem afetar a estabilidade e funcionamento desses 

ecossistemas. Os estudos sobre os impactos ecológicos das alterações na precipitação sobre 

os ecossistemas são pouco explorados em relação a mudanças em outras variáveis 

climáticas devido à alta dificuldade associada à manipulação da chuva em escalas 

ecossistêmicas. Alternativamente, as bromélias-tanque têm sido utilizadas com sucesso na 

experimentação de teorias ecológicas. Tendo isso em vista, este estudo visa avaliar os 

efeitos das mudanças previstas na precipitação para América do Sul e da diversidade de 

detritos na estabilidade das concentrações de CO2 de ecossistemas aquáticos, utilizando 

bromélias-tanque como ecossistemas-modelos. Para tal, utilizou-se um desenho 

experimental fatorial, composto por cinco cenários de chuva e todas as combinações 

possíveis entre três espécies de detrito foliar, com cinco réplicas. A concentração de CO2 

foi amostrada mensalmente em cada unidade experimental. Os cenários de chuva 

aumentaram a concentração de CO2 nos ecossistemas bromelícolas, mas estas foram 

reduzidas ao longo do tempo experimental. A concentração desse gás ao final do 

experimento foi afetada negativamente pela temperatura, concentração de clorofila e pela 
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abundância do predador de topo, evidenciando o papel crucial das interações tróficas na 

explicação desse efeito. Por consumir os produtores primários, a abundância das náiades de 

mosquitos da família Culicidae afetou positivamente a concentração do gás mensurada. A 

diversidade de detritos foi de extrema importância para a redução da variabilidade da 

concentração de CO2 frente aos cenários de chuva ao longo do tempo experimental, 

promovendo, portanto, a estabilidade ecossistêmica. 
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Abstract 

 Some of the Ecology’s challenges in this century is trying to predict the 

consequences of climate change and biodiversity loss on ecosystem stability and 

functioning. Although the present ecological context is characterized by the simultaneous 

occurrence of both of those factors, many studies have addressed these issues 

independently. Considering that many aquatic environments rely on rainwater contribution 

to keep their viability and that their food webs are based on leaf litter from the surrounding 

vegetation, there is a great urgency to understand how changes in these two factors can 

affect the stability and functioning aquatic ecosystems. Studies about the ecological effects 

of precipitation shifts on ecosystems are unexplored in relation to changes in others 

climatic variables, due to the difficulty associated with the rain manipulation in ecosystem 

scales. Alternatively, tank-bromeliads have shown a great potential in testing ecological 

theories. With that in mind, this study objectives to evaluate the effects of the predicted 

shifts in precipitation for South America and litter diversity on CO2 concentrations stability 

of aquatic ecosystems, using tank-bromeliads as model-ecosystems. To verify that, a full-

factorial experimental design was used, composed of five rainfall scenarios crossed with all 

combinations of three litter species with five replicates.  CO2 concentrations were sampled 

monthly in each experimental unit. Rainfall scenarios increased CO2 concentrations in 

bromeliad ecosystems, but they decreased during the experimental time. Gas concentration 

at end of experiment was negatively affected by water temperature, chlorophyll 

concentrations and top predator abundance, showing the crucial role of trophic interactions 

in explaining this effect. By consuming primary producers, mosquitoes larvae from family 

Culicidae affected positively CO2 concentrations. Litter diversity was extremely important 
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to reduce the CO2 concentrations variability in face of rainfall scenarios during the 

experimental time and, thus, it provided ecosystem stability. 
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1. Introdução 

 1.1. Ecossistemas em mudanças 

 Atualmente, todos os ecossistemas estão expostos, de alguma maneira, às mudanças em 

suas condições naturais (Scheffer et al., 2011). De acordo com alguns autores (Dansgaard et al., 

1993; Petit et al., 1999; Rioual et al., 2001), apesar da Terra ter passado por muitos períodos de 

grande mudanças no ambiente, os últimos 10000 anos têm sido atípicos, marcados por uma 

extraordinária constância. Esse período de marcada estabilidade nas condições ambientais se 

refere ao período geológico do Holoceno e, foi durante esta fase, que a civilização humana 

cresceu e desenvolveram-se as grandes civilizações (Steffen et al., 2011). Desde a Revolução 

Industrial, os impactos das atividades humanas tiveram um impacto representativo nos 

ecossistemas da Terra, sendo gerada, inclusive uma nomenclatura exclusiva para este período da 

história do planeta: o Antropoceno (Crutzen, 2002). A população humana é mantida por certos 

empreendimentos, como agricultura e indústria, que transformam a superfície terrestre de muitas 

maneiras (Vitousek et al., 1997a). O crescimento quantitativo da população humana é seguido 

por um conseqüente aumento na demanda de bens de consumo em geral, o que, por sua vez, gera 

um crescimento das atividades industriais e agrícolas. Tanto a indústria quanto a agricultura 

possuem uma série de efeitos que, sabidamente, induzem alterações no ambiente. Os 

componentes capazes de gerarem essas alterações são os seguintes: emissão de dióxido de 

carbono (CO2), alteração dos ciclos biogeoquímicos, liberação de compostos orgânicos 

persistentes, alteração da cobertura e do uso do solo, exploração das populações naturais 

(extrativismo) e aumento da susceptibilidade dos ecossistemas à invasões biológicas. De maneira 

isolada ou em relações sinérgicas, esses componentes causam as mudanças climáticas e a perda 
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de diversidade biológica (Vitousek et al., 1997b). Vitousek et al. (1997b) mostraram que essas 

atividades têm culminado nas mudanças climáticas e na perda de biodiversidade.  

 

Figura 1. Esquema explicitando as relações entre as atividades humanas e as mudanças 

climáticas globais e a perda de biodiversidade. Modificado de Vitousek et al. (1997b).  

 1.2. Consequências ecológicas das mudanças climáticas e da perda de biodiversidade 

 A crescente concentração atmosférica de CO2, originada a partir da queima de 

combustíveis fósseis, tem alcançado taxas significativas o suficiente para induzir mudanças no 

clima do planeta (IPCC, 2007). Desde o primeiro relatório publicado pelo Painel 

Intergovernamental para Mudanças Climáticas (IPCC), em 1990, o nível de incerteza associada à 

componentes antropogênicas das mudanças climáticas tem diminuído, e hoje sabe-se que a 

influência do homem no sistema climático é clara (IPCC, 2014). Na última década, alguns 

trabalhos realizaram levantamentos sobre o posicionamento da comunidade científica no que diz 

respeito à veracidade das mudanças climáticas.  
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 O primeiro trabalho publicado foi o de Oreskes (2004), que analisou 928 resumos de 

artigos científicos, entre 1993 e 2003, que continham a expressão climate change e encontrou 

que, em mais de 75% deles, havia uma visão consensual de que o clima da Terra está sendo 

afetado pelas atividades humanas. Todavia, por não levar em consideração o nível de aceitação 

dessa visão e por estar restrita somente à artigos científicos, esse trabalho foi criticado por Peiser 

(2005). Em uma abordagem distinta, Doran & Zimmerman (2009) convidaram cerca de 10 000 

pesquisadores, ativos da área de Ciências da Terra, a responder rapidamente um questionário. 

Mais de 3 mil profissionais responderam às questões propostas: 90% deles disseram que a 

temperatura média global aumentou em relação aos anos precedentes à Revolução Industrial e 

82%, apontaram as atividades humanas como contribuidoras representativas para esse aumento 

na temperatura média global. Anderegg et al. (2009), através de um levantamento bibliográfico, 

encontraram que, entre 97 e 98% dos trabalhos publicados por especialistas da área climática 

suportam o princípio das mudanças climáticas antropogênicas, proposta pelo IPCC. Portanto, 

apesar de, muitas vezes, a mídia propor um alto nível de incerteza associada a existência das 

mudanças climáticas e o seu principal fator condicionador, esse debate é, praticamente, 

inexistente na comunidade científica (Oreskes, 2004). 

 Há várias evidências de alterações do clima geradas pelo aumento da concentração dos 

gases-estufa na atmosfera, podendo-se citar alguns exemplos. O aquecimento do sistema 

climático é inequívoco, tanto a atmosfera quanto os oceanos sofreram acréscimos em suas 

temperaturas (IPCC, 2014). Cada uma das últimas três décadas foram, sucessivamente, mais 

quentes do que em nenhuma outra década desde 1850 (IPCC, 2014). Desde o início da era 

industrial, o aumento do aporte de CO2 da atmosfera para os oceanos aumentou, em cerca 26%, a 

média do pH de suas águas superficiais (IPCC, 2014). No que diz respeito às chuvas, já foram 
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identificadas mudanças nas principais características da precipitação global (Marvel & Bonfils, 

2011; IPCC 2014) e um aumento na ocorrência de fortes chuvas na maioria dos lugares, mesmo 

quando a média da precipitação não está aumentando (Easterling et al. 2000; Trenberth, 2011). 

Muitos trabalhos já mostraram os impactos ecológicos das recentes mudanças climáticas (e.g., 

Parmesan & Yohe, 2003; Terry et al., 2003; Walther et al., 2010; Garcia et al., 2014), no 

entanto, trabalhos sobre os efeitos das alterações nos padrões de precipitação são limitados e 

menos consistentes em relação às demais componentes climáticas, como, por exemplo,  

mudanças na temperatura (Beier et al., 2012). 

 O desenvolvimento de experimentos que manipulem a precipitação esbarra em certos 

desafios conceituais e logísticos, como extrapolar efeitos de longo prazo a partir de dados de 

curto prazo, extremamente variáveis, e manipular a quantidade de chuva em nível ecossistêmico 

(Weltzin et al., 2003; Beier et al., 2012). Esses desafios podem ser solucionados ao se utilizar 

uma abordagem experimental baseada em cenários de alterações na precipitação mais simples e 

uniformes, aliados à poderosas ferramentas experimentais (Knapp et al. 2012; Fraser et al. 2013; 

Kreyling & Beier, 2013). Sabendo-se que a água é vital para todos os organismos e que a água 

oriunda da chuva constitui o único aporte hídrico de muitos ecossistemas, há urgência no 

entendimento dos efeitos ecológicos das alterações nos padrões de precipitação (Stenseth et al., 

2002; Jin & Goulden, 2014). 

 Simultaneamente, a ocorrência e abundância de muitas espécies estão mudando em nível 

global, em taxas sem precedentes na história do planeta (Pimm et al., 1995; Sala et al., 2000). A 

taxa de extinção atual é estimada em 100 a 1.000 vezes mais alta do que poderia ser considerado 

natural (Rockström et al., 2009). A destruição de habitats e a fragmentação são as principais 

causas da perda de biodiversidade, entretanto, interações sinérgicas entre esses fatores e pressão 
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de caça, queimadas, estabelecimento de espécies invasoras e mudanças climáticas têm sido 

reveladas com grande freqüência (Brook et al., 2008). Estudos ecológicos mostram que as 

propriedades ecossistêmicas dependem fortemente da biodiversidade (Hooper et al., 2005) e, 

portanto, sua perda pode afetar os processos ecossistêmicos que sustentam o fornecimento de 

bens e serviços à sociedade (Hooper et al., 2012).  

 Convencionalmente, a biodiversidade é vista como resultado da atuação de fatores 

extrínsecos, bióticos e abióticos da comunidade (Gamfeldt & Hillebrand, 2008; Cardinale et al., 

2009; Hillebrand & Mathiessen, 2009). No entanto, essa visão foi mudada em 1992, em uma 

conferência realizada na Alemanha, na qual os pesquisadores especialistas na área consideraram 

outra perspectiva da biodiversidade, reconhecendo-a como uma variável independente, capaz de 

regular os processos ecológicos que regem o funcionamento dos ecossistemas (Schulze & 

Mooney, 1993; Naeem et al., 2009). A biodiversidade é definida como o número, abundância e 

identidade de genótipos, populações, espécies, grupos funcionais e caracteres, bem como o 

número de unidades de paisagem presentes em um ecossistema (Díaz et al., 2006). Dessa forma, 

estudos sobre a relação da biodiversidade e o funcionamento dos ecossistemas podem abordá-la 

sob diferentes perspectivas (Tabela 1). Contudo, Giller et al. (2004) ressaltam que a riqueza de 

espécies é um importante componente da biodiversidade e, especialmente, importante para a 

realização de experimentos, por ser facilmente quantificada. 
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Tabela 1. Variedade de aspectos da biodiversidade. A diversidade pode ser manipulada dentro 

ou entre manchas de habitat, grupos funcionais ou níveis taxonômicos. Já a equabilidade, pode 

ser manipulada dentro ou entre quaisquer níveis hierárquicos (Giller et al., 2004). 

Aspecto da biodiversidade Nível de manipulação 

Taxonômico 

Genótipo 

Espécie  

(ou qualquer outro nível taxonômico mais alto) 

Funcional 

Grupos funcionais 

Riqueza taxonômica dentro de um grupo funcional 

Habitat (diversidade β) 

Mancha de habitat 

Grupos funcionais presentes em uma mancha de habitat 

Riqueza taxonômica em uma mancha de habitat 

Equabilidade 

Grupo taxonômico 

Grupo funcional 

Mancha de habitat 

  

 Historicamente, a imensa maioria dos estudos sobre a relação entre biodiversidade e 

funcionamento dos ecossistemas tem focado nos efeitos da diversidade de plantas sobre a 

produção primária de ecossistemas terrestres. Essa abordagem se baseia no fato dos produtores 

primários comporem o primeiro nível trófico de muitos ecossistemas (Loreau et al., 2001). 

Contudo, grande parte da produção primária (em torno de 90%) não é consumida pelos 

herbívoros, retornando ao ambiente como detrito (Cebrian, 1999). De acordo com Moore et al. 

(2004), os detritos são uma fonte de energia para os indivíduos de muitos ecossistemas, podendo 
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ser definidos como qualquer forma de material orgânica morta, como diferentes tipos de tecidos 

vegetais e animais, microorganismos mortos, fezes e produtos secretados, excretados ou 

exudatos de organismos. Gessner et al. (2010) ao considerarem a diversidade de detritos foliares, 

afirmam que mudanças nos níveis de diversidade podem alterar o processo de decomposição e, 

consequentemente, o ciclo do carbono e dos nutrientes nos ecossistemas – indicando a 

importância de se entender os efeitos da diversidade de detritos sobre os processos 

ecossistêmicos. 

Tendo em vista o presente contexto ecológico, que inclui a ocorrência concomitante das 

mudanças climáticas e a perda de biodiversidade, existem algumas questões fundamentais a 

serem respondidas (Yachi & Loreau, 1999; Hooper et al., 2012), como as seguintes: De que 

maneira os processos ecossistêmicos são afetados pela biodiversidade ou pela perda de 

biodiversidade em um ambiente em mudança? Existe algum sinergismo entre as mudanças 

climáticas e a perda de biodiversidade sobre os processos ecossistêmicos? Em paralelo, como o 

arcabouço da teoria de biodiversidade e funcionamento dos ecossistemas está fundamentada na 

diversidade de produtores primários terrestres, torna-se, especialmente, importante a 

compreensão dos efeitos da diversidade em ecossistemas com características discrepantes, ou 

seja, ecossistemas aquáticos sustentados pelo processamento de detritos (Giller et al, 2004; 

Gessner et al., 2010).  

       1.2.1. Vulnerabilidade dos ecossistemas aquáticos continentais tropicais às 

mudanças climáticas e à perda de diversidade  

 Os ecossistemas aquáticos continentais são, particularmente, vulneráveis às mudanças 

climáticas por serem fisicamente isolados e fragmentados, localizados em uma ampla paisagem 

terrestre, e pela sua exploração para obtenção de bens e serviços à população humana 
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(Woodward, 2009). O volume de água encontrado em muitos ecossistemas de água doce é 

determinado pelo balanço hídrico entre os eventos de precipitação e pela taxa de 

evapotranspiração (Wetzel, 2001). Assim, as mudanças climáticas afetam esses ecossistemas não 

só pelo aumento de temperatura, mas também por promoverem alterações no tempo de 

residência da água nos ambientes lênticos e no regime do fluxo da água, isto é, o padrão de 

variabilidade do fluxo em curto ou longo prazo, de ambientes lóticos (Döll & Zhang, 2010). 

Assim, as mudanças na disponibilidade de água irão afetar os processos e, consequentemente, o 

funcionamento dos ecossistemas (Weltzin et al., 2003), especialmente, dos ecossistemas 

aquáticos temporários, cuja viabilidade depende exclusivamente das flutuações no hidroperíodo 

(Schwartz et al., 2000). O quarto relatório científico do IPCC (AR4, 2007) particularmente 

ressalta a susceptibilidade das regiões tropicais à extremos climáticos, como secas e inundações. 

 As mudanças climáticas representam uma perturbação adicional aos ecossistemas 

aquáticos continentais, que já sofrem, diretamente, com os impactos das atividades humanas,que 

co-ocorrem com as alterações no clima (Döll & Zhang, 2010), tais como sobre-exploração, 

poluição, destruição e degradação de habitat e invasão por espécies exóticas (Dudgeon et al., 

2006). Bradshaw et al.(2009) ressaltam como o impacto dessas atividades são agravadas nas 

regiões tropicais. Apesar de abrigarem cerca de dois terços de todas as espécies conhecidas no 

planeta, essa riqueza em biodiversidade se contrasta com a situação sócio-econômica de seus 

países, a maioria em desenvolvimento, cuja população não tem acesso a recursos que tornem o 

seu estilo de vida menos impactante sobre o meio ambiente.  No Brasil, por exemplo, a maioria 

dos municípios ainda não possui tratamento dos seus efluentes domésticos e, assim, há o despejo 

do esgoto in natura nos ecossistemas aquáticos (OMS, 2014). Os rios são os principais 

receptores de esgotos domésticos e, quando recebem volumes acima de sua capacidade 
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depuradora natural, apresentam modificações físico-químicas na água e nas suas comunidades 

associadas ao longo do trecho impactado (Schäfer, 1985). Todas essas alterações nos 

ecossistemas naturais culminam com a ameaça da biodiversidade dos ecossistemas aquáticos 

continentais (Woodward et al., 2010).  

 Apesar de cobrirem apenas 0,8% da superfície do planeta, esses ecossistemas abrigam 

cerca de 6% do número total de espécies que se conhece atualmente (Dudgeon et al., 2006). 

Como dito anteriormente, as regiões de clima tropical abrigam a grande maioria das espécies da 

Terra e, esse padrão se mantém no que tange às espécies dulcícolas: os ambientes aquáticos 

continentais tropicais abrigam um maior número de espécies e, dentro de cada táxon, ainda há 

muitas espécies desconhecidas (Bíró, 2001). Adicionalmente, os ambientes aquáticos 

continentais localizados em áreas florestadas dependem fortemente do subsídio energético 

proveniente do ambiente terrestre (Ball et al., 2010). Aproximadamente, 90% da biomassa 

produzida pelas plantas terrestres escapa da herbivoria e se torna detrito e, a decomposição desse 

material, em especial os detritos foliares, é considerada uma importante fonte de energia e 

nutrientes em ecossistemas aquáticos continentais de áreas florestadas (Cebrian, 1999; Stoler & 

Relyea, 2011).  

 As alterações na vegetação terrestre podem afetar o funcionamento dos ambientes 

aquáticos de áreas adjacentes por i) influenciarem a hidrologia através de alterações da 

produtividade de água; ii) alterarem o aporte de matéria orgânica e nutrientes via mudanças na 

quantidade e qualidade do detrito foliar exportado (Piccolo & Wipfli, 2002; Huxman, 2005). 

Apesar dessa importância “entre-ecossistemas” do detrito foliar, o desmatamento é ainda é uma 

atividade rotineira, que leva à redução da diversidade de espécies presentes no dossel da floresta 

e, consequentemente, afeta a diversidade de espécies de detritos disponíveis à decomposição nos 



19 

 

ambientes aquáticos (Zou et al., 1995; Dudgeon, 2000; FAO, 2012). Adicionalmente, tem sido 

mostrado que policulturas, isto é, associações de duas ou mais espécies, de detritos foliares com 

diferentes qualidades e estrutura foliar podem ter efeitos aditivos na decomposição por alterarem 

o ambiente químico e mudarem, fisicamente, a superfície total do detrito onde o processo está 

ocorrendo (Gartner & Cardon, 2004). Portanto, os ecossistemas aquáticos continentais podem 

sofrer tanto os efeitos diretos quanto indiretos da perda de diversidade (Ball et al., 2010). 

 

 1.3. Estabilidade dos ecossistemas em um mundo em mudanças 

 A diversidade de espécies pode promover a estabilidade a partir de três mecanismos: 

efeito portfólio, complementaridade de nicho e facilitação (Hooper et al., 2005). O efeito 

portfólio assume que somente uma ou poucas espécies são capazes de ter grandes efeitos sobre 

determinada propriedade ecossistêmica. Assim, aumentando-se o número de espécies presentes 

em uma comunidade, aumenta-se a probabilidade de que essas espécies estejam presentes 

(Hooper et al., 2005). Os outros dois mecanismos, a complementaridade de nicho e a facilitação, 

baseiam-se no fato de que os processos ecossistêmicos são maximizados pela existência de 

relações ecológicas positivas entre as espécies – um fenômeno conhecido como sobre-produção 

(overyielding; Hooper et al., 2005). A complementaridade de nicho ocorre quando há diferenças 

entre as características das espécies que permitem que a comunidade como um todo use, mais 

eficientemente, os recursos disponíveis (Striebel et al., 2014). Já a facilitação, está relacionada à 

existência de certas espécies capazes de atenuar as condições ambientais extremas para a maioria 

das espécies ou por fornecer recursos críticos para a existência de outras espécies (Bruno et al., 

2003). Independentemente do mecanismo por trás do efeito estabilizador da diversidade de 

espécies, os ecossistemas que abrigam comunidades mais ricas tendem a possuir espécies com 
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diferentes estratégias de vida, capazes de responderem de maneira diferenciada às perturbações 

ambientais e, assim, contribuírem para a manutenção dos processos ecossistêmicos mesmo sob 

estas condições (McCann, 2000; Proux et al., 2010).  

 O conceito de perturbação abrange a ocorrência de dois eventos seqüenciais: o distúrbio e 

as respostas ecológicas decorrentes desse evento (Glasby & Underwood, 1996; Lake, 2000; 

Lake, 2003). Todos os ecossistemas estão sujeitos a distúrbios naturais do ambiente, que podem 

afetar seus processos em pequena ou larga escala (Yachi & Loreau, 1999). Por outro lado, as 

mudanças climáticas estão alterando os regimes de distúrbios dos ecossistemas e irão continuar a 

fazê-lo no futuro (Fraterrigo & Rusak, 2008).  Os distúrbios aumentam a variabilidade dos 

sistemas ecológicos (Odum et al., 1979) e este tem se mostrado um efeito geral das atividades 

humanas (Cottingham et al., 2000). De acordo com  Loreau  et al. (2002), a estabilidade é 

entendida como um meta-conceito que abrange diferentes propriedades (Tabela 2) e 

componentes dos sistemas biológicos. 
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Tabela 2.  Propriedades do meta-conceito de estabilidade e suas respectivas definições (Loreau 

et al., 2002).  

Propriedade da estabilidade Definição 

Estabilidade qualitativa 
Propriedade do sistema que retorna ao seu estado 

 original após uma perturbação 

Resiliência 
Uma medida da velocidade com a qual um sistema retorna  

ao seu estado original após uma perturbação 

Resistência 

Uma medida da habilidade com a qual um sistema se mantém 

em seu estado original mesmo em face à forças externas 

disrruptivas 

Robustez 
Uma medida da quantidade de perturbação que um sistema  

pode tolerar antes de mudar para outro estado 

Envelope de amplificação 
Descreve como uma perturbação inicial é propagada dentro do 

sistema a partir de uma situação inicial de equilíbrio 

Variabilidade 
Uma medida da magnitude das mudanças 

 temporais em uma propriedade do sistema 

Persistência 
Uma medida da habilidade de um sistema se  

manter sob o mesmo estado ao longo do tempo 

  

 Uma das propriedades da estabilidade é a variabilidade (Loreau et al., 2002; Hooper et 

al., 2005). Sob essa perspectiva, quanto mais variável for um ecossistema, menos estável ele será 

(Steiner et al., 2005), ou seja, a estabilidade é inversamente proporcional à variabilidade. Muitos 

trabalhos têm mostrado que a diversidade de espécies é capaz de reduzir a variabilidade de 

processos ecossistêmicos em um ambiente em mudanças (Loreau et al., 2002). Esse efeito é 
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esperado porque, em um contexto de baixa ou nula redundância funcional, diferentes espécies 

respondem de maneiras diferenciadas às mudanças ambientais e, assim, quando o ambiente 

muda, a contribuição de algumas espécies para um certo processo ecossistêmico diminui 

enquanto que, a de outras tendem a aumentar. Dessa forma, há um efeito compensatório entre os 

papéis ecossistêmicos desempenhados pelas espécies, gerando uma redução na variabilidade do 

processo por elas desempenhado (Yachi & Loreau, 1999). De acordo com esse mesmo princípio, 

em condições menos diversas, espera-se uma maior variabilidade dos processos ecossistêmicos 

caso o ambiente mude, pois os efeitos compensatórios entre as espécies serão menores ou 

inexistentes. 

 A variabilidade dos processos ecossistêmicos pode ser acessada de diferentes formas 

(Loreau et al., 2002; Forrest & Arnott, 2007). Muitos trabalhos têm usado o coeficiente de 

variação (CV) como uma medida de variabilidade (e.g., Romanuk & Kolasa, 2002; Hsieh et al., 

2006; Thomaz et al., 2007; Roscher et al., 2011), mostrando que os menores valores de CV 

representam uma menor variabilidade e, assim, uma maior estabilidade (Tilman, 1999). Em uma 

abordagem experimental, a avaliação da variabilidade entre réplicas pode fornecer informações 

importantes sobre o comportamento dos processos ecossistêmicos em diferentes condições 

ambientais, mas isto ainda é pouco explorado (Murphy & Romanuk, 2012). Cottingham et al. 

(2001) levantam ainda a importância de se entender a dinâmica da variabilidade dos processos 

ecológicos e dos fatores que a regulam ao longo do tempo. A compreensão da variabilidade dos 

processos ecossistêmicos e dos fatores que a influenciam são de extrema importância. Uma alta 

variabilidade ambiental pode i) aumentar os riscos de extinções de espécies em diferentes; ii) 

diminuir as chances do ecossistema fornecer bens e serviços à humanidade; e iii) reduzir  a 
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capacidade de detecção e previsão de mudanças nas comunidades naturais (Pimm,, 1991; Cyr, 

1997; Naeem & Li, 1997; Cottinghan et al., 2000; Cottinghan et al., 2001).  

 

 1.4. A concentração de CO2 nos ecossistemas aquáticos continentais: causa e 

consequência 

 A concentração de CO2 presente nos ecossistemas aquáticos é influenciada por uma série 

de fatores, como a calcificação biológica, dissolução, foto-oxidação de moléculas orgânicas, 

processos físicos de difusão, respiração das comunidades associadas e pela produção primária 

(Odum, 1956; Granéli et al., 1996; Gattuso et al., 1998, Riebesell et al., 2000; Watson & Orr, 

2003). Todavia, uma série de trabalhos tem mostrado que o fator determinante para a 

concentração de CO2 em ambientes aquáticos é o balanço entre a produção primária e a 

respiração ecossistêmica, ou seja, pelo balanço entre a produção e o consumo compostos 

orgânicos (Cole et al., 2000; Duarte & Praire, 2005). Um ecossistema aquático é considerado 

autotrófico quando a sua produção primária bruta (taxa global de fotossíntese) excede a 

respiração das comunidades associadas ao ecossistema e,  heterotrófico quando se encontra na 

situação oposta, isto é, quando a produção primária bruta é menor do que a respiração 

ecossistêmica (Odum, 1956). Tradicionalmente, acreditava-se que os ecossistemas aquáticos 

eram tipicamente autotróficos, estando sob a condição de heterotrofia apenas quando poluídos 

por excesso de matéria orgânica ou quando esses são pobres em nutrientes (Duarte & Praire, 

2005). Contudo, essa visão foi mudada radicalmente na última década.  

 Sobek et al. (2005) analisaram um banco de dados global de 4.902 lagos e encontraram 

que 93% deles são supersaturados de CO2, mostrando que, em todos esses casos, a respiração do 

ecossistema excede a produção primária. Cole & Caraco (2001) encontraram esse mesmo padrão 
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foi encontrado para ambientes lóticos, ao analisarem dados encontrados na literatura de 46 

grandes rios em torno do mundo. O subsídio para esse excesso de atividade respiratória vem 

basicamente do aporte de carbono de origem terrestre (Cole et al., 1994; Carpenter et al., 2005; 

Sobek et al., 2005). Tendo em vista essa importância do balanço entre produção primária bruta e 

respiração para determinação da concentração de CO2 nos ecossistemas aquáticos, a medida 

dessa variável reflete o suprimento energético que está disponível para a biota, fornecendo uma 

estimativa do fluxo total de energia no ecossistema (Jahnke & Craven, 1995; Karl et al., 2003; 

Williams et al., 2004; del Giorgio et al., 2005) e se mostrando como integradora de todos os 

componentes das teias tróficas e da amplitude de seus respectivos pools de matéria orgânica que 

podem ser utilizados (Carlson et al., 2007).  

 Há certa dificuldade associada às experimentações ecológicas que envolvem a  

manipulação de variáveis climáticas em  níveis ecossistêmicos. Essas manipulações tendem a ser 

breves e promoverem mudanças instantâneas no ambiente, sendo, portanto, de extrema 

importância se utilizar de processos ecossistêmicos de alta plasticidade como variáveis-respostas, 

para que os efeitos das perturbações sejam notados em curto prazo (Dunne et al., 2004). 

Adicionalmente, tem sido mostrado que a concentração de CO2 dissolvido nos ecossistemas 

aquáticos é influenciada tanto por fatores envolvidos na regulação da magnitude da respiração 

bacteriana quanto da produção primária (Laque, 2012). Dentre esses fatores, destaca-se a 

importância da temperatura, concentração de nutrientes, concentração de carbono orgânico 

dissolvido e do pH (Prairie et al., 2002; Hansson et al., 2003; Sobek et al., 2003, 2005; Duarte et 

al., 2008; Kosten et al., 2010; Jonsson et al., 2003). Direta ou indiretamente, todas essas 

variáveis estão relacionadas à precipitação e quantidade e/ou qualidade da matéria orgânica 

alóctone que subsidia a respiração bacteriana.  
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 Um dos componentes do aporte hídrico, tanto ecossistemas lênticos quanto lóticos, é a 

água derivada da chuva – apesar da sua contribuição relativa variar muito em cada caso (Wetzel, 

2001). Os ambientes altamente dependentes do aporte hídrico da chuva têm uma ampla variação 

de seus volume em função do hidroperíodo. Em épocas de seca, o volume desses ambientes 

encontra-se extremamente reduzido e, assim, por princípios físicos, estão mais sujeitos à amplas 

variações térmicas. Um aumento na temperatura da água é capaz de estimular tanto a respiração 

aquática quanto a produção primária (White, 1991).  Em relação à influência da matéria orgânica 

de origem terrestre, sabe-se que, além de subsidiar os organismos detritívoros, a sua 

decomposição é responsável pela liberação de nutrientes e carbono orgânico dissolvido 

(compostos orgânicos, geralmente, definidos como < 0,5µm; Wetzel, 2001) durante catabolismo 

de um recurso. A liberação dos compostos hidrossolúveis a partir do detrito vegetal também é 

capaz de alterar o pH do ambiente, de acordo com a composição das substâncias lixiviadas 

(Gessner & Schwoerbel, 1989; Gimenes et al., 2010). 

 

 1.5.  Microcosmo naturais: revelando dinâmicas ecossistêmicas 

Os microcosmos naturais podem ser definidos como pequenos habitats “container”, que 

abrigam populações de vários organismos. Estes apresentam todas as características de 

ecossistemas naturais, como cadeias alimentares completas, processos internos de produção 

primária, ciclagem de nutrientes e decomposição. Seu uso permite que artificiais manipulações 

laboratoriais sejam evitadas – aproximando os resultados experimentais da realidade – e, 

associadas ao elevado potencial de replicação, tem-se possibilita maior confiabilidade dos 

resultados encontrados (Srivastava et al., 2004).  
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Muitos dos organismos encontrados nos microcosmos naturais tendem a ser pequenos, 

geralmente, incluem insetos e outros artrópodes menores (anfípodas, ácaros, colêmbolas e etc), 

anelídeos, microcrustáceos (como ostracodas e cladóceros, por exemplo), metazoários, além de 

fungos, protozoários e bactérias. Todos esses organismos possuem um rápido tempo de geração, 

especialmente, aquele com tamanho corpóreo menor que 1mm, o que viabiliza que os 

experimentos que os utilizem abranjam várias gerações (Bengtsson, 1989; Miller et al., 2002; 

Srivastava, 2004). Dessa forma, os efeitos das manipulações experimentais podem ser 

encontrados a curto ou a longo prazo, de modo que,  os experimentos podem durar várias 

semanas ou meses. Esse é um ponto importante para a experimentação ecológica, visto que 

experimentos feitos com organismos de médio ou  grande portes são criticados por basearem 

seus resultados em dinâmicas curtas e efêmeras, mesmo quando são realizados durante anos 

(Tilman, 1989). Além dessas facilidades experimentais, as taxas de processos ecossistêmicos são 

mais rápidas em ecossistemas aquáticos do que em terrestres, então, as mudanças induzidas 

experimentalmente são mais observáveis (Paine, 1980). 

Dentre os microcosmos naturais que apresentaram características, destaca-se o grupo dos 

phytotelmata, pequenos corpos d’água mantidos por folhas ou flores de plantas ou em buracos de 

árvores (Maguire, 1971). Cerca de metade dos phytotelmata da América tropical são bromélias-

tanque (Fish, 1983). A disposição das folhas das bromélias permite o acúmulo de detrito, 

proveniente da vegetação adjacente, e água da chuva, fornecendo habitat, espaço para 

reprodução e alimentos para diversos organismos aquáticos (Figura 2; Kitching, 2000). 



27 

 

Figura 2: À esquerda, figura ilustrando a forma como a água se acumula nas axilas das folhas de 

uma bromélia-tanque; à direita, um detalhamento sobre a comunidade que pode ser encontrada 

nesses compartimentos (Benzing, 1970; Kitching, 2000). 

 

 O primeiro trabalho sobre as descrições limnológicas dos ecossistemas aquáticos 

associados às bromélias-tanque, em especial, sobre os fatores relacionados à concentração de 

CO2 nesses ambientes, foi o de Laessle (1961). A partir de observações de campo obtidas de 75 

bromélias-tanque de diferentes espécies, o autor encontrou que as plantas expostas à intensa 

radiação solar, geralmente, contêm algas, que consomem CO2 e produzindo O2 durante o dia e, 

assim, apresentam uma marcada flutuação desses dois gases ao longo do dia. Por outro lado, as 

plantas encontradas em áreas completamente sombreadas possuem uma maior estabilidade em 

relação à concentração desses dois gases na água. As plantas de área florestadas acumulam 

grandes quantidades de detrito foliar, especialmente, no tanque-central. O autor sugere que esse 

material gera uma barreira à troca de gases entre o ambiente aquático e a atmosfera, resultando 
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em alta concentração de CO2 e baixa, de O2. Em 1972, Benzing et al. propôs uma abordagem 

experimental, removendo o conteúdo associado aos tanque da planta e manipulando a presença e 

ausência de algas, naiádes de Odonota e quantidade de detrito foliar. As maiores concentrações 

de CO2 foram encontradas à noite, nas unidades experimentais submetidas ao tratamento com 

algas, náiades de Odonata e detrito, enquanto que a menor concentração foi encontrada no 

tratamento com algas, ao final do dia. 

 Recentemente, Atwood et al. (2013) demonstraram o potencial das bromélias-tanque 

como ecossistema-modelo no estudo da dinâmica do CO2 em ambientes aquáticos continentais. 

A ideia desse trabalho era testar a influência da presença/ausência dos predadores de topo sobre a 

dinâmica do CO2 em ecossistemas aquáticos continentais, visto que só havia duas evidências 

presentes na literatura sobre esta temática – ambas conduzidas em ecossistemas lênticos 

experimentais, sendo que, em uma delas, não havia replicação dos tratamentos. Os autores 

ressaltam que, a escolha das bromélias-tanque como um dos ecossistemas-modelo utilizados no 

trabalho, deu-se em função i) dos dados publicados por Martinson et al. (2010), que mostraram 

que as essas plantas contribuem substancialmente para a emissão de CH4 por florestas 

neotropicais; ii) pela sua alta replicabilidade e controle dos fatores que influenciam o fluxo de 

CO2 (profundidade e superfície dos tanques, por exemplo); iii) pela presença de teias tróficas 

naturalmente complexas associadas a esses microcosmos naturais; e iv) para que a hipótese seja 

testada em ecossistemas de diferentes naturezas, com diferentes tipos de predadores, condições 

climáticas e identidades dos recursos basais (autóctones, alóctones ou ambos). Os resultados 

desse estudo mostraram as bromélias-tanque em posição de destaque no que tange às 

concentrações de CO2 observadas dentre os ecossistemas aquáticos experimentais (poças, riachos 

e bromélias; Figura 3).     
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Figura 3. Concentrações de CO2 encontradas nos ecossistemas-modelo de Atwood et al. (2013). 

O gráfico foi construído com base nos dados apresentados no material suplementar do trabalho. 

As barras representam o intervalo de confiança (± 95%) das medidas. 

 

 2. Objetivos 

       2.1. Objetivo geral 

       Avaliar os efeitos das mudanças previstas na precipitação e da diversidade de detritos 

na estabilidade das concentrações de CO2 de ecossistemas aquáticos, utilizando bromélias-tanque 

como ecossistemas-modelos. 

      2.2. Objetivos específicos 

      a) Avaliar a influência dos cenários de precipitação e dos níveis de diversidade nas 

concentrações de CO2 em diferentes tempos amostrais; 

      b) Avaliar a influência das variáveis bióticas e abióticas aferidas ao final do 

experimento sobre a concentração de CO2 amostrada nesse mesmo período; 



30 

 

      c) Calcular a estabilidade dos ecossistemas utilizando o coeficiente de variação como 

uma medida inversamente proporcional a esta; 

      d) Calcular os coeficientes de variações tanto com base nas concentrações de CO2 

obtidas entre as réplicas do mesmo tratamento experimental em diferentes tempos amostrais 

quanto nas amostragens temporais realizadas na mesma unidade experimental; 

      e) Avaliar a influência dos cenários de precipitação e dos níveis de diversidade na 

estabilidade das concentrações de CO2. 

 

Hipóteses 

       3.1. Hipótese geral 

       A diversidade de detrito terá um efeito estabilizador sobre as concentrações de CO2, 

especialmente notado nos ecossistemas submetidos aos cenários de precipitação extremos. 

       3.2. Hipóteses específicas 

a) O tempo afetará negativamente os valores de concentrações de CO2 encontradas 

em cada microcosmo porque as comunidades associadas vão sendo selecionadas constantemente 

pelas condições ambientais impostas (filtro ambiental) por cada cenário de chuva; 

b) Os cenários de chuva nos quais a manipulação se dá com nível alto (mais 

extremos) terão um efeito negativo na concentração de CO2 observada nos microcosmos, uma 

vez que eles podem representar filtros ambientais mais fortes para os colonizadores em 

potencial; 

c) A diversidade de detritos terá um efeito positivo sobre a concentração de CO2 

observada nos microcosmos, porque ela representa uma maior diversidade de recursos na base da 
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teia trófica e, por um efeito em cascata, uma maior diversidade de organismos estará associada 

aos microcosmos;  

d) A concentração de CO2 encontrada nos microcosmos ao final do tempo 

experimental será determinada por fatores capazes de regular a produção primária e a respiração 

bacteriana, tais como as concentrações de clorofila, nutrientes e carbono orgânico dissolvido; 

e) Os microcosmos mais sujeitos a eventos de seca terão condições ambientais mais 

variáveis e, por conseguinte, terão concentrações de CO2 menos estáveis. 

 

4. Materiais e métodos 

 4.1. Área de estudo 

 Este trabalho foi realizado no Parque Nacional (PARNA) da Restinga de Jurubatiba (Rio 

de Janeiro, Brasil; - 22°14’18’’S - 41°33’35’’W; Figura 4), restringindo-se à região referente ao 

município de Carapebus/ RJ, nas proximidades da Lagoa Paulista. Essa localização foi priorizada 

pelo fato desta abrigar comunidades diversas em suas bromélias (Azevedo, 2013), situar-se em 

uma região com baixa freqüência de visitantes e possuir áreas de areia nua de tamanho adequado 

para a montagem do experimento. 
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Figura 4. Mapa de localização do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. 

  

 O ambiente de restinga consiste em amplas planícies costeiras cobertas, principalmente, 

por vegetação arbustiva e herbácea, distribuída em manchas, cercadas por áreas abertas de solo 

arenoso (Zamith & Scarano, 2006; Figura 5). Esse ecossistema ocorre ao longo de, 

aproximadamente, 70% da costa brasileira (Araújo, 1992). As suas condições ambientais 

características incluem ventos freqüentes, altas temperaturas e intensa radiação solar (Lacerda et 

al., 1993). A temperatura média anual é de 22,6ºC e a pluviosidade média anual, 1 200 mm 

(Henriques et al., 1986). O clima é caracterizado por uma estação úmida entre outubro e abril e 

uma mais seca, entre maio e setembro. 
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Figura 5. Vista área do PARNA da Restinga de Jurubatiba. Fonte: www.icmbio.gov.br. 

 4.2. Delineamento experimental 

       4.2.1. Manipulação da diversidade de detritos 

 As espécies de detrito foliar foram escolhidas de acordo com o grupo metabólico vegetal 

ao qual pertenciam (C3 - Eugenia uniflora, C4 - Cyperus sp. e CAM - Clusia hilariana; Figura 

6). Todas as espécies escolhidas são potenciais fontes de detritos para os ecossistemas 

bromelícolas na área experimental.  

 

 

Figura 6. Detritos foliares utilizados neste experimento. Da esquerda para a direita: C3 - 

Eugenia uniflora; C4 - Cyperussp. e CAM - Clusia hilariana. Foto: Aliny Pires.  
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 Estudos prévios já mostraram que os atributos das folhas vivas são fortes preditores da 

taxa de decomposição da folha quando esta se torna detrito (Cornelissen & Thompson,1997; 

Cornwell et al., 2008; Fortunel et al., 2009; Kazakou et al., 2009). Ainda, a escolha de plantas de 

diferentes grupos metabólicos também resultou em diferenças estruturais entre os diferentes 

tratamentos. Por exemplo, a elevada suculência e a espessura da folha são importantes 

características anatômicas das plantas CAM não tão presentes em plantas C3 ou C4 (Barrera 

Zambrano et al., 2014). Os detritos foram coletados manualmente na área do experimento e 

levados para o laboratório, onde foram lavados e secos a 60 °C até que suas massas fossem 

estabilizadas. 

 O gradiente de diversidade de detrito foi criado utilizando todas as combinações possíveis 

entre as diferentes espécies de plantas pertencentes aos diferentes grupos metabólicos (C3, C4 e 

CAM), totalizando sete combinações (C3, C4, CAM, C3-C4, C3-CAM, C4-CAM e C3-C4-

CAM). Dentre essas combinações, as monoculturas são caracterizadas pela presença de somente 

um tipo de detrito e, as policulturas, pela presença de mais de um tipo de detrito. 

       4.2.2. Manipulação da precipitação 

 A manipulação da precipitação foi baseada em duas das principais previsões para a 

América do Sul na segunda metade deste século (2071-2100): mudança na distribuição das 

chuvas e aumento na ocorrência de eventos de chuvas extremos (Marengo et al., 2010). Um 

cenário ambiente (AMB) foi estabelecido baseado em padrões de precipitação durante a estação 

chuvosa (novembro a fevereiro) ao longo de nove anos (1997-2005) para a localidade do 

experimento. A fim de viabilizar logisticamente a manipulação experimental prevista, o cenário 

AMB foi caracterizado por um evento de precipitação de 25 mm uma vez por semana, 

compatível com o padrão observado entre 1997 e 2005. A partir desse padrão, foram criados 
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quatro cenários de precipitação (Tabela 1): dois baseados na predição de mudanças na 

distribuição das chuvas, o qual foi manipulada alterando-se o nível de agrupamento entre os 

eventos de chuvas; e dois baseados no aumento da ocorrência de eventos extremos, ambos com 

dois níveis de manipulação (médio e alto). Os eventos de chuvas foram simulados utilizando-se 

um regador e água mineral, cujo volume foi determinado a partir do diâmetro médio das 

bromélias coletadas. 

 O cenário de médio agrupamento (MC) teve 2 dias consecutivos com chuva, em cada um 

desses dias choveu 25 mm, enquanto que no cenário de alto agrupamento (HC), havia 4 dias 

consecutivos de chuva, cada um com os mesmos 25 mm de precipitação. A simulação da 

ocorrência de eventos extremos foi feita através da manipulação da amplitude dos cenários de 

chuva. Assim, o cenário de media amplitude (MA) tinha o dobro da quantidade de chuva por dia 

(50 mm), em relação ao cenário ambiente. Já o cenário de alta amplitude (HA), recebia quatro 

vezes mais chuva por dia que o cenário ambiente (100 mm). Todos os cenários recebiam a 

mesma quantidade mensal de chuva, em concordância com as previsões utilizadas (Tabela 3). 
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Tabela 3. Manipulação experimental das chuvas para os cinco cenários propostos. As siglas dos 

cenários foram dadas de acordo com a língua inglesa para evitar a sobreposição entre siglas 

referentes aos cenários de alto nível de agrupamento temporal (AA) e de alto nível de amplitude 

(AA). 

Tratamento 

Eventos 

de 

chuva 

Volume de 

chuva/evento 

Intervalo entre os  

eventos de chuva 

AMB 
12 25 mm 1 dia de chuva/ 6 dias sem chuva 

(Padrão observado - Carapebus, RJ) 

MC 

12 25 mm 
2 dias de chuva/ 12 dias sem 

chuva 
Aumento no agrupamento temporal dos  

eventos de chuva (nível médio) 

HC 

12 25 mm 
4 dias de chuva/ 24 dias sem 

chuva 
Aumento no agrupamento temporal dos  

eventos de chuva (nível alto) 

MA 

6 50 mm 
1 dia de chuva/ 14 dias sem 

chuva 
Aumento na ocorrência de eventos  

extremos de chuva (nível médio) 

HA 

3 100 mm 
1 dia de chuva/ 29 dias sem 

chuva 
Aumento na ocorrência de eventos  

extremos de chuva (nível alto) 
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       4.2.3. A unidade experimental 

 O microcosmo natural utilizado como unidade experimental foi a bromélia-tanque 

Neoregelia cruenta (R.Graham) L. B. Smith (Figura 7). Essa espécie é endêmica das planícies 

costeiras do Estado do Rio de Janeiro (Leme, 1993), sendo muito abundante na área onde este 

experimento foi realizado (Cogliatti-Carvalho et al., 2001).  

 

Figura 7. Neoregelia cruenta encontrada no PARNA de Jurubatiba. Foto: Pedro Trasmonste. 

 A espécie em questão possui certas características, tais como i) hábito terrestre; ii) 

ocorrência em regiões de areia nua e bordas de moitas e iii) resistência, capacidade de suportar 

elevada incidência de luz solar e calor, que as tornam de fácil manipulação – desde os 

procedimentos de coleta até a resistência às imposições dos protocolos experimentais (Freitas et 

al., 2000; Cogliatti-Carvalho et al., 2001; Marino, 2011). Adicionalmente, Marino et al. (2013) 

mostraram que N. cruenta exibe grande sobreposição em relação à comunidade de 

macroinvertebrados encontrada em outras espécies de bromélias-tanque abundantes no PARNA 

de Jurubatiba e, sendo assim, tende a abrigar diversas comunidades associadas.  
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 4.2.4. Montagem do experimento e desenho experimental 

 Primeiramente, todas as bromélias foram coletadas no PARNA (Figura 8A) e, como o 

tamanho da bromélia é um importante indicador da dinâmica hídrica do ecossistema (Zotz & 

Thomas, 1999), foram escolhidos indivíduos com a maior semelhança morfo-estrutural possível, 

cujas rosetas possuíam cerca de 30 cm de diâmetro. Após coletadas, as bromélias foram levadas 

para o laboratório, onde foram lavadas, removendo-se as comunidades associadas. O processo de 

lavagem constitui um procedimento mecânico de limpeza da bromélia através de constantes jatos 

de água por entre as folhas da bromélia (Figura 8B). Após a lavagem, foram medidos o diâmetro 

da roseta e a capacidade máxima de armazenamento (volume máximo) de cada planta.  

 Para garantir a remoção dos organismos que poderiam permanecer nas bromélias mesmo 

após a lavagem, as plantas foram imersas em solução de hipoclorito de sódio a 5% por uma hora 

(Figura 8C e 8D). Passado esse tempo, todas as plantas foram lavadas com água em abundância e 

deixadas para secar por pelo menos um dia. Os procedimentos mecânico e químico de limpeza 

das plantas garantiram a máxima remoção possível dos organismos associados sem a danificação 

das unidades experimentais. Dessa forma, as condições experimentais iniciais foram 

padronizadas para todas as unidades experimentais.  
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Figura 8. Etapas iniciais da montagem do experimento. A) Coleta das bromélias-tanque no 

PARNA de Jurubatiba; B) Lavagem das plantas; C e D) Imersão das plantas em solução de 

hipoclorito de sódio. Fotos: Aliny Pires e Juliana Leal.  

 Após a secagem, 175 bromélias foram replantadas na restinga em um arranjo 

aleatorizado. As plantas com diferentes faixas de volumes máximos foram organizadas em 5 

blocos, cada um composto por 35 indivíduos (uma réplica de cada tratamento) – dessa forma, 

garantiu-se que qualquer variação nas características morfo-estruturais das bromélias fosse 

igualmente distribuída entre os tratamentos. No primeiro dia, somente as bromélias do bloco 1 

foram replantadas; no segundo dia, as do bloco 2, e assim sucessivamente, totalizando 5 dias 

consecutivos de replantio. Estando a bromélia replantada, o passo seguinte foi a adição dos 

detritos. Cada bromélia recebeu 1,2 g total da combinação de detrito foliar a ela designada (de 
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acordo com as manipulações de detritos descritas acima) e teve seu volume preenchido com água 

mineral. Feito isso, as unidades experimentais foram mantidas no campo por três meses, para 

permitir a colonização das comunidades tipicamente associadas às bromélias-tanque em resposta 

ao tratamento de detrito (Figura 9).  

 

Figura 9. Imagem da área experimental após o replantio das bromélias-tanque. Foto: Juliana 

Leal. 

 Passado esse período inicial de colonização, iniciou-se a manipulação das chuvas. Cada 

bromélia foi coberta com uma tenda transparente, que permitia a penetração de luz e a 

continuidade do processo de colonização, mas prevenia a entrada da água da chuva natural 

(Figura 10). A chuva foi simulada por mais 3 meses, adicionando-se água mineral em cada uma 

das bromélias na quantidade específica para o cenários de precipitação ao qual a unidade 

experimental estava submetida. 
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Figura 10. Imagem da área experimental após o início da manipulação da precipitação, com a 

instalação das tendas sobre as unidades experimentais. Foto: Nicholas Marino. 

 Foi utilizado um desenho experimental fatorial, composto por 5 cenários de chuva e todas 

as combinações as possíveis entre as três espécies de detrito (total de 7 combinações) com cinco 

réplicas para cada tratamento (5x7x5; Figura 11). 
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Figura 11. Esquema do desenho experimental. 

 4.3. Amostragem e análises laboratoriais 

       4.3.1. Amostragem e análises laboratoriais durante o experimento 

 Durante o período de manipulação das chuvas, foi amostrada somente a concentração de 

CO2 presente na água do ecossistema bromelícola. As concentrações de CO2 foram acessadas 

retirando-se 20 mL de água do copo central das bromélias, na manhã de 5 dias consecutivos (um 

bloco por dia). A alíquota de água coletada foi armazenada em frascos de 30 mL, vedados, sendo 

criado um headspace de 10 mL. Os frascos foram levados para o laboratório para serem 

analisados. Feito isso, as amostras foram agitadas por 1 minuto para facilitar o fluxo do CO2 

presente na água para o headspace do frasco. A concentração de CO2 no headspace foi 

determinada utilizando um Cromatógrafo a Gás (GC - 2010 Shimadzu®), que separa e analisa 

diferentes misturas gasosas. O GC era equipado com um detector de ionização de chama (FID), 
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que detecta gases utilizando N2 ultra-puro como gás carreador na presença de H2 e ar sintético. 

As temperaturas de injeção, detecção e coluna foram, respectivamente, 120 ºC, 200 ºC e 35 ºC.   

 A primeira amostragem da concentração de CO2 foi feita somente 90 dias após o início 

do experimento. Os três meses iniciais foram considerados o período de colonização dos 

microcosmos, estabelecimento da comunidade e dos processos ecossistêmicos. Por exemplo, a 

decomposição do detrito se inicia com uma rápida perda de massa provocada pela lixiviação, 

seguida por um período de decomposição e condicionamento da matéria orgânica pela 

comunidade microbiana associada (Gessner et al, 1999). Em seguida, o detrito passa pelo 

processo de fragmentação mecânica, desempenhado pelo macroinvertebrados detritívoros, que, 

por sua vez, facilitam a ação continuada da comunidade microbiana (Webster & Benfield,1986). 

Um dos produtos finais da decomposição é a liberação de CO2 no ecossistema aquático (Gessner 

et al., 1999), portanto, caso o processo de decomposição não esteja em pleno funcionamento, 

uma importante componente da concentração de CO2 do ecossistema será subestimada. Portanto, 

somente com o completo estabelecimento das comunidades associadas às bromélias-tanque é que 

os processos ecossistêmicos serão, de fato, restaurados e seria possível identificar nenhum efeito 

confiável da diversidade de detrito na concentração de CO2 dissolvida na coluna d’água. As 

amostragens de CO2 seguintes foram feitas mensalmente, por 3 meses, nos tempos de 120, 150 e 

180 dias, respectivamente.  

 4.3.2. Amostragem e análises laboratoriais ao término do experimento 

 No final do experimento (180 dias), após a retirada da alíquota para a determinação da 

concentração de CO2, foi retirada 1,2 mL de água do tanque central para a determinação da taxa 

de produção bacteriana. Essa alíquota amostrada foi incubada, no escuro, por 45 minutos, em um 
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tubo Eppendorf® contendo 20 µL de leucina-H3. Após esse tempo, a incorporação da leucina foi 

interrompida utilizando-se 90 μl de formol PA (Simon & Azam, 1989).   

 Ainda in situ, a temperatura da água foi aferida com um termômetro de bulbo e foi 

quantificado o número de folhas que formava um tanque com água em sua base. Feito isso, a 

bromélia foi desenterrada, o excesso de areia em suas raízes foi removido e toda a água contida 

na planta foi coletada evertendo-a em um recipiente plástico. Em seguida, com o auxílio de um 

funil, foi armazenada em uma garrafa plástica limpa, sendo mantida em temperatura ambiente. A 

bromélia retirada do solo foi então acondicionada em um saco plástico, vedado com fita adesiva. 

Tanto a bromélia quanto a garrafa com o volume de água nela presente foram levados para o 

laboratório. 

 No laboratório, dentro da própria garrafa onde a água se encontrava, foi determinado o 

potencial hidrogeniônico (pHmetro modelo Analion PM608). A água presente na garrafa foi 

então triada para a remoção dos macroinvertebrados nela presentes e, somente após essa etapa, 

os outros procedimentos laboratoriais foram tomados. Posteriormente, foi retirada uma alíquota 

de 50 ml para as análises de concentrações de nitrogênio e fósforo totais, carbono orgânico 

dissolvido, coloração da água e turbidez. As concentrações de nitrogênio total e carbono 

orgânico dissolvido foram determinadas através do analisador de carbono TOC-V CPN 

(Shimadzu®) com um módulo de analisado de nitrogênio acoplado (TNM-1, Shimadzu®). A 

concentração de fósforo total foi obtida pelo método colorimétrico do ácido molibídico, 

mensurado no espectrofotômetro Beckman® (Mackerethet al., 1978). A coloração da água foi 

determinada por espectrofotometria em comprimento de onda de 430 nm (Hu et al. 2002). A 

turbidez foi acessada através da utilização de um turbidímetro portátil (Acquafluor ®). O volume 

restante da água coletada foi filtrado em filtros com porosidade ≈ 0,7 μm (Whatman® GF/F) e, a 
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extração da clorofila-a retida nos filtros, deu-se com etanol 90% aquecido. A determinação da 

concentração de clorofila-a foi obtida por espectrofotometria (espectrofotômetro Varian Cary-

50). A radioatividade emitida pelas bactérias incubadas com leucina radioativa foi aferida através 

de um sistema líquido de cintilação (Beckman® LS-5600), sendo posteriormente convertida em 

produção de carbono (Wetzel & Likens, 1991). 

 Após todo procedimento laboratorial, cada bromélia teve o seu volume máximo e 

diâmetro da roseta medidos, assim como no inicio do experimento. Em seguida, a planta foi 

destrinchada, tendo suas folhas separadas, lavadas sobre uma bandeja branca e contadas. Essa 

bandeja, com todo material oriundo da lavagem da planta, foi colocada sobre uma luminária, 

para garantir uma melhor visualização de seu conteúdo, e todos os macroinvertebrados aquáticos 

nela presentes foram coletados e fixados em etanol 70% para posterior identificação em menor 

nível taxonômico possível. Todos os detritos foliares encontrados durante o processo de triagem 

dos macroinvertebrados foram separados, secos em estufa a 50ºC e, depois, foram pesados. A 

diferença existente entre o peso inicial do detrito (1,2 g) e o seu valor final, ou seja, a perda de 

peso seco, foi utilizada como medida de decomposição durante o tempo experimental.  

 Esse tipo de amostragem, que engloba uma série de parâmetros bióticos e abióticos, só 

pôde ser realizada no final do experimento pelo fato de apresentaram formas de amostragens 

destrutivas, comprometendo a dinâmica do ecossistema bromelícola ou a viabilidade da planta 

enquanto unidade experimental. Por exemplo, a determinação de muitos parâmetros 

limnológicos requer a tomada de uma amostra de água do ambiente, como a concentração de 

clorofila e a produção bacteriana. Para um típico ecossistema aquático continental, como lagoas 

e riachos, essa amostragem toma apenas uma alíquota insignificante em relação ao volume de 

água disponível nesses ambientes. No entanto, quando se trabalha com fitotelmatas, geralmente, 
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tem-se um pequeno volume de água que, caso amostrado, pode-se extinguir o ambiente aquático 

ou inviabilizar a continuidade da pesquisa ecológica nesse ecossistema (Jocqué et al., 2010).  

  

 4.4. Análise de dados 

       4.4.1. Efeitos do cenário de chuva e da diversidade de detrito na concentração de 

CO2 

 Foram utilizados Modelos Mistos Lineares Generalizados (GLMMs), usando-se a função 

lme do pacote estatístico nlme do programa RStudio® (versão 0.98.939), para avaliar a 

influência dos cenários de chuva (CC) e da diversidade de detritos (DD) e a interação destes dois 

fatores (CC*DD) na concentração de CO2 dos diferentes tempos amostrais. As variáveis 

independentes CC e DD foram consideradas, respectivamente, como variáveis categórica fixa e 

contínua fixa. Como as amostragens foram realizadas em diferentes momentos do experimento 

(90, 120, 150 e 180 dias) e, considerando-se um possível efeito deste procedimento adotado, o 

tempo foi inserido no modelo como variável aleatória. Apesar de, além do volume máximo, 

outras medidas morfo-estruturais da bromélia terem sido tomadas, somente essa foi considerada 

como variável aleatória no modelo, pelo fato dela está fortemente relacionada com as demais. 

Por exemplo, o volume máximo foi positivamente correlacionado com o número de folhas 

encontrado na bromélia (Correlação de Pearson, r = 0,4702; P < 0,0001) e com o diâmetro da 

roseta da planta (Correlação de Spearman, r = 0,3468; P < 0,0001). Para garantir que os 

pressupostos da análise não estavam sendo violados, os dados foram transformados quando 

necessário. 
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       4.4.2. Influência dos parâmetros bióticos e abióticos sobre a concentração final 

de CO2  

 Foram utilizados Modelos Lineares Generalizados (GLMs), no programa RStudio® 

(versão 0.98.939), para avaliar a influência da concentração de clorofila-a, concentração de 

carbono orgânico dissolvido, concentração de nitrogênio e fósforo totais, decomposição do 

detrito, produção bacteriana, pH, temperatura, turbidez, coloração da água e da comunidade de 

macroinvertebrados na concentração de CO2 amostrada ao final dos 180 dias de experimento. A 

concentração de CO2 foi considerada a variável dependente e todos os demais parâmetros 

abióticos e bióticos citados anteriormente foram considerados variáveis contínuas fixas. 

 Posteriormente, os resultados significativos mostrados pelas GLMs foram explorados 

através de análises gráficas, realizadas no programa GraphPadPrism® versão 5.01 para 

Windows, onde foi possível se avaliar a direção do efeito (positivo ou negativo) sobre a variável-

dependente. 

 4.4.3. Estabilidade ecossistêmica (cálculos dos coeficientes de variações)  

 A medida de estabilidade utilizada foi o coeficiente de variação (CV), calculado com 

base nos valores de concentrações de CO2 obtidos entre réplicas do mesmo tratamento e também 

com base nas concentrações obtidas na mesma unidade experimental nos quatro tempos 

amostrais. O CV foi calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

CV = (desvio padrão/ média) x 100 

 Na primeira abordagem, na qual o CV é oriundo da média e do desvio padrão encontrado 

para a concentração de CO2 de cada conjunto de réplicas sujeitas ao mesmo tratamento 

experimental, foram gerados quatro CV’s. O CV calculado para a primeira amostragem da 

concentração de CO2, aos 90 dias de experimento, foi considerado como CV1 e as medidas 
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subsequentes, nos tempos de 120, 150 e 180 dias, geraram os CV2, CV3 e CV4, respectivamente 

(exemplo dado na Tabela 4). 

Tabela 4. Exemplo do cálculo do coeficiente de variação entre as réplicas do mesmo tratamento. 

Foram calculados a média e o desvio padrão a partir dos valores de concentração de CO2 entre as 

réplicas e, posteriormente, estes valores foram usados no cálculo do CO2. 

Tratamento Réplica 

[CO2] 

180 dias 

C3-AMB 1 5953,26 

C3-AMB 2 2185,51 

C3-AMB 3 543,60 

C3-AMB 4 1891,66 

C3-AMB 5 3029,71 

  

CV 4 = 74,10 % 

  

 Já na segunda abordagem, na qual o CV é baseado na média e no desvio padrão das 

amostragens temporais das concentrações de CO2 de uma mesma unidade experimental (mesmo 

ecossistema), foi gerado apenas um CV para cada microcosmo (exemplo dado na Tabela 5). 
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Tabela 5. Exemplo do cálculo do coeficiente de variação entre as amostragens temporais de uma 

mesma unidade experimental. Foram calculados a média e o desvio padrão a partir dos valores 

de concentração de CO2 obtidos em cada um dos quatro tempo amostrais da mesma unidade 

experimental e, posteriormente, estes valores foram usados no cálculo do CO2. 

Tratamento (réplica) 

[CO2] 

90 dias 

[CO2] 

120 dias 

[CO2] 

150 dias 

[CO2] 

180 dias 

CV (%) 

C3-AMB (1) 3355,71 2786,21 1208,28 5953,26 59.33 

C3-AMB (2) 1959,80 -  2046,31 2185,51 5.52 

C3-AMB (3) 6108,64 2302,91 3288,50 543,60 76.04 

C3-AMB (4) 6411,43 3617,22 3779,98 1891,66 47.51 

C3-AMB (5) 4622,81 4568,93 2773,27 3029,71 26.25 

  

 4.4.4. Efeito do cenário de chuva e da diversidade de detrito na estabilidade do 

ecossistema bromelícola 

 Foram utilizados Modelos Lineares Generalizados (GLM’s; RStudio® versão 0.98.939) 

para avaliar os efeitos independentes e interativos do CC e da DD, considerando o CV como 

variável dependente e, as variáveis independentes, DD e CC, foram tratadas como variável 

contínua fixa e variável categórica fixa, respectivamente. Para garantir que os pressupostos da 

análise não estavam sendo violados, os dados foram transformados quando necessário. Em todos 

os modelos, as variáveis dependentes se ajustaram a uma distribuição Gaussiana. 
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 Ao se considerar como medida de estabilidade o CV calculado com base na média e no 

desvio padrão dos valores de concentrações de CO2 entre réplicas, foram realizados GLMa, de 

acordo com as considerações explicitadas anteriormente, para cada tempo amostral. Portanto, 

cada análise teve como variável dependente o CV 1, CV 2, CV 3 ou CV 4. Por outro lado, ao 

tomar-se a média e no desvio padrão dos valores de concentrações de CO2 dos quatro tempos 

amostrais na mesma unidade experimental, foi realizado somente um GLM. 

 Para se acessar o tipo dos efeitos de CC, DD ou CC*DD (efeito interativo entre CC e 

DD) sobre as variáveis dependentes (CV 1, CV 2, CV3, CV4 ou CV), foram utilizadas análises 

gráficas, realizadas no programa GraphPadPrism® versão 5.01 para Windows. 

 

5. Resultados 

 5.1. Valores das concentrações de CO2 mensuradas 

 A primeira amostragem de CO2, aos 90 dias de experimento, apresentou  um valor médio 

total (considerando todos os tratamentos) de concentração de CO2 de 4156,12 ppm, com um 

desvio padrão de ± 3564,56 ppm. O cenário de chuva que apresentou o maior valor médio de 

concentração de CO2 foi o MA (6046,31 ppm ± 6310,59; Figura 12).  
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Figura 12. Média dos valores da concentração de CO2, aos 90 dias de experimento, calculada 

com base nos valores obtidos entre as réplicas do mesmo tratamento. As cores branco, cinza e 

preto se referem às diversidades de detritos 1, 2 e 3, respectivamente. As barras representam o 

desvio padrão associado às medidas. 

 Em contrapartida, o cenário de chuva MC apresentou o menor valor médio de 

concentração de CO2 e de desvio padrão desta medida (2961,13 ppm ± 1283,87; Figura 12). 

Nesse cenário, as unidades experimentais submetidas a diferentes tratamentos de diversidade de 

detritos tiveram seus valores de concentração oscilando em uma estreita faixa. 

 A amostragem aos 120 dias apresentou um valor médio total (considerando todos os 

tratamentos) de concentração de CO2 de 4915,75 ppm, com um desvio padrão de ± 2483,92 ppm. 

O cenário HC foi aquele com o maior valor médio de concentração (6762,59 ppm ± 3417, 98; 

Figura 13). Nesse cenário, destaca-se o valor médio de concentração encontrado entre as réplicas 

do tratamento de diversidade CAM. As unidades experimentais submetidas ao tratamento CAM-
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HC (detritos do grupo funcional CAM sujeitas ao regime de chuvas do cenário HC) tiveram o 

maior valor médio e desvio padrão dos valores de concentração de CO2 em relação às outras 

medidas obtidas no mesmo tempo experimental de 120 dias (8074,04 ppm ± 5314, 13; Figura 

13). 

 

Figura 13. Média dos valores da concentração de CO2, aos 120 dias de experimento, calculada 

com base nos valores obtidos entre as réplicas do mesmo tratamento. As cores branco, cinza e 

preto se referem às diversidades de detritos 1, 2 e 3, respectivamente. As barras representam o 

desvio padrão associado às medidas. 

 Aos 150 dias de experimento, o valor médio de concentração de CO2 encontrado nos 

ecossistemas bromelícolas foi de 4101,55 ppm, com um desvio padrão de ± 2755,51 ppm. O 

cenário HC se destacou por apresentar o maior valor médio de concentração (6762,69 ppm ± 

3418,00; Figura 14). Nesse tempo amostral, o menor valor de concentração média foi encontrado 

no cenário HA (3757,51 ppm ± 1967,83). De maneira geral, exceto o cenário HC, todos os 
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cenários de chuva tiveram suas concentrações médias de CO2 oscilando entre uma faixa similar 

(Figura 14). 

 

Figura 14. Média dos valores da concentração de CO2, aos 150 dias de experimento, calculada 

com base nos valores obtidos entre as réplicas do mesmo tratamento. As cores branco, cinza e 

preto se referem às diversidades de detritos 1, 2 e 3, respectivamente. As barras representam o 

desvio padrão associado às medidas. 

 A última amostragem da concentração de CO2 presente na água dos ecossistemas 

bromelícolas, aos 180 dias de tempo experimental, teve um decréscimo considerável em relação 

às demais. O valor médio de concentração de CO2 obtido nesse tempo amostral foi de 2492,85 

ppm, com um desvio padrão de ± 1659,56 ppm. Esse valor foi 39,27% menor do que aquele 

encontrado na amostragem anterior, aos 150 dias de experimento, e quase a metade (exatos 

49,29%) do valor médio encontrado aos 120 dias. Em relação à primeira amostragem, aos 90 

dias de experimento, essa diferença foi de 37,61%.  
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 O maior valor médio de concentração foi encontrado, aos 180 dias, foi visto no cenário 

HA (3450,76 ppm ± 1445,66; Figura 15). Contudo, comparado aos valores encontrados nas 

amostragens anteriores, esse valor é considerado um valor intermediário de concentração de CO2 

e, inclusive, muito próximo à menor concentração média observada na amostragem anterior. 

Nessa amostragem, o cenário de chuva que apresentou o menor valor médio de concentração de 

CO2 foi o MC (1043,84 ppm ± 525,83). O valor apresentado por ele, bem como o desvio padrão, 

foram os mais baixos dentre todos aqueles encontrados nas amostragens anteriores.  

 

Figura 15. Média dos valores da concentração de CO2, aos 180 dias de experimento, calculada 

com base nos valores obtidos entre as réplicas do mesmo tratamento. As cores branco, cinza e 

preto se referem às diversidades de detritos 1, 2 e 3, respectivamente. As barras representam o 

desvio padrão associado às medidas.  
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 Os valores das concentrações de CO2 de cada uma das unidades experimentais, obtidos 

em diferentes tempos amostrais, estão apresentados sob a forma de tabelas nos anexos (Anexos 

1, 2, 3 e 4, respectivamente). 

       5.1.1. Efeitos do cenário de chuva (CC) e diversidade de detrito (DD) na 

concentração de CO2 

 O CC afetou positivamente a concentração de CO2 presente na água (Tabela 6, Figura 

16), apresentando valores maiores nos cenários extremos (HA e HC), enquanto que o tempo teve 

um efeito negativo sobre a concentração de CO2 (Tabela 6; Figura 17). Nenhum efeito foi 

observado para a DD e para a interação entre DD e CC (Tabela 6).  

Tabela 6. Resultados dos Modelos Mistos Lineares Generalizados (GLMMs) para os efeitos do 

tempo (variável contínua fixa), cenário de chuva (CC, variável categórica fixa), diversidade de 

detrito (DD, variável contínua fixa) e para a interação destes dois últimos fatores (CC*DD) na 

concentração de CO2 na água. 

Fator G.l. F P 

Tempo 1 88, 290 < 0, 001 

CC 4 2, 780 0, 029 

DD 1 1, 490 0, 224 

CC*DD 4 1, 480 0, 210 
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Figura 16. Variação na concentração de CO2 em cada um dos cenários de chuva ao longo dos 

quatro tempos amostrais. 
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Figura 17. Ilustração referente ao efeito geral negativo do tempo sobre as concentrações de CO2 

dos microcosmos sujeitos a diferentes cenários de chuva. Os valores percentuais observados se 

referem à variação na concentração do gás em relação à amostragem no tempo anterior. As setas 

em azul enfatizam os valores percentuais positivos e, as vermelhas, os negativos, evidenciando-

se assim a dominância dos valores negativos ao longo do tempo. 

 

 5.1.2. Influência dos parâmetros bióticos e abióticos sobre a concentração de CO2 no 

final do tempo experimental 

 A temperatura, a concentração de clorofila e a abundância do predador de topo afetaram 

negativamente a concentração de CO2 na água (Tabela 7, Figura 18), sendo encontrada uma forte 
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relação entre estes últimos dois fatores (GLM, F1,165=15, 74; P <0, 001).  Em contrapartida, a 

abundância de Culicidae teve um efeito positivo sobre a variável resposta (Tabela 7).  

Tabela 7. Resultados significativos dos Modelos Lineares Generalizados (GLMs) para os efeitos 

dos fatores bióticos e abióticos do ecossistema bromelícola sobre a concentração de CO2 

dissolvida na coluna d’água. 

Variável resposta Fator G.l. F P 

[CO2] 

Temperatura 1 9,248  0,003 

Clorofila-a 1 7,837 0,006 

Abundância de Culicidae 1 3,996 0,047 

Abundância do Predador de topo 1 8,432 0,004 

   

 A menor temperatura aferida foi de 21ºC e a maior, 34ºC, sendo a média de 26,71ºC ± 

2,7. Associadas a essas temperaturas mínimas e máximas, foram encontradas as seguintes 

concentrações de CO2: 6498,43 ppm e 1526,76 ppm, respectivamente. A concentração 

encontrada aos 21ºC foi mais de quatro vezes superior àquela observada aos 34ºC, 

exemplificando o efeito negativo da temperatura na variável-resposta.  

 Em relação à concentração de clorofila, quando esta não foi detectada, o valor médio de 

concentração de CO2 foi de 2772,68 ppm, com um desvio padrão de ± 1641,07 ppm. Nessa 

condição foi encontrado o maior valor de concentração, 7499,00 ppm. Com o aumento da 

concentração de clorofila, os valores de concentração de CO2 foram caindo drasticamente, de 

modo que, a concentração de CO2 correspondente ao maior valor de concentração de clorofila 

encontrado foi, aproximadamente, 25% do valor médio observado quando esta se fez ausente. 
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Em paralelo, na ausência do predador de topo, o valor médio de concentração de CO2 foi de 

2744,33 ppm, com um desvio padrão de ± 1563,02 ppm. Na maior abundância de predador de 

topo observada (10 Odonatas), a concentração média de CO2 foi de 946,56 ppm ± 228,24, o que 

representa uma queda de 65,5% na concentração presente no ecossistema bromelícola.  

 Em contrapartida, a abundância de Culicidae teve um efeito positivo sobre a variável 

resposta (Tabela 7). Na ausência de indivíduos desta família, a concentração média de CO2 

observada foi de 2413,09 ppm ± 1569,00. Na maior densidade encontrada (6 indivíduos), a 

concentração de CO2 foi 1,6 vezes superior à média de concentração referente às unidades 

experimentais onde esse animais não estavam presentes. 

 As demais variáveis amostradas não foram exploradas pelo fato de não terem apresentado 

nenhum resultado significativo que explicasse a concentração de CO2 aos 180 dias de 

experimento. 

 

 5.2. Influência dos tratamentos sobre a estabilidade (coeficientes de variações) 

       5.2.1. Influência dos tratamentos nos valores dos coeficientes de variação entre 

réplicas 

 O resultado da GLM não indicou nenhum tipo de efeito do cenário de chuva e da 

diversidade de detrito sobre o CV 1 (Figura 20, Tabela 8). O valor médio de CV 1 foi de 46,82% 

± 24,65. Os maiores valores de CV 1estavam igualmente distribuídos entre réplicas dos 

tratamentos de diversidade 1, 2 e 3. 
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Figura 20. Relação entre a diversidade de detrito e os cenários de chuva nos valores de CV 1 da 

concentração de CO2. A GLM não mostrou nenhum efeito dos tratamentos nos valores de CV 1. 

Os pontos foram deslocados horizontalmente para evitar a sobreposição entre eles.  
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Tabela 8. Resultados das GLMs para os efeitos independentes e interativos do cenário de chuva 

(CC) e da diversidade de detrito (DD) em cada um dos coeficientes de variação da concentração 

de CO2 entre réplicas do mesmo tratamento.  

CV da concentração de CO2 Variáveis independentes G. l. F P 

CV 1 

CC 4 0,4013 0,8058 

DD 1 0,0002 0,9880 

CC*DD 4 1,4631 0,2432 

CV 2 

CC 4 4,5105 0,0070 

DD 1 1,5167 0,2296 

CC*DD 4 2,3134 0,0854 

CV 3 

CC 4 1,0349 0,4088 

DD 1 3,2662 0,0828 

CC*DD 4 0,1942 0,9391 

CV 4 

CC 4 0,9928 
 

0,4297 

DD 1 4,8079 0,0379 

CC*DD 4 0,2685 0,8954 

 

 O resultado da GLM indicou um efeito significativo do cenário de chuva sobre o CV 2 e 

um efeito marginalmente significativo da interação entre os tratamentos sobre esta mesma 
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variável-resposta (Tabela 8, Figuras 21 e 22). Houve uma tendência de diminuição da 

estabilidade nos cenários extremos (HC e HA).  

 

Figura 21. Efeitos dos cenários de chuva sobre sobre o CV 2 da concentração de CO2 das 

unidades experimentais submetidas a cada um deles. As barras representam a magnitude 

existente entre os valores mínimo e máximo da variável resposta. 

 Houve um decréscimo de cerca de 17% no valor médio de CV 2 (38,71 % ± 15,89) em 

relação ao CV 1, mostrando um aumento da estabilidade nos ecossistemas amostrados nesse 

intervalo de amostragem. Essa mudança foi especialmente notada no cenário de chuva AMB. O 

menor valor médio de CV 2 no cenário AMB (27,43 % ± 12,31) foi 46% menor do que o maior 

valor médio, encontrado em HA. 

 A DD afetou negativamente os valores de CV 2 conforme os níveis de diversidade 

aumentaram, gerando uma maior estabilidade. O valor de CV 2 na policultura mais diversa foi 

em torno de 40% menor do que o valor médio encontrado nas monoculturas (Figura 22). 
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Praticamente, não houve alterações nos valores entre as condições de monocultura e policultura 

nos cenários MC, HC e MA. Além disso, o cenário AMB, que mostrou uma relação da DD no 

CV 1,  passou a exibir a tendência oposta em CV 2. Houve uma leve tendência de aumento nos 

valores de CV 2 do cenário AMB,  sendo,  portanto,  perdido o potencial efeito estabilizador da 

DD sobre o valores do CV 2 neste cenário de chuva (Figura 22). 

 

Figura 22. Relação entre a diversidade de detrito e os cenários de chuva nos valores de CV 2 da 

concentração de CO2.. Os pontos foram deslocados horizontalmente para evitar a sobreposição 

entre eles. 

 

 O CV 3 apresentou somente um efeito marginalmente significativo (Tabela 8) para a 

diversidade de detrito. Houve um padrão geral de diminuição nos valores de CV 3 

independentemente do CC (Figura 23). Apesar desse efeito, o valor médio de CV 3 foi de 
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52,95% ± 18,31; mostrando um aumento de 37% em relação ao valor médio do coeficiente de 

variação da amostragem anterior (CV 2).  

 

Figura 23. Relação entre a diversidade de detrito e os cenários de chuva nos valores de CV 3 da 

concentração de CO2. Os pontos foram deslocados horizontalmente para evitar a sobreposição 

entre eles. 

 Em CV 4, foi encontrado um efeito significativo da diversidade de detrito (Tabela 8). CV 

4 teve um valor médio de 51,87% ± 18,14; apresentando apenas um decréscimo de 2% em 

relação a CV 3. No entanto, o papel estabilizador da DD, já encontrado em CV 3, é mantido, 

notando-se uma redução nos valores de CV 4 com o aumento da diversidade de detritos (Figura 

24). 
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Figura 24. Relação entre a diversidade de detrito e os cenários de chuva nos valores de CV 3 da 

concentração de CO2. Os pontos foram deslocados horizontalmente para evitar a sobreposição 

entre eles. 

 De maneira geral, foi observado um aumento da importância relativa da diversidade de 

detrito ao longo do tempo experimental. O cenário de chuva teve um efeito pontual, encontrado 

exclusivamente em CV 2. Os valores obtidos a partir do cálculo do coeficiente de variação da 

concentração de CO2 entre as amostragens temporais de cada unidade experimental estão 

apresentados em tabela nos anexos (Anexo 6). 

       5.2.2. Influência dos tratamentos nos valores dos coeficientes de variação das 

unidades experimentais ao longo dos tempos amostrais 

 A GLM mostrou um efeito extremamente significativo do cenário de chuva sobre o 

coeficiente de variação, calculado com base nos valores de concentração de CO2 obtidos nos 



66 

 

quatro tempos amostrais para cada uma das unidades experimentais (Tabela 9). A análise 

estatística revelou também um efeito significativo da interação entre o cenário de chuva e a 

diversidade de detrito nos valores de CV (Tabela 9). Contudo, a direção do efeito variou entre os 

cenários de chuva, bem como a importância relativa da diversidade de detrito. 

Tabela 9. Resultados das GLMs para os efeitos independentes e interativos do cenário de chuva 

(CC) e da diversidade de detrito (DD) em cada um dos coeficientes de variação da concentração 

de CO2 entre as quatro amostragens temporais de cada uma das unidades experimentais. 

CV da concentração de CO2 Variáveis independentes G.l. F P 

CV 

(temporal) 

CC 4 8,2997 4,089e-06 

DD 1 0,0168 0,8970 

CC*DD 4 2,6373 0,0359 

  

 De maneira geral, os CC tiveram um efeito positivo no CV, levando a um aumento em 

seus valores, o que, por sua vez, implica em um aumento na variabilidade das medidas de 

concentração de CO2 ao longo do tempo (Figura 25) e, portanto, uma redução da estabilidade do 

comportamento dessa variável – e consequentemente, do ecossistema. Dentre os cenários de 

chuva, o menor valor médio de CV foi observado no cenário AMB (39,79% ± 19 ,96) e, o 

maior, no cenário MC (64,83% ± 19,77). Apesar dos maiores valores médios de CV estarem 

associados aos cenários de chuva com manipulação do nível de agrupamento desses eventos, os 

cenários de manipulação da precipitação se destacam pela enorme discrepância entre os valores 

mínimos e máximos de CV encontrados em suas unidades experimentais (Figura 25). O cenário 
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MA teve como menor valor de CV, 4,68%; contrastante com o maior valor, de 148,80% (quase 

32 vezes maior). No cenário HA, o menor valor de CV foi de 5,91%; e o maior, 119,90% (20 

vezes maior). Essa tendência é explicitada quando se observa os valores de desvios padrões 

associados a esses cenários (± 24,58% e ± 25,05%, respectivamente), maiores do que os demais, 

cujos valores foram em torno de 19%.  

 

Figura 24. Efeitos do cenário de chuva no coeficiente de variação entre as amostragens 

temporais das unidades experimentais submetidas a cada um deles. As barras representam a 

magnitude existente entre os valores mínimo e máximo. 

 Contrabalanceando esse efeito do CC, a DD exerceu um efeito negativo nos valores de 

CV, de modo que, as unidades experimentais submetidas aos tratamentos de policultura, tiveram 

valores de CVs menores do àqueles encontrados em condição de monocultura (Figura 25). O 

cenário AMB, praticamente, não exibiu nenhum efeito da diversidade no valor dede CV (slope 

da reta: de -0,1076 a 0,09159). O efeito significativo da interação entre CC e DD mostrado pela 

GLM aparece no cenário MA. Nesse cenário, o aumento da diversidade levou a um aumento nos 
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valores de CV, fazendo com que o valor médio de CV na policultura mais diversa fosse quase o 

dobro daquele obtido na monocultura.  

 

Figura 25. Variação nos valores dos coeficientes de variação, obtidos a partir de quatro amostras 

temporais da mesma unidade experimental, em função dos níveis de diversidades aos quais estas 

estavam submetidas. 

 

 Em suma, foi observado que as manipulações do cenário de precipitação aumentam a 

variabilidade nas medidas de CO2 dos ecossistemas bromelícolas. Porém, quando associados a 

maiores níveis de diversidade de detrito, esse efeito pode ser contrabalanceado, gerando um 

decréscimo nos valores de CV conforme a diversidade de detritos aumenta e, consequentemente, 

uma maior previsibilidade ambiental. Esse padrão geral de resposta não pode ser inferido para o 

cenário AMB e, o cenário MA apresentou justamente o padrão de resposta oposto: houve 
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aumento nos valores de CV conforme o aumento da diversidade de detritos e, portanto, a 

previsibilidade ambiental diminuiu em condições mais diversas.  

 

6. Discussão 

 6.1. Valores das concentrações de CO2 mensuradas 

 Os dados obtidos da concentração de CO2 apontam que os ecossistemas bromelícolas são 

supersaturadosem relação à atmosfera. Atualmente, a concentração média global de CO2 na 

atmosfera é de, aproximadamente, 398ppm (NOAA, 2014). Cerca de 99% das concentrações 

aferidas nas bromélias-tanque durante os períodos amostrais do experimento foram maiores do 

que a concentração atmosférica média global de CO2.Um crescente número de estudos aponta 

que a maioria dos ecossistemas aquáticos continentais do mundo é supersaturada em CO2 em 

relação à atmosfera (e.g., Cole et al., 1994; Cole & Caraco, 2001; Duarte & Praire, 2005; Sobek 

et al., 2005, Aufdenkampe et al., 2011), e os ecossistemas bromelícolas não são uma exceção a 

esse padrão. Sobek et al.  (2005) argumentam que essa supersaturação característica dos 

ambientes aquáticos continentais é dada pelo predomínio de processos heterotróficos em relação 

aos autotróficos, sendo esse subsidiado pelo aporte de matéria orgânica alóctone. Sabe-se que, 

como em muitos outros ecossistemas de área florestada, a matéria orgânica alóctone, originada 

do detrito foliar da vegetação adjacente, é a principal fonte de energia para os ecossistemas 

bromelícolas (Srivastava, 2006; Tank et al., 2010; Ball et al., 2010).  

 As concentrações de CO2 mensurados neste trabalho variaram de 146 ppm a 39818 ppm 

Kemenes et al. (2011), ao investigarem as emissões de CO2 no reservatório de Balbina, um dos 

maiores reservatório da América do Sul, encontraram valores de concentração superficial entre 

entre 347 e 1486 ppm e, próximas ao fundo, 1056 e 5021 ppm. Em torno de 13% dos valores 
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obtidos neste trabalho se encontram dentro da mesma faixa observada na amostragem superficial 

do reservatório de Balbina, enquanto que 70% se inserem na faixa das concentrações amostradas 

no fundo. Belger (2007), ao realizar amostragens na Bacia do Rio Negro, sabidamente um 

ambiente supersaturado em CO2 (Richey et al., 2002), encontrou, para diferentes ambientes, 

valores médios de concentração desse gás variando entre 1908 e 3229 ppm, valores similares a 

25% dos resultados obtidos no presente trabalho. Tanto o reservatório de Balbina quanto os 

grandes rios amazônicos são reconhecidos por emitir grandes quantidades de gases-estufa para a 

atmosfera (Fearnside, 1989; Richey et al., 2002). O fluxo de gás entre o ambiente aquático e a 

atmosfera é, geralmente, baseado na Lei de Fick, que tem como um dos principais preditores do 

fluxo do gás a concentração deste na água.  

 Como explicitado anteriormente, os ecossistemas bromelícolas podem ter altas 

concentrações de CO2, similares a outros ecossistemas de água doce, sabidamente emissores de 

CO2 para a atmosfera. Sendo assim, esses ecossistemas são potenciais emissores de CO2, porém, 

somente um trabalho (Atwood et al., 2013) quantificou esse fluxo, em condições experimentais. 

Um fator adicional, que reforça a importância de trabalhos sobre a dinâmica dos processos 

ecossistêmicos em bromélias-tanque é o fato de que, em muitas florestas tropicais, devido à sua 

alta densidade, essas plantas podem acumular mais de 50.000 litros de água (Fish, 1983). Esse 

fato se torna ainda mais relevante, quando o ambiente considerado é o de restinga, área de estudo 

deste trabalho, onde o recurso hídrico é limitante (Cogliatti-Carvalho et al., 2010). As bromélias-

tanque são um dos ecossistemas aquáticos mais abundantes no mundo. Mais de 50 milhões 

dessas plantas podem ser encontradas no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, o que 

representa, numericamente, 1/6 da abundância global de lagos e poças (Downing et al., 2006).  
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       6.1.1. Efeitos do cenário de chuva e da diversidade de detrito na concentração de 

CO2 

 O cenário de chuva aumentou os valores de concentração de CO2 nos ambientes 

aquáticos, porém, com o passar do tempo, estes valores foram diminuindo (efeito negativo do 

tempo). As alterações na precipitação previstas para o próximo século tiveram um efeito positivo 

sobre a concentração de CO2 nos diferentes tempos amostrais. Os cenários de chuva com alto 

nível de agrupamento e amplitude dos eventos de precipitação (cenários mais extremos) 

mostraram, em geral, os maiores valores de concentração de CO2. De acordo com Kotowska & 

Werner (2013), a precipitação é o melhor preditor das flutuações sazonais nas emissões e, 

consequentemente, das concentrações de CH4. Períodos de uma ou poucas semanas sem chuva 

podem causar a completa perda de água do ecossistema bromelícola (Laube & Zotz, 2003). Esses 

períodos interrompem a produção de metano, mas seis horas após o repreenchimento do volume 

da bromélia, as emissões de CH4 começam a ser restauradas, tendo alcançado 50% do seu valor 

inicial quatro dias após o evento de seca. O CH4 é o produto final da degrada cão da matéria 

orgânica em condições anóxicas, enquanto que o CO2 é produzido pelo mesmo processo em 

condições oxigenadas (Kotowska & Werner, 2013). Tendo isso em vista, o a produção de CO2 

deve ser restaurada mais rapidamente após o reestabelecimento da condição aquática nos 

microcosmos do que a produção de CH4.O ambiente previamente exposto durante o período de 

seca, encontrava-se em condições plenamente oxigenadas e, conforme o seu volume de água é 

restaurado, essa condições são mantidas por um certo intervalo de tempo, havendo, portanto, a 

condição necessária para a produção de CO2. Já a produção de CH4, inicia-se somente quando há 

depleção do O2, o que requer, no mínimo, um alto desempenho metabólico dos microorganismos 

encontrados nos tanques das bromélias.  
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 Ao longo das amostragens temporais, o tempo mostrou um efeito negativo nas 

concentrações de CO2 de todos os cenários de chuva, estreitando a faixa de valores na qual estas 

oscilavam. Acredita-se que o tempo teve um efeito negativo sobre a concentração de CO2 no 

ecossistema por favorecer o estabelecimento dos produtores primários e por haver uma 

diminuição na labilidade do carbono orgânico dissolvido. As algas possuem dispersão passiva e, 

por alcançarem as bromélias-tanque, eles dependem do vento ou da foresia (Kristiansen, 1996). 

Por uma simples questão de probabilidade, quanto maior o tempo de exposição da bromélia a 

potenciais fatores dispersores das algas, maiores serão as chances desses ambientes serem 

colonizados. A partir do momento em que essa primeira barreira, de chegada ao ecossistema 

bromelícola, foi superada, as algas possuíam capacidade de colonização dos microcosmos 

utilizados neste estudo. O experimento foi realizado na restinga, em uma região de área nua e, 

portanto, estavam totalmente expostas à radiação solar, não sendo a luminosidade um recurso 

limitante. De maneira complementar, Brouard et al.(2011) demonstraram que alocalização das 

bromélias-tanque em áreas abertas constitui um bom indicativo da produtividade primária 

autóctone. Adicionalmente, o aporte inicial de detrito foliar para ser decomposto, garantia a 

ciclagem da matéria orgânica no ecossistema, que tem como produto final a liberação de 

nutrientes na coluna d’água mesmo em condições ainda incipientes de estabelecimento da fauna 

associada (Cunha-Santino & Bianchini, 2000). Além disso, muitos grupos de algas apresentam 

estratégias de dormência (Lampert, 1995), sendo capazes sobreviver aos eventos de seca 

impostos pelos cenários de chuva e, retornando à atividade fotossintética quando o ambiente 

volta a ser viável.  

 Em relação ao carbono orgânico dissolvido (COD), Tranvik (1988) mostrou que este 

constitui um importante substrato para a respiração microbiana. O COD abrange uma série de 
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compostos orgânicos, como carboidratos, aminoácidos e substâncias húmicas, contudo, a 

identidade do COD tende a mudar ao longo do processo de decomposição do detrito foliar (Don 

& Kalbitz, 2005). Inicialmente, o COD é formado por compostos mais lábeis, de fácil 

degradação, provenientes do detrito foliar recém originado (Norden & Berg, 1990). Com o 

passar do tempo, o detrito foliar remanescente se torna rico em compostos lignificados, menos 

lábeis (Norden & Berg, 1990; Baldock et al., 1992), que, ao serem decompostos em frações 

menores, também originam compostos mais difíceis de serem degradados (Kalbitz et al., 2003). 

Dessa forma, com o passar do tempo, o COD encontrado nos microcosmos era composto por 

moléculas cada vez menos lábeis e, portanto, não representavam um estímulo à respiração 

bacteriana, que tem sido mostrada como um importante componente para a saturação de CO2 em 

ambientes aquáticos continentais lênticos (Cole et al., 2000). No entanto, nenhuma das 

explicações anteriores pôde ser verificada estatisticamente porque a medida de concentração de 

clorofila seu deu somente no momento final do experimento e não foi coletada nenhuma amostra 

destinada à análise da qualidade do carbono. 

 A diversidade de detrito não teve efeito sobre a concentração de CO2 encontrada na águas 

dos ecossistemas bromelícolas em diferentes tempos amostrais, mesmo estando associada ao 

fornecimento de subsídios energéticos com diferentes qualidades às comunidades associadas aos 

microcosmos. Esperava-se que esse efeito fosse encontrado, visto que Meier & Bowman (2008) 

mostraram, trabalhando com ecossistemas terrestres, que as características (qualidade) do detrito 

foliar, além de afetar a decomposição, são responsáveis por alterarem as relações tróficas entre 

os organismos e, consequentemente, os processos ecossistêmicos do solo. Porém, esse mesmo 

padrão pode não ter sido observado no presente trabalho, pelo fato de haver a presença 
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simultânea de distúrbios ambientais promovidos pelos cenários de chuva, promovendo 

oscilações entre as condições úmida e seca. 

       6.1.2. Influência dos parâmetros bióticos e abióticos sobre a concentração de 

CO2 no final do tempo experimental 

 A concentração final de CO2, obtida aos 180 dias de experimento, foi afetada tanto por 

parâmetros abióticos quanto bióticos. A temperatura da água, a concentração de clorofila e 

abundância do predador de topo encontrados nos microcosmos tiveram um efeito negativo na 

variável resposta e, somente a abundância de mosquitos da família Culicidae apresentou um 

efeito positivo sobre esta. 

 Sabe-se que, quanto maior a temperatura da água, menor é a solubilidade do gás nesta 

fase e, consequentemente, tem-se um estímulo à difusão do gás para a atmosfera, o que por sua 

vez, resulta em uma menor concentração do gás na água e uma maior taxa de emissão do gás 

para a atmosfera (Casper et al., 2000). Por isso, os microcosmos cuja temperatura da água era 

mais alta, encontrou-se os menores valores de concentração de CO2. Adicionalmente, é bem 

estabelecido na literatura que há um aumento exponencial nas taxas metabólicas e em, 

praticamente, todas as atividades biológicas com o aumento da temperatura (Brown et al., 2004). 

Sob a perspectiva ecossistêmica, Marotta et al. (2009) afirmam que a relação entre a temperatura 

e a concentração de CO2 presente nos ecossistemas aquáticos continentais é mais complexa, pois 

há um estímulo sobre ambos os processos ecossistêmicos que produzem e consomem CO2. 

Sendo assim, o efeito negativo da temperatura nas concentrações de CO2 amostradas poderia ter 

sido dado de maneira indireta, através de um estímulo aos produtores primários. Todavia, não foi 

encontrada nenhuma relação significativa entre a temperatura e a concentração de clorofila 

medida nos microcosmos (Correlação de Sperman, r = -0.04573; P = 0.5526), o que ressalta 
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aimportância da temperatura como fator regulador da concentração de CO2 através dos processos 

físicos.  

 O reconhecimento da produção primária como sendo um dos processos ecossistêmicos 

capazes de influenciar o balanço geral de carbono nos ecossistemas aquáticos, foi proposto há 

mais de meio século (Odum, 1956). Já é bem estabelecido na literatura que, na presença de luz, a 

produção primária geralmente é maior do que a maioria dos processos ecossistêmicos que têm o 

CO2 como produto-final e, assim, tem-se uma redução nas concentrações de CO2 nessas 

condições (Chapin III et al., 2006). Contudo, como os microcosmos apresentavam-se, quase que 

em sua totalidade, altas concentrações de CO2, a produtividade primária nesses ecossistemas não 

foi suficiente para que o consumo de CO2 fosse maior que a sua produção, mas os microcosmos 

com as maiores concentrações de clorofila tiveram as menores concentrações de CO2 

mensuradas. Apesar de, em cerca de 45% dos microcosmos não ter sido detectada a presença de 

clorofila, emsua maior concentração observada (aproximadamente, 0,7 µg/ L)uma redução, em 

média, 20% da concentração de CO2 em relação aos microcosmos onde a clorofila era ausente. 

De acordo com a classificação proposta por Toledo (1990), 98% dos valores de clorofila 

amostrados são característicos de ecossistemas ultraoligotróficos e, mesmo nessas condições de 

baixíssima produtividade, notou-se o efeito da concentração de clorofila reduzindo as 

concentrações de CO2 amostrada nos microcosmos – o que mostra que a magnitude do efeito da 

produção primária na concentração do gás é independente das altas concentrações de clorofila. 

 Em relação à influência da abundância do predador de topo na variável resposta, Atwood 

et al. (2013) reportaram uma redução na emissão e concentração de CO2 em bromélias-tanque e 

outros ecossistemas aquáticos continentais frente à presença do predador de topo. Os autores 

mostraram que, em uma cadeia alimentar composta por três níveis (produtores primários, 
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consumidores primários e predador de topo), a presença do predador é capaz de diminuir a 

emissão e concentração de CO2 através de um efeito de cascata trófica. Contudo, o presente 

trabalho mostra que não só a presença/ ausência do predador de topo é capaz de afetar a 

dinâmica do CO2, como também a abundância desse no ecossistema. Estudos recentes têm 

mostrado que a diminuição na abundância do predador de topo leva a uma reestruturação da 

comunidade, com a sua composição de espécies sendo dominada por espécies de níveis tróficos 

mais baixos (e.g. Myers et al., 2007; Lotze et al., 2011). Dessa forma, certamente, o motivo pelo 

qual maiores abundâncias do predador de topo encontrado neste trabalho, a espécie de Odonata 

Leptagrion andromache, estiveram relacionadas às menores concentrações de CO2 no 

ecossistema, foi o aumento do força do controle top-down desses organismos sobre os 

consumidores primários herbívoros, diminuindo o consumo de produtores primários. Assim, 

tem-se um maior consumo de CO2 no ecossistema, cuja magnitude é proporcional à abundância 

de predadores. 

 Em concordância com o resultado anterior, a abundância de náiades de mosquitos da 

família Culicidae (filtradores herbívoros) teve um efeito positivo na concentração de CO2 

amostrada aos 180 dias de experimento. As náiades das espécies encontradas nessa família 

obtém seu alimento, basicamente, através da filtração, alimentando-se de microorganismos e 

matéria orgânica particulada presente na coluna d’água (Wallace & Merritt, 1980). Brouard et 

al.(2011) realizaram um experimento, manipulando a presença/ ausência de larvas de culicídios 

dos gêneros Culex e Wyeomyia, e mostraram que esses animais reduziram, significativamente, a 

densidade dos rotíferos, algas e protozoários, alterando a comunidade de presas. De maneira 

complementar, Srivastava & Lawton (1998) mostraram que as náiades de insetos aquáticos 

filtradores consomem as algas, o que por sua vez, diminui a produção primária do ecossistema. 
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De maneira geral, os resultados obtidos neste trabalho estão de acordo com os trabalhos clássicos 

de Laessle (1961) e Benzing et al. (1972), no qual os autores mostram que a concentração de 

CO2 nos ecossistema bromelícolas pode ser influenciada por uma série de processos 

ecossistêmicos, como a produção primária, a decomposição do detrito foliar, a respiração e a 

dinâmica trófica das comunidades associadas, sendo dada por um balanço geral entre estes 

processos. 

 

 6.2. Influência dos cenários e de chuva e diversidade de detritos na estabilidade (1/ 

coeficiente de variação) dos microcosmos 

       6.2.1. Estabilidade (1/ coeficiente de variação) calculada com base nas 

concentrações de CO2 mensuradas nas réplicas do mesmo tratamento 

 Foram calculados quatro coeficientes de variação (CV 1, CV 2, CV 3 e CV 4) calculados 

com base nos valores das concentrações de CO2 obtidas nas réplicas do mesmo tratamento. De 

maneiral geral, notou-se que, com o passar do tempo, foi sendo evidenciado um efeito positivo 

da diversidade de detritos sobre a estabilidade ecossistêmica, havendo um efeito do cenário de 

chuva somente em CV 2. 

 O CV 1, calculado com base nas amostragens realizadas aos 90 dias de experimento, não 

sofreu nenhum efeito do cenário de chuva, da diversidade de detrito ou da interação entre estes 

dois fatores. Essa ausência de significância no efeito dos tratamentos impostos pode ser 

explicada pela relação entre o período amostral e o tempo pelo qual os microcosmos estiveram 

sujeitos aos tratamentos. As medidas da concentração de CO2 foram tomadas apenas cinco dias 

após o início da manipulação das chuvas e, portanto, esse pequeno intervalo de tempo não foi 

suficiente para que as comunidades associadas a cada microcosmo mostrassem algum padrão de 
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resposta representativo das condições ambientais às quais passaram a estar sujeitos. A ausência 

de efeito significativo da diversidade de detrito é justificada pelo momento em que o processo de 

decomposição dos detritos se encontrava. Para Clusia hilariana, por exemplo, Bonadiman (2007) 

mostrou que o tempo de maior velocidade na decomposição do detrito foliar é de quatro meses. 

Sendo esse o detrito mais refratário presente dentre aqueles fornecidos aos microcosmos, 

considera-se que, aos 90 dias, todos os detritos foliares estavam em pelo processo de 

decomposição. Dessa maneira, como todos os detritos possuíam materiais lábeis a serem 

explorados, a oferta de outros recursos com diferentes qualidades não influenciou na manutenção 

do processo de decomposição e nas relações tróficas nele baseadas.  

 Em CV 2, houve um efeito extremamente significativo do cenário de chuva e um efeito 

marginalmente significativo da interação entre este último e a diversidade de detritos. O intervalo 

de tempo entre as amostragens aos 90 e 120 dias parece ter sido suficiente para que a 

manipulação da precipitação tivesse efeito sobre as comunidades associadas e, 

consequentemente, sobre o CV 2. O distúrbio causado pelas oscilações entre os períodos secos e 

úmidos promoveu uma tendência à redução na estabilidade ecossistêmica (aumento nos valores 

de CV 2) conforme a extremidade dos cenários de chuva. Ruhí et al. (2014) avaliaram o papel 

das características do ambiente na determinação das comunidades de plantas e animais em uma 

área alagada temporária, e viram uma marcada variação na composição das comunidades em 

função do hidroperíodo, havendo uma sucessão na comunidade entre as fases de cheia e seca. 

Possivelmente, a manipulação dos cenários de chuva gerou um efeito similar ao encontrado por 

Ruhí et al. (2014), provocando uma mudança na comunidade associada aos microcosmos, em 

função da imposição de novas características ambientais.  
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 De maneira complementar, sabe-se que alterações na estrutura trófica das comunidades 

de ambientes aquáticos são capazes de alterar as trocas gasosas entre esses ambientes e a 

atmosfera (Schindler et al., 1997). Por exemplo, na presença de consumidores primários, há uma 

redução do consumo de CO2 pelos produtores primários, aumentando o grau de saturação desse 

gás na água, porém, a magnitude desse efeito é dependente da identidade do consumidor 

primário (Schindler et al., 1997). Assim, a concentração de CO2 mensurada nos microcosmos 

dependia de quais organismos conseguiram tolerar as condições ambientais impostas. No 

entanto, a susceptibilidade de uma espécie ou de um organismo a um dado distúrbio, por sua vez, 

depende de uma série de fatores, como seus limites de tolerância fisiológicos, 

característicasecológicas (como uso do habitat e as interações) e a diversidade genética, e, 

portanto, há uma alta variabilidade no padrão de resposta das espécies e indivíduos de cada 

ambiente (Williams et al., 2008). Os maiores valores de CV 2 demonstram uma maior 

variabilidade nos microcosmos submetidos aos cenários mais extremos e, consequentemente, 

uma menor estabilidade associada a esses ecossistemas bromelícolas. Possivelmente, as 

condições impostas pelos cenários mais extremos geraram uma variabilidade maior na resposta 

das comunidades associadas aos microcosmos e, assim, geraram-se maiores valores do 

coeficiente de variação. Em paralelo, o efeito interativo do cenário de chuva e da diversidade de 

detrito pode ser notado no cenário de chuva HA. Apesar de HA ser o cenário com maiores 

oscilações nos valores de CV 2 e, portanto, o que apresenta a maior instabilidade, a diversidade 

de detritos passa atuar como um “tampão” do distúrbio promovido pela extremidade da chuva, 

exercendo um efeito estabilizador no ecossistema.  

 Em CV 3, o efeito estabilizador da diversidade se torna  mais nítido. Os valores de CV 3 

sofreram um efeito negativo, marginalmente significativo, da diversidade de detrito, enquanto 
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que em CV 4 esse mesmo efeito foi observado, mas de maneira significativa. Independentemente 

do cenário de chuva, houve uma tendência geral de aumento na estabilidade ecossistêmica, 

observada via redução dos valoresde CV 3. O intervalo de um mês, dado entre a amostragem que 

originou os dados de CV 2 e de CV 3, foi suficiente para “moldar” as comunidades associadas 

aos microcosmos, fazendo com que a influência dos cenários de chuva nas concentrações de CO2 

do ecossistema seja perdida. Contudo, no tempo amostral de CV 3 (150 dias) os detritos já 

estavam em um estágio de decomposição em que compostos mais refratários estão disponíveis 

na matéria orgânica, mas em diferentes proporções – já que os detritos fornecidos aos 

microcosmos eram de qualidades distintas. O efeito estabilizador da diversidade de detritos se 

torna significativo em CV 4, mostrando que os 30 dias dados entre as amostragens que geraram 

os valores de CV 3 e CV 4 foi importante para que as diferenças entre as qualidades dos detritos 

fossem ainda mais evidenciadas. 

 Bianchini (1999) mostrou que Eugenia sp. possui um conteúdo de frações lábeis de 

32,7% e conteúdo de frações refratárias de 67,3%, enquanto que Cyperus sp. possui um conteúdo 

de frações lábeis de 11,4% e conteúdo de frações refratárias de 88,6%. Apesar de não terem sido 

encontradas na literatura informações semelhantes para Clusia hilariana, através dos atributos 

foliares dessa espécie, é possível se inferir que essa possui um menor conteúdo de frações lábeis 

e um maior conteúdo de frações refratárias do que Cyperus sp.Portanto, as qualidades dos 

detritos presentes nos tratamentos de diversidade apresentavam   a seguinte ordem: C3 > C4 > 

CAM. 

 Ao longo do tempo, a taxa de decomposição dos detritos foliares tende a diminuir porque 

há, inicialmente, uma degradação preferencial dos compostos mais palatáveis e, com o passar do 

tempo, esses compostos vão se tornando menos abundantes, estando disponíveis para a 
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decomposição aqueles menos palatáveis, mais recalcitrantes (Don & Kalbitz, 2005; Kleber, 

2010). Sollins et al. (1996) propõem a expressão “degradação seletiva” para descrever a 

preferência dos organismos, associados ao processo de decomposição, em degradar os 

compostos menos recalcitrantes e, assim, aumentam gradativamente a média de recalcitrância 

dos materiais ainda não respirados.  Com o aumento da diversidade, aumenta-se a qualidade do 

pool de detritos disponíveis para serem decompostos, de modo que, nas policulturas, o detrito 

CAM sempre se encontra associado a C3 e/ ou C4, mais lábeis – o mesmo é válido para C4, 

associado à C3. Uma maior diversidade de detritos representa uma variedade maior de recursos a 

serem explorados, garantindo o funcionamento do ecossistema (decomposição, ciclagem de 

nutrientes e, consequentemente, produção primária) mesmo na presença de marcantes flutuações 

ambientais.  

       6.2.2. Estabilidade (coeficiente de variação) calculada com base nas amostragens 

temporais das concentrações de CO2 de um mesmo microcosmo 

 As amostragens do CO2no mesmo microcosmo foram feitas em quatro tempos amostrais 

(90, 120, 150 e 180 dias) eos valores mensurados geraram um valor de CV. Os valores de CV e, 

portanto, a estabilidade ecossistêmica, foram afetados positivamente pelo cenário de chuva e 

negativamente pela interação entre os cenários de chuva e a diversidade de detritos – com 

exceção do cenário MA, que foi afetado positivamente pela interação destes fatores. Não foi 

encontrado nenhum efeito exclusivo da diversidade de detritos sobre a estabilidade 

ecossistêmica. 

 O efeito positivo do cenário de chuva sobre o CV da concentração de CO2 e, 

consequentemente, o seu papel condicionante de uma menor estabilidade ecossistêmica foi, 

possivelmente, ocasionado pelos eventos de seca e pelo efeito físico da queda da água sobre o 



82 

 

ambiente lêntico. Muitos organismos aquáticos possuem estratégias de dormência, que os 

permitem permanecer vivos, porém inativos, no ambiente quando este se torna desfavorável 

(Hairston, 1996; Rengefors et al., 1998), todavia, essa mesma estratégia não é encontrada nos 

outros organismos associados às bromélias-tanque, como os macroinvertebrados 

aquáticos.Todavia, esses organismos apresentam estratégias de sobrevivência durante os 

períodos desfavoráveis, totalmente determinadas pelas características das espécies (Verberk et 

al., 2008). 

 É bem estabelecido na literatura que há uma relação positiva entre o tamanho corporal e a 

taxa metabólica do indivíduo, de modo que, organismos maiores tendema ter uma taxa 

respiratória maior (Gilloly et al., 2001). Assim, com a perda de certas espécies 

macroinvertebrados ou alterações em suas respectivas abundâncias, a parcela da concentração de 

CO2 referente à respiração desses organismos seria extremamente afetada. A perda das espécies 

associadas aos microcosmos, no entanto, dá-se de maneira condicionada ao pool inicial de 

espécies que estavam nele presentes, que por sua vez, depende da escolha do local de ovoposição 

da progenitora e sobrevivência dos indivíduos ovopositados (Yanoviak, 2001; Marino et al., 

2013). A variabilidadecaracterística da comunidade de macroinvertebrados em bromélias-tanque 

na área de estudo (Marino et al., 2013) aliada ao distúrbio ambiental gerado pela manipulação da 

precipitação, traduz-se em uma maior variabilidade e, dessa forma, tem-se o efeito positivo do 

cenário de chuva sobre o CV da concentração de CO2, gerando uma menor estabilidade 

ecossistêmica. Apesar desse efeito, com um aumento da diversidade de detritos, houve uma 

diminuição nos valores do CV da concentração de CO2, contrabalanceando o efeito negativo dos 

cenários de chuva. 
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 O aumento na diversidade de detritos representa uma maior diversidade de recursos a 

serem explorados pelos organismos detritívoros, na base da teia trófica bromelícola (Frank, 

1983; Paoletti et al., 1991). De acordo com a hipótese da diversidade de recursos (Hutchinson, 

1959), assumindo-se que os consumidores, com algum nível de especialização, competem por 

recursos, uma maior diversidade de recursos deve promover maiores oportunidades de 

diversificação de nicho e a coexistência de vários consumidores (Jetz et al., 2009). Sendo assim, 

os tratamentos submetidos às policulturas de detritos possuem uma maior diversidade de 

recursos a serem explorados pelas comunidades associadas ao processo de decomposição e, por 

um efeito bottom-up, essa maior diversidade de recursos no nível basal da teia trófica é refletida 

nos níveis tróficos superiores. Os ambientes com maior diversidade de detrito, portanto, 

consistiam em ambientes com uma maior variedade de recursos, propiciando maiores densidades 

populacionais para os organismos e, assim, aumentando a probabilidade de sobrevivência após 

distúrbios causados por mudanças na precipitação. Por essas razões, associada ao cenário de 

chuva, a diversidade de detrito foi capaz de aumentar a estabilidade ecossistêmica. Entretanto, 

esse mesmo padrão não foi observado nas unidades experimentais submetidas ao cenário de 

chuva MA. 

 No cenário de chuva MA, os microcosmos recebiam, a cada 15 dias, 50 mm de chuva – o 

que equivale a 2 litros de água. Considerando-se que as bromélias-tanque utilizadas neste 

trabalho possuíam, em média, aproximadamente 830 mL de volume máximo de água suportado, 

o volume de precipitação recebido pelos microcosmos gerava o extravasamento do conteúdo da 

bromélia. Esse extravasamento da água da bromélia em função da chuva promove a “lavagem” 

das comunidades associadas, isto é, os organismos que não possuem a capacidade de se 

prenderem em alguma estrutura da planta ou aos detritos, são carreados pela água da chuva, 
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deixando os tanques da planta. Apesar do cenário HC receber o mesmo volume de água que o 

cenário MA, ele era dividido em dois dias: 25 mm em um dia (1 litro), e 25 mm no outro. Esse 

intervalo de tempo dado entre as regas pode ter sido suficiente para o que o sol pleno e extremo 

calor da restinga possibilitassem a evaporação de um volume representativo da rega do primeiro 

dia. Portanto, ao ser regada novamente no dia seguinte, o volume de água presente na bromélia já 

não correspondia àquele do dia anterior, de modo que, a lavagem das comunidades associadas 

não se dava de maneira tão intensa. Por outro lado, o cenário HA, que recebia o dobro do volume 

de chuva que MA, também em um só dia, mas o outro evento de chuva só acontecia no mês 

seguinte, ou seja, a lavagem da comunidade se dava de maneira menos freqüente. 

       6.2.3. Efeito estabilizador da diversidade de detritos 

 Em ambas as abordagens sobre estabilidade ecossistêmica adotadas neste trabalho, seja a 

considerando como o inverso dos valores dos coeficientes de variações das concentrações de 

CO2 calculadas entre réplicas do mesmo tratamento ou a partir de amostragens temporais de um 

mesmo microcosmo, notou-se um efeito similar da diversidade de detritos: sua capacidade de 

reduzir a variação na variável-resposta em um ambiente em constante alteração. Esse padrão 

encontrado se enquadrada, perfeitamente, na “hipótese do seguro” (insurance hypothesis), que 

propõe que aumentos na biodiversidade garantem os ecossistemas contra declínios em seu 

funcionamento gerados por flutuações ambientais (McNaughton, 1977; Yachi & Loreau, 1999). 

Quando espécies que respondem de maneira diferenciada às condições ambientais estão 

presentes na comunidade, a contribuição de algumas espécies para os processos ecossistêmicos 

tende a diminuir enquanto outras aumentam, quando o ambiente muda e, por isso, um aumento 

na diversidade de espécies pode reduzir a variabilidade dos processos ecossistêmicos (Yachi & 

Loreau, 1999). Porém, como dito anteriormente, esse efeito requer como condição as diferentes 
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respostas das espécies existentes na comunidade e, quando as espécies são funcionalmente 

redundantes no desempenho de certo processo ecossistêmico em um dado tempo, estas devem 

exibir complementaridade temporal (Loreau, 2000). De certa forma, esses conceitos estão 

relacionados com os atributos funcionais de cada espécies. Há um crescente consenso na 

literatura de que os efeitos da diversidade de espécies estão mais relacionados com as 

características das espécies associadas do que com a riqueza per se (Díaz & Cabido, 2001).   

 Em 2001, ao realizarem um levantamento bibliográfico de estudos que continham 

evidência empíricas da relação entre processos ecossistêmicos e diferentes componentes da 

diversidade (riqueza, riqueza funcional e composição funcional) de plantas, Díaz & Cabido 

mostraram que, os efeitos dos detritos foliares sobre os processos ecossistêmicos são 

determinados, em sua maioria, pelas características funcionais das espécies presentes. Como, 

neste trabalho, a escolha dos detritos foliares se deu em função de suas características morfo-

estruturais discrepantes – utilizadas como uma inferência sobre a labilidade de cada um –, 

acredita-se que, tanto o efeito da diversidade de detritos encontrados em CV 3 e CV 4 quanto o 

seu efeito interativo com o cenário de chuva em CV, foram condicionados pelas diferenças 

funcionais e, portanto, à baixa redundância funcional existente entre as espécies de detritos 

escolhidas. Sendo assim, apesar dos resultados encontrados apontarem o efeito positivo da 

diversidade de espécies sobre a estabilidade ecossistêmica e, dessa forma, corroborarem a 

“hipótese do seguro”, esse efeito, possivelmente, só foi encontrado devido às características 

discrepantes existentes entre os detritos foliares utilizados. 
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       6.2.4. Comparações entre as abordagens utilizadas sobre o conceito de 

estabilidade  

 No presente estudo, a estabilidade ecossistêmica tem sido considerada como sendo 

inversamente proporcional às variações nas concentrações de CO2 dissolvido no ambiente 

aquático, sendo inferida através dos valores dos coeficientes de variações. A variabilidade de 

dada propriedade ecossistêmica está estreitamente relacionada ao conceito de previsibilidade 

ecossistêmica, que tem sido, tradicionalmente, considerada como sendo inversamente 

proporcional às variações temporal e/ou espacial nas propriedades ecossistêmicas (McGrady-

Steed et al., 1997). Na definição de previsibilidade (predictability), está implícita a necessidade 

de um acompanhamento da progressão temporal do ecossistema estudado e, somente a segunda 

forma de se tratar a estabilidade ecossistêmica proposta neste trabalho, na qual se considera as 

variações temporais de uma mesma unidade experimental, segue esse conceito stricto sensu. 

Entretanto, a caracterização da previsibilidade a partir do comportamento das propriedades 

ecossistêmica de réplicas do mesmo tratamento (response predictability) tem sido mostrada com 

uma perspectiva pouco explorada e que pode ajudar a entender melhor os efeitos ecológicos dos 

distúrbios ambientais (Murphy & Romanuk, 2012; 2014).  Considerando-se a alta variabilidade 

associada às medidas de CO2 nos ecossistemas aquáticos, devido à ampla gama de processos que 

atuam na sua produção e consumo (Johnson et al., 2010),  o comportamento entre réplicas pode 

fornecer um panorama mais informativo, no que tange à busca por padrões gerais, do que a 

avaliação temporal da variabilidade de um mesmo ecossistema. 
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 6.3. Limitações do trabalho 

 Uma das grandes limitações de se trabalhar com a utilização de microcosmos naturais 

visando o funcionamento do ecossistema aquático, é poder destrutivo que algumas amostragens 

podem oferecer tanto sobre a viabilidade do ambiente quanto sobre as comunidades associadas. 

A espécie Neoregelia cruenta tem uma capacidade máxima de armazenamento de água de, em 

média,638 mL ± 448,4 (Cogliatti-Carvalho et al., 2010) e, por isso, a amostragem de parâmetros 

limnológicos, que necessitam de alíquotas da água, ficam comprometidos. Esse quadro,foi 

especialmente agravado durante o desenvolvimento deste trabalho, no qual, muitas vezes, as 

bromélias estavam sujeitas a eventos de seca durante a manipulação da precipitação. As de 

volumes de água da bromélia durante um experimento como este, no qual se espera a 

colonização dos microcosmos, pode prejudicar o desenvolvimento das comunidades associadas, 

removendo uma porção representativa demicroorganismos, algas, microinvertebrados e náides de 

insetos, por exemplo. Dessa forma, durante a amostragem temporal das concentrações de CO2, 

tem-se apenas a turbidez da água. Adicionalmente, a coleta de todos os macroinvertebrados 

encontrados nas bromélias só pode ser feita com a remoção da planta do solo e dissecação da 

mesma, o que compromete a viabilidade experimental. Por essas razões, não se pode dizer que a 

relação entre os parâmetros bióticos e abióticos sobre a concentração CO2 mostrada neste 

trabalho foi mantida durante todo o tempo experimental. 

 As amostragens da concentração do gás na água foram feitas somente durante o dia. 

Sabendo-se que a bromélia interage com a água presente em seus tanques, realizando trocas de 

gases e íons e que, nesse momento do dia, tanto a unidade experimental quanto os produtores 

primários associados estão realizando fotossíntese, acredita-se que, por estarem aptos a 

removerem CO2 da água dos tanques, e estesinfluenciaram as medidas realizadas. Portanto, caso 
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fossem realizadas amostragens também no período noturno, as concentrações de CO2 

mensuradas poderiam ser maiores. Assim, os dados apresentados neste restritos a somente um 

momento do dia. 

 Devido às limitações logísticas, os coeficientes de variações foram calculados a partir de 

poucas amostragens temporais. Muitos trabalhos que visavam avaliar a dinâmica do CO2 em 

ecossistemas aquáticos continentais se restringiram a amostragens pontuais da amostragem do 

gás, porém, sabe-se que, devido à natureza variada e dinâmica desse gás, é muito importante a 

realização de medições contínuas (Johnson et al., 2010). Apesar do número limitado de 

amostragens temporais, o presente estudo tem como diferencial o alto número de ecossistemas 

naturais amostrados e replicados. Portanto, apesar da limitação da compreensão da variação 

temporal na concentração de CO2, a replicação dos ambientes propiciou uma maior acurácia nas 

medidas realizadas ao viabilizar o cálculo das médias e desvios padrões associados. 

 

 6.4. Conclusões 

 Os ecossistemas bromelícolas são supersaturados em CO2 em relação à atmosfera, 

podendo alcançar concentrações equivalentes àquelas encontradas em ambientes conhecidos pela 

emissão desse gás na atmosfera. No presente trabalho, foi observado que as concentrações de 

CO2 amostrada ao longo dos quatro tempos amostrais foram afetadas de maneira positiva pelo 

cenário de chuva e, negativamente, pelo tempo. O efeito do cenário de chuva pode ser explicado 

de acordo com o trabalho de Kotowska & Werner (2013), que mostraram que a chuva representa 

um estímulo à produção de CH4 e, considerando-se que há alta redundância na dinâmica desses 

gases, este trabalho mostra que este mesmo resultado é aplicável à dinâmica do CO2 frente aos 

eventos de chuva. Acredita-se que o tempo afetou negativamente as concentrações de CO2 por 
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favorecer o estabelecimento dos produtores primários e por haver uma diminuição na labilidade 

do carbono orgânico dissolvido disponível nos microcosmos. A última amostragem temporal 

(aos 180 dias) pôde ser relacionada a outros parâmetros abióticos e bióticos amostrados nas 

unidades experimentais como, por exemplo, a comunidade de macroinvertebrados. A 

concentração final de CO2 foi influenciada negativamente pela temperatura, concentração de 

clorofila e pela abundância do predador de topo. A temperatura reduziu a concentração do gás na 

água por aumentar a solubili dade do gás na fase aquática e, portanto, estimular a sua emissão 

para a atmosfera, enquanto que o efeito da concentração de clorofila está relacionado à atividade 

fotossintetizante dos produtores primários, que consomem CO2 durante o dia (período em que a 

amostragem foi realizada). Já o efeito negativo da abundância do predador-de-topo está 

relacionado ao controle top-down da comunidade exercido por eles. Ao predarem os 

consumidores primários, os predadores-de-topo viabilizam uma biomassa maior de produtores 

primários, o que se reflete em uma maior produtividade primária e, consequentemente, uma 

maior remoção de CO2 da coluna d’água quando indivíduos desse nível trófico se encontram 

presentes no ambiente. O fator que influenciou positivamente a concentração de CO2 nos 

microcosmos foi a abundância de náidades de Dipteras da família Culicidae. Por serem 

organismos filtradores, os culicídeos reduziram a abundância de algas no ambiente e, assim, 

viabilizaram maiores concentrações de CO2 na coluna d’água.  

   A estabilidade ecossistêmica, considerada como o inverso dos coeficientes de variações 

das concentrações de CO2, foi tratada sob duas abordagens: considerando-se o comportamento 

da variável-resposta entre as réplicas do mesmo tratamento e utilizando a progressão temporal da 

variável resposta em uma mesma unidade experimental. Na primeira abordagem, encontrou-se 

um aumento na importância relativa do efeito estabilizador da diversidade de detritos ao longo 
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do tempo. Possivelmente, esse efeito foi alcançado devido aos contrastes existentes entre os 

detritos foliares manipulados, havendo uma degradação preferencial dos compostos mais 

palatáveis e, com o passar do tempo, esses compostos vão se tornando menos abundantes, 

estando disponíveis para a decomposição aqueles menos palatáveis, mais recalcitrantes. O efeito 

do cenário de chuva se deu pontualmente, sendo observado somente em CV 2 (coeficientes de 

variações calculados com base nas concentrações de CO2 das réplicas do mesmo tratamento 

amostradas aos 120 dias de experimento). Isso se deve ao fato de que, nesse tempo amostral, a 

manipulação da precipitação começou a exercer um forte filtro ambiental sobre as comunidades 

associadas às bromélias-tanque, selecionando os organismos que estariam presentes a partir de 

então – a amostragem de CO2 aos 90 dias se deu apenas 5 dias após o início da manipulação da 

chuva.  De acordo com a segunda abordagem proposta, os coeficientes de variações da 

concentração de CO2 foram afetados positivamente pelo cenário de chuva e negativamente pela 

interação entre os cenários de chuva e a diversidade de detritos – com exceção de um único 

cenário de chuva (MA). Acredita-se que o efeito positivo do cenário de chuva e, 

consequentemente, o seu papel condicionante de uma menor estabilidade ecossistêmica foi 

ocasionado pelos eventos de seca e pelo efeito físico da queda da água sobre o ambiente lêntico 

e, o efeito negativo da interação entre o cenário de chuva e a diversidade de detritos, deu-se pela 

maior diversidade recursos a serem explorados pelos organismos detritívoros mesmo com a 

ocorrência de eventos extremos de precipitação.  

 Mesmo com a utilização de diferentes métricas na abordagem da estabilidade 

ecossistêmica, o efeito estabilizador da diversidade de detritos foi notado em ambas. Portanto, 

este estudo constitui mais uma evidência empírica que corrobora a “hipótese do seguro” 

(insurance hypothesis), porém, com o diferencial de se avaliar o papel da biodiversidade frente a 
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mudanças ambientais promovidas por um novo contexto climático emergente. O conhecimento 

que se tem sobre os efeitos dos eventos de seca nos ecossistemas aquáticos está fundamentado, 

basicamente, em fenômenos oportunísticos (Lake, 2000; 2003). Alguns autores consideram 

impossível a manipulação experimental em nível ecossistêmico como uma ferramenta para a 

investigação das oscilações entre as condições úmida e seca no funcionamento dos ecossistemas 

aquáticos (Townsend, 1989; Boulton, 2003). Contudo, neste trabalho, foi mostrado que essa 

manipulação é possível ao utilizar ecossistemas-modelo adequados para tal, como as bromélias-

tanque. Aliado a essa abordagem experimental, este estudo se detém no entendimento da 

dinâmica do CO2 em um ecossistema aquático continental que representa uma importante fonte 

de recurso hídrico para os organismos de restinga, um ambiente onde há grande restrição desse 

recurso (Cogliatti-Carvalho et al., 2010).  
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Anexo 1. Valores das concentrações de CO2 (em ppm) aos 90 dias de tempo experimental. 

 

Réplica Cenário de chuva Identidade do detrito 

  

C3 C4 CAM C3C4 C3CAM C4CAM C3C4CAM 

1 AMB 3355,71 649,31 1518,03 1547,76 4641,35 3419,89 3212,13 

2 AMB 1959,80 3875,77 3632,26 5016,17 4938,69 3112,60 1732,26 

3 AMB 6108,64 1893,03 12352,02 993,72 13835,91 5066,72 3111,83 

4 AMB 6411,43 7905,69 2077,49 5749,13 2442,80 3687,67 3103,29 

5 AMB 4622,81 5040,00 1745,94 2649,59 2622,36 8418,37 3791,69 

1 MC 4825,55 2058,40 4201,97 2869,16 3187,64 2549,64 2701,44 

2 MC 1002,05 2302,33 3730,64 2106,84 3156,78 1035,37 1569,62 

3 MC 2423,56 4807,18 5522,12 4701,92 4444,83 3002,06 1960,00 

4 MC 3810,65 855,40 2913,58 2988,69 1955,99 399,37 2764,94 

5 MC 3798,71 1721,47 5198,55 2847,72 3630,14 4148,01 2447,30 

1 HC  -  2026,18 1435,79 3123,72 1108,59  -  3578,80 

2 HC 4101,15 847,14 2412,92 1008,58 1062,14 3340,59 5142,08 

3 HC 5362,34 4510,67 4453,85 3425,48 3531,06 1503,70 2699,43 

4 HC 3643,49 2234,34 3141,39 6663,90 3254,99 9654,39 2467,18 

5 HC 4244,70 2721,71 2324,70 4214,11 3212,72 1064,67 2888,65 
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Réplica Cenário de chuva Identidade do detrito 

1 MA 8174,45 1978,71 4218,24 2039,41 3209,10 6656,89 39817,54 

2 MA 4003,58 5761,47 4905,42 5510,24 7275,86 6200,15 4001,40 

3 MA 3679,19 4598,37 2877,97 6219,68 5624,10 3281,04 5553,09 

4 MA 5749,70 1575,15 2909,19 5840,00 3878,49 3532,25 7933,09 

5 MA 5090,54 2010,28 11708,73 5794,71 5263,88 3553,27 11195,50 

1 HA 2469,19 3715,09 3438,24 6292,60 3888,80 874,33 5192,84 

2 HA 6218,32 5318,71 4213,48 3874,80 3617,33  -  2415,90 

3 HA 4967,65 1318,99 3772,45 5645,52 7404,66 3685,59 6499,36 

4 HA 5148,57  -  5005,56 6051,58 2358,74 4718,93 4123,31 

5 HA 2196,28 3457,86 4235,47 5069,11 2913,37 9114,49 3571,33 
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Anexo 2. Valores das concentrações de CO2 (em ppm) aos 120 dias de tempo experimental. 

 

Réplica Cenário de chuva Identidade do detrito 

  

C3 C4 CAM C3C4 C3CAM C4CAM C3C4CAM 

1 AMB 2786,21  -   -  2683,89 7056,48 4768,81  -  

2 AMB  -  4973,72 4618,99 4679,27 8937,98  -  2856,28 

3 AMB 2302,91 4735,92 5771,97 3425,71 5857,22 3393,38 1487,62 

4 AMB 3617,22 6173,80 5400,30 5647,80 2272,18  -  3050,48 

5 AMB 4568,93  -  4771,47  -   -   -   -  

1 MC 6924,14 3903,88 8743,21 2898,64 4265,78 3956,98 3853,24 

2 MC 4258,36 6224,71 2480,96 5290,79 5783,59 2093,14 6386,24 

3 MC 3777,17 4219,60 3740,73 8354,97 5503,55 5285,70 9257,09 

4 MC 7928,64 6064,70 9232,81 4624,36 4587,54 5826,36 6158,40 

5 MC 4382,65 3454,49 6885,62 2697,77 3670,16 9478,71 5892,97 

1 HC 10155,10 3814,96 1668,43 1761,26 1841,42  -  4454,26 

2 HC 8349,40 2287,36 4587,12 6290,06 6614,73 7963,09 1645,72 

3 HC 12881,05 8997,97 13685,02 10213,19 7816,04 5015,89 3112,35 

4 HC 3042,04 7113,29 13306,76  -  10896,82 8499,70 6440,97 

5 HC 4859,24 6794,82 7122,76 8310,01 10108,41 8154,66 5361,57 
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Réplica Cenário de chuva Identidade do detrito 

1 MA 1706,60 2416,50 3931,59  -  3930,70 3971,41 2708,80 

2 MA 2912,98 3427,51 3138,36 2954,69 4726,70 5451,33 6172,27 

3 MA 3730,25 3244,48 4357,85 4000,38 3442,27 6495,25 4251,54 

4 MA 5654,12  -  3051,29 4679,59 1703,01 7450,91 5686,56 

5 MA 4559,37 3182,37 7692,21 4140,97 2546,52 2777,31 4344,31 

1 HA 1214,20 3634,84 1924,21 4162,86 2833,72 2159,39 1724,03 

2 HA 2030,70 5421,42 9429,28 2624,02 2575,18  -  4651,66 

3 HA 2185,06 584,32 3525,23 3521,62 3957,75 4324,51 5924,61 

4 HA 5060,05  -  2282,42 7583,25 5265,69 3709,95 7040,00 

5 HA 976,35 2412,00 4887,79  -  3690,44 4475,94 4447,97 
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Anexo 3. Valores das concentrações de CO2 (em ppm) aos 150 dias de tempo experimental. 

 

Réplica Cenário de chuva Identidade do detrito 

  

C3 C4 CAM C3C4 C3CAM C4CAM C3C4CAM 

1 AMB 1208,28 1111,21 717,63 1092,41 3018,71 2900,67 3116,46 

2 AMB 2046,31 4744,07 4963,63 3978,56 2736,09 1178,86 1590,05 

3 AMB 3288,50 4024,04 8077,32 4058,07 1158,74 5832,56 1286,35 

4 AMB 3779,98 6936,03 2400,70 1701,77 1866,86 4409,30 2461,83 

5 AMB 2773,27 3743,18 5081,15 3197,50 4309,15 2631,20 3150,42 

1 MC 2837,69 3698,74 5140,99 844,82 5687,87 3061,05 2542,09 

2 MC 515,32 3041,51 1044,86 4518,59 4065,43 1797,66 7159,23 

3 MC 3151,29 3926,71 3329,03 3814,65 7216,11 3297,87 3205,05 

4 MC 4018,44 4662,41 2669,65 6329,41 11674,69 5030,08 4219,89 

5 MC 5938,47 4291,01 8907,23 3322,98 7069,66 3964,73 7877,31 

1 HC 2556,94 2172,72 838,22 1484,73 1082,23 - 4245,21 

2 HC 8201,43 1284,30 1998,43 5220,96 4109,61 3217,64 1141,22 

3 HC 21338,42 2924,61 4192,34 7487,45 2078,78 1371,10 - 

4 HC 1139,91 4339,90 4384,13 3948,47 4273,18 4641,93 1987,03 

5 HC 2652,64 3742,38 1538,74 4304,29 5886,62 2481,57 4205,75 
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Réplica Cenário de chuva Identidade do detrito 

1 
MA 2808,67 3008,96 2904,54 1086,32 4129,23 2764,66 2561,34 

2 MA 7161,42 6984,42 2447,23 3295,03 4545,65 2776,79 3159,86 

3 MA 2431,02 6033,36 3862,45 - 4309,00 9044,28 4131,75 

4 MA 5468,86 1397,80 1621,64 3613,32 1192,20 2023,57 3457,22 

5 MA 3515,46 3193,02 6295,80 4628,02 2417,62 2071,94 3480,23 

1 HA 1762,21 3265,62 9166,86 3150,98 8867,37 2493,34 4133,87 

2 HA 16014,68 10297,83 4346,92 2399,11 3433,48 - 10275,95 

3 HA 3903,89 - 5377,65 6923,92 3608,40 11301,18 9779,16 

4 HA 5836,32 - 2351,18 3494,32 8658,40 2747,67 4450,81 

5 HA 8162,09 3486,28 4637,03 3477,66 3548,68 3702,79 3873,96 
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Anexo 4. Valores das concentrações de CO2 (em ppm) aos 180 dias de tempo experimental. 

 

Réplica Cenário de chuva Identidade do detrito 

  

C3 C4 CAM C3C4 C3CAM C4CAM C3C4CAM 

1 AMB 5953,26 740,59 443,01 3619,13 3964,44 - 2158,57 

2 AMB 2185,51 3703,62 2437,21 3027,03 2898,92 5549,30 2007,60 

3 AMB 543,60 7499,39 5922,75 3106,86 6498,43 2131,52 717,02 

4 AMB 1891,66 3543,56 2495,60 4123,94 3430,95 3223,97 1136,20 

5 AMB 3029,71 4608,56 4525,58 1427,25 3355,96 1632,29 - 

1 MC 585,50 696,10 1279,39 366,61 1545,44 992,20 - 

2 MC 212,45 860,80 192,71 771,65 953,93 403,42 1790,38 

3 MC 1009,01 450,72 670,99 1240,34 1534,76 1186,26 1031,62 

4 MC 1556,38 1207,83 623,77 2173,29 1466,89 1879,22 853,75 

5 MC - 1121,66 1186,44 179,15 1977,20 1015,51 1431,37 

1 HC 5170,68 4817,94 1504,64 509,16 477,20  -  1891,30 

2 HC 3524,83 444,49 1526,76 - 2996,43 5439,96 - 

3 HC 4596,35 1124,19 3030,57 5738,04 1684,34 1249,27 - 

4 HC 607,62 2949,99 2785,56 2853,67 2822,70 3153,58 1456,57 

5 HC 1845,25 1928,38 1269,34 4265,18 847,09 2047,23 3036,69 
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Réplica Cenário de chuva Identidade do detrito 

1 MA - 700,95 961,82 - 902,44 622,88 - 

2 MA 5073,13 5472,43 3790,21 2594,71 3688,90 2174,03 3114,65 

3 MA 300,25 4252,28 1777,03 - 1003,78 1179,15 1160,78 

4 MA 6109,06 - 2066,97 1344,77 2213,99 994,14 4735,29 

5 MA 2593,52 960,73 4041,39 1587,99 - 817,86 1635,61 

1 HA 961,77 1846,80 3955,62 3630,23 1631,03 6945,89 4364,03 

2 HA 3192,37 5254,28 2575,06 3158,68 2208,29 - 5178,51 

3 HA 2483,04 - 4354,35 3372,30 3467,76 3469,62 6047,59 

4 HA 4006,34 - 2212,96 3156,20 2604,09 4728,70 3140,94 

5 HA 490,82 2298,22 4531,61 2114,43 3502,78 3973,84 5566,14 
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Anexo 5. Coeficientes de variação calculados entre as cinco réplicas do mesmo 

tratamento,em diferentes  

 tempos amostrais: CV 1 = 90 dias,CV 2 = 120 dias,CV 3 = 150 dias e CV 4 = 180 

dias. 

 Identidade do detrito Cenário de chuva CV 1 CV 2 CV 3 CV 4 

C3 AMB 41.68 29.97 38.83 74.10 

C3 MC 46.77 33.90 59.73 68.68 

C3 HC 16.82 50.48 116.53 60.42 

C3 MA 33.51 40.74 46.59 74.00 

C3 HA 42.21 71.10 77.04 66.53 

C4 AMB 72.96 14.56 50.90 60.35 

C4 MC 27.55 26.86 15.65 35.70 

C4 HC 54.04 46.59 42.06 75.96 

C4 MA 58.87 14.55 56.05 83.70 

C4 HA 47.60 67.60 70.34 59.07 

CAM AMB 107.75 10.50 66.32 66.74 

CAM MC 22.36 48.27 71.21 56.39 

CAM HC 40.92 65.82 61.98 40.45 

CAM MA 69.00 42.88 52.44 52.76 

CAM HA 14.27 68.89 48.23 30.12 

C3C4 AMB 42.21 32.01 47.99 33.13 

C3C4 MC 62.98 47.93 52.89 84.33 

C3C4 HC 55.42 54.60 48.39 66.60 

C3C4 MA 33.83 18.29 47.28 35.97 

C3C4 HA 17.89 48.46 45.09 18.70 

C3CAM AMB 47.60 46.57 45.71 35.51 
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C3CAM MC 30.92 18.37 39.68 24.34 

 Identidade do detrito Cenário de chuva CV 1 CV 2 CV 3 CV 4 

      C3CAM HC 50.83 48.00 54.67 64.22 

C3CAM MA 31.45 36.08 43.87 66.69 

C3CAM HA 48.95 29.03 51.00 30.20 

C4CAM AMB 14.27 23.83 52.57 55.57 

C4CAM MC 67.94 51.25 34.69 48.28 

C4CAM HC 101.95 21.74 46.85 61.26 

C4CAM MA 35.31 36.01 80.01 52.22 

C4CAM  HA 74.40 28.86 82.83 32.10 

C3C4CAM AMB 25.37 34.56 36.97 45.99 

C3C4CAM MC 24.74 30.61 47.76 32.82 

C3C4CAM HC 32.24 44.74 54.41 38.35 

C3C4CAM MA 108.39 29.38 16.96 60.62 

C3C4CAM HA 35.76 41.88 49.66 23.49 
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Anexo 6.  Coeficientes de variação calculados com base nas amostragens temporais de cada 

unidade experimental. 

Réplica Cenário de chuva Identidade do detrito 

  

C3 C4 CAM C3C4 C3CAM C4CAM C3C4CAM 

1 AMB 59.33 29.34 62.55 50.96 36.92 26.09 20.59 

2 AMB 5.52 14.53 28.98 21.05 59.17 66.76 27.7 

3 AMB 76.04 51 38.19 45.87 76.6 40.53 62.23 

4 AMB 47.51 30.46 50.05 43.86 26.53 15.83 37.54 

5 AMB 26.25 14.79 38.21 37.38 24.66 86.67 13.06 

1 MC 71.51 58.25 63.56 76.21 47.62 47.08 23.59 

2 MC 124.87 72.96 83.93 66.13 57.63 57.26 70 

3 MC 45.96 58.73 60.43 65.01 51.01 52.57 95.88 

4 MC 61.14 80.37 96.53 45.7 95.63 78.25 64.17 

5 MC 23.5 55.77 59.11 62.51 52.35 75.75 67.92 

1 HC 64.76 41.93 26.61 62.75 49.52 - 32.81 

2 HC 42.81 65.18 51.43 66.91 62.72 44.66 82.44 

3 HC 70.76 76.77 77.84 42.65 74.31 79.81 10.05 

4 HC 69.38 51.8 84.38 43.7 71.02 47.59 73.61 

5 HC 40.96 56.16 89.52 38.4 79.22 93.12 29.79 

1 MA 81.8 48.33 49.06 43.12 48.66 71.83 142.84 

2 MA 37.84 27.28 29.28 36.58 30.55 47.55 34.84 

3 MA 63.37 25.46 35.45 30.71 54.14 69.42 49.21 

4 MA 4.68 8.44 28.31 49.44 51.85 80.92 34.64 

5 MA 28.19 45.88 43.34 43.95 47.15 50.39 80.88 

1 HA 41.69 27.87 68.18 32.15 73.82 84.84 38.69 

2 HA 92.52 37.79 57.77 21.77 22.84 - 58.97 

3 HA 38.24 54.59 19.35 35.36 40.67 65.93 25.88 
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Réplica Cenário de chuva Identidade do detrito 

         
4 HA 15.07 - 46 41.71 62.18 23.85 35.48 

5 HA 119.87 22.19 5.91 41.61 10.05 48 20.15 
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