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Resumo
A argumentação é tema amplamente analisado no ensino de ciências, porém não temos
muitas informações de como o cientista é formado no que diz respeito à argumentação na produção
de textos científicos. Desenvolvemos uma ferramenta que permite extrair a estrutura argumentativa
de um artigo científico e analisamos uma disciplina de ecologia de campo para entender como os
alunos argumentam em textos científicos. A Ferramenta do Argumento Central (CAF) foi inspirada
em ferramentas de análise do raciocínio científico e análises da argumentação no ensino de ciências.
Em CAF, o texto científico é resumido em oito elementos: Pergunta, Hipótese, Suporte da Hipótese,
Previsão, Suporte da Previsão, Conclusão, Suporte da Conclusão e Contra-argumento. Cada
elemento tem de um a três parâmetros que guiam a análise dos elementos, podendo ser avaliados
como insuficiente ou suficiente. Acompanhamos a disciplina Ecologia da Mata Atlântica, lecionada
como parte do programa de pós-graduação em Ecologia da Universidade de São Paulo. A disciplina
nos três anos de coleta de dados contou com aula iniciais, projetos realizados em grupo e projetos
individuais que eram reportados em manuscritos científicos desenvolvidos pelos alunos. As
diferentes análises realizadas nesta tese nos levam a concluir que os alunos são capazes de
apresentar alguns dos elementos argumentativos do texto científico desde as primeiras versões dos
manuscritos desenvolvidos, mas que há elementos do argumento central do texto que os alunos
falham em apresentar mesmo após a realização do curso. Há estratégias bem sucedidas na disciplina
associadas aos elementos que apresentaram melhora durante o curso. Professores usam estratégias
didáticas que foram bem sucedidas para ensinar aos alunos alguns dos elementos. Estratégias
similares deveriam ser utilizadas para elementos para os quais não houve melhora mesmo após o
curso.
Palavras chave: Ensino Superior, Escrita Científica, Curso de Campo, Argumentação, Ecologia

Abstract
Argumentation is a widely analysed topic in science education research, but there is little
information about scientists’ education related to the argumentation in scientific writing activity.
We developed a framework that allows us to depict the argumentative structure of a scientific
article and we analysed a field course in ecology to understand how students argue in scientific
texts. The Central Argumentative Framework (CAF) was inspired in frameworks to analyse
scientific reasoning and argumentation analysis in science education. With CAF the scientific text is
summarized in eight elements: Research Question, Hypothesis, Support to Hypothesis, Prediction,
Support to Prediction, Main Conclusion, Support to Conclusion, and Counterargument. Each
element has one to three parameters used to guide the analyses of each element, which can be
evaluated as insufficient or sufficient. We followed a discipline called Rain Forest’s Ecology,
taught as part of the post-graduate program in Ecology of the University of São Paulo. The
discipline in the three years of data collection had theoretical lectures, group projects and individual
projects that were reported in scientific manuscripts prepared by the students. The numerous
analyses developed within this research allow us to conclude that students are able to present some
argumentative elements of the scientific texts from the first versions of the manuscripts prepared,
but there are elements of the text’s central argument that students fail to portray even after the field
course. Professors used didactic strategies that were successful in teaching the students some of the
elements. Similar didactic strategies should be used for the elements the students did not improve in
using even after the course.
Keywords: Higher Education, Scientific Writing, Field Course, Argumentation, Ecology
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Contexto teórico e apresentação geral
Contexto teórico geral
Argumentação, conhecimento científico e Ensino de Ciências
Pesquisas sobre argumentação no ensino de ciências ganharam espaço entre 2003 e 2007
(Lee et al., 2009) e aumentaram em volume desde então (Lin et al., 2014). Ainda assim, os métodos
utilizados para a análise da argumentação foram adaptados e modificados da filosofia ou de outros
campos do conhecimento (e.g. psicologia). Na filosofia, é possível usar diferentes abordagens para
discutir e analisar a argumentação, mas originalmente tais discussões tangiam à Lógica1. Até
Bertrand Russell e Gottlob Frege (responsável por mostrar que a lógica pode ser usada para
construir provas matemáticas), as sistematizações de Aristóteles constituíram o cerne da Lógica
(Crane, 2009). A ideia de que a forma do argumento traria informações sobre sua correção levou
Aristóteles a categorizar diferentes tipos de silogismo. A lógica aristotélica pode ser dividida em
formal (i.e. forma correta das operações do pensamento) e material (i.e. aplicação das operações do
pensamento de acordo com a natureza dos objetos a conhecer) (Aranha e Martins, 2009), mas o
prestígio maior é dado às análises formais estabelecidas por Aristóteles. Atualmente pode-se
distinguir a Lógica em teoria, preocupada com as relações entre os enunciados; e em pragmática,
preocupada com o uso dos enunciados em um diálogo (e.g. persuadir o interlocutor) (Walton,
2012).
É importante salientar que a definição ampla de argumento como uma sequência de
proposições nas quais uma participa como conclusão e as demais como premissas que sustentam a
conclusão (Smith, 2003) é aceita por diversos filósofos (não apenas os Lógicos) e antecede
discussões sobre avaliações formais ou materiais. A análise da lógica formal atende a diferentes
propósitos, como as demonstrações matemáticas e os algoritmos de programação. A veracidade do
conteúdo das informações não é colocada à prova, ou seja, parte-se do pressuposto de que os
enunciados são verdadeiros e foca-se na forma como eles se encadeiam das premissas à conclusão
(Smith, 2003). Definições que nos permitem classificar argumentos como dedutivos ou indutivos
(incluindo entre os indutivos todos os demais tipos de argumentos) não nos permitem acessar a
veracidade das informações. Classifica-se como dedutivos os argumentos os quais as conclusões
necessariamente decorrem das premissas e como indutivos os argumentos os quais as conclusões
provavelmente decorrem das premissas (Smith, 2003; Velasco, 2010).
Diferentes filósofos até a atualidade discutiram sobre as regras formais de avaliação de
argumentos racionais. Toulmin (2006) foi um dos filósofos a pensar a argumentação como prática
1
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cotidiana e a tentar modelar como argumentamos em situações corriqueiras e é considerado um
marco da teoria contemporânea sobre argumentação (Leal e Morais, 2006). Toulmin rediscutiu a
classificação de argumentos e indicou que classificar argumentos como formalmente válidos (i.e.
dedutivos) seria uma das quatro formas analíticas possíveis (Velasco, 2009). Para Toulmin e outros
autores, análises que contemplam apenas as questões formais do argumento são pouco úteis para o
uso no dia-a-dia. Como consequência, as avaliações materiais dos argumentos e a lógica informal
ganham espaço na filosofia.
Argumentos escritos ou, de forma mais ampla, a argumentação é considerada presente em
quaisquer tipos de textos. A explicitação da argumentação se dá em gêneros específicos de texto
(e.g. textos de opinião, editoriais, ensaios, resenhas críticas, artigos de opinião e dissertações), que
apresentam de forma mais marcante as estratégias argumentativas (Leal e Morais, 2006, p. 21). O
gênero de escrita da ciência, estruturado mais comumente em Introdução, Método, Resultados e
Discussão (Yore et al., 2002), é um desses tipos de texto em que as estratégias argumentativas
ficam aparentes. A divisão nas seções já é um primeiro indício do argumento defendido, somado ao
encadeamento de ideias dentro de cada seção (Volpato, 2010).
Artigos científicos são a forma de comunicação usada pelos cientistas para divulgar o
conhecimento construído nas pesquisas científicas. As explicações científicas precisam seguir
regras específicas para terem crédito (e.g. consistência com dados empíricos, abertura a críticas,
construção por meio de raciocínios plausíveis, argumentos baseados em raciocínio lógico e
presença do valor de parcimônia) (Yore et al., 2002; Sampson e Clark, 2008). Após sua produção,
as afirmações sofrem o escrutínio da comunidade científica e são avaliadas por diferentes grupos
sociais atestando sua veracidade ou não (Latour, 2000). A argumentação científica está inclusive
presente antes da produção dos artigos, já que aparece nas etapas de planejamento e execução dos
projetos de pesquisa dentro dos respectivos grupos de pesquisa (Latour, 2000).
Latour (2000) ressalta a importância da explicitação das justificativas nas diferentes
escolhas realizadas na construção da ciência. O autor parte da premissa que as afirmações
construídas pelas pessoas podem ser acreditadas os desacreditadas. Tais afirmações nos permitem
aproximar o texto de Latour ao conceito de argumento trazido por Stephen Toulmin (2006), de que
“um homem que afirma alguma coisa, aspira a que sua declaração seja levada a sério” (Toulmin,
2006, p. 16). O papel central da argumentação no ensino de ciências já foi discutido em diferentes
pesquisas da área, como indicaremos a seguir.
Um dos trabalhos fundamentais para a disseminação das pesquisas sobre argumentação no
ensino de ciências utiliza a alfabetização científica como justificativa para o ensino de ciências
contemplar a argumentação (Newton et al., 1999; Driver et al., 2000). Jiménez-Aleixandre e
Erduran (2008) ampliam o olhar e valorizam a argumentação no ensino de ciências como
4

característica de uma comunidade de prática na qual o discurso é importante na construção de
conhecimento científico, bem como a interação e o interesse na participação democrática. Está
implícito também no texto das autoras que a argumentação é um dos elementos da Natureza da
Ciência, uma vez que indicam o papel central da argumentação na construção das explicações,
modelos e teorias.
As diferentes justificativas para o ensino de ciências incluir a argumentação levaram a uma
quantidade relevante de trabalhos publicados sobre o tema (Erduran et al., 2015), nos quais aspectos
epistêmicos e linguísticos da argumentação foram considerados. No que diz respeito ao foco dos
estudos, ambos alunos e professores já foram investigados. Não há um trabalho de revisão que
indique se mais trabalhos são realizados focando alunos ou professores, mas as contribuições para a
área já foram inúmeras.
Dentre os trabalhos que analisam a argumentação de professores de ciências, o que indica a
autoridade conferida pelas evidências nos argumentos científicos é o mais antigo (Russel, 1983). O
professor precisaria fundamentar suas afirmações em conhecimentos científicos e não em sua
autoridade como professor. Trabalhos que analisam professores também focam nas ações e
estratégias utilizadas pelos professores para ensinar os alunos a argumentarem com base em
evidência. Simon et al. (2006) acompanharam cinco professores de ciências e descreveram
diferentes ações realizadas por tais professores para promover e aprimorar a argumentação dos
alunos em discussões sóciocientíficas. McNeill (2009) correlaciona ações dos professores com a
melhora de performance dos alunos e correlaciona a ação dos professores de definir o que são
explicações científicas com a melhora observada.
No que diz respeito à argumentação de alunos, há mais contribuições sobre alunos do ensino
básico. Os trabalhos analisam desde como e em quais contextos os alunos utilizam tal linguagem
até se os alunos são capazes de utilizar o conhecimento científico nos argumentos formulados (e.g.
Clark e Sampson, 2008; Orofino e Trivelato, 2015). Alguns desses trabalhos identificam que os
alunos apresentam argumentos simples, fracos cientificamente ou pouco elaborados (e.g. Dawson e
Venville, 2009). Conforme os alunos participam da negociação dos significados enquanto
argumentam, a argumentação auxilia na explicitação dos pensamentos dos alunos (Zembal-Saul,
2009). Algumas revisões discutem as avaliações feitas sobre a argumentação dos alunos (e.g.
Bricker e Bell, 2008; Sampson e Clark, 2008), úteis para unificação de métodos de análise e
discussões mais amplas sobre o tema.
Pesquisas sobre argumentação de alunos do ensino superior são mais escassas e focam
majoritariamente professores em formação. Os trabalhos existentes para alunos de graduação
revelam que dificuldades na construção de argumentos passam por dificuldades na seleção das
informações que podem ou não ser usadas como justificativa para as afirmações (Garantias no
5

modelo de Toulmin) (DeArellano e Towns, 2014). Os trabalhos com professores em formação têm
foco na contribuição dada aos licenciandos por disciplinas específicas ou estratégias para muni-los
em como ensinar argumentação no ensino básico (e.g. Kulatunga et al., 2013). Há, portanto, uma
lacuna em como os futuros cientistas aprendem e utilizam a linguagem argumentativa em diferentes
contextos da formação inicial.
A argumentação e a formação do cientista
Dentre as disciplinas cursadas pelos alunos da pós-graduação nas diferentes áreas das
Ciências Biológicas, é possível identificar disciplinas compostas por tarefas em campo ou
laboratoriais em determinado campo de pesquisa. Apesar de não existir um formato único para esse
tipo de disciplina, os alunos costumam realizar pequenos projetos de pesquisa e escrever relatórios
no formato de artigos científicos. A atuação do professor envolvido nas tarefas da disciplina pode
variar desde um direcionamento mais ativo na elaboração de perguntas e metodologia de coleta de
dados até o ponto em que o aluno realiza um pequeno projeto por conta própria, desde seu
planejamento até a apresentação final. Disciplinas desse tipo apresentam grande semelhança com as
atividades profissionais de um cientista. Há pesquisas sobre as contribuições dos cursos de campo
na formação dos alunos, desde a graduação até a pós (e.g. Easton e Gilburn, 2012; Leon-Beck e
Dodick, 2012; Durrant e Hartman, 2014). Na Ecologia, os trabalhos de pesquisa em campo são
bastante comuns e necessários para o desenvolvimento de várias linhas de pesquisa, desde
composições de paisagens até interações entre diferentes espécies em situações específicas (e.g.
predador-presa e uso de recursos). Ainda há, porém, espaço para mais investigações sobre a
formação dos cientistas das diferentes áreas de conhecimento e o tema não costuma ser foco das
pesquisas em ciências sociais (Latour e Woolgar, 1997).

Objetivo Geral
O objetivo geral deste trabalho é caracterizar a argumentação de alunos da pós-graduação
em Ecologia ao longo de uma disciplina de projetos de campo em Ecologia. Mais especificamente,
pretendemos caracterizar os argumentos dos alunos presentes nos artigos científicos entregues como
formas de avaliação quanto à forma e ao conteúdo.

Metodologia: Escolhas teóricas e aspectos gerais do método
Pesquisa Qualitativa e Quantitativa em Educação
A tradição da pesquisa em Educação no Brasil é qualitativa. Diferentes procedimentos de
pesquisa atendem ao paradigma da pesquisa qualitativa, desde trabalhos fenomenológicos,
etnográficos, estudos clínicos, até trabalhos que não usam dados numéricos (André, 1995, p. 23).
Em linhas gerais, quando um autor indica que realiza pesquisa qualitativa, ele está se posicionando
6

de forma contrária à corrente positivista de ciência. O positivismo é o posicionamento filosófico
que defende que o conhecimento só é atingido pela observação e pela experimentação (Cohen et al.,
2007). Positivistas seriam ainda aqueles que vêm o mundo social da mesma forma que vêm o
mundo natural, argumentando que a pesquisa científica é feita de estabelecer relações e
regularidades entre os fatores selecionados do mundo (Cohen et al., 2007, p. 8).
Em meados do século XX, passou-se a contestar a possibilidade do pesquisador ser neutro e
isento de valores em suas escolhas na realização da pesquisa científica. Esta perspectiva foi
inicialmente chamada de qualitativa (em oposição à quantitativa da corrente Positivista), mas com o
tempo, indicar que a pesquisa realizada era qualitativa parecia não ser mais suficiente para se
posicionar contra o positivismo (André, 1995, p. 25). Ainda de acordo com André (1995), poderia
ser mais proveitoso diferenciar a estratégia de coleta de dados em quantitativa ou qualitativa e
denominar o tipo de pesquisa realizada de forma mais específica (e.g. histórica, descritiva,
participante, etnográfica, fenomenológica etc.).
Pesquisas quantitativas têm como primeiro objetivo a generalidade em seu sentido mais
estrito, ou seja, um padrão identificado para a amostra coletada seria suficiente para expandir o
padrão para demais populações, grupos taxonômicos ou regiões do globo. O que chamamos de
forma ampla de pesquisa qualitativa prevê outros tipos de conclusões e a generalidade em seu
sentido estrito deixa de ser o objetivo primário da pesquisa realizada. Métodos qualitativos são
apropriados e em alguns casos mais desejados para avaliar problemas ou contextos (Greene et al.,
1989). Concordamos com Larsson (2009) no que diz respeito a uma visão pluralista da
generalização em pesquisas qualitativas. O perfil dos dados coletados não nos permite criar
generalizações estatísticas, mas compreendemos que a generalização pode ser feita a partir da
consideração das similaridades entre diferentes casos analisados.
Em meados de 1980, outra escola de pesquisa se fortaleceu nas ciências humanas. Pesquisas
de métodos mistos seriam aquelas que, em algum momento, unem etapas da pesquisa qualitativa
com a pesquisa quantitativa (Yin, 2006). Os pesquisadores que utilizam métodos mistos costumam
se embasar no Pragmatismo, ou seja, o objetivo da pesquisa é o que dirige os métodos que serão
utilizados e diferentes análises podem ser combinadas com o intuito de responder à questão de
pesquisa (Creswell, 2003). Greene et al. (1989) definem como pesquisas de métodos mistos aquelas
que contém pelo menos uma forma de coleta de números e uma forma de coleta qualitativa (ou de
palavras) em que nenhum dos métodos está ligado inerentemente a um paradigma de pesquisa. No
que tange à estratégia de coleta de dados, esta pesquisa é mista, ou seja, parte dos dados coletados é
qualitativa, parte é quantitativa.
Dentre os propósitos possíveis para a escolha de realizar pesquisas de métodos mistos,
Greene et al. (1989) ressaltam a (i) triangulação - o uso de métodos diferentes; (ii) a
7

complementaridade - a explanação de aspectos diferentes de um mesmo fenômeno; (iii) o
desenvolvimento - usar os resultados de um método como fonte de dados para outro método; (iv) a
iniciação - busca por paradoxos ou contradições a partir do uso de métodos diferentes; e (v) a
expansão - a investigação de diferentes etapas de um mesmo processo, ou a avaliação de programas
(processo e produto final). Uma mesma pesquisa pode pretender mais de um dos propósitos e
triangulação é um termo que pode ser usado para se referir a todos os propósitos (Greene et al.,
1989). Um dos objetivos da triangulação realizada nesta tese é diminuir o efeito Hawthorne (Cook,
1962), também explicado em Evers e Mason (2011). O pesquisador, por sua mera presença no local
de coleta, atuaria como variável aleatória (Evers e Mason, 2011) sobre o fenômeno analisado. O
sujeito de pesquisa, na tentativa de agradar o pesquisador, responde o que o pesquisador gostaria
ouvir, ou ainda, age como seria esperado pelo pesquisador e melhora sua performance.
Nesta tese, utilizamos métodos mistos, principalmente por meio da combinação de uma
descrição densa dos fenômenos coletados como forma de generalização dos dados e de análises
estatísticas de seções específicas dos dados coletados. Utilizamos pré e pós testes, intermediados
por coletas de documentos produzidos ao longo de um processo (bracketed timing). As três
campanhas de coleta foram interdependentes e utilizamos diferentes métodos de coleta sobre um
mesmo fenômeno, com status um pouco maior para a análise quantitativa. As análises quantitativas
são atendidas por desenhos amostrais relacionados ao teste de hipóteses e ao uso de testes
estatísticos, enquanto que as análises qualitativas tangenciam os estudos de caso. A disciplina
analisada nesta tese ilustra uma situação específica de aprendizagem e formação de cientistas e as
generalizações são realizadas pelo leitor após a abstração das particularidades do caso (Simons et
al., 2003).
Procedimentos metodológicos adequados ao contexto de análise
Em todos os anos que acompanhamos a disciplina, gravamos as atividades oficiais da
disciplina em áudio e vídeo, salvamos os slides de aulas e registramos os artigos e suas respectivas
revisões. Em 2013, os artigos escritos foram digitalizados após as revisões, pois não contávamos
com um sistema digital de revisões, ou seja, os trabalhos eram impressos para serem entregues aos
revisores, que realizavam as correções à mão. Em 2015 e 2016, os coordenadores estabeleceram um
sistema de entrega de artigos por meio de uma rede interna, então as correções passaram a ser feitas
em meio digital. Temos os arquivos dos artigos e dos artigos revisados para todos os trabalhos em
grupo e individuais.
Não gravamos os alunos e professores nos momentos de coletas de dados, nas etapas de
análises de dados, nem de redação dos artigos sobre os projetos. Em muitos momentos os grupos
estavam discutindo questões pessoais ou organizacionais (e.g. um aluno escreve a introdução,
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enquanto outro roda as análises de dados), ou seja, muitas horas de vídeo seriam utilizadas para
poucas informações relevantes para os objetivos desta pesquisa. Também não registramos
momentos destinados a descontração e atividades pessoais dos participantes do curso, com o intuito
de não deixar nenhum participante desconfortável com nossa atuação. Em todas as edições do
curso, os alunos, docentes e monitores preencheram Termos de Consentimento Livre e Esclarecido
(Apêndice 1), autorizando as gravações de áudio e vídeo, bem como cedendo os direitos de uso dos
materiais coletados. Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética do Instituto de Biociências da
Universidade de São Paulo e aprovado (CAAE: 51435915.3.0000.5464).

Contexto da pesquisa e organização da disciplina “Ecologia da Mata Atlântica”
Esta pesquisa teve início com o convite de docentes de uma disciplina de ecologia de campo
em ecologia para que as duas pesquisadoras (Renata de Paula Orofino e Daniela Lopes Scarpa)
ajudassem na reorganização e avaliação de atividades da disciplina. Em uma palestra sobre a linha
de pesquisa da orientadora deste projeto (Daniela Lopes Scarpa), os professores da disciplina se
interessaram em analisar a própria disciplina para que fosse possível avaliar e melhorar a disciplina.
Por entenderem que a disciplina tem a argumentação científica como uma das habilidades a serem
desenvolvidas pelos alunos durante o curso, os professores se interessaram em identificar se
estavam conseguindo ajudar os alunos a desenvolverem essa habilidade.
A disciplina “Ecologia da Mata Atlântica”, conhecida como “Curso de campo” é oferecida
pelo programa de pós-graduação em Ecologia da Universidade do Estado de São Paulo. Os
objetivos da disciplina são: apresentar exemplos práticos de pesquisas de campo em ecologia,
abordando teorias correntes em diversos níveis de organização ecológica; colocar em prática a
metodologia científica aplicada à ecologia, envolvendo todas as suas etapas, do delineamento
amostral à preparação de textos científicos2.
Desde o ano de 2007, o mesmo grupo de docentes coordena a disciplina. No ano de 2016,
um novo professor foi adicionado à coordenação. A disciplina ocorre na região litorânea do Estado
de São Paulo, próximo a trechos de reserva de mata atlântica. O curso tem duração aproximada de
25 dias e nos três anos que acompanhamos a disciplina, ela foi ministrada em torno do mês de
julho. Os equipamentos necessários para a realização da disciplina e dos projetos bem como uma
biblioteca física e digital são levadas para o local do curso pela equipe da disciplina. O primeiro e o
último dia da disciplina são usados para traslados da universidade para o campo e vice e versa. Na
chegada ao campo, todos os presentes realizam uma dinâmica de interação, pois nem todos se
conhecem.

2

Ementa da disciplina disponível em:
https://uspdigital.usp.br/janus/componente/catalogoDisciplinasInicial.jsf?action=3&sgldis=BIE5701
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A disciplina conta com alguns docentes convidados (professores universitários, pósdoutores e alunos de pós-graduação) e com monitores em tempo integral que são alunos de pósgraduação em curso ou formados que já cursaram a disciplina. Os docentes convidados participam
do curso por períodos diferentes. Uma primeira equipe de aproximadamente 8 docentes chega no
início do curso, e permanece por mais ou menos 10 dias. Após esse tempo, os “docentes da primeira
fase” (como são chamados) vão embora e outro grupo de 6 a 8 docentes chega. Os “docentes da
segunda fase” permanecem por volta de uma semana no curso. Um terceiro grupo de
aproximadamente 10 docentes chega para os últimos dias do curso. Os “docentes da terceira fase”
atuam como suporte para os projetos individuais e como revisores dos artigos dos projetos
individuais. São aceitos 20 alunos por ano, com pequenas variações anuais. Os coordenadores dão
preferência para alunos de mestrado que estejam cursando o primeiro ano. Alunos de diferentes
universidades do país se inscrevem e cursam a disciplina.
A disciplina é dividida em nas seguintes atividades:
1. Aulas iniciais: as aulas iniciais versam sobre conhecimentos que serão requisitados dos
alunos ao longo das outras atividades. Os temas das aulas se mantêm, mas as aulas são modificadas
ano a ano pelos coordenadores. O curso começa com uma aula intitulada “Método científico”3, em
que são ministrados conceitos de filosofia da ciência e sobre o raciocínio hipotético-dedutivo. A
segunda aula é intitulada “Desenho amostral”, no qual os alunos têm a oportunidade de conhecer
métodos básicos de amostragem e experimentação, com exemplos de ecologia. A terceira aula,
“Análise de dados”, é composta por uma palestra e exercícios sobre algumas formas de analisar
dados. A aula tem como objetivo mostrar aos alunos como realizar análises estatísticas por
permutação e quais as relações entre testes clássicos da estatística e testes por permutação. Outras
duas aulas, “Apresentações orais” e “Redação científica” são ministradas sem ordem definida, de
acordo com o cronograma anual. Na aula de “Apresentações orais”, os alunos recebem dicas de
como montar apresentações para congressos, como gerenciar o tempo e quais informações priorizar,
bem como quais serão as regras para as apresentações que serão realizadas ao longo do curso. Na
aula sobre “Redação científica”, os alunos recebem instruções de como escrever as diferentes partes
de um manuscrito científico, com dicas de critérios de qualidade para cada seção do artigo.
2. Projetos orientados em grupo: A disciplina é composta por 4 rodadas de projetos
orientados em grupo. Os coordenadores, docentes convidados e monitores se reúnem após as aulas
iniciais e dividem os alunos em cinco grupos de quatro alunos cada. Não participamos em nenhum

3

O nome da aula não reflete a visão de Natureza da Ciência dos coordenadores da disciplina, uma vez que, em diferentes momentos,
os docentes deixaram claro que a ciência é construída de diferentes formas e por meio de diferentes métodos, específicos a cada
área e contexto. A disciplina tem o método hipotético-dedutivo como foco, o que nos permite inferir que o título da aula se alinha à
ideia de que um dos métodos científicos será trabalhado apenas. Trabalhos futuros nos permitirão abordar as visões de natureza da
Ciência dos docentes da disciplina.
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dos anos da reunião de divisão dos grupos. Os projetos são definidos pelo corpo docente, em
reuniões realizadas antes de cada rodada de projetos. Na maioria dos casos, os docentes convidados
já trazem propostas avançadas de projetos e, em outros casos, os docentes têm uma ideia e contam
com a ajuda dos demais docentes para definir o projeto. De qualquer forma, todos os projetos são
exaustivamente discutidos dentro do tempo disponível. Os temas dos projetos variam bastante em
contexto teórico e organismo modelo, mas há limitações devido ao tempo restrito de coleta e análise
dos dados bem como da infraestrutura existente em campo para realizar os projetos.
Cada docente convidado orienta duas rodadas de projetos, seja individualmente, seja em
dupla (não há padrão). Os grupos são mantidos por duas rodadas de projeto e os grupos são
divididos novamente pelo corpo docente entre a segunda e a terceira rodada. Os projetos têm
duração de três dias, com variações na divisão das atividades de acordo com o ano de oferecimento
da disciplina. Independentemente da ordem das atividades, os projetos são discutidos entre
orientadores e alunos para definir a pergunta, hipótese e previsão do projeto. Os alunos coletam os
dados com a ajuda do orientador e dos monitores da disciplina. Os alunos analisam os dados
coletados e produzem um artigo científico e uma apresentação oral que é ministrada para os demais
participantes da disciplina. Após a realização do projeto, um dos coordenadores se reúne com cada
grupo separadamente, apontando melhorias e sugestões, além de mediar questões pessoais que os
alunos tiveram ao longo daquele projeto.
3. Projetos individuais: Após as rodadas de projeto em grupo, os alunos devem realizar um
projeto individual. Os alunos formulam a pergunta de pesquisa, a hipótese e as previsões do projeto,
bem como definem métodos, coletam dados, analisam os dados para depois produzir um artigo
científico e uma apresentação oral. O corpo docente auxilia os alunos a construir e definir a
pergunta, as hipóteses e as previsões do projeto. Além disso, os professores e monitores auxiliam o
aluno na definição de métodos de coleta e de análise. Nos anos que acompanhamos a disciplina,
houve reuniões dos alunos com o corpo docente, na tentativa de ajudar os alunos a construírem
projetos bem elaborados e sanar questões metodológicas importantes (impossibilidades de realizar
determinados procedimentos devido à falta de tempo ou de infraestrutura).
4. Atividades paralelas: Nos anos de 2013 e 2015, os docentes convidados e monitores
ministraram palestras em diferentes momentos do curso. Os temas das palestras foram variados,
mas de maneira geral, os docentes contaram sobre as principais linhas de pesquisa de seus
laboratórios ou pesquisas mais recentes realizadas por eles. Alguns docentes deram palestras sobre
temas mais amplos de ecologia ou filosofia da ciência.
Tanto projetos em grupo como projetos individuais culminam na produção de um artigo
científico. Os alunos escrevem o artigo com base no projeto realizado e de acordo com as diretrizes
dadas na aula de “Redação científica”. Os coordenadores recebem os artigos e delegam para os
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docentes convidados e monitores corrigirem. Uma primeira correção é feita por dois
docentes/monitores e o artigo revisado é devolvido aos alunos. Os alunos reescrevem o artigo com
base nas revisões e entregam novamente ao corpo docente. A segunda revisão geralmente é feita
por apenas um docente/monitor. O artigo é novamente revisado e entregue para os alunos. O ciclo
continua até que seja definido o final satisfatório para o artigo. A revisão ocorre de forma similar a
jornais científicos e nem sempre os alunos concordam com os comentários feitos ou há discordância
entre os corretores sobre o que deve ser modificado. Como o corpo docente se modifica ao longo do
curso, há artigos que começam a ser revisados por um membro do corpo docente que deixa o curso
e o artigo passa a revisado por outro docente, gerando discordâncias com as quais os alunos
precisam lidar, argumentar e tomar decisões sobre o trabalho.
Todos os projetos culminam também em uma apresentação oral. As diretrizes para o
formato das apresentações é dada na aula inicial “Apresentações orais” e os alunos têm um tempo
para produzir a apresentação após a realização do projeto. As apresentações têm tempo variável,
sendo que nos projetos orientados em grupo têm 15 minutos com mais 10 minutos para perguntas
da plateia e nos projetos individuais são 15 minutos totais, contado a apresentação mais as
perguntas. Nos projetos orientados em grupo, os alunos escolhem um membro do grupo para
apresentar, sendo que cada aluno deve apresentar um projeto orientado, ou seja, ao final das 4
rodadas, todos os alunos realizaram uma apresentação oral. As apresentações dos projetos
individuais são realizadas no último dia do curso e, apesar do rigor e profissionalismo exigidos, têm
um caráter mais festivo, devido ao momento em que são realizadas. Ao final da disciplina, os
alunos recebem um CD-ROM da disciplina com todos os artigos e slides das apresentações dos
projetos realizados naquele ano. A seguir, indicamos particularidades da disciplina e diferenças de
organização nos três anos que acompanhamos a disciplina.
Contexto específico da disciplina em 2013
Acompanhamos a disciplina no ano de 2013 para realizar um piloto da coleta de dados. A
disciplina ocorreu do dia 1º ao dia 25 do mês de julho (Tabela 1.1). Os participantes do curso
(docentes e alunos) ficaram hospedados em uma pousada situada em uma comunidade distante do
centro da cidade. O acesso ao local era feito após uma hora de estrada de terra (difícil acesso) e as
instalações eram simples (sem acesso à internet, televisão e com telefones públicos que não
funcionavam sempre). O corpo discente contou com a participação de um aluno de Ensino Médio e
outro com nível de graduação, ambos de dentro da comunidade onde o curso foi sediado. Os
moradores escolhidos geralmente trabalhavam na área ambiental e eram vistos como referência para
o tema junto à comunidade.
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Em 2013, as apresentações orais dos projetos orientados em grupo ocorriam no mesmo dia
da coleta e análise dos dados. Outra particularidade de 2013 é que os alunos deveriam continuar
entregando novas versões dos artigos para revisão até que o corpo docente considerasse que o artigo
estava bom o suficiente para ser “aceito para publicação”, o que culminava em artigos com até 7
versões submetidas. No dia do início dos projetos individuais, os coordenadores ministraram uma
aula sobre o que era esperado nos projetos individuais.
Uma das pesquisadoras realizou a coleta de dados e interagiu com os participantes da
disciplina (Renata de Paula Orofino Silva). As interações entre pesquisadora e participantes foi
delicada, pois nem a pesquisadora nem os participantes sabiam ao certo como a pesquisa seria
desenvolvida. Por volta do 8º dia, os coordenadores convidaram a pesquisadora a ministrar uma
palestra sobre argumentação. A palestra foi ministrada da mesma forma que as palestras de
docentes convidados.
Contexto específico da disciplina em 2015
No ano de 2015, a disciplina ocorreu no mesmo local que no ano de 2013. O corpo discente
contou com 20 alunos, sem a participação de pessoas da comunidade local. As pesquisadoras
adicionaram uma atividade ao curso, com o consentimento dos coordenadores. Antes do início do
curso e após o retorno do mesmo, os alunos deveriam preencher um formulário eletrônico com
espaço delimitado sobre o projeto de mestrado que realizavam na pós-graduação. Os alunos
deveriam indicar o contexto teórico e o objetivo do trabalho, as hipóteses a serem testadas, os
métodos e os resultados esperados. A atividade não fez parte da disciplina e foi realizada com a
finalidade exclusiva de pesquisa.
A organização das atividades foi modificada, incluindo um dia a mais para as aulas iniciais.
A organização dos projetos orientados em grupo também foi modificada (Tabela 1.2). Os alunos
coletavam e analisavam os dados em um dia, entregavam a primeira versão do artigo ao meio dia do
dia seguinte e apresentavam o trabalho ao final desse segundo dia. A entrega dos artigos e as
revisões seguiram o padrão de 2013.
Tabela 0.1: Cronograma simplificado do curso campo Ecologia da Mata Atlântica do IBUSP de 2013.
Dia
Período
Atividade
1º
Deslocamento e chegada a campo
2º
Manhã
Aula: Método científico
Tarde
Aula: Desenho amostral
Noite
Aula: Apresentações orais
3º
Manhã
Aula: Análise de dados
Tarde
Aula: Redação científica
Noite
Discussão dos projetos orientados 1
4º
Manhã
Coleta de dados do projeto orientado 1
Tarde
Preparação da apresentação 1
Noite
Apresentação dos projetos 1
5º
Redação do manuscrito 1
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6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º

Manhã e Tarde
Noite
Manhã
Tarde
Noite
Manhã e Tarde
Noite
Manhã
Tarde
Noite
Manhã e Tarde
Noite
Manhã
Tarde
Noite

14º
15º e 16º
17º
18º
19º ao 22º
23º
24º
25º

Manhã
Tarde e Noite

26º

Palestra docentes convidados
Discussão dos projetos orientados 2
Coleta de dados do projeto orientado 2
Preparação da apresentação 2
Apresentação dos projetos 2
Redação do manuscrito 2
Revisão dos manuscritos da fase 1
Discussão dos projetos orientados 3
Coleta de dados do projeto orientado 3
Preparação da apresentação 3
Apresentação dos projetos 3
Redação do manuscrito 3
Palestra docentes convidados
Discussão dos projetos orientados 4
Coleta de dados do projeto orientado 4
Preparação da apresentação 4
Apresentação dos projetos 4
Redação do manuscrito 4
Revisão dos manuscritos atrasados
Atividades orientadas aos Projetos individuais
Discussão sobre Projetos Individuais
Coleta de dados e análises Projetos Individuais
Entrega da primeira versão dos artigos dos Projetos
Individuais
Revisão dos manuscritos
Entrega final dos manuscritos
Apresentação dos projetos
Retorno

As interações entre pesquisadora e participantes foi diferente devido à participação prévia
no curso e a uma maior proximidade da pesquisadora com o corpo docente. Para os alunos, a
pesquisadora estava mais próxima do corpo docente e estes mantiveram alguma distância, salvo
exceções. Os coordenadores convidaram a orientadora deste projeto (Daniela Lopes Scarpa) para
ministrar uma aula sobre argumentação no meio do curso, pois na visão das pesquisadoras, poderia
haver uma confusão entre os papéis de docente e pesquisadora para os alunos, o que poderia gerar
vieses na análise de dados.
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Tabela 0.2: Cronograma simplificado do curso campo Ecologia da Mata Atlântica do IBUSP de 2015.
Dia
Período
Atividade
1º
Deslocamento e chegada a campo
2º
Manhã
Aula: Método científico
Tarde
Aula: Desenho amostral
Noite
Atividade prática: Desenho amostral
3º
Manhã
Aula: Análise de dados
Tarde
Aula: Redação científica
Noite
Discussão dos projetos orientados 1
4º
Manhã
Coleta de dados do projeto orientado 1
Tarde e Noite
Redação do manuscrito 1
5º
Manhã
Redação do manuscrito 1
Tarde
Preparação da apresentação 1
Noite
Apresentação dos projetos 1
Conversa com coordenador sobre projeto 1
6º
Manhã e Tarde
Aula: Apresentações orais
Palestra docentes convidados
Noite
Discussão dos projetos orientados 2
7º
Manhã
Coleta de dados do projeto orientado 2
Tarde e Noite
Redação do manuscrito 2
8º
Manhã
Redação do manuscrito 2
Tarde
Preparação da apresentação 2
Noite
Apresentação dos projetos 2
Conversa com coordenador sobre projeto 2
9º
Manhã
Palestra docentes convidados
Tarde e Noite
Revisão dos manuscritos da fase 1
10º
Manhã
Revisão dos manuscritos da fase 1
Tarde
Aula sobre argumentação
Noite
Discussão dos projetos orientados 3
11º
Manhã
Coleta de dados do projeto orientado 3
Tarde e Noite
Redação do manuscrito 3
12º
Manhã
Redação do manuscrito 3
Tarde
Preparação da apresentação 3
Noite
Apresentação dos projetos 3
Conversa com coordenador sobre projeto 3
13º
Manhã e Tarde
Palestra docentes convidados
Noite
Discussão dos projetos orientados 4
14º
Manhã
Coleta de dados do projeto orientado 3
Tarde e Noite
Redação do manuscrito 4
15º
Manhã
Redação do manuscrito 4
Tarde
Preparação da apresentação 4
Noite
Apresentação dos projetos 4
Conversa com coordenador sobre projeto 4
16º
Revisão dos manuscritos atrasados
17º e 18º
Discussão sobre Projetos Individuais
19º ao 21º
Coleta de dados e análises Projetos Individuais
22º
Entrega da primeira versão dos artigos dos Projetos
Individuais
23 e 24º
Revisão dos manuscritos
25º
Manhã
Entrega final dos manuscritos
Tarde e Noite
Apresentação dos projetos
26º
Retorno

Contexto específico da disciplina em 2016
No ano de 2016, a disciplina foi realizada em outro local, de mais fácil acesso, mais perto do
centro da cidade e com conexão de celular. As instalações eram simples (sem televisão, com acesso
aos telefones celulares e internet nos computadores do curso), mas proporcionavam maior conforto
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aos participantes (mesa de tênis-de mesa, mesa de sinuca, piscina e um pequeno campo de futebol).
O corpo discente também contou com 20 alunos, sem a participação de pessoas da comunidade
local. Um dos alunos era doutorando e um aluno ainda não havia ingressado no mestrado. Um novo
docente foi incorporado ao quadro dos coordenadores da disciplina.
A atividade do formulário eletrônico foi repetida, mantendo as mesmas instruções do ano
anterior. Houve uma mudança relevante na organização das aulas iniciais. Em decorrência da
sugestão de alunos de 2015, os coordenadores retiraram as palestras dos docentes convidados do
cronograma da disciplina e aumentaram o tempo dedicado para as aulas iniciais, inserindo
atividades práticas em quase todas as aulas (Tabela 1.3). Os alunos se dividiram em 4 grupos desde
a primeira aula e trabalharam em projetos pilotos ao longo das aulas. A disciplina contou com 4
monitores, o que possibilitou um acompanhamento mais próximo com os alunos na fase de projetos
pilotos.
As instruções sobre os artigos científicos foram modificadas. Os alunos deveriam escrever
os artigos e poderiam contar com consultores (docentes convidados e monitores) que os ajudariam a
melhorar o artigo antes que ele fosse enviado para uma revista científica. Os alunos tinham um
prazo de alguns dias para submeter a versão final do artigo para a revista e poderiam realizar
quantas consultas conseguissem nesse prazo, desde que sobre o artigo como um todo (não era
permitido que eles entregasses as seções do artigo separadamente para os consultores). O número de
versões diminuiu em decorrência dessa mudança na organização e o os artigos não tiveram mais do
que 4 versões. A última versão fora corrigida por um dos coordenadores da disciplina e os alunos
receberam um retorno sobre a qualidade de cada trabalho ainda no decorrer do curso. Os trabalhos
individuais não tiveram essa avaliação final. Essa mudança gerou uma mudança de postura nos
alunos em relação às versões produzidas. Os alunos tinha a sensação que quanto mais versões eles
conseguissem produzir e trocar com seus consultores, melhor. Isso foi oposto aos anos anteriores,
que um maior número de versões significava uma performance pior.
A interação entre a pesquisadora (Renata de Paula Orofino Silva) e o corpo docente já
estava estabelecido e a pesquisadora estava mais segura em relação aos objetivos da pesquisa. O
relacionamento da pesquisadora com os alunos foi diferente dos anos anteriores. Os alunos não
pareceram estar desconfortáveis com a coleta de dados e não houve um distanciamento em relação à
pesquisadora. Em diferentes momentos os alunos usufruíram da experiência da pesquisadora no
curso para tirar dúvidas sobre prazos e expectativas em relação aos trabalhos produzidos. A aula de
argumentação foi ministrada pela pesquisadora (Renata de Paula Orofino Silva), que definiu que
durante a aula poderia ajudar os alunos e tirar dúvidas, mas que após o término da aula, voltaria a
um papel mais neutro para evitar conflitos de interesse e vieses na análise.
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Tabela 0.3: Cronograma simplificado do curso campo Ecologia da Mata Atlântica do IBUSP de 2016.
Dia
Período
Atividade
1º
Deslocamento e chegada a campo
2º
Manhã
Aula: Método científico
Tarde e Noite Atividade prática: Método científico
3º
Manhã
Aula: Desenho amostral
Atividade prática: Desenho amostral
Tarde e Noite Atividade prática: Coleta de dados projeto piloto
4º
Manhã
Aula: Análise de dados
Atividade prática: Análise de dados
Tarde
Atividade prática: Preparação das apresentações
Apresentações dos projetos pilotos
Noite
Aula: Apresentações orais
5º
Manhã e Tarde Aula: Redação científica
Noite
Discussão dos projetos orientados 1
6º
Manhã
Coleta de dados do projeto orientado 1
Tarde e Noite Redação do manuscrito 1
7º
Manhã
Redação do manuscrito 1
Tarde
Preparação da apresentação 1
Noite
Apresentação dos projetos 1
Conversa com coordenador sobre projeto 1
8º
Manhã e Tarde Revisão dos manuscritos 1
Noite
Discussão dos projetos orientados 2
9º
Manhã
Coleta de dados do projeto orientado 2
Tarde e Noite Redação do manuscrito 2
10º
Manhã
Redação do manuscrito 2
Tarde
Preparação da apresentação 2
Noite
Apresentação dos projetos 2
Conversa com coordenador sobre projeto 2
11º
Manhã
Revisão dos manuscritos da fase 1
Tarde
Aula sobre argumentação
Noite
Discussão dos projetos orientados 3
12º
Manhã
Coleta de dados do projeto orientado 3
Tarde e Noite Redação do manuscrito 3
13º
Manhã
Redação do manuscrito 3
Tarde
Preparação da apresentação 3
Noite
Apresentação dos projetos 3
Conversa com coordenador sobre projeto 3
14º
Manhã e Tarde Revisão dos manuscritos atrasados
Noite
Discussão dos projetos orientados 4
15º
Manhã
Coleta de dados do projeto orientado 3
Tarde e Noite Redação do manuscrito 4
16º
Manhã
Redação do manuscrito 4
Tarde
Preparação da apresentação 4
Noite
Apresentação dos projetos 4
17º
Conversa com coordenador sobre projeto 4
Discussão sobre Projetos Individuais
18º
Discussão sobre Projetos Individuais
19º a 21º
Coleta de dados e análises Projetos Individuais
22º
Entrega da primeira versão dos artigos dos Projetos Individuais
23º e 24º
Revisão dos manuscritos
25º
Manhã
Entrega final dos manuscritos
Tarde e Noite Apresentação dos projetos
26º
Retorno
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Estrutura da tese
Esta tese é dividida em capítulos. No Capítulo 2 defendemos a pertinência da ferramenta de
análise de argumentos que criamos para analisar os argumentos escritos dos alunos ao longo da
disciplina. No Capítulo 3 apresentaremos uma análise dos trabalhos em grupo do ano de 2013,
realizada em conjunto com uma aluna de iniciação científica. A ferramenta de análise utilizada é
uma adaptação da ferramenta desenvolvida, com foco no raciocínio hipotético-dedutivo. Atuei
como co-orientadora do projeto de iniciação científica realizado pela aluna e os resultados obtidos
nos ajudam a compreender melhor o curso de campo analisado. No Capítulo 4 apresentaremos a
análise dos trabalhos em grupo e individuais dos anos de 2015 e 2016 com o uso da ferramenta
desenvolvida, bem como uma descrição dos trabalhos alunos e das diferentes trajetórias de escrita
dos alunos ao longo da disciplina. Articulamos os diferentes capítulos apresentados em uma
Conclusão Geral, destacando suas interligações e relações, bem como refletindo sobre os próximos
passos para a pesquisa em argumentação no ensino de ciências a partir do que desenvolvemos nesta
obra.
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A New Methodological Approach in the Study of Written Argumentation
Renata de Paula Orofino†œ; Sibel Erduran∆; Daniela Lopes Scarpa†4

Abstract
Research on argumentation is well known in Science Education. Although there are
numerous frameworks available to conduct an argumentation analysis on scientific texts, few are
devoted to the analysis of long texts such as scientific articles. Two of these few frameworks are
Lawson’s Hypothetico-Predictive Reasoning and Scientific Argumentation Model. We developed a
framework called Central Argumentative framework (CAF), based on these two mentioned
frameworks. We also adjusted the framework to the context in science education we aimed to
analyse, a field course in ecology where students conduct field projects and write manuscripts about
the project developed. CAF summarises an article in eight elements (Research Question,
Hypothesis, Support to Hypothesis, Prediction, Support to Prediction, Main Conclusion, Support to
Conclusion, Counterargument). The first analysis using CAF allows the identification of the
sentences in the text that represent each element. After identifying the elements present in the text, a
second analysis is performed within each element to evaluate its quality. Each element has one or
more parameters that indicate the quality of the element. The article finally is summarised in a set
of sentences that represent each element and scores attributed to each element. Because with this
framework it is possible to outline the central argumentative structure of the scientific article, the
framework is an important contribution to argumentation analysis in science education. Using CAF
allows researchers to use not only qualitative analyses but also quantitative analyses depending on
the research questions posed and CAF may ultimately be used to teach scientific writing in science
education.

Introduction
Research in argumentation in science education became more popular since the end of the
last century (Lee et al., 2009; Lin et al., 2014). Different approaches to this research topic indicate
that promoting argumentation in science classrooms helps students make their cognitive process
public, help students understand that argumentation is an epistemic practice of science, and enhance
students’ knowledge apprenticeship (e.g. Zohar and Nemet, 2002; Jiménez-Aleixandre and Erduran,
2008; Sandoval and Millwood, 2008; VonAufschnaiter et al., 2008; Berland and Lee, 2012; Ryu
and Sandoval, 2012). Researchers try to assess argumentation features of both students and teachers
in scientific activities focusing on different aspects, such as the ability of justifying assertions, using
scientific concepts in arguments and also rhetorical skills and metacognition (e.g. Zohar and Nemet,
2002; Mendonça and Justi, 2009).
Science Education research has a considerable number of articles about argumentation
(Erduran et al., 2015), but most research about higher education levels concern pre-service teachers,
while research on post-graduate students on scientific careers is still scarce. The next generation of
faculty members is among nowadays’ undergraduate and post-graduate students. Research is
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needed to build knowledge on how to prepare the future professors so than they are able to deal
with the demands they are going to face in the future (Austin, 2003).
Austin (2003) supports that the first skill needed as an academic is to have a solid
knowledge about his/her field and the ability to carry out research. Here we discuss three important
facets of scientific enterprise: argumentation, scientific articles and field projects. First, science
education research assumes argumentation as key reasoning skill to establish knowledge claims in
science (Newton et al., 1999; Akkus et al., 2007). Once one understands argumentation as an ability
needed in carrying out scientific research, post-graduate students should be prepared to argue in
scientific contexts.
The second feature of science concerns scientific articles. Higher education should prepare
students both to read research articles (Van Lacum et al., 2012) and to write scientific articles. This
genre follows a particular structure (Abstract-Introduction-Methods-Results-Discussions) and
represents the means by which scientists publish their “arguments about which of the imaginative
conjectures for a puzzling phenomenon are the most convincing in light of that evidence” (Lawson,
2003), so future scientists should practice and understand this genre. This type of research is still
scarce and may elucidate students’ difficulties in dealing with this genre of writing.
Thirdly, scientific writing is a consequence of the projects conducted by scientists. Field
projects are one possibility of a scientific project that have field sampling or field experimentation.
They follow the scientific agenda of solving research questions with different methods and they end
up being published in scientific journals. So, in general they follow scientific procedure (how to) or
the Ethos of science. Field courses are important to Biology, especially to Ecology, because of the
relevance that in loco studies have to these areas of science. They are usually offered both to
undergraduate students as to graduate students and it is common that students have to practice
conducting research projects and writing scientific reports.
Because we were interested in understanding students’ argumentative reasoning of scientific
reports in a field course for graduate students, below we introduce what is known about methods of
analyses in the literature.
Analysing arguments in science education research
Arguments and argumentation analysis are originally a philosophical matter. It is possible to
find discussions about these matters in at least three areas: formal logic, informal logic and pragmadialectic. For each area, the definitions of argument and argumentation vary. We understand an
argument, as do most philosophers in formal logic (cf. Smith, 2003; Halbach, 2010; Velasco, 2010),
as a logical unit composed by premises and conclusions. Even philosophers that agree on the

22

definition posed, aim particular features of arguments, so there are a number of methods to analyse
arguments.
Science Education research borrowed, adapted and created different analytical tools for the
analysis of arguments. Some researchers in science education argue for the importance of the
distinction between argumentation and argument analysis, the former indicating the processes that
lead to arguments, and the latter as the final product of the argumentation process (JiménezAleixandre and Erduran, 2008).
Among the methods developed to analyse arguments, Toulmin's Argument Pattern (TAP)
and Walton’s Presumptive Argumentative Schemes are tools broadly used in educational research.
The unit of analysis for these two frameworks are the sentences or even the dialogues. Also, TAP
and Walton’s schemes are analytical models developed in and to philosophical research, which
means that they are tools that philosophers use to discuss arguments in multiple contexts. Another
set of frameworks, developed by researchers interested in the use of arguments in scientific
contexts, was built to examine scientific contexts (either professional or educational ones). Below
we present some of these frameworks.
Lawson aimed to discuss philosophy of science and has the Hypothetico-Predictive
Reasoning (here called LHPR) as is his starting point. There is some research in science education
contexts that use Lawson’s framework as analytical tool (e.g. Locatelli and Carvalho, 2007;
Sasseron and Carvalho, 2011). Apart from the controversies in philosophy of science (see the
debate between Lawson, 2002 and Allchin, 2003), Lawson argues that biological sciences (as
others) are hypothetico-predictive in nature and describes an argument form that is the “key element
in making hypothetico-deductive thinking explicit” (Lawson, 2000, p. 482). Lewis (1988) indicates
that general Biology is hypothetic deductive and distinguishes this type of research from descriptive
research (also possible, but less frequent).
According to Lawson, scientific research follows an If… and… Then… And/But… Therefore
structure. Lawson’s framework, philosophically speaking, includes several arguments in a chain of
reasoning. First, from existing theory, scientists think of one or more hypotheses. After that, from
each hypothesis, scientists deduce the expected outcomes (predictions). By comparing the
predictions with the real outcome (observed results), scientists decide which hypothesis should be
supported and move on to new questions (Lawson, 2000).
Science Writing Heuristic (SWH) is a mean to teach scientific concepts having inquiry and
argumentation as goals (Hand and Keys, 1999; Keys et al., 1999). It provides students with a
metacognitive support to reason about data. The framework has two templates: one for teachers and
other for the students. Teachers’ template is composed by suggested activities to involve students in
meaningful learning, such as pre-lab, negotiations and post-lab activities. The students’ template of
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SWH has seven steps: (1) Questions, (2) Tests, (3) Observations, (4) Claims, (5) Evidence, (6)
Reading, and (7) Reflection. SWH was proposed and tested in grades 7-11. Akkus et al. (2007)
compared SWH with traditional laboratory activities and concluded that SWH contribution is the
Reflection step, which means, “How have my ideas changed?”. Although SWH was designed to
school science writing, it is possible to compare SWH with Lawson’s framework (above mentioned
LHPR) since the research question, testing, comparing observed results with expected results are
features presented in both models.
McNeill and Krajcik (2011) developed Claims, Evidence, and Reasoning (CER), a
framework published earlier in two articles (Berland and Reiser, 2009; McNeill and Pimentel,
2010). CER in an instructional framework adapted from TAP. TAP’s Claim is the answer to a
question, the evidence is the information that supports the claim (TAP’s Data) and the reasoning is
the justification why the evidence presented is enough to support the conclusion (TAP’s Warrant).
From CER, the authors developed Claim-Evidence-Reasoning-Rebuttal (CERR) which exhibits the
same elements plus a Rebuttal, which refers to “reasoning as to why an alternate claim is
unacceptable using counter evidence and reasoning” (Aydeniz and Gürçay, 2013). The rebuttal
element added to the framework is not similar to TAP’s rebuttal. CER and CERR are instructional
tools nonetheless the researchers from this group of authors also use the framework as an analytic
tool.
The Scientific Argumentation Model (SAM) is a model proposed to help students learn how
to read scientific articles (Van Lacum et al., 2014). The authors indicate that rhetorical moves in
scientific articles are part of an argumentative discourse and they created a framework to teach
these rhetorical moves to students. The definition of rhetorical moves is based on genre studies,
dedicated to investigate different texts from a context (e.g. science, arts, romance) and identify the
main parts of the text and its main characteristics. Genre studies are interested both in the division
of scientific texts into its sections (Introduction-Methods-Results-Discussion) and in the deeper
characteristics, such as what is typically written in each section also exist.
SAM consists in seven rhetorical moves: (1) Motive; (2) Objective; (3) Main Conclusion; (4)
Implication; (5) Support; (6) Counterargument; and (7) Refutation. The framework covers the main
parts of scientific article, because it comprises the justification why a research should be done, the
objective, the results and all information that should be put in Discussion section, but SAM does not
highlight the methods, which in Lawson’s framework would be covered by the hypothesis, test and
predictions.
Oliveira and Queiroz (2014) developed a list of rhetorical and structural features of
scientific texts and compared it with the opinions of expert scientists in Chemistry. They listed
features divided in 21 structural and 20 rhetorical ones that define scientific articles. Structural
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features are those related to the presence or absence of an article’s sections, while rhetorical ones
are more related to argumentation since they evaluate the persuasiveness and credibility of the text.
Although the features were not described as an evaluation framework, the authors suggest that they
may be used in undergraduate activities to help students understand scientific writing, in its
structural and rhetorical parts.
While TAP and Walton’s argumentative schemes are frameworks inspired in philosophical
basis for any type of argument, LHPR, SHW, CERR, SAM, and Oliveira and Queiroz’s framework
are inspired in the specificities of a knowledge area. The efficacy of a framework is then closely
related to the kind of questions one have about arguments. Our goal is to describe an analysis
framework to scientific texts we developed based on the combined features from LHPR, SAM, and
the specificities of the educational contexts of our interest.

Research design
Although we believe the analytical tool developed may be useful for scientific articles in
general, understanding the context that impelled us to develop the framework helps understanding
the specificities of the framework. Apart from that, the comprehension of the context of analysis
helps further researchers to decide if this framework suits their research goals.
Ecology field course5
The field course we analysed is a traditional course in the post-graduate program in ecology
taught mainly to first-year Master students of the Ecology Postgraduate program at a Brazilian
university. We chose this specific field course to conduct this study because we were invited by the
organizers to help them improve the field course and because the main goal of the course is to
prepare Master students for testing hypotheses in Ecology and also to teach students to write
scientific articles.
Different editions of the course were organized by different groups of professors, but since
2007, the same group of professors organizes the course. The current organization makes minor
changes in the course from one year to another (e.g. number of lecturers, order of activities, and
themes of the projects developed), but the main structure of the course and its goals are the same.
The field course comprises a travel to a natural area within the Brazilian Atlantic Rainforest where
the participants stay for a period of approximately 25 days. Coordinators (three or four per year),
invited lecturers (around 15 per year) and post-graduate students (two to four per year) compose
teaching staff (here indicated as lecturers).
The course has three main activities:

5

For a more thorough description of the context, read Chapter 1.
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i) Classes and lectures. The first few days of the course are separated for classes. The
topics concern information about the scientific reasoning that will be developed in the field
(hypothetic-deductive), sampling and experimental methods, statistical analyses that students will
use during the course, how to write articles and how to give oral presentations. Lecturers give a 1
hour-long lecture each (may not happen depending on organizational constraints). The lectures take
place in different moments of the course and each lecturer chooses the topics. Some explain their
current research, some talk about the main theoretical contexts of their lab group, some talk about
philosophy of science.
ii) Group projects. The students develop four group projects. Groups of four students are
supervised by one or two lecturers in projects that take three days. Lecturers predefine the research
questions in advance. Each project is divided in phases. The first meeting between lecturers and
students happen at night and the lecturers guide students through the project. Each lecturer has a
personal style to talk students into the project. The following morning is used to collect data in the
field or to run trials of the experiments. Depending on the topic or organism studied this field phase
may be done on the first night, just after the discussion of the project. During the afternoon,
students analyse data, run statistical analysis and discuss the main results with the lecturers involved
in the project. Students have deadlines to develop a manuscript about the project and also a
presentation. The manuscripts are handed in and the groups present their projects to the rest of the
students of the course. After the presentations, one of the lecturers talk to each group and points out
possible forms of improving the manuscript.
iii) Individual projects. During the last days of the field course, students conduct individual
projects. Students are supposed to come up with a research question or at least topic ideas for a
project. They pitch their ideas of potential projects to the lecturers who consider the project to be
feasible or not. After students’ projects are considered feasible, students have two days to collect
data or run trials of experiments. They may discuss methods, results, and analysis with any
professor. By the afternoon of the third day, they have to hand in the manuscript about the project
they developed. On the last day, students present the project they developed to the whole group.
During the field course, students have to hand in manuscripts about the projects developed
and exchange versions with the professors as if it were a submission to a scientific journal. The
revision process is the same during group and individual projects. Lecturers act as reviewers or
consultants of a mock journal and help students improve their writing skills. Groups/Students hand
in the assignments to the lecturers to review each essay. After the revision, lecturers hand back the
assignment to the group/student, who must correct and improve the manuscript according to the
suggestions given. Only one lecturer reviews the following versions (i.e. the second and subsequent
versions) of the assignments until the manuscript is considered approved for publication or until the
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time is up. The assignments vary between three to seven versions before being accepted, and most
of the essays have five versions. Acceptance criteria are not discussed among lecturers, so each
lecturer corrects and gives emphasis to specific issues in the texts. Similarly to what happens in
scientific journals, lecturers may disagree with one another and students have to deal with this and
back up their changes.
For analytical purposes, we added two activities to the field course. Before the departure for
the field course and right after they arrived from the field course, students had to fill out a Google
form about their Master project. The form was the same before and after the course and the
structure of the task had sections similar to the assignments that are handed in during the course
(Theory that justifies the objectives; Objective and hypothesis tested; Methods; Expected results).
Students had a limited amount of space to fill with their projects. These assignments were collected
with the purpose of pre and post-test for the research. The pre-test was compulsory, teachers
indicated that students who did not fill the form would not be allowed to go to the field course.
Post-test was not compulsory. Researchers asked students to fill the form and gave them a deadline
to do the assignment, but not all students filled the post-test form. Students who did not fill the pretest form did not have to fill the post-test form.
Focus of analysis
The analysis we propose in this paper refers to written texts, so we aim the manuscripts of
group and individual projects and also the pre and post-test assignments. The assignments structure
(Abstract; Introduction; Material and Methods; Results; Discussion) was very similar to the
structure students are used to working within their regular science tasks. Pre and post-tests
assignments have similar structure, but since they are project ideas, students were expected to fill
(1) Theory that justifies the objectives, (2) Objective and hypothesis tested, (3) Methods, and (4)
expected Results.

Description of analysis framework: Central Argumentative Framework
As we indicated above, although there are several analysis frameworks, none of the
frameworks we indicated above were built for the goals of researches like ours, which is related to
analysing the argumentative structure of a scientific article. We developed a framework inspired in
two of the indicated frameworks: Scientific Argumentation Model (Van Lacum et al., 2014) and
Lawson’s Hypothetico-Predictive Reasoning (Lawson, 2003). First, we elaborate more on the two
frameworks and then we indicate which features from each framework we used or adapted.

27

SAM and LHPR details
Scientific Argumentation Model (SAM) divides scientific articles in seven rhetorical moves.
Motive and Objective are elements of the Introduction of the article and indicate the statements why
the research was developed and what the authors want to know respectively. Main Conclusion,
Implication, Support, Counterargument, and Refutation belong to the Results and Discussion of the
article. Main Conclusion states the main outcome of the research, Implications states the
consequences of the research, while Support is the statement used to justify the Main Conclusion.
Counterarguments are statements that discredit the Main Conclusion, while Refutation are
statements that weaken the Counterargument.
Lawson’s Hypothetico-Predictive Reasoning (LHPR), as indicated above, depicts the
scientific process (Lawson, 2003). A Puzzling Observation provokes a Causal Question that
scientists attempt to answer tentatively (alternative hypothesis). In order to test each Hypothesis is
the best fit for the Causal Question, scientists assume that the Hypothesis is correct and imagine a
test that would present observable results (Prediction). The test yields in observed results
(Evidence). The match or mismatch between Prediction and Evidence is used to draw a Conclusion
about the level of support of that initial Hypothesis. The author presents this process in the If…
and… Then… And/But… Therefore schema. The Puzzling Observation and the Causal Question
are not depicted in the schema, which comprises the Hypothesis (If), the test (and), the Prediction
(Then), the match between Evidence and Prediction (And/But), and the Conclusion (Therefore).
Both frameworks indicate a path through which explanation for phenomena is built. Both in
SAM and LHPR the Research Question is the trigger for the research. In SAM the Motive leads to
the Objective (Research Question) and in LHPR the Puzzling Observation leads to the Causal
Question. In a scientific article, the Introduction comprises the Motive or the Puzzling Observation
and it is difficult to select the sentence that summarizes it perfectly. On the other hand, the
Objective or the Causal Question is easily identifiable and normally represents one sentence. This
specific sentence we call from now on as Research Question.
Hypothesis and Prediction are not present in SAM because the framework is wider, initially
developed for reading, and scientific articles may be descriptive, for example, not having a
Hypothesis to be tested. LHPR is a framework to restate scientific enterprise and Lawson
understands that every scientific research may be restated in a Hypothetico-Predictive Reasoning,
so there will always be a Hypothesis and Prediction in his schema. The field course we analysed is
explicitly hypothetic-deductive and all the projects developed have hypotheses and predictions
associated to it, so we chose to maintain these elements from LHPR.
The Main Conclusion presented in SAM is comparable with Therefore presented in LHPR.
It states the main outcome of the research portrayed in the article. The Main Conclusion is the
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explanation given to the phenomena studied in the research, it is the first contribution that a
particular research can provide to the scientific community.
The Evidence or the Support from SAM is the piece of information that backs each
conclusion of the research. It is not the measure itself, neither the p-value of the statistical test used,
it is the first generalization of this information that will back the Main Conclusion.
The Counterargument present in SAM is an explanation contrary to the Main Conclusion. It
also allows the reader to understand the connexion between Evidence and the Main Conclusion. No
similar element is presented in LHPR.
Apart from the elements of SAM and LHPR that we selected, we added elements according
to our research goals. Inspired on SAM’s Support, element present in SAM that backs the Main
Conclusion, and also on TAP’s backing, we understand that both Hypothesis and Prediction are
claims that are backed up by Data and Warrants. The Support to Hypothesis is highlighted during
the field course and we understand that the Hypothesis is the Data that backs the Prediction in the
argument in which the Prediction is the Claim. It would be expected, in our opinion that the
students were able to add the Warrant to this Hypothesis – Prediction argument.
Central Argumentative Framework
Central Argumentative Framework (CAF) has eight elements: (1) Research Question, (2)
Hypothesis, (3) Support to Hypothesis, (4) Prediction, (5) Support to Prediction, (6) Main
Conclusion, (7) Support to Conclusion, and (8) Counterargument. The unit of analysis of CAF are
the sentences of the article, ignoring the Abstract of the article, because we think the same
information will be restated on the rest of the article. Each sentence may comprise one or more
elements, depending on the grammar structure of the sentence.
We planned the analysis in two phases. Phase one consists in identifying if the elements are
present in students’ scientific articles. We consider that the elements are not hierarchical, but
dependent on one another. Each element is scored as present if the student or author indicates that
(i.e. “the goal of this paper is…” for Research Question). If not explicitly indicated, it is possible to
try to depict it from the text using elements of the text (i.e. “in this project we sought to
understand…” for Research Question).
Phase two consists in comparing the content written with what we think should be written.
The comparison leads to an index, a material evaluation, which means that we analyse the content
of each element and score it according to our criteria (Table 2.1). We generated the criteria by
identifying what information each element must contain (e.g. what students indicate as Hypothesis
is an explanation to the causal question) according to SAM, LPHR, and other researchers that
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discuss elements of scientific articles (e.g. McNeill and Krajcik, 2011). We also used field course
classes’ definitions to determine criteria of ranking.
Research Question is the element that indicates what that article is about, referring to the
main goal of the paper. It is a causal question to solve a puzzling observation about natural world.
The Hypothesis and Main Conclusion only make sense if we know what the Research Question is.
There are two parameters that a good Research Question should meet. The first is its Clarity, which
means that by that one sentence, we must understand what phenomena the article is going to
elucidate. The second parameter is its Specificity, which represents the amplitude of the research
Question based on the Introduction of the article. Both parameters are inspired in Schalk’s et al.,
(2013) definition.
Hypothesis is the alternative answer to the Research Question. Each Research Question may
have numerous hypotheses, plausible answers to the Research Question (Volpato, 2010, p. 39;
according to instructions in field course). The same project may intend to test more than one
Hypothesis to determined Research Question. Each Hypothesis is a statement formulated in terms
of theoretical variables (e.g. investment, stress, community, size), entities that cannot be tested
directly (Volpato, 2010; according to instructions in field course). Hypotheses are what inspire the
test, not the test itself. Three parameters define the material evaluation of Hypothesis. It should be a
plausible answer to Research Question. Hypotheses must be written in terms of theoretical
variables. The last parameter is the Hypothesis’s testability (Schalk et al., 2013). The Testability
concerns the explicit writing, meaning the clarity of the Hypothesis stated. Once the research is
done, some Hypothesis will have been tested, but the form by which the author explains the
Hypothesis may not express a testable Hypothesis.
Support to Hypothesis is the empirical and/or theoretical justification that links the
Hypothesis to the Research Question. Since the Hypothesis is one possible answer to the Research
Question, it is necessary to persuade the audience that the Hypothesis proposed answers the
Research Question. We propose this element to make explicit the argument that has the Research
Question as one of the premises and that has the Hypothesis as conclusion. The Support to
Hypothesis is the information (theoretical or empirical) that helps us understand why the Hypothesis
is a possible answer to Research Question. It is a simple parameter that indicates whether the
justification leads the reader form the Research Question to the Hypothesis whether it does not. It
should help the reader to understand why the Hypothesis was an answer to Research Question.
Prediction is the outcome of the test imagined (Lawson, 2003). It refers to the means by
which it is possible to test the Hypothesis. Each Hypothesis may have more than one Prediction.
The terms of Predictions are operational (e.g. time in minutes, level of cortisol in the blood,
diversity of species, pounds), because they represent the expected result of the test. The term
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operational variable is not common in scientific literature, but we intend to highlight it in CAF. The
field course sets this distinction and it is possible to read the idea as how you operationalize your
hypothesis, or how to register the phenomenon investigated (Volpato, 2008, p. 116). This is because
scientists do not measure the theoretical variable, so this materialization is important for students to
realize this shift between theory and proxy. To use theoretical variables mean to mix up Hypothesis
and Prediction, so we expect the Prediction to have only operational variables.
Support to Prediction idea is similar to Support to Hypothesis. The element refers to the
reasoning between Hypothesis and Predictions. The Hypothesis is the Data of the argument that has
the Prediction as Claim (cf. Toulmin, 2006). As we propose, Hypotheses are indicated in terms of
theoretical variables and Predictions are indicated in terms of operational variables. It is important
to argue what piece of information links the theoretical variables with the operational variables (e.g.
what allows a researcher to measure the mass of a certain species of amphibian to determine water
loss?). Each test takes a technician or a scientist days or weeks to be performed, following specific
procedures of a complex recipe to get to an inscription (Latour and Woolgar, 1997, p. 63), so, it is
necessary to persuade the audience that the operational variables presented represent the theoretical
variables. Some forms of tests or inscriptors are naturalized, making it harder to separate theory
from operationalization, but that does not mean they are the same (Latour and Woolgar, 1997). This
reasoning may be supported by theoretical or empirical information related to scientific work.
Main Conclusion is the sentence that summarises the explanation for the phenomena
analysed in the project. It refers to the statement about the main outcome of the research. It is
supposed to be explicitly an interpretation of evidence collected (according to instructions in field
course) and it should not be the results. It answers the Research Question, it says whether the
research aim was achieved, or it states whether the Hypothesis was supported by evidence (Van
Lacum et al., 2014). We searched for this element in the Discussion section of the articles.
Support to Conclusion is the evidence that supports the Main Conclusion; the statements the
authors use to justify their Main Conclusion. It is the piece of information that tries to convince the
reader of the veracity of the Main Conclusion (Lawson, 2003, p. 1389), explains the results with
theoretical variables and biological data, and used all evidence collected (Abi-El-Mona and Abd-ElKhalick, 2011). The statements are supports, in other words, premises that justify the Main
Conclusion. It is divided into two parameters. First, Support to Conclusion should be demonstrated
as data collected by the researchers and interpretable (Evidence). Data is not the nature revealing
itself or either a living entity that emerges from the research; in other words, data should not talk by
itself (Abi-El-Mona and Abd-El-Khalick, 2011). The second parameter is structural and analyses a
possible redundancy different from the results. The Support to conclusion is not the entire result
section, neither is the result restated in discussion. It should be the pattern, the tendency, which
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means that there should not be a reference to numbers, statistics, tables or figures in the Support to
conclusion. We searched for this element in the discussion section of the articles.
Counterargument is an alternative explanation given the observed results. It contradicts the
Main Conclusion. It refers to the statements that weaken or discredit the Main Conclusion, exactly
as it is proposed in SAM. The parameter is the Alternative Explanation, which means that
Counterargument is considered good if indicate alternative explanations to data collected. We
searched for this element in the Discussion section of the articles.
Table 2.1: Central Argumentative Framework divided into its elements and each element subdivided in its parameters.
Element
Parameter
Present but insufficient
Present and sufficient
Ambiguous formulation
Not ambiguous (Schalk et al.,
Clarity
2013)
Research Question
Unspecific question
Confined and specific (Schalk et
Specificity
al., 2013)
Presents the proxies in one or all
Presents only theoretical variables
Variable
variables tested
Not a possible explanation for the
Represents a plausible answer to
Hypothesis
Plausibility
Research Question
the Research Question
Not testable as presented
Testable as presented (Schalk et al.,
Testability
2013)
Presents an insufficient or
Presents a sufficient and coherent
incoherent justification why the
justification of why the Hypothesis
Support to Hypothesis
Justification
Hypothesis is a possible answer to
is a possible answer to the
the Research Question
Research Question
Presents the theoretical variables in Presents the proxies to test the
Prediction
Variable
one or all variables tested
Hypothesis
Presents an insufficient or
Presents a sufficient and coherent
incoherent justification of why the
justification of why proxies
Support to Prediction
Justification
proxies indicated represent the
represent theoretical variables
theoretical variables presented in
Hypothesis
It is not clear that the Main
Main Conclusion is explicitly an
Main Conclusion
Explanation
Conclusion is an explanation for the interpretation of the observations
observations
Data speak for themselves (Abi-El- Indicates the evidence that supports
Mona and Abd-El-Khalick, 2011)
the Main Conclusion. Tries to
Evidence
convince the reader of the veracity
of the Main Conclusion (Lawson,
Support to Conclusion
2003, p. 1389)
Explain the results with proxies and Explains the results with theoretical
numerical data
variables and biological data (AbiMagnitude
El-Mona and Abd-El-Khalick,
2011)
Alternative
Weaken or discredits the methods
Presents alternative explanations to
Counterargument
Explanation
of the research
the studied phenomena

The final appearance of the analysis with CAF is a table with the sentences that represent
each element and the scores attributed to each parameter. The elements to which it is not possible to
identify a specific sentence in the text are left in blank in the table and are scored as zero. The
elements to which it is possible to identify a specific sentence, the sentence is copied to the table
and the score is decided according to the sufficiency of each parameter of the element. The score is
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1 for insufficient and 2 for sufficient. For those elements that have more than one parameter, the
element’s score is the resulting mean of the score given to each parameter, for example

𝑅𝑒𝑠𝑒𝑎𝑟𝑐ℎ 𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =

𝑅𝑄 𝐶𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 + 𝑅𝑄 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒
2

The analysis also leads to a final index, which is the mean of all the scores given to the elements

𝐶𝐴𝐹 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 =

𝑅𝑄 + 𝐻𝑦𝑝𝑜𝑡ℎ𝑒𝑠𝑖𝑠 + 𝑆𝑢𝑝𝑝 𝐻𝑦𝑝 + 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑆𝑢𝑝𝑝 𝑃𝑟𝑒𝑑 + 𝑀𝐶 + 𝑆𝑢𝑝𝑝 𝑀𝐶 + 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟
8

We chose to depict the index as the mean of the score given to each parameter and the final
index as the mean of all elements. This choice allows us to compare different manuscripts with the
same criteria and be able to differentiate between a manuscript that has all the elements and one that
does not have all elements. This is different from the sum of the elements, in which we would have
the same final index to two manuscripts with different configuration.

Discussion
The framework we developed is to be used when analysing long texts. The text is a
rhetorical unit and the coherence of one sentence is strongly related to the sentences before and
after it. By using CAF, researchers should be aware that it is important to read the whole text to
identify CAF’s elements in it and the text may be differently interpreted by different researchers.
CAF’s elements may be present more than once in the same paper. It is important to identify all
instances a sentence represents a specific element in order to discuss if the author is coherent and
does not contradicts him/herself. Most commonly the Research Question and the Hypothesis can be
portrayed in the Introduction section and restated in the Discussion section of the paper, to clarify
the Main Conclusion of the text.
Some of the elements are consistent in place of appearance in the text, according to each
research area analysed. The last paragraph of the Introduction section most commonly holds the
Research Question and the Hypotheses of the research. Prediction and Support to Prediction are
most common in the last paragraphs of the Methods section. The Support to Hypothesis could
equally be portrayed in the Introduction section, after the Research Question, or in the Methods
section, reconstructing the bridge between the Research Question and the Hypothesis.
Main Conclusion, Support to Conclusion and Counterargument are all extracted from the
Discussion section of the articles. We did this because we intend to summarize the scientific article
and a person could argue that the whole Results section of the article should function as Support to
Conclusion. CAF tries to differentiate, in the Discussion section, someone that refers to the whole
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results section (“our results indicate”) from someone who successfully selects the specific piece of
evidence collected and binds the text in a coherent structure. Volpato (2010, p. 24) indicates that the
conclusion needs a theoretical leap that rises from the interpretation of data and also (in his own
words) that the results become Support to Conclusion only in the Discussion session of the article.
If we visualize the article as one big argument, results should not provide data that does not help
scientists infer a conclusion. With that in mind, uninformative data or data with no connexion with
the conclusion may show that the author does not know exactly what it takes to defend the
conclusion (Volpato, 2010, p. 28).
The whole point of creating this framework is an attempt to make arguments explicit.
Different writing guides indicate the scientific text an argument, but does not explicit the
information that works as premises or conclusion in the text. Making supports explicit (to
hypothesis, to prediction and to conclusion) was a decision inspired by TAP (Toulmin, 2006).
Toulmin argues that Warrants should be explicit if the people in the dialogue doubt on the liaison
between Data and Conclusion (Toulmin, 2006). A scientific paper is a final product that cannot
leave space for readers’ doubts, hence the importance of making the support explicit. Depending on
the research journal, the reviewers may interpret the Support to Hypothesis and Support to
Prediction as obvious. In our specific context of analysis, on the other hand, students are learning
how to write a scientific article, so, the supports teach students about conceptual and
methodological knowledge of their research field.
One problematic feature of CAF is the length and amount of sentences that can be selected
by the coder as representative of each element, especially Main Conclusion and Support to
Conclusion. It is possible to extract the exact sentences containing the evidences that back the
explanations of the article or to consider all sentences in the Discussion section as evidences to back
the explanations. When the author of a paper dialogues with published papers and other scientists’
results, she/he is building an argument, but not using the evidence collected in the specific research
for it. In our opinion, the Support to Conclusion refers exclusively to the evidence produced in the
research developed. In a similar way, the Main Conclusion refers to the explanation constructed to
each piece of evidence, not only the traditional final paragraph where the authors summarises the
whole research. A possible way to minimize difficulties in coding Main Conclusion and Support to
Conclusion would be to define Main Conclusion and Support to Conclusion using the textual clues
given by the author, which means reading and separating the small arguments presented in the
discussion section of the article.
Volpato (2010, p. 78) suggests that three sessions of the article, namely Methods, Results
and Discussion, combine to form one argument. We considered that the argument composed by
Support to Conclusion, Main Conclusion and Counterargument is entirely present in the discussion
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session since only such section was used to analyse these three elements. For this specific purpose,
including the entire text would be more time consuming and could potentially confuse the coder.
Volpato (2010) himself states in other chapters that every result should be pointed out and discussed
in the Discussion session of the article (p. 100), and therefore sticking to the discussion section to
analyse Support to Conclusion, Main Conclusion and Counterargument should not be a problem.
Counterargument is a tricky element in CAF. We used the Counterargument definition of
SAM (Van Lacum et al., 2014), which is a sentence that would have an explanation opposite to the
Main Conclusion. As an example, if the Main Conclusion stated was that larger males were more
successful in copulating with females, its Counterargument would be that average or smaller males
were more successful. The term “rebuttal” (Toulmin, 2006), which includes terms and conditions
that weaken the Main Conclusion, are not comparable to the definition given for Counterargument
in this specific case. Insufficient score for the Counterargument, (i.e. cases in which constraints and
methodological choices were pointed out as reasons why the hypothesis was refuted), also do not
apply. Therefore, our analysis would probably benefit of a new element for such cases, perhaps
“Further Hypothesis”6. We suggest future researchers to include this term in their analyses.
Interestingly the elements of our definitions in CAF did not always match what the authors
thought to be such element. An important decision for the researcher is to code the text using the
clues given by the text’s author. For instances students stated “the objective of our research is to test
the Hypothesis…”, stated the Hypotheses (i.e. “our hypothesis is…”) using operational variables or
stated the Prediction using theoretical variables. These sentences’ construction indicates that there
is some confusion between the elements. We decided to code as explicitly stated in the text (e.g.
“the objective is” as the Research Question) and to score the parameter as insufficient.
As explained before, SAM is a model for teaching students how to write, and Lawson’s
Hypothetico-predictive reasoning is a framework used to analyse scientific texts. These two
frameworks have some points in common, but we find interesting the emphasis given to Hypothesis
and Prediction on LHPR that SAM does not point out, especially in Science Education. Such
distinction may help students to understand that what scientists measure may or may not directly
indicate the theoretical variable they intended to. If we had chosen SAM or LHPR, we would be
leaving out of the analysis points we consider to be important ones, and neglecting points that are
crucial to the context of analysis.
Although this research focuses the analysis of hypothetic-deductive projects, it is neither our
belief that this is the only way to conduct research nor the only valid epistemology of science
described in literature (cf. Lewis, 1988, Chalmers, 1999). We chose to build this framework because

6

More evidence on this matter is presented in Chapter 4.
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the context of our analysis was purely hypothetic-deductive and allowed us to do so. Also, the
framework is intended to the analysis of written texts, after the scientific research has been
developed. That allows authors to reorder their reasoning steps into the hypothetic deductive order.
We are neither ignoring the existence of descriptive projects, social science projects, or case studies
projects, nor are we trying to assert that hypothetic-deductive method is canonical to scientific
discovery (Allchin, 2006). Volpato (2010, p. 39) indicates that although hypothesis is one possible
answer to a research question, there are some research questions to which it is non-sense to
elaborate hypotheses. For instance, if the research question is similar to “What is the average height
of the population of Papua New Guinea?” or “What is the pollution level of Shanghai?”,
formulating hypotheses does not help us. In other cases, such as “What are the causes of school
evasion?”, we benefit from having a hypothesis by knowing in which direction to conduct the
research.
We consider CAF as a promising framework to analyse scientific texts, either originated
from science education contexts, either from experts’ science reports. In other words, as CAF
summarises the process of inquiry by giving special attention to argumentation, we think that our
framework of analysis may also be used as a framework to teach scientific inquiry in different
levels of science education.
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Uso do raciocínio hipotético-dedutivo por ecólogos em formação
Ursula Simonetti Lovaglio†, Renata de Paula Orofino†œ, Daniela Lopes Scarpa†7

Resumo
O raciocínio hipotético-dedutivo é um dos raciocínios utilizados na construção de
conhecimentos científicos. Os cientistas, quando utilizam o raciocínio hipotético-dedutivo, agem
dentro dos conceitos tácitos que compõem a sua expertise. Entender quais as dificuldades dos
alunos em relação ao raciocínio hipotético-dedutivo pode ser útil para explicitar como se constrói a
expertise de um cientista. Neste trabalho analisamos a explicitação do raciocínio hipotéticodedutivo por alunos de pós-graduação em uma disciplina de realização de projetos de teste de
hipótese. Nessa disciplina concentrada de um mês, os docentes ministram aulas teóricas e exercícios
sobre o raciocínio hipotético-dedutivo e os alunos realizam quatro projetos em Ecologia usando
esse raciocínio por meio de projetos de campo. Ao final de cada projeto, os alunos redigem
manuscritos cujas versões são avaliadas entre 2 e 6 vezes por professores. Testamos a hipótese de
que os alunos melhoram a explicitação dos elementos do raciocínio hipotético-dedutivo ao longo do
desenvolvimento de cada manuscrito. Analisamos 19 trabalhos realizados em grupo ao longo da
disciplina. Identificamos a ocorrência de Pergunta, Hipótese a Previsão nos trabalhos nas versões
iniciais e finais de manuscritos preparados pelos alunos, por meio de marcas textuais utilizadas
pelos alunos. Usamos as definições de Pergunta, Hipótese e Previsão da Ferramenta do Argumento
central (CAF), que, além de guiar a análise da ocorrência dos elementos do raciocínio hipotéticodedutivo, define parâmetros de qualidade para o conteúdo de cada elemento. Esperávamos que as
versões finais dos trabalhos apresentassem mais frequentemente os elementos e que os elementos
fossem melhor avaliados quando comparadas com as respectivas versões iniciais. Há uma melhora
parcial na explicitação do raciocínio hipotético-dedutivo, ocasionada pela melhora na explicitação
da Previsão, tanto no que diz respeito à ocorrência do elemento nos manuscritos quanto na
qualidade da escrita. Os alunos apresentam facilidade para a redação da Pergunta e da Hipótese,
mas a qualidade dos elementos não foi considerada suficiente mesmo nas versões finais dos
trabalhos. Mesmo Perguntas e Hipóteses sendo elementos do raciocínio hipotético-dedutivo mais
comuns ao treinamento e à formação acadêmica dos alunos, os alunos ainda apresentam
dificuldades na redação desses elementos, o que sugere que ainda é necessário realizar estratégias
didáticas focadas para o treinamento desses elementos. A melhora na explicitação da Previsão nos
permite inferir que as estratégias adotadas na disciplina podem ser benéficas para a resolução das
confusões apontadas na literatura entre Hipóteses e Previsões.

Introdução
O raciocínio hipotético-dedutivo (RHD) é uma forma de raciocínio na qual as possíveis
respostas para uma pergunta são testadas e a resposta correta é definida pela decorrência lógica da
resposta. A estrutura do RHD é resumida em sete elementos: observação, pergunta, hipótese, teste,
previsão, resultado observado e conclusão. A partir de uma observação intrigante, constrói-se uma
pergunta, para a qual possíveis respostas são levantadas (hipóteses). Para testar se determinada
hipótese é correta, pensa-se em um teste para o qual se espera um resultado específico (Previsão). A
realização do teste e a obtenção dos resultados permite a comparação entre a previsão e o resultado
7
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observado, que leva à conclusão (Lawson, 2003). É importante salientar que a observação inicial é
uma representação teórica da realidade e não é realizada passivamente (Fourez, 1995), ou seja, a
bagagem teórica que o pesquisador tem define e norteia as observações por ele realizadas. Lawson
(2000) explicita o RHD por meio de uma sequência de elementos chave, que parte da construção de
uma hipótese:
"If… and… then… And/But… Therefore…"
"Se… e… então… E/Mas… Consequentemente…" (tradução nossa)
Lewis (1988) defende que as teorias apresentadas nos livros didáticos como resultado de
uma ciência descritiva, foram, na realidade construídas pelo RHD. Lawson (2000, 2002, 2003,
2003b, 2004) explicita o RHD presente em diferentes teorias científicas de diferentes áreas do
conhecimento, como o fluxo sanguíneo de William Harvey ou a hibridização de Gregor Mendel. O
dinamismo da ciência pode ser atribuído ao RHD, pois por meio dele há elaboração de novas
explicações e, assim, observações, hipóteses e testes, formando um ciclo contínuo de perguntas,
hipóteses e previsões (Lawson, 2015).
O RHD não é inato ou intuitivo. Particularmente, no que diz respeito à hipótese e à previsão,
Farji-Brener (2003) analisou trabalhos publicados por ecólogos e encontrou que existe uma
confusão entre o que deve ser explicitado na hipótese e na previsão. Strode (2015) encontrou a
mesma confusão entre o que se espera na hipótese e o que se espera na previsão em trabalhos de
alunos do ensino básico, livros didáticos de ciência e também em trabalhos de cientistas
experientes. O cientista utiliza o RHD, muitas vezes, como forma de seu conhecimento tácito, ou
seja, conhecimentos adquiridos com a prática e expertise8, para os quais não tem uma explicação
construída para, que sabe executar, mas não consegue explicar de forma clara (Roberts, 2016). Já o
cientista em formação, muitas vezes indicado como novato na literatura (Leon-Beck e Dodick,
2012), está em processo de aprendizagem da referida expertise. Se soubermos como a expertise é
adquirida, podemos diminuir o aprendizado por tentativa e erro e tornar explícitos os
conhecimentos tácitos dos cientistas.
O cientista está em constante aprendizado e formação e a noção de expertise é relativa, mas
quando tratamos a formação formal de um cientista, pensamos em um processo de
aproximadamente uma década (Read, 2013) que tem a pós-graduação como etapa final. Durante a
pós-graduação, os alunos se envolvem diretamente em uma pesquisa e em um grupo de laboratório,
no qual convivem com os conhecimentos tácitos dos experts de sua área. Também durante a pósgraduação, os alunos cursam disciplinas específicas, nas quais os alunos praticam atividades típicas
de sua futura profissão (e.g. leitura de artigos, debates com pares, realização de projetos).
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Disciplinas de realização de projetos envolvem inúmeros conhecimentos tácitos, para além dos
conhecimentos conceituais discutidos nos projetos realizados. O RHD é um desses conhecimentos,
principalmente em disciplinas que focam os projetos realizados em projetos de teste de hipóteses.
Uma vez que entender o raciocínio hipotético-dedutivo é um dos conhecimentos que
compõem a expertise do cientista, é importante examinar como alunos de pós-graduação utilizam e
se apropriam desse raciocínio, para que possamos identificar pontos a serem melhorados na
formação desses profissionais. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é entender a influência de
uma disciplina de projetos de teste de hipóteses na utilização e explicitação do RHD pelos alunos de
pós-graduação. Partimos do pressuposto de que quando alguém testa hipótese(s) em um projeto de
pesquisa, esta pessoa utiliza o RHD. É razoável supor que, ao longo de uma disciplina, os alunos se
tornam mais acostumados com o RHD e melhoram a explicitação do RHD. Testaremos a hipótese
que os alunos melhoram a utilização e explicitação do RHD ao longo de uma disciplina de projetos
de teste de hipóteses.

Método
Descrição do contexto analisado
Neste projeto, analisamos trabalhos realizados por alunos de pós-graduação durante uma
disciplina de Ecologia de Campo, oferecida por um programa de pós-graduação em Ecologia de
uma universidade pública do Brasil. A disciplina, existente sob a coordenação do mesmo grupo de
docentes desde 2007, tem como objetivo propiciar o contato com a prática da pesquisa científica em
Ecologia. Durante a disciplina, os alunos aprendem sobre o RHD e são estimulados a construir
perguntas, hipóteses e previsões em diferentes projetos ao longo do curso.
Este projeto diz respeito aos dados coletados no ano de 2013. O corpo docente foi composto
por três coordenadores, docentes convidados (professores de outras universidades ou doutores em
Ecologia) e dois monitores (alunos que haviam participado no curso de campo no ano anterior)9. Os
alunos participantes cursavam, em sua maioria, o primeiro ano do mestrado, com exceção de um
aluno da comunidade local (formado em ciências biológicas, mas que não realizava pós-graduação
na época) e um aluno de ensino médio convidado para participar da disciplina, somando um total de
21 alunos10.
A disciplina contou com quatro tipos de atividades: aulas iniciais, palestras, projetos
orientados em grupo e projetos individuais. As aulas iniciais foram ministradas nos dois primeiros
dias de curso, de forma expositivo-dialogada, com alguns exercícios. As palestras tiveram temas
variados e foram ministradas em dois dias diferentes em momentos diferentes do curso. Tanto
9
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projetos orientados em grupo quanto projetos individuais consistiram em projetos em Ecologia
desenvolvidos durante a disciplina. Todos os projetos da disciplina tinham como característica o
teste de hipóteses.
Os projetos orientados em grupo foram realizados logo após as aulas iniciais. Os projetos
foram discutidos pelos professores antes da apresentação e definição dos projetos junto aos alunos.
Os alunos foram divididos em 5 grupos (um grupo formado por 5 e os demais por 4 alunos). Foram
realizadas quatro rodadas de projetos orientados em grupo, sendo que, nas rodadas 1 e 2 e nas
rodadas 3 e 4, os grupos foram mantidos iguais. Em cada rodada, os grupos foram orientados por
um ou dois professores, de forma que um mesmo grupo de alunos não foi orientado duas vezes pelo
mesmo docente.
Cada projeto teve duração de três dias (Tabela 3.1). No período da noite do primeiro dia,
professores apresentaram os projetos para seus respectivos grupos e definiram detalhes dos projetos
junto com os alunos. No dia seguinte, os alunos realizaram a coleta de dados e as análises
pertinentes aos respectivos projetos. No período da noite deste mesmo dia, os alunos realizaram
uma apresentação oral sobre o trabalho realizado e conversaram com um dos professores sobre a
estrutura da apresentação e resultados obtidos. Por fim, no último dia, os alunos redigiram um
artigo científico sobre o projeto realizado.
Tabela 3.1: Descrição das atividades realizadas nos projetos orientados em grupos na disciplina.
Dia Período Atividade
1
Noite
Discussão e definição do projeto
2
Manhã
Coleta de dados
Tarde
Análise dos dados e produção da apresentação
Noite
Apresentação oral dos projetos e feedback do coordenador do curso
3
Manhã
Produção e entrega da primeira versão do manuscrito

Os professores atuaram como revisores dos manuscritos dos projetos orientados em grupo.
A revisão aconteceu no formato das revisões realizadas em jornais científicos, ou seja, foram
realizados comentários para a melhora do texto até que o artigo fosse aceito para publicação na
revista científica fictícia da disciplina. A primeira versão dos manuscritos contou com a revisão de
dois professores simultaneamente. As demais versões dos manuscritos foram revisadas por um
docente. Um mesmo manuscrito foi revisado por professores diferentes, por contingências
organizacionais, o que gerou discrepâncias nas revisões (semelhante ao que pode ocorrer nas
revistas científicas). Os manuscritos tiveram entre três e sete versões, dependendo do grupo e dos
revisores. A revista científica digital fictícia da disciplina foi entregue aos alunos ao final da
disciplina.
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Coleta e análise de dados
Coletamos todas as versões dos manuscritos produzidos pelos alunos após os projetos
orientados em grupo da disciplina. Analisamos as versões inicial e final de 19 trabalhos produzidos
nos projetos orientados, totalizando 38 trabalhos escritos pelos grupos de alunos.11 Coletamos os
trabalhos em meio impresso e digitalizamos as páginas. Realizamos as análises nos materiais
digitalizados.
Dentre os sete elementos do RHD, elencamos a pergunta, a(s) Hipótese(s) e a(s)
previsão(ões) como sendo os elementos centrais e de maior probabilidade de ocorrência nos textos e
por essa razão apenas esses 3 elementos foram analisados. A Ferramenta do Argumento Central
(CAF), desenvolvida pelos autores12 foi adequada aos propósitos desta pesquisa.
O elemento Pergunta é o trecho que indica sobre o que trata o artigo, o objetivo do projeto.
Dois parâmetros definem a qualidade da Pergunta: a Clareza e a Especificidade. Clareza representa
a capacidade de compreender por uma sentença qual é o fenômeno tratado no projeto.
Especificidade representa coerência entre a amplitude da Introdução e a amplitude da Pergunta.
O elemento Hipótese é uma possível resposta para a Pergunta. Cada Pergunta pode ter
inúmeras Hipóteses, complementares ou concorrentes entre si. Hipóteses são afirmações formuladas
com variáveis teóricas (e.g. investimento, estresse, riqueza, tamanho), entidades que não podem ser
diretamente testadas (Volpato, 2010). Três parâmetros definem a qualidade da Hipótese: a Variável
Teórica, a Plausibilidade e a Testabilidade. Variável Teórica representa o uso de variáveis teóricas
na Hipótese. Plausibilidade se refere à coerência entre a Pergunta e a Hipótese. Testabilidade
representa a clareza da redação na explicitação de uma Hipótese testável.
O elemento Previsão é o resultado esperado para o teste formulado a partir de Hipótese.
Cada Hipótese pode gerar mais de um teste, consequentemente, ter mais de uma Previsão. A
Previsão é uma afirmação formulada em termos de variáveis operacionais (e.g. tempo em minutos,
nível de cortisol no sangue, número de espécies, quilos), entidades diretamente testadas, o resultado
esperado do teste. Dois parâmetros definem a qualidade da Previsão: a Variável Operacional e a
Coerência. Variável Operacional representa o uso de variáveis operacionais no texto da Previsão.
Coerência representa a conexão entre a Hipótese e a Previsão (e.g. se a Hipótese indica correlação
positiva, a Previsão deve indicar correlação positiva).
Os elementos da CAF podem ser analisados em dois níveis (Tabela 3.2). Primeiro, em
relação à sua presença ou ausência. Segundo, em relação à qualidade do conteúdo do elemento, ou
seja, o índice atribuído ao parâmetro do elemento. Cada parâmetro recebe um índice referente à sua
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Mais informações sobre a ferramenta estão disponíveis no Capítulo 2.
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qualidade: se o elemento estiver ausente recebe índice 0; se o elemento estiver presente, mas
insuficiente recebe índice 1; e se o elemento estiver presente e suficiente recebe índice 2. O índice
do elemento corresponde à média dos índices dos parâmetros do elemento. Por fim, o índice total
do trabalho corresponde à média dos índices dos elementos.
Tabela 3.2: Elementos do Ferramenta do Argumento Central (CAF) referentes ao raciocínio hipotético-dedutivo. O
índice corresponde à nota atribuída (0, 1, 2) ao texto analisado para cada um dos parâmetros de cada elemento.
Índice
Elemento
Parâmetro
0
1
2
Clareza
Ausente
Ambígua
Não é ambígua
Pergunta
Especificidade
Ausente
Inespecífica
Restrita e específica
Somente presença de variáveis
Variável Teórica Ausente
Presença de variável operacional
teóricas
Não é uma explicação possível
Representa uma resposta plausível
Hipótese
Plausibilidade
Ausente
para a pergunta
para a pergunta
Não é testável na forma como
É testável na forma como
Testabilidade
Ausente
apresentada
apresentada
Variável
Ausente
Presença de variável teórica
Presença de variável operacional
Operacional
Previsão
Não representa o esperado para o
Representa o esperado para o teste da
Coerência
Ausente
teste da Hipótese
Hipótese

A identificação e contabilização dos elementos nos manuscritos foi realizada por meio da
busca de marcas textuais presentes nos textos (Tabela 3.3). Caso não houvesse marcas textuais no
manuscrito, buscávamos os elementos pela seção e pelo conteúdo das sentenças do texto.
Tabela 3.3: Marcas textuais utilizadas na identificação de cada elemento do raciocínio hipotético-dedutivo (RHD)
presentes nos textos.
Elemento do RHD Marcas textuais indicativas do elemento
"o objetivo deste trabalho foi"
"o objetivo deste trabalho é responder a seguinte pergunta"
Pergunta
“investigamos o que”
“buscamos responder se”
“para responder o porquê disto”
“testamos a Hipótese de que”
Hipótese
“nossa Hipótese é”
“hipotetizamos que”
“nossa previsão”
Previsão
“era esperado que”
“nossa predição é que”

Para testar a hipótese de que os alunos melhoram a utilização e explicitação do RHD ao
longo de uma disciplina de projetos de teste de hipóteses, elaboramos dois testes:
(i) A partir da hipótese de que a explicitação do RHD melhorará, analisamos a presença dos
elementos indicados acima (Pergunta, Hipótese e Previsão) nas versões inicial e final dos
manuscritos. A previsão deste teste é que tais elementos estariam mais frequentemente presentes
nas versões finais que nas versões iniciais dos manuscritos.
(ii) A partir da hipótese de que a utilização melhorará, analisamos o índice atribuído aos
elementos e ao texto nas versões inicial e final dos manuscritos. A previsão deste teste é que o
45

índice atribuído aos parâmetros de cada elemento e ao texto será maior nas versões finais que nas
versões iniciais dos manuscritos.
Análises estatísticas
A estatística de interesse para o primeiro teste foi a diferença entre o número de alunos que
apresentou cada elemento na versão final e na versão inicial. Para o segundo teste, a estatística de
interesse foi a diferença entre o índice atribuído na versão final e na versão inicial para um mesmo
manuscrito. Cada par de trabalhos (versão inicial e versão final) corresponde a um bloco. Para o
primeiro teste, criamos um cenário nulo a partir dos nossos dados (cenário de possibilidades para o
fenômeno que está sendo analisado), permutando par a par a presença ou ausência dos elementos do
RHD nas versões iniciais e finais dos trabalhos (10.000 permutações). A partir deste cenário nulo,
comparamos se os valores observados foram maiores ou menores do que o acaso. Testamos a
significância da nossa estatística de interesse com um nível de significância de 0,05.
Para o segundo teste, criamos um cenário nulo em que o índice atribuído a cada um dos
elementos do raciocínio hipotético dedutivo era ao acaso, independente da versão (10.000
permutações). Realizamos um teste de significância sobre a probabilidade de cada elemento ter
recebido determinado índice. Testamos a significância da nossa estatística de interesse com um
nível de significância de 0,05. Todas as análises foram feitas em ambiente R versão 3.2.4 (R Core
Team, 2014) com o pacote RSampling-shiny (Prado et al., 2016).
Validação da análise dos indicadores textuais
Para validar a busca dos elementos de CAF nos manuscritos por meio das marcas textuais,
dois codificadores analisaram 20 textos produzidos nos projetos orientados em grupo da versão de
2015 do curso. Selecionamos as primeiras versões dos manuscritos dos cinco grupos das rodadas 1
e 3 e versões finais dos manuscritos dos cinco grupos das rodadas 2 e 4 dos projetos orientados em
grupo de 2015. Uma vez que os grupos se mantêm os mesmos nas duas primeiras rodadas e depois
nas duas rodadas seguintes, entendemos que cobrimos a diversidade presente nas produções dos
diferentes grupos de alunos e nos diferentes momentos de produção dos trabalhos. Realizamos a
validação do método de análise com dados provenientes de outra edição da disciplina, pois
consideramos que as diferentes edições do curso podem ser consideradas semelhantes no que diz
respeito ao tipo de atividades realizadas e às instruções dadas aos alunos em relação aos
manuscritos e execução dos projetos.
Cada codificador analisou independentemente a presença da Pergunta, da Hipótese e da
Previsão de cada trabalho. Após a identificação de cada elemento, buscamos as palavras que
precediam tais elementos para determinar quais seriam as possibilidades de marcas textuais de cada
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um. Medimos o nível de concordância entre os codificadores sobre quais seriam as marcas textuais
de cada elemento.
Calculamos um cenário nulo em que cada sentença do último parágrafo da Introdução
poderia ser identificada como Pergunta e um cenário nulo em que cada sentença do último
parágrafo da Introdução somado a todos os parágrafos do Material e Métodos poderia ser
identificada como Hipótese ou Previsão. Calculamos a probabilidade dos dois codificadores
discordarem aleatoriamente sobre qual sentença do texto é a pergunta, qual é a Hipótese e qual é a
Previsão. Refizemos o cenário 10.000 vezes (Apêndice 2).
Calculamos o nível de concordância (α) segundo Krippendorf (2004), considerando
concordância mínima aceitável de 0,667. Fizemos uma razão entre o cenário observado de
discordância (d.observada) e a média dos cenários nulos calculados (d.esperada) e subtraímos de 1,
para obter o nível de concordância de acordo com a fórmula abaixo:
𝛼 = 1−

𝑑. 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎
𝑑. 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

Os níveis de concordância (α) para Pergunta, Hipótese e Previsão foram, respectivamente,
0,86; 1,00; 0,79. Podemos afirmar que a busca dos elementos de CAF por meio de marcas textuais
indicadas no texto é uma ferramenta de análise é confiável.

Resultados
No total de 19 trabalhos (Apêndice 3), o elemento que apresentou diferença significativa na
presença foi a Previsão (p = 0,031), enquanto que o número de trabalhos que continha Pergunta e
Hipótese foi semelhante entre as versões inicial e final (p = 0,246 e p = 1) (Figura 3.1).
Na segunda etapa da análise, os índices atribuídos a cada parâmetro dos elementos do
raciocínio hipotético-dedutivo foram semelhantes entre as versões inicial e final para os critérios de
Pergunta (Figura 3.2), de Hipótese (Figura 3.3) e de Previsão (Figura 3.4). O parâmetro Clareza da
Pergunta foi avaliado como suficiente para nove alunos na versão inicial, ou seja, quase metade da
amostra foi considerada clara desde a versão inicial. A Especificidade, quando as Perguntas
estavam presentes, foi considerada suficiente para metade dos casos em ambas as versões. Desde as
versões iniciais, os trabalhos apresentaram Hipóteses com Variáveis Teóricas e Testáveis. As
Hipóteses foram avaliadas como Plausíveis aproximadamente metade das vezes em ambas as
versões.
Apenas o índice total da Previsão (médias dos índices dos parâmetros) da foi considerado
significativamente melhor na versão final em relação à versão inicial (p= 0,045). A Previsão foi
ausente em um número razoavelmente elevado de projetos iniciais (37%), diminuindo nas versões
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finais (16%). O índice total dos trabalhos também foi considerado significativamente melhor na
versão final dos trabalhos (p = 0,025).
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Figura 3.1: Número de trabalhos que apresentaram cada elemento do raciocínio hipotético-dedutivo nas versões inicial e final dos trabalhos (n = 19, *p < 0,05). “Frequência”
representa o número de trabalhos que apresentaram cada elemento.
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Figura 3.2: Número de trabalhos que recebeu cada índice para os parâmetros de Pergunta do raciocínio hipotético-dedutivo nas versões inicial e final dos trabalhos. Havia 3 notas
possíveis (0, 1 e 2, ver texto) para cada parâmetro (Clareza e Especificidade). “Total” é a média os parâmetros. “Frequência” representa o número de trabalhos que receberam cada
uma dessas 3 notas (n = 19).
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Figura 3.3: Número de trabalhos que recebeu cada índice para os parâmetros de Hipótese do raciocínio hipotético-dedutivo nas versões inicial e final dos trabalhos. Havia 3 notas
possíveis (0, 1 e 2, ver texto) para cada parâmetro (Variável Teórica, Plausibilidade e Testabilidade). “Total” é a média entre os parâmetros. “Frequência” representa o número de
trabalhos que receberam cada uma dessas 3 notas (n = 19).
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Figura 3.4: Número de trabalhos que recebeu cada índice para os parâmetros de Previsão do raciocínio hipotético-dedutivo nas versões inicial e final dos trabalhos (*p < 0,05). Havia
3 notas possíveis (0, 1 e 2, ver texto) para cada parâmetro (Variável Operacional e Coerência). “Total” é a média entre os parâmetros. “Frequência” representa o número de trabalhos
que receberam cada uma dessas 3 notas (n = 19).
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Discussão
Os alunos melhoram parcialmente a explicitação do RHD nos manuscritos. A melhoria
ocorre na presença e no índice atribuído à Previsão, que acarreta uma melhoria no índice total dos
manuscritos. Mais da metade dos manuscritos analisados apresentaram Pergunta e Hipótese desde a
versão inicial. Os índices atribuídos à Pergunta e à Hipótese foram máximos desde a versão inicial
para a maior parte dos manuscritos que apresentou tais elementos.
Os índices atribuídos e a presença dos elementos Pergunta e Hipótese nos permitem afirmar
que os estudantes já estão familiarizados com os dois elementos, ou seja, já dominam a explicitação
destes elementos e por isso não há diferença entre as versões iniciais e finais dos projetos. Pergunta
talvez seja o conceito de mais fácil assimilação dentre os elementos analisados, possivelmente
porque as perguntas de maneira nenhuma pertencem exclusivamente ao universo dos cientistas.
Desde criança se aprende a perguntar e as perguntas aparecem na maioria dos trabalhos antes e
depois do curso. Entretanto, nota-se um número alto de alunos que fazem perguntas com problemas
de Clareza e de Especificidade. Embora a Clareza tenha melhorado sensivelmente (se compararmos
a quantidade de índices 2 com a quantidade de índices 1 e 0), a Especificidade pouco melhorou
após o curso. Esses números podem ser explicados de duas formas: (1) antes de se preocupar em
fazer a pergunta mais pertinente, mais relevante e reveladora, o aluno precisa se preocupar com as
características básicas de uma pergunta cientifica e que (2) mesmo o treinamento intensivo de uma
disciplina pontual talvez não seja suficiente para mudar a maneira como o estudante redige uma
pergunta em termos de Clareza e Especificidade.
Apesar de alunos tipicamente terem contato com o conceito de Hipótese durante a
graduação, é comum que estudantes e cientistas já formados explicitem Hipótese no lugar da
Previsão e vice-e-versa (Farji-Brener, 2003; Strode, 2015), ou ainda que confundam a Hipótese
com as hipóteses estatísticas (Farji-Brener, 2004). Os trabalhos que analisamos não evidenciam o
uso da previsão quando se quer dizer a Hipótese, mas sim da Hipótese quando se quer dizer a
Previsão. Tal problema se mostrou solucionável, uma vez que constatamos melhoria tanto na
presença de Previsão nos textos quanto no índice atribuído à Previsão. A diferenciação explícita
entre Hipótese e Previsão durante o curso se mostrou benéfica e uma possível ferramenta na
solução dos problemas apontados por Farji-Brener (2003) e Strode (2015). Observamos que os
alunos incluem Variável Teórica na Hipótese já nas versões iniciais dos projetos e que elas são
testáveis. Isso sugere que ou os alunos já dominavam essas propriedades de uma hipótese antes do
curso e/ou que esse resultado foi influenciado pela aula teórica/exercício no início do curso.
Entretanto, houve problemas com a Plausibilidade das Hipóteses apresentadas tanto em versões
iniciais quanto finais. Esse parâmetro foi mais comumente avaliado como insuficiente quando não
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havia pergunta, pois não haveria como a Hipótese ser uma resposta plausível para uma Pergunta
inexistente. Outro caso comum foi de perguntas que indicavam a Hipótese, ou seja, a Hipótese
repetia a Pergunta.
A Previsão foi significativamente mais presente e melhor nas versões finais. A qualidade do
elemento Previsão foi avaliada por dois parâmetros: Coerência e uso de Variável Operacional.
Ambos já tiveram altos índices nos versões iniciais, mas melhoraram ainda mais nas versões finais.
As melhoras todas somadas fazem com que valores sejam significativamente mais altos nas versões
finais do que nas iniciais. O melhor desempenho dos alunos pode ser atribuído à participação do
orientador e/ou discussão com o grupo. Bom desempenho na Coerência evidencia que desde as
versões iniciais os grupos conseguiram manter relação entre a direção dos fenômenos apresentados
na Hipótese e na Previsão (correlação positiva na Hipótese foi expressa por correlação positiva na
Previsão). Este parâmetro, da mesma forma que a Clareza da Pergunta e a Testabilidade da
Hipótese dizem respeito a habilidades relacionadas à língua portuguesa. Já o bom desempenho
quanto à Variável Operacional aponta para uma boa distinção entre esse tipo de variável e a
variável teórica.
A disciplina tem como objetivo explícito trabalhar explicitamente o raciocínio hipotéticodedutivo, características que podem ser significativas na aprendizagem da habilidade de raciocínio
científico dos estudantes. Com base neste trabalho, podemos afirmar que menor destaque pode ser
dado para as definições do que são Perguntas e Hipóteses e maior destaque pode ser dado a
características gerais de escrita.
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O uso de argumentos escritos em artigos científicos por ecólogos em formação
Renata de Paula Orofino†œ, Daniela Lopes Scarpa†1

Resumo
A escrita científica é uma das atividades centrais da profissão do cientista. A argumentação
é parte importante da escrita científica, principalmente no que se refere aos artigos científicos. O
artigo científico é o meio pelo qual os cientistas persuadem a comunidade científica sobre suas
explicações para os fenômenos naturais. Saber argumentar, portanto é habilidade crucial aplicada à
redação de textos científicos e o treinamento do cientista precisa contemplar habilidades
relacionadas à argumentação. Analisamos como alunos de pós-graduação constroem argumentos
em manuscritos desenvolvidos após a realização de projetos em um curso de campo em ecologia. A
disciplina conta com aulas teóricas e exercícios sobre o desenvolvimento de pesquisa de teste de
hipótese em diferentes temas da Ecologia. Durante a disciplina os alunos realizam quatro projetos
em grupo e um projeto individual. Ao final de cada projeto, os alunos redigem manuscritos cujas
versões são avaliadas entre 2 e 6 vezes por professores. Além disso, realizamos um pré e pós-teste
no qual os alunos preencheram um formulário eletrônico com informações sobre os projetos de pósgraduação que desenvolviam à época da disciplina. Analisamos trabalhos dos alunos antes e depois
da disciplina, bem como trabalhos realizados em grupo e trabalhos individuais dos alunos para
testar a hipótese de que os alunos melhoram a construção dos argumentos no texto ao longo da
disciplina. Utilizamos a Ferramenta do Argumento Central (CAF), que permite a análise da
ocorrência dos elementos argumentativos do texto científico, bem como permite a avaliação da
qualidade de cada Esperávamos que os alunos melhorassem a explicitação dos argumentos ao
longo de um mesmo trabalho, bem como esperávamos que os alunos melhorassem a explicitação
dos argumentos ao longo da disciplina. Os alunos melhoram parcialmente os argumentos
construídos nos textos e são capazes de explicitar Perguntas, Hipóteses e Conclusões desde as
versões iniciais dos primeiros manuscritos produzidos na disciplina. Os alunos melhoram a
explicitação das variáveis teóricas na Hipótese nos pós-testes. Os alunos melhoram também a
explicitação de variáveis operacionais na Previsão. Ainda assim, os alunos apresentaram dificuldade
em explicitar o Suporte da Previsão e o Contra-argumento na estrutura argumentativa dos textos
produzidos. As estratégias de sucesso para os elementos da argumentação dos alunos que
apresentaram melhora podem ser replicadas para aumentar a chance de sucesso na aprendizagem
dos demais elementos do argumento do texto científico.

Introdução
Diferentes ações sociais delineiam a profissão do cientista. A mais citada, ou a mais notada
é a divulgação dos resultados de pesquisa. A divulgação tem diferentes formas e públicos, como
eventos científicos, artigos em revistas científicas, artigos em revistas e jornais de divulgação, livros
didáticos e paradidáticos. Os artigos científicos são a finalidade expressa pelos cientistas para o seu
trabalho (Latour e Woolgar, 1997, p. 70). Metade das produções escritas de um laboratório são
artigos publicados em periódicos especializados (p. 71). Essa divulgação para os pares é
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majoritariamente feita pelos próprios cientistas, o que exige que o cientista aprenda uma linguagem
específica. A equipe de cientistas é descrita como um grupo de trabalhadores que escreve
compulsivamente durante a realização de testes e produção de inscrições2 (p. 41) que são inseridos
em artigos preparados a múltiplas mãos, com seguidas versões (Latour e Woolgar, 1997, p. 42).
Cientistas dedicam uma boa parte de seu tempo tentando convencer outras pessoas de que seu
trabalho é importante, de que as conclusões são confiáveis. Na ciência, o julgamento sobre a
aceitabilidade de uma afirmação é feito com base na força e qualidade do argumento que a sustenta
(Hodson, 2009, p. 259). Os argumentos científicos são vinculados aos dados obtidos e o
convencimento é consequência de uma orientação coerente de interpretação dos dados (Latour e
Woolgar, 1997), o que indica sobre o conteúdo do argumento veiculado na ciência. Sendo assim, a
argumentação é uma atividade central da vida de um cientista.
Percebe-se então que fazer um bom trabalho no meio acadêmico está diretamente
relacionado a argumentar adequadamente. Sternberg (1998) defende que para que um indivíduo
desempenhe bem o seu trabalho, é necessária expertise. Há níveis de expertise, ou seja, um aluno de
primeiro ano de graduação é considerado expert em relação a alunos do ensino básico, mas é
considerado novato em relação ao profissional formado. A aquisição da expertise advém da
combinação entre predisposição genética do indivíduo com as experiências proporcionadas pelo
ambiente (Sternberg, 2003). Tais oportunidades dadas pelo ambiente envolveriam observar os
demais (colegas e professores) durante determinada atividade, receber instruções diretas de como
solucionar o problema específico, engajar em resolver o problema específico, ser recompensado por
soluções corretas ao problema específico. Desenvolver expertise envolveria cinco elementos:
habilidades metacognitivas, habilidades de aquisição de conhecimento, habilidades de raciocínio,
conhecimento, motivação (Sternberg, 2003). Além disso, o contexto pode afetar o desempenho de
cada indivíduo em uma mesma atividade ou teste. A passagem de novato a expert acontece pela
prática, em um processo de formação que atinge aproximadamente uma década de investimento em
treinamento no caso da ciência (Read, 2013).
Deve-se ainda ressaltar que durante esse processo, a leitura de artigos é uma das formas
pelas quais o cientista entra em contato com a linguagem argumentativa. A leitura ocorre desde o
início da formação no Ensino Superior e posteriormente continua ocorrendo para atualização ou
definição de pesquisas. Ao longo da formação acadêmica, seja na graduação, seja na pós-graduação
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também ocorre o treino para a divulgação científica. Dentro de um laboratório científico, mesmo
comunicações informais têm como base a literatura publicada na área (Latour e Woolgar, 1997).
A aquisição de expertise em argumentação é então um processo longo e multifacetário. A
argumentação científica não é uma prática intuitiva e precisa ser praticada. Além disso, envolve
habilidades linguísticas e conceituais, ou seja, os conceitos científicos devem ser articulados de
forma persuasiva (Toulmin, 2006; Jiménez-Aleixandre e Díaz, 2003). Especificamente em uma
determinada área do meio acadêmico, é necessário aprender não apenas a argumentar, mas também
quais conceitos utilizar daquela comunidade específica. Embora a argumentação de maneira mais
geral se inicie na educação básica, ela se torna mais e mais específica conforme o cientista avança
em sua formação. Os docentes envolvidos na formação desses profissionais, da mesma forma que
os professores da educação básica, participam como mediadores do conhecimento, seja conceitual,
seja procedimental ou atitudinal da ciência. Investigar como se dá esse processo de mediação do
conhecimento é algo que ainda precisa ser feito. Nas ciências e particularmente em Ecologia, a
compreensão de como utilizar o raciocínio hipotético-dedutivo é parte fundamental do processo de
aprendizagem. A tríade pergunta-hipótese-previsão faz parte do raciocínio hipotético-dedutivo. A
pergunta representa o que o pesquisador pretende responder, a hipótese representa uma resposta
plausível para a pergunta no universo teórico e a previsão representa a operacionalização da
hipótese. A previsão é o que possibilita o teste da hipótese por meio da transformação de variáveis
teóricas da hipótese em variáveis operacionais. Para a pergunta “Indivíduos adultos de Myrsine
parvifolia (Myrsinaceae) afetam indivíduos de outras espécies de plantas?”3, uma resposta plausível
(hipótese) seria que “a sombra provocada por arbustos de M. parvifolia facilita o estabelecimento de
plantas não graminóides” e o resultado esperado de um teste (Previsão) seria “que a presença de
indivíduos de espécies não graminóides será maior nas parcelas com M. parvifolia do que nas
parcelas controle”.
Como afirmamos anteriormente, um dos produtos da ciência em que os argumentos são
preponderantes são os artigos científicos. Sustentamos esta ideia com a definição de que um
argumento é uma série de afirmações, nas quais uma tem papel de conclusão e as demais têm papel
de premissas que sustentam tal conclusão (Smith, 2003). De uma forma ampla, podemos considerar
o artigo científico como um texto argumentativo, pois ele é a apresentação de uma explicação
baseada em evidências, logo, uma afirmação embasada em justificativas de natureza particular. No
outro extremo, cada parágrafo de um texto científico tem uma afirmação que é sustentada pelas
demais do parágrafo. Em um nível intermediário, os parágrafos em série levam à ideia geral de cada
3
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seção do texto e, consequentemente, do artigo. Um arcabouço teórico é usado para legitimar uma
pergunta de pesquisa. A pergunta rege quais serão os métodos do trabalho. Os resultados decorrem
diretamente dos métodos utilizados e dão força para as explicações e conclusões construídas ao
final do artigo.
Grande parte dos trabalhos desenvolvidos sobre argumentação científica tem como foco de
análise a educação básica (Jiménez-Aleixandre et al., 1998; Jiménez-Aleixandre e Díaz, 2003;
Erduran et al., 2004; Simon et al., 2006; Carvalho, 2008; Zembal-Saul, 2009). Recentemente se
tornou mais popular a investigação dentro da ciência para a sua transposição para o ensino de
ciências na educação básica (Bowen e Roth, 2007), porém, ainda são pouco frequentes os trabalhos
que tratam da argumentação de alunos de carreiras científicas. Fliegel e Holland (2013)
investigaram o pensamento crítico de estudantes de diferentes cursos de graduação. Os alunos que
cursaram a disciplina de escrita e pensamento crítico redigiram redações sobre temas específicos
nos três anos seguidos da disciplina. Ao acompanhar o desenvolvimento de cada aluno, os autores
constataram uma melhora na nota dos alunos no que diz respeito ao pensamento crítico, o que
indica que o curso de graduação ajudou os alunos a desenvolverem tal habilidade (Fliegel e
Holland, 2013). Os alunos não eram apenas de cursos de ciências e o objetivo também era de
entender a argumentação de cidadãos em situações cotidianas. Leon-Beck e Dodick (2012)
investigaram os desafios encontrados por pós-graduandos em Ecologia durante o desenvolvimento
de projetos de campo e como o conhecimento teórico, as habilidades de campo e a motivação
adotados ao longo do processo. Os autores defendem que pesquisas sobre pós-graduandos podem
ajudar a melhorar as pós-graduações, pois expõem as dificuldades que os alunos enfrentam em sua
formação científica.
Dentro do que se estuda sobre argumentação científica no ensino, ainda precisamos entender
melhor qual seria a qualidade argumentativa que deveríamos esperar de cada nível de escolarização
(Clark e Sampson, 2008; Sampson e Clark, 2008). Como o cientista em formação se torna fluente
na linguagem argumentativa é algo que ainda não sabemos ao certo, principalmente pelas
particularidades de cada campo da ciência. A pós-graduação é o nível de escolarização mais
próximo da “conclusão” formal (doutorado) da formação de um cientista. Investigar como os alunos
desse nível de escolarização argumentam utilizando o conhecimento científico pode nos auxiliar a
entender quais processos devem ser privilegiados pelos professores que participam da formação
desses alunos.
O objetivo deste trabalho foi analisar argumentos em artigos científicos escritos por alunos
da pós-graduação durante uma disciplina de desenvolvimento de projetos em ecologia. Como
perguntas específicas propusemos: Os alunos melhoram os argumentos no decorrer de uma
disciplina de pós-graduação? Quais as dificuldades mais comuns encontradas pelos alunos na
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produção de argumentos ao longo de uma disciplina de pós-graduação? Os alunos conseguem
relatar o processo de pesquisa realizado em um texto com os elementos do raciocínio hipotético
dedutivo?

Método
Contexto
Analisamos um curso de campo em Ecologia oferecido por uma Universidade do Estado de
São Paulo. O curso é concentrado em 25 dias e os alunos viajam para a região litorânea do Estado,
próximo a trechos de reserva de Mata Atlântica. Durante o curso, os alunos realizam projetos com
temáticas de Ecologia. Os alunos realizam quatro projetos orientados por um docente e um projeto
individual no qual eles têm respaldo do corpo docente, mas definem os detalhes do projeto por
conta própria.
Todos os projetos seguem a mesma dinâmica: os alunos discutem o que será feito, realizam
a coleta e análise dos dados e divulgam o que foi feito para os colegas de duas formas:
apresentações orais em formato de congresso e artigos científicos. Os artigos científicos são
entregues ao corpo docente para ser revisado. A revisão ocorre de forma similar a jornais científicos
e os alunos recebem a revisão feita. Os alunos entregam outra versão e recebem uma nova revisão
até que o processo esteja completo. A cada ano da disciplina, algumas definições mudam, gerando
pequenas diferenças na quantidade de revisões realizadas.
Acompanhamos três anos de curso. Em 2013, os alunos realizavam o projeto em grupo e ao
final do dia da coleta e análise dos dados, os alunos apresentavam os projetos oralmente e a entrega
da primeira versão do artigo ocorria ao meio dia do dia seguinte. Em 2015 e em 2016, os alunos
coletavam e analisavam os dados em um dia, entregavam a primeira versão do artigo ao meio dia do
dia seguinte e apresentavam o trabalho ao final desse segundo dia. Em 2013 e 2015 os alunos
deveriam continuar entregando novas versões dos artigos para revisão até que o corpo docente
considerasse que o artigo estava bom o suficiente para ser “aceito para publicação”, o que
culminava em artigos com até 7 versões submetidas. Em 2016, a instrução foi modificada. Os
alunos poderiam contar com consultores (os mesmos docentes) que os ajudariam a melhorar o
artigo antes que ele fosse enviado para uma revista científica. Os alunos tinham um prazo de alguns
dias para submeter o artigo para a revista e poderiam realizar quantas consultas conseguissem,
desde que sobre o artigo como um todo (não era permitido que eles entregassem as seções do artigo
separadamente para os consultores). O número de versões diminuiu em decorrência dessa mudança
na organização e o os artigos não tiveram mais do que 4 versões. A última versão fora corrigida por
um dos coordenadores da disciplina e os alunos receberam um retorno sobre a qualidade de cada
trabalho ainda no decorrer do curso. Os trabalhos individuais não tiveram essa avaliação final.
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Nos anos de 2015 e 2016, os alunos preencheram formulários de tamanho limitado sobre os
respectivos projetos de mestrado ou doutorado antes do início do curso e depois de retornarem (Pré
e pós-teste). Os alunos tinham que preencher campos de um formulário eletrônico com o contexto
teórico e o objetivo do trabalho, as hipóteses a serem testadas, os métodos e os resultados
esperados. Essa atividade não faz parte do curso de campo e foi realizada com a finalidade
exclusiva de pesquisa. Consideramos que as pequenas diferenças na organização das atividades não
foram substanciais e que os grupos de alunos dos diferentes anos que acompanhamos foram
semelhantes, por isso, unimos as amostras como réplicas, o que possibilita uma maior gama de
análises.
Coleta e seleção de dados
Pré e pós-teste
Utilizamos os formulários preenchidos pelos alunos antes e depois da disciplina como pré e
pós-teste. No total dos 40 alunos, analisamos 25 alunos que preencheram ambos os formulários pré
e pós-teste (Tabela 4.1). Os demais alunos foram excluídos desta etapa da análise. Dos 25 alunos
analisados, 24 cursavam o primeiro ou segundo ano de mestrado e 1 cursava o primeiro ano do
doutorado.
Tabela 0.1: Lista dos alunos inscritos no curso de campo Ecologia da Mata Atlântica do IBUSP que preencheram os
formulários de pré e pós-teste.
Etapa Alunos que realizaram a etapa
Pré
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40
Pós
2 ,7, 8, 10, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Artigos dos projetos
Analisamos trabalhos resultantes dos projetos orientados (Apêndices 4 e 6) e dos projetos
individuais (Apêndices 5 e 7). Coletamos a versão inicial, a versão intermediária e a versão final de
cada manuscrito resultante dos projetos. A versão intermediária dos manuscritos foi correspondente
à quantidade final de versões que o manuscrito teve. Aqueles que tiveram 3 ou 4 versões,
consideramos que a versão intermediária foi a 2. Aqueles que tiveram 5 ou 6 versões, consideramos
que a versão intermediária foi a 3. Finalmente, aqueles que tiveram 7 versões, consideramos que a
versão intermediária foi a 4. O total de textos analisados foi de 234, sendo 3 versões de cada um dos
40 projetos orientados e 3 versões de cada um dos 38 alunos analisados. Estamos considerando
2015 e 2016 como réplicas, ou seja as características da disciplina foram semelhantes o suficiente
para unirmos os dados coletados nos dois anos. Os projetos orientados em grupo aconteceram em 4
rodadas seguidas. A cada rodada, os alunos foram divididos em 5 grupos de 4 alunos, nos anos de
2015 e 2016 (Tabela 4.2).
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Tabela 0.2: Grupos dos projetos orientados, orientador, alunos participantes de cada grupo, temas dos projetos, e total
de versões que cada artigo teve no curso de campo Ecologia da Mata Atlântica do IBUSP. A “versão intermediária” é a
que foi analisada como “intermediária”, entre a inicial e a final.
Grupo
Orientação
Alunos
Tema
Total de Versão
versões
Interme
diária
P1_G01
Orientador 5
02, 07,
Alocação de recursos em sementes de uma
4
2
12, 19
espécie de planta
P1_G02
Professor 1 e
05, 06,
Seleção de habitat por espécies de minadores de 6
3
Orientador 6
10, 18
plantas
P1_G03
Orientador 1 e
11, 13,
Camuflagem em uma espécie de aranha
4
2
Monitor 2
14, 17
P1_G04
Orientador 2 e
08, 15,
Interação ecológica entre planta, formigas e
6
3
Monitor 1
16, 20
membracídeo
P1_G05
Orientador 3 e
01, 03,
Seleção de habitat por girinos
7
4
Orientador 4
04, 09
P1_G11
Orientador 15 e
24, 29,
Demandas conflitantes entre proteção e
3
2
Orientador 16
32, 40
alimentação em anêmonas
P1_G12
Orientador 11 e
25, 30,
Seleção de habitat e alimentação em minadores
4
2
Monitor 3
37, 38
de plantas
P1_G13
Orientador 5 e
28, 35,
Exposição solar e sobrevivência de galhas
3
2
Orientador 6
31, 34
P1_G14
Orientador 17 e
21, 27,
Disponibilidade de alimento e forrageamento de 3
2
Monitor 4
36, 39
girinos
P1_G15
Orientador 18 e
22, 23,
Seleção de habitat para oviposição em galhas
3
2
Monitor 6
26, 33
P2_G01
Orientador 1
02, 07,
Camuflagem em uma espécie de aranha
4
2
12, 19
P2_G02
Orientador 2 e
05, 06,
Mutualismo entre formiga e planta
5
3
Monitor 2
10, 18
P2_G03
Orientador 5
11, 13,
Seleção sexual em sementes de leguminosa
5
3
14, 17
P2_G04
Orientador 3 e
08, 15,
Padrões de deslocamento em girinos
4
2
Orientador 4
16, 20
P2_G05
Orientador 6 e
01, 03,
Estratégia excreção de sal em plantas de
6
3
Guia
04, 09
mangue
P2_G11
Orientador 18 e
24, 29,
Demandas conflitantes entre reprodução e
4
2
Monitor 3
32, 40
proteção em Uca
P2_G12
Orientador 15 e
25, 30,
Seleção sexual feita pelos machos em insetos
3
2
Monitor 5
37, 38
bibionídeos
P2_G13
Orientador 16 e
28, 35,
Seleção sexual feita pelas fêmeas em insetos
3
2
Monitor 6
31, 34
bibionídeos
P2_G14
Orientador 11 e
21, 27,
Mutualismo entre formigas e Cecropia
3
2
Orientador 19
36, 39
P2_G15
Orientador 6 e
22, 23,
Fragmentação espacial e estabilidade do sistema 4
2
Monitor 4
26, 33
consumidor-recurso em girinos
P3_G06
Orientador 10
05, 12,
Alocação de recursos e imunidade em
7
4
17, 20
tesourinhas
P3_G07
Orientador 9
03, 07,
Predação intra-guilda: tesourinhas e aranhas
3
2
13, 18
P3_G08
Orientador 11 e
02, 06,
Seleção de habitat por insetos galhadores
6
3
Monitor 1
09, 15
P3_G09
Monitor 2 e
01, 08,
Efeitos da infestação de insetos galhadores no
4
2
Professor 1
14, 19
desenvolvimento de folhas de Dalbergia
P3_G10
Orientador 8
04, 10,
Alocação de recursos e imunidade em
5
3
11, 16
tesourinhas
P3_G16
Orientador 8
27, 29,
Seleção sexual estabilizadora em insetos
4
2
33, 37
Bibionídeos
P3_G17
Orientador 20
24, 31,
Forrageamento ótimo em insetos gerrídeos
4
2
38, 39
P3_G18
Monitor 5 e
21, 22,
Alocação de recursos em sustentação e defesa
3
2
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P3_G19
P3_G20

Monitor 6
Orientador 19

P4_G06

Monitor 3 e
Monitor 4
Orientador 8

P4_G07

Orientador 11

P4_G08

P4_G18

Orientador 9 e
Orientador 10
Orientador 9 e
Orientador 10
Monitor 1 e
Professor 1
Monitor 5 e
Monitor 6
Monitor 3 e
Monitor 4
Orientador 20

P4_G19

Orientador 8

P4_G20

Orientador 19

P4_G09
P4_G10
P4_G16
P4_G17

28, 30
23, 25,
35, 40
26, 32,
34, 36
05, 12,
17, 20
03, 07,
13, 18
02, 06,
09, 15
01, 08,
14, 19
04, 10,
11, 16
27, 29,
33, 37
24, 31,
38, 39
21, 22,
28, 30
23, 25,
35, 40
26, 32,
34, 36

em Rhizophora
Morfologia da cauda de girinos e desempenho
na locomoção
Alocação de recursos e dispersão em uma
espécie de planta
Defesas físicas e mutualismo com formigas em
Cecropia
Herbivoria e alocação de recurso para
reprodução em plantas
Eficiência de captura de presas por formigasleão
Eficiência de formigas-leão na construção de
armadilhas
Alocação de recurso e reprodução em planta
Efeito da agregação de indivíduos na
sustentação de Rhizophora
Fragmentação espacial e estabilidade do sistema
consumidor-recurso em girinos
Proteção contra herbivoria em uma espécie de
planta
Defesa induzida por herbivoria em uma espécie
de planta
Mutualismo e modularidade em Cecropia

4

2

3

2

6

3

6

3

5

3

3

2

5

3

3

2

3

2

3

2

4

2

3

2

Os alunos realizaram projetos individuais em 2015 e em 2016. Analisamos 38 alunos, 19
alunos de 2015 e 19 alunos de 2016 (Tabela 4.3). Removemos dois alunos da amostra (Aluno 19 e
Aluno 22) porque eles escreveram o trabalho em espanhol. As autoras (Renata de Paula Orofino e
Daniela Lopes Scarpa) não são fluentes na língua e preferiram não analisar os textos, uma vez que a
aplicação da ferramenta depende da compreensão avançada do texto.
Análise dos dados
Partimos de pressupostos teóricos do paradigma pragmático de pesquisa (Morgan, 2007) e
entendemos que os melhores métodos são aqueles que atendem aos nossos objetivos de pesquisa4.
De acordo com Yin (1988), diferentes métodos podem ser utilizados em pesquisas sociais, sendo
que cada estratégia de pesquisa apresenta vantagens e desvantagens. O que se deve ponderar ao
escolher a estratégia a ser utilizada são o tipo de questão formulada, o controle que o pesquisador
tem sobre os eventos e se o foco da pesquisa é o evento contemporâneo ou o histórico.
Concordamos com Johnson e Onwuegbuzie (2004) que não devemos tentar substituir uma pela
outra, mas lidar com suas fraquezas de modo a aumentar a força de cada uma. Esta escolha
metodológica nos situa nos métodos mistos de análise (mixed-methods designs), que pode ser
entendido como forma de responder uma pergunta (Creswell, 2003) e como estratégia para
triangulação da análise (contornar fontes de viés - Greene et al., 1989). Greene et al. (1989)

4

Para uma discussão mais completa do tema, sugerimos a leitura do Capítulo 1.
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definem métodos mistos como métodos em que há pelo menos um método qualitativo (coleta de
palavras) e um método quantitativo (coleta de números) em que nenhum dos dois métodos está
ligado a um paradigma de pesquisa.
Tabela 0.3: Trabalhos individuais ordenados por aluno, com tema do projeto e número de versões, no curso de campo
Ecologia da Mata Atlântica do IBUSP. A “versão intermediária” é a que foi analisada como “intermediária”, entre a
inicial e a final.
Aluno
Tema
Total de
Versão
versões
Intermediária
1
Efeitos da infestação de insetos galhadores no desenvolvimento de folhas de
6
3
Laguncularia
2
Condições que influenciam a eficiência de captura de presas por formigas5
3
leão
3
Efeito alelopático de aroeira sobre espécies arbóreas
7
4
4
Predação de bivalves por gastrópodes
5
3
5
Seleção de sitio de oviposição por insetos em vagens
5
3
6
Capacidade competitiva comparativa em formigas-leão
6
3
7
Excreção de sal em folhas de Ipomea
4
2
8
Seleção de habitat em opiliões
5
3
9
Seleção de sitio de oposição por insetos galhadores
6
3
10
Interação ecológica entre pilhadores de néctar e plantas
5
3
11
Distribuição espacial de teias de aranha em um gradiente ambiental
6
3
12
Forrageamento de aves Charadrius
4
2
13
Alometria em conchas de bivalve
5
3
14
Condições que influenciam a eficiência de captura de presas por formigas5
3
leão
15
Eficiência de polinização de uma leguminosa por insetos
5
3
16
Seleção de presas por predadores de uma espécie de bivalve
6
3
17
Sucesso no desenvolvimento de galhas de acordo com o sítio de oviposição
5
3
18
Demandas conflitantes entre armamentos e deslocamento em tesourinhas
5
3
20
Competição intra-específica de insetos em água de bromélia
6
3
21
Características ontológicas de folhas de pexirica
4
2
23
Sucesso no desenvolvimento de galhas de acordo com o sítio de oviposição
5
3
24
Plasticidade fenotípica em anêmonas
5
3
25
4
2
Modularidade em Ipomea
26
Defesa contra doenças em plantas de acordo com o ambiente
5
3
27
Seleção de habitat por aranhas
5
3
28
Sucesso no desenvolvimento de galhas de acordo com o sítio de oviposição
5
3
29
Defesas foliares em plantas mirmecófilas
4
2
30
Plasticidade fenotípica em anêmonas
4
2
31
Competição intraespecífica entre plântulas
6
3
32
Facilitação e competição entre plantas em região de duna
3
2
33
Modularidade em plantas
5
3
34
Condições de forrageamento em inseto gerrídeo
4
2
35
Competição intra-vagem em leguminosa
4
2
36
Facilitação e competição em Dalbergia
4
2
37
Polinização em plantas por abelhas
4
2
38
Riqueza e similaridade em regiões de costão rochoso
4
2
39
Defesa mecânica em Cecropia
4
2
40
Competição intraespecífica entre plântulas
4
2

Aliamos um teste de hipótese a uma descrição detalhada dos textos dos alunos, na tentativa
de identificar padrões e também valorizar as diferenças entre alunos. Entendemos que as análises
fortalecem uma à outra valorizando os pontos fortes de cada uma (Greene et al., 1989). Partindo do
pressuposto que um dos objetivos da disciplina é ensinar os alunos a escrever artigos científicos e
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que artigos científicos apresentam um argumento central, testamos a hipótese de que o argumento
dos textos escritos dos alunos melhora ao longo dos trabalhos realizados e também melhora ao
longo da disciplina.
Desenvolvemos uma ferramenta de análise para identificar o esqueleto argumentativo dos
manuscritos dos alunos. A Ferramenta do Argumento Central (CAF) é composta por oito
elementos: Pergunta de Pesquisa, Hipótese, Suporte da Hipótese, Previsão, Suporte da Previsão,
Conclusão, Suporte da Conclusão e Contra-argumento. Cada elemento tem sua qualidade aferida
pelos parâmetros de análise (Tabela 4.4), ou seja, uma vez que o elemento é identificado no texto, o
parâmetro é analisado por uma classificação binária (insuficiente ou suficiente). Um índice foi
atribuído a cada parâmetro (ausente = 0; Presente, mas insuficiente = 1; Presente e suficiente = 2).
O índice de um elemento representa a média entre os índices dos parâmetros daquele elemento e o
índice total representa a média do índice de todos os elementos.
Tabela 0.4: Elementos da Ferramenta do Argumento Central (CAF).
Elemento
Parâmetro
Presente, mas insuficiente
Formulação ambígua
Clareza
Pergunta
Pergunta inespecífica
Especificidade

Apresenta apenas variáveis teóricas

Magnitude

Explica os resultados com variáveis
operacionais e dados numéricos

Explica os resultados com variáveis
teóricas e dados biológicos

Explicação
alternativa

Enfraquece ou tira mérito dos
métodos da pesquisa

Apresenta explicações alternativas
para o fenômeno estudado

Plausibilidade
Testabilidade

Suporte da Hipótese

Justificativa

Previsão

Variável
Operacional

Suporte da Previsão

Justificativa

Conclusão

Explicação

Suporte da
Conclusão
Contra-argumento

Pergunta restrita e específica

Apresenta variáveis operacionais
para uma ou todas as variáveis
testadas
Não representa uma resposta
possível para a Pergunta
Não é testável na forma como
apresentada
Apresenta uma justificativa
incoerente ou insuficiente de
porque a Hipótese é uma possível
resposta para a Pergunta
Apresenta variáveis teóricas para
uma ou todas as variáveis testadas
Apresenta uma justificativa
incoerente ou insuficiente de
porque as variáveis operacionais
representam as variáveis teóricas
Não fica claro que a Conclusão é
uma interpretação das observações
Os dados falam por si só

Variável Teórica
Hipótese

Presente e suficiente
Formulação clara

Evidência

Representa uma resposta possível
para a Pergunta
É testável na forma como
apresentada
Apresenta uma justificativa
coerente e suficiente de porque a
Hipótese é uma possível resposta
para a Pergunta
Presenta apenas variáveis
operacionais
Apresenta uma justificativa
coerente e suficiente de porque as
variáveis operacionais representam
as variáveis teóricas
A Conclusão é claramente uma
interpretação das observações
Indica a evidência que sustenta
cada trecho da Conclusão

Todos os textos foram analisados com a mesma ferramenta, mas nem todos os elementos de
CAF eram esperados em todos os textos. Não esperávamos que os alunos incluíssem Conclusão,
Suporte da Conclusão e Contra-argumento nos pré e pós-testes, por se tratarem de textos sobre
projetos em andamento. Sendo assim, analisamos os pré e pós-testes com os elementos de CAF até
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o Suporte da Previsão apenas. Esperávamos que para todos os textos analisados (pré e pós testes,
manuscritos dos trabalhos em grupo e individuais) houvesse melhora ao longo das versões
analisadas, ou seja, mais elementos estariam presentes nas versões mais avançadas de um mesmo
trabalho e também classificaríamos cada elemento presente como suficiente com maior frequência
nas versões mais avançadas de um mesmo trabalho.
Para o pré e pós-teste, analisamos a diferença na presença e na classificação de cada
elemento por meio de um teste de significância para cada elemento separadamente. Criamos um
cenário nulo em que a melhora era causada pelo acaso e comparamos tal cenário com a melhora
observada. Caso a melhora observada fosse um evento raro no cenário nulo (p < 0,05), então
consideraríamos a melhora significativa.
Para os manuscritos em grupo e individuais, esperávamos que mais elementos estivessem
presentes nas versões finais em relação às versões iniciais e que os índices atribuídos aos
parâmetros fossem maiores nas versões finais em relação às versões iniciais. Os testes foram
pareados, ou seja, os índices foram comparados apenas dentro de cada trabalho. Criamos um
cenário nulo em que a melhora era causada pelo acaso e comparamos tal cenário com a melhora
observada. Caso a melhora observada fosse um evento raro no cenário nulo (p < 0,05), então
consideraríamos a melhora significativa.
Para os manuscritos dos trabalhos em grupo, realizamos uma comparação entre os dois
trabalhos que um mesmo grupo realizou. Como apresentamos anteriormente, a composição dos
grupos era mantida por duas rodadas de projetos, ou seja, nas rodadas 1 e 2 e nas rodadas 3 e 4 os
alunos que compunham cada grupo eram os mesmos. Uma vez que os alunos se conhecem melhor
na segunda vez que trabalham juntos e potencialmente estão mais entrosados, comparamos o índice
geral dos trabalhos nas versões inicial, intermediária e final para os dois trabalhos realizados por um
mesmo grupo. Consideramos as rodadas 1 e 3 como primeira vez que os alunos trabalharam juntos
e rodadas 2 e 4 como segunda vez que os alunos trabalharam juntos. Comparamos os índices
atribuídos a cada versão nas rodadas e previmos que os índices seriam maiores nas versões das
rodadas 2 e 4 quando comparadas às versões das rodadas 1 e 3. Todas as análises foram feitas em
ambiente R versão 3.2.4 (R Core Team, 2014) com o pacote RSampling-shiny (Prado et al., 2016).

Resultados
Pré e pós-teste
Dos 25 alunos analisados, não identificamos Pergunta de Pesquisa na versão pré-teste de
apenas um aluno (Aluno 38) e na versão pós-teste de apenas um aluno (Aluno 22) (Figura 4.1).
Mais alunos apresentaram Hipótese na versão pós-teste que na versão pré-teste, mas a diferença não
foi significativa (p = 0,11). Dois dos projetos (Alunos 7 e 21) apresentados não envolvem testes de
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Hipótese. Um dos alunos indicou isso tanto na versão pré-teste como na versão pós-teste e o outro
aluno indicou isso apenas na versão pós-teste.

Figura 4.1: Número de trabalhos de pré e pós-teste nos quais os alunos do curso de campo Ecologia da Mata Atlântica
do IBUSP apresentaram os deferentes elementos de CAF. Pré e pós-teste foram formulários referentes ao projeto de
mestrado preenchido pelos alunos antes e depois do curso. Continham apenas os elementos de Pergunta a Suporte da
Previsão, pois eram exercícios de desenvolvimento de projetos. Nenhum trabalho apresentou Suporte da Previsão.

Apesar de termos Identificado Previsão em um maior número de questionários da versão
pós-teste que da versão pré-teste, a melhora não foi significativa (p = 0,064). Apesar de dois alunos
apresentarem trabalho sem teste de Hipótese (Alunos 7 e 21), apenas um desses dois alunos foi
coerente com a ideia de que se não há Hipótese, não há Previsão. Os elementos Suporte da
Hipótese e Suporte da Previsão foram identificados com menor frequência nos questionários, sendo
que o Suporte da Previsão não foi identificado nenhuma vez nem no pré nem no pós-teste.
No que diz respeito aos índices atribuídos aos parâmetros, foi possível observar uma
melhora no uso da Variável Teórica na Hipótese (p = 0,009) e consequentemente no índice geral
para Hipótese (p = 0,028) (Figura 4.2). O índice para a Plausibilidade e Testabilidade da Hipótese
não apresentaram melhora significativa (p = 0,168 e p = 0,071), mas uma vez que o índice para a
Hipótese é influenciado pelos três parâmetros e houve diferença no uso da Variável Teórica, isso
acarretou uma melhora no índice geral da Hipótese. Não observamos melhora significativa para os
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índices dos demais elementos de CAF ou para os índices finais de CAF entre o pré e pós-teste
(Figura 4.3).

Figura 4.2: Índices atribuídos à Hipótese nas versões pré e pós-teste (formulários referentes ao projeto de mestrado
preenchido pelos alunos antes e depois do curso) de alunos do curso de campo Ecologia da Mata Atlântica do IBUSP. O
índice da Hipótese é a média dos índices dos parâmetros Variável Teórica, Plausibilidade e Testabilidade da Hipótese.
Linhas verdes correspondem a alunos que melhoraram, vermelhas a alunos que permaneceram iguais e pretas a alunos
que pioraram.

Artigos dos projetos
Projetos em grupos
Todos os trabalhos em grupo de todas as rodadas apresentaram Hipótese, Conclusão e
Suporte da Conclusão (Figura 4.4). O número de trabalhos que apresentou Pergunta foi diferente a
cada versão, sendo que na maioria dos trabalhos que não houve apresentação do elemento, isso
ocorreu em apenas uma das versões. Dois trabalhos não apresentaram Pergunta em nenhuma das
versões. Dois terços das versões analisadas apresentaram Suporte da Hipótese, sendo que ao longo
das versões mais trabalhos apresentaram o elemento. O número de trabalhos nos quais
identificamos Previsão aumentou da versão inicial para a final, chegando a 37 de 40 na versão final.
Não identificamos Suporte da Previsão e Contra-argumento na maioria dos artigos. Identificamos
Suporte da Previsão em um número maior de artigos ao longo das versões, mas artigos nos quais
identificamos o elemento na versão inicial, não necessariamente mantiveram o elemento. O mesmo
padrão foi observado para o Contra-argumento
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Figura 4.3: Índices totais atribuídos nas versões pré e pós-teste (formulários referentes ao projeto de mestrado
preenchido pelos alunos antes e depois do curso) de alunos do curso de campo Ecologia da Mata Atlântica do IBUSP. O
índice representa a média entre os índices de todos os elementos de CAF. O gráfico inclui 38 alunos, discriminados por
tons de azul e ligeiramente deslocados em relação ao eixo Y e às categorias “Pré-teste” e “Pós-teste” do eixo X para
facilitar a individualização dos alunos.

No que diz respeito aos parâmetros de cada elemento, mais grupos tiveram dificuldade
em relação à Especificidade que em relação à Clareza da Pergunta. A maior dificuldade dos
alunos em relação à Hipótese foi no que diz respeito à plausibilidade, efeito correlacionado à
ausência de Pergunta. Dois grupos apresentaram Hipótese com variáveis operacionais em
todas as versões do projeto da rodada 1 e um grupo apresentou Hipótese com variáveis
operacionais na última versão do projeto da rodada 4. Os grupos apresentaram Suporte da
Hipótese considerado suficiente na maioria das versões analisadas (53 de 75), sendo que o
índice para o Suporte da Hipótese é significativamente maior na versão final quando
comparada à versão inicial (p = 0,048). Em quase dois terços das versões analisadas, os
grupos apresentaram variáveis operacionais na Previsão (68 de 101), sendo que o índice para
a Previsão é significativamente maior na versão final quando comparada à versão inicial (p =
0,013). No que diz respeito ao Suporte da Previsão, a maior parte dos grupos indicou como
calculou ou mensurou a variável operacional escolhida, mas não justificou a escolha da
variável operacional a partir da variável teórica. Os manuscritos que incluíram Suporte da
Previsão para justificar a escolha das variáveis operacionais justificaram apenas parte das
variáveis escolhidas (27 de 34 versões). A Conclusão foi considerada uma explicação dos
resultados em todas as versões analisadas. A maior dificuldade dos grupos no que diz respeito
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ao Suporte da Conclusão foi indicar as evidências pontuais que justificavam cada explicação
(Evidência), sendo que em um terço dos casos, todo o conjunto de dados foi indicado como
suporte da conclusão (49 de 120). Poucas versões apresentaram Suporte da Conclusão
numéricos, ou seja, que remetiam diretamente à magnitude dos fenômenos, seja por números,
menção às estatísticas, ou indicação das figuras e tabelas. O Contra-argumento, quando
presente, tratava de condições em que o fenômeno poderia ser esperado diferentes das
incluídas no escopo da análise (9 de 14 versões). O índice total de CAF na versão final foi
significativamente maior que na versão inicial para os trabalhos em grupo (p = 0) (Figura 4.5).

Figura 4.4: Número de trabalhos nos quais os grupos de alunos do curso de campo Ecologia da Mata Atlântica do
IBUSP apresentaram os diferentes elementos de CAF. A versão inicial correspondia à primeira versão dos manuscritos
e a final à última, após a revisão pelos orientadores. A versão intermediária era selecionada de acordo com o número de
versões totais.

Na passagem da versão inicial para a final, 24 de 40 grupos tiveram melhora no índice total
de CAF, enquanto que 12 pioraram e 3 mantiveram o mesmo índice. O maior ganho absoluto foi de
0,6 pontos enquanto que a maior queda foi de 0,2 pontos (Tabela 4.5).
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Figura 4.5: Número de trabalhos desenvolvidos por alunos do curso de campo Ecologia da Mata Atlântica do IBUSP
que obteve cada categoria de índices finais. Dividimos os índices em categorias e contabilizamos quantos trabalhos
pontuaram dentro de cada categoria. A primeira categoria é maior pois nenhum trabalho pontuou entre 0 e 1.

Tabela 0.5: Matriz de transição dos índices atribuídos aos trabalhos em grupo nas versões inicial (vi) e final (vf). O
índice vai de 0-2, mas não houve valores menores do que 0,9 ou maiores e do que 1,8. Os valores de 0-4 em cada célula
correspondem ao número de trabalhos em que o índice foi de Xvi para Yvf. Células em vermelho correspondem a
desempenho pior, células em azul correspondem a desempenho igual, células em laranja correspondem a desempenho
melhor.
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Os índices atribuídos a uma mesma versão de dois trabalhos diferentes de um mesmo grupo
não foram maiores para as versões iniciais (p = 0,41), versões intermediárias (p = 0,550) e versões
finais (p = 0,87). O índice das versões intermediárias foi maior que das versões iniciais (p = 0,002).
O índice das versões finais foi maior que das versões intermediárias (p = 0,001) (Figura 4.6). Este
resultado reafirma a diferença significativa entre os índices das versões indicado anteriormente
(Figura 4.5).
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Figura 4.6: Índices atribuídos aos trabalhos nas diferentes versões para as rodadas em que os grupos foram mantidos. O
índice representa a média entre os índices de todos os elementos de CAF. A barra horizontal dentro da caixa representa
a mediana, a caixa representa os 1ºs e 3ºs quartis dos dados, a linha vertical representa a distribuição total dos dados e
pontos no gráfico representam pontos discrepantes.

Projetos individuais
Os elementos mais frequentemente presentes nos manuscritos individuais foram Hipótese,
Conclusão e Suporte da Conclusão (Figura 4.7). Os três elementos foram identificados em 113 das
114 versões analisadas. Das 114 versões, 110 apresentaram Pergunta, sendo que o Aluno 14 não
apresentou Pergunta nas versões intermediária e final. A Previsão esteve presente na maior parte
dos trabalhos enquanto que o Suporte da Hipótese esteve presente em mais da metade dos trabalhos
em todas as versões analisadas. Os elementos Suporte da Previsão e Contra-argumento foram os
menos frequentes em todas as versões.
No que diz respeito aos parâmetros de cada elemento, mais alunos tiveram dificuldade em
em relação à Especificidade que em relação à Clareza da Pergunta. A maior dificuldade dos alunos
em relação à Hipótese foi no que diz respeito ao uso de Variáveis Teóricas. As Hipóteses foram
consideradas plausíveis na maior parte das versões. Apenas dois alunos, em apenas uma versão de
seus respectivos manuscritos, apresentou uma Hipótese não testável, sendo que um desses alunos
não apresentou Hipótese na versão seguinte. Os alunos apresentaram Suporte da Hipótese
considerados como suficientes em pouco mais de metade das versões analisadas (45 de 80). Pouco
mais de metade das versões (49 de 96) apresentaram Variáveis Operacionais na Previsão. Quanto
ao Suporte da Previsão, a maior parte dos alunos indica como calculou ou mensurou a variável
operacional escolhida, mas não justifica a escolha da variável operacional a partir da variável
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teórica. Os manuscritos que incluíram Suporte da Previsão para justificar a escolha das variáveis
operacionais justificaram apenas parte das variáveis escolhidas (35 de 80 versões). A Conclusão foi
considerada uma explicação dos resultados na maioria das versões analisadas. A maior dificuldade
dos alunos no que diz respeito ao Suporte da Conclusão foi indicar as evidências pontuais que
justificavam cada explicação, sendo que na maioria dos casos, todo o conjunto de dados foi
indicado como suporte da conclusão (73 de 113). Poucas versões apresentaram Suporte da
Conclusão numéricos, ou seja, que remetiam diretamente à magnitude dos fenômenos, seja por
números, menção às estatísticas, ou indicação das figuras e tabelas. O Contra-argumento, quando
indicado, teve papel negativo no manuscrito, indicando falhas metodológicas encontradas no
trabalho (5 de 8 versões). O índice final não foi significativamente melhor na versão final em
relação à versão inicial (Figura 4.8).

Figura 4.7: Número de trabalhos nos quais os alunos do curso de campo Ecologia da Mata Atlântica do IBUSP
apresentaram os diferentes elementos de CAF em seus projetos individuais. A versão inicial correspondia à primeira
versão dos manuscritos e a final à última, após a revisão pelos orientadores. A versão intermediária era selecionada de
acordo com o número de versões totais.

Na passagem da versão inicial para a versão final, 14 de 38 alunos tiveram melhora no
índice total de CAF, enquanto que 13 pioraram e 11 mantiveram o mesmo índice. O maior ganho
absoluto foi de 0,4 pontos enquanto que a maior queda foi de 0,3 pontos (Tabela 4.6).

Discussão
Os argumentos melhoram ao longo das versões para trabalhos desenvolvidos em grupo,
porém não melhoram ao longo dos trabalhos individuais, nem do pré para o pós-teste. Esse
resultado nos permite discutir a importância dos pares e orientadores na construção do texto. A
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disciplina é constituída por quatro rodadas de projetos em grupo com supervisão dos orientadores e
uma rodada de projetos individuais. Os grupos eram formados por quatro alunos, orientados desde o
início por um ou dois orientadores. Os orientadores discutiam previamente as perguntas e hipóteses
dos projetos com os demais integrantes do corpo docente. O conjunto de pessoas (alunos e
orientadores) pode estar agindo de forma a se complementar, ou seja, dificuldades e limitações
individuais são compensadas pela ação dos diferentes participantes. Além disso, o texto é revisado
pelos pares dentro do grupo antes da entrega das versões dos trabalhos. De forma complementar, os
orientadores podem ser relevantes na melhora das diferentes versões, uma vez que acompanham os
grupos de perto e estão acessíveis para discutir os trabalhos com os alunos.

Figura 4.8: Número de trabalhos que obteve cada categoria de índices finais. Dividimos os índices em categorias e
contabilizamos quantos trabalhos pontuaram dentro de cada categoria. A primeira categoria é maior, pois nenhum
trabalho pontuou entre 0 e 1.

Ainda pensando no papel dos orientadores e do corpo docente como um todo, as perguntas
e hipóteses dos trabalhos em grupo são repensadas e refinadas pelos alunos em conjunto com os
respectivos orientadores e isso pode significar uma melhor construção da hipótese desde o início do
projeto, não deixando dúvidas sobre sua redação. Em diferentes gravações das discussões dos
projetos é possível identificar os alunos pedindo para o orientador repetir a hipótese para que eles
escrevam, ou ainda após a definição coletiva da hipótese, os alunos pararem para anotar o texto
definido.
A rodada individual ocorre após as rodadas em grupo e o aluno tem menos suporte dos
colegas e corpo docente na definição das perguntas, hipóteses e previsões do trabalho. O aluno
constrói a ideia do projeto e depois mostra para os professores, que ajudam o aluno a definir e
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refinar o projeto. Ou seja, o aluno perde a colaboração dos colegas e precisa ter autonomia nas três
frentes descritas por Hodson (2014) como potenciais objetivos do ensino de ciências: saber
conteúdos conceituais (learning sciences), saber as etapas de produção da ciência (learning about
science) e saber fazer ciência (doing science). Tal mudança pode ser abrupta para alguns alunos,
que não conseguem realizar tudo o que é esperado deles no trabalho individual.
Tabela 0.6: Matriz de transição dos índices totais de CAF atribuídos às versões inicial (vi) e final (vf) dos trabalhos
individuais. O índice vai de 0-2, mas não houve valores menores do que 0,8 ou maiores e do que 1,8. Os valores de 0-5
em cada célula correspondem ao número de trabalhos em que o índice foi de Xvi para Yvf. Células em vermelho
correspondem a desempenho pior, células em azul correspondem a desempenho igual, células em laranja correspondem
a desempenho melhor.
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Seria possível diferenciar a importância da contribuição dos colegas de grupo e dos
orientadores na qualidade da escrita. Um teste possível seria uma mudança mais gradual na
autonomia dos projetos. Em um cenário hipotético, as duas rodadas de projetos em grupo finais
poderiam ser substituídas por uma rodada de projetos em grupo sem tutoria (ou com tutoria
semelhante à dos projetos individuais). Tal desenho demandaria que os alunos se organizassem e
construíssem projetos sem orientador, mas contando com o apoio dos colegas. Seria possível
identificar se os alunos trabalhando em conjunto conseguem sanar todas as dificuldades, ou se é o
papel do orientador que é mais relevante para a melhora da escrita.
Nos trabalhos em grupo, há melhoras significativas nos índices atribuídos aos elementos
Suporte da Hipótese (i.e. justificativa da conexão entre pergunta e hipótese) e Previsão (i.e. uso de
variáveis operacionais na previsão). Durante o curso, nas aulas iniciais, a hipótese é explicada como
uma possível resposta para a pergunta e como um argumento. A estrutura apresentada é “Dado ‘A’,
dado ‘B’, então Hipótese”. Essa estrutura explicita a necessidade de justificar porque a hipótese é
uma resposta plausível para a pergunta e dá aos alunos uma estrutura textual a ser seguida. Ao
longo do curso os alunos dominam essa estrutura e passam a usá-la de modo mais eficiente. A
previsão também é apresentada durante as aulas iniciais do curso. Durante a aula expositivodialogada sobre o tema, os alunos realizam uma atividade para discutir o que são variáveis teóricas
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e variáveis operacionais. Esses dois elementos são trabalhados explicitamente durante o curso, o
que pode estar correlacionado com a melhora encontrada para tais elementos.
Alunos expressaram Clareza da Pergunta e a Testabilidade das Hipóteses de forma
suficiente desde os pré-testes e projetos iniciais. O bom desempenho dos alunos em ambos
provavelmente reflete uma formação adequada dos alunos em língua portuguesa, uma vez que os
dois parâmetros estão relacionados mais diretamente à clareza de escrita do que à profissão de
cientistas. Os problemas encontrados nesses elementos incluíam o uso problemático de referentes
anafóricos (i.e. palavras ou expressões que retomam termos expressos anteriormente no texto),
como pronomes possessivos (e.g. este, aquele) ou pronomes demonstrativos (e.g. o qual, cujo).
Outro ponto importante sobre Perguntas e Hipóteses é que tais são elementos são explicitados
desde o pré-teste e das versões iniciais dos manuscritos. Os alunos já trabalham desde os primeiros
anos da graduação em Ciências Biológicas com perguntas científicas, além disso, desde a infância
lidamos com a habilidade de construir perguntas, sendo razoável supor que tenham um
conhecimento maior desses elementos. Isso é sustentado pelos resultados deste trabalho, uma vez
que os índices para Pergunta foram elevados desde a primeira rodada de projetos individuais e que
Hipótese foi um dos elementos mais presentes em todos os textos analisados.
Tanto no pré quanto no pós-teste, dois alunos indicaram que o projeto não continha teste de
hipótese, mas apenas um desses alunos foi consistente com a ideia de que se não há hipótese, não há
resultados esperados (Farji-Brener, 2003). Trabalhos puramente descritivos são passíveis de serem
realizados, porém, se o trabalho é exploratório, não se tem expectativa do que se vai encontrar,
logo, não há resultados esperados (i.e. previsões). Se há resultados esperados, há hipóteses sobre o
fenômeno estudado.
A definição entre variável teórica e operacional é a novidade para os alunos do curso e a
distinção entre hipótese e previsão é problemática mesmo entre cientistas experientes (Farji-Brener,
2003; Strode, 2015). No pós-teste os alunos apresentaram melhora significativa no uso de variáveis
teóricas na Hipótese. Tal melhora sugere que a disciplina é um ambiente frutífero para a
aprendizagem do que são as Variáveis Teóricas a longo prazo e possibilita a transposição de
conhecimentos construídos durante o curso para outros contextos (no caso, a aplicação no projeto
de mestrado específico de cada aluno).
A presença dos elementos não foi maior nas versões finais dos trabalhos que nas versões
iniciais. Esse padrão pode indicar que os alunos já começam o curso com uma boa noção de vários
dos elementos, ou que a composição dos grupos de alunos é um fator que aumenta a variação na
qualidade dos trabalhos. Por outro lado, o Suporte da Previsão, que seria a justificativa para a
transição entre variável teórica e a variável operacional, aparece pouco em todas as etapas. Os
artigos continham mais informações de como as variáveis operacionais haviam sido calculadas do
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que o raciocínio de porque as variáveis operacionais escolhidas representavam as variáveis teóricas.
Parte da justificativa para isso é de que, em alguns casos, a hipótese envolve uma variável comum
no jargão científico como “ocorrência”, “riqueza” (número de espécies) ou abundância (número de
indivíduos de uma espécie). Provavelmente, o jargão científico é considerado conhecido o
suficiente, não precisando de explicação. Tipicamente o aluno não explica o significado e apenas
repete o termo na hipótese e na previsão. Um exemplo é a variável teórica “tamanho de uma
árvore”, conhecidamente operacionalizada por “diâmetro à altura do peito”. Os alunos talvez
considerem que estão dentro de uma “ciência normal” e não precisam justificar escolhas de
variáveis. Toulmin (2006) afirma que a conexão entre “Dado” e “Conclusão” só precisa ser
explicitada se os participantes do diálogo não compartilham dos mesmos conhecimentos. No
argumento: ‘Dadas as variáveis teóricas, assim, decorrem as variáveis operacionais’, a “Garantia”
do argumento só é exigida por aqueles que duvidam ou desconhecem a justificativa para tal passo
lógico.
Latour e Woolgar (1997) diferenciam cinco tipos de enunciados, ou seja, uma sentença
declarativa. Há enunciados especulativos ou conjecturais (tipo 1), enunciados que defendem uma
afirmação como possível (tipo 2), enunciados com afirmações condicionais (tipo 3), enunciados
com afirmações gerais (tipo 4) e enunciados que dispensam explicações complementares (tipo 5).
Enunciados tipo 4 e 5 seriam considerados fatos, indiscutíveis, que seriam explicitados apenas
quando os novatos pedem para tal. Há momentos no texto em que os alunos não justificam suas
afirmações, ou seja, tratam-nas como afirmações tipo 4 ou 5. Isso aconteceu com mais frequência
para ideias indicadas na discussão ou ainda trechos do método, percebidos na análise para trechos
codificados como Previsão ou Contra-argumento. As versões iniciais dos manuscritos continham
mais afirmações de tipo 4 ou 5, posteriormente modificadas (o aluno passa a apresentar a
justificativa para a afirmação) ou retiradas (consideradas inadequadas pelos revisores). Em nossa
amostra, enunciados do tipo 4 são conseguidos mais facilmente quando se corrobora hipóteses, caso
contrário, constroem-se enunciados tipo 1 e 3, indicando motivos pelos quais as hipóteses foram
refutadas. Uma pesquisa futura pode nos ajudar a elucidar quando é esperado que os enunciados
sejam justificados ou não, ou seja, que tipo de sentença construída pelos alunos faz com que o
revisor peça ou não uma justificativa.
Em alguns projetos, os alunos consistentemente utilizaram as variáveis teóricas como sendo
operacionais. As já mencionadas variáveis “ocorrência”, “riqueza” e “abundância”, bem como
variáveis como “quantidade”, “taxa” e “probabilidade” passam pela mesma confusão. Entendemos
que todas sejam variáveis teóricas, sendo possível mensura-las de diferentes formas, mas elas
aparecem como variáveis teóricas, como variáveis operacionais, ou em alguns acaso, como ambas.
Pelos critérios utilizados no método, é possível mensurar as variáveis teóricas de diferentes formas.
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Sendo assim, todas deveriam ser consideradas teóricas, mas isso não acontece necessariamente nos
trabalhos (e.g. há trabalhos que apresentam as variáveis confusas nas três versões analisadas). Duas
explicações para a dificuldade são possíveis. Na primeira, os alunos como um todo confundem
variáveis quando a relação entre a variável teórica e a operacional parece ser muito óbvia. Na
segunda, há uma “área cinza” em que as variáveis teóricas e operacionais se sobrepõem, são
realmente sinônimos. De acordo com a segunda linha de explicação, tanto alunos quanto
professores estariam confundindo algumas variáveis. Uma maneira de entender a fonte da confusão
pelos alunos seria realizar uma pesquisa em que professores (pesquisadores e doutores da área de
Ecologia de diferentes formações e com diferentes graus de expertise) categorizariam variáveis
como teóricas ou operacionais. Caso variáveis como as mencionadas acima fossem categorizadas
corretamente pelos professores, não haveria “área cinza” e poderíamos voltar nossas preocupações
para a melhor maneira de ensinar a diferenciação entre variáveis teóricas e operacionais para os
alunos.
Um padrão recorrente entre os projetos em grupo e os individuais foi a menção a todo o
conjunto de dados como Suporte da Conclusão. A forma mais comumente utilizada foi “os
resultados mostram que...”. A expressão pode refletir um vício de linguagem da área de pesquisa,
ou pode refletir uma dificuldade generalizada de indicar precisamente qual evidência, de qual
experimento, sustenta cada explicação construída na discussão. Dois tipos de argumento foram
encontrados nos trabalhos que analisamos. No primeiro, “Os nossos resultados mostram que” era
seguido por uma reafirmação dos resultados. No segundo, “Os nossos resultados mostram que” era
seguido de uma explicação, ou seja, de uma conclusão. O primeiro caso é redundante (i.e. ‘A’
mostra que ‘A’) e o segundo indica mais explicitamente que todo o conjunto de dados permite
construir uma explicação.
Nos projetos em que uma hipótese é testada com um experimento ou amostragem simples, é
mais compreensível que o aluno se refira a todo o conjunto de dados, pois todo o conjunto de dados
é na verdade o resultado de um único teste. Não se pode dizer o mesmo para projetos em que mais
de um teste de hipótese foi realizado. Nesses casos, é difícil distinguir entre o aluno que não
consegue pontuar as evidências para cada conclusão (isto é, distinguir que a conclusão X vem
especificamente do resultado Y e não de todo o conjunto de resultados) do aluno que reproduz a
forma de escrita estabelecida pela comunidade científica à que pertence (isto é, o aluno que escreve
“nossos resultados apontam que” sem se referir a qual evidência específica de seus resultados não o
faz porque esse é um jargão da área). Tentar diferenciar os perfis de alunos acima mencionados nos
permitiria discutir as Concepções de Natureza da Ciência dos alunos e professores da disciplina. A
utilização de termos acima, que representam uma visão empirista de ciência, poderia nos levar a
considerar as concepções de natureza da ciência dos alunos como imaturas. Entretanto, para
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podermos fazer tal afirmação, precisamos diferenciar os alunos que reproduzem um discurso de
forma acrítica dos alunos que realmente apresentam uma visão imatura de Natureza da Ciência.
Uma forma de maximizar a chance dos alunos perceberem a importância de se referir pontualmente
às evidências seria explicitar o ensino do uso de evidências ao longo do curso, chamando a atenção
para a menção à evidência, ao experimento específico que permite construir a uma determinada
conclusão. Tal proposta condiz com os objetivos do curso de que texto científico é diferente do
gênero literário e a objetividade e a clareza são pontos mais importantes que o estilo. A ideia de não
deixar que o leitor adivinhe o que foi feito pode ser reforçada para o uso de evidências pontuais na
discussão.
O Contra-argumento, que representa uma possível negação da conclusão, também é
negligenciado pelos alunos. A provável justificativa é de que, enquanto cientistas, somos ensinados
a convencer o leitor de nossas conclusões e não a mostrar os pontos fracos do trabalho. O próprio
curso enfatiza a importância de argumentar em favor da conclusão e cuidar ao falar de possíveis
refutações da conclusão (referem-se a “tiro no pé”). Este é na realidade um provável padrão na
ciência como um todo que de um ponto de vista filosófico mostra possíveis vieses na nossa maneira
de divulgar conhecimento. O Contra-argumento se mostrou um elemento pernicioso de se avaliar.
Não antevimos a dificuldade de analisar o elemento na construção da ferramenta. A ideia retirada
de Van Lacum et al., (2014) era de que o Contra-argumento seria uma Conclusão oposta à
Conclusão do trabalho. Entendemos com isso que se a conclusão fosse “há padrão”, o contraargumento deveria ser “não há padrão”. Em um artigo que corrobora uma hipótese, não parece fazer
sentido o autor se desmentir o padrão encontrado. No caso em que se refuta uma hipótese, afirmar o
padrão refutado pode dar a ideia de que a pessoa tem as concepções teóricas em maior conta do que
as evidências coletadas. Muitos alunos indicaram um conjunto de hipóteses a posteriori para os
resultados encontrados ao invés da, ou somada à afirmação oposta à conclusão. Essa atitude reflete
alguém que não despreza as evidências empíricas e que busca outros conceitos teóricos que
poderiam explicar os dados, dando linhas de testes futuros a serem feitos.
Olhando para o conjunto de dados como um todo, não há um padrão ou história de curso
comum a todos os alunos. Alguns alunos já entregam primeiras versões do pré-teste com índices de
qualidade bons para a maior parte dos elementos, enquanto outros alunos não conseguem entregar
boas versões no trabalho individual, o último realizado. Muitos dos manuscritos individuais
apresentam elementos com texto igual ao longo das versões. Os textos têm aproximadamente 10
páginas e os elementos do CAF representam uma parte do texto. Há muitos outros fatores de escrita
sendo revisados concomitantemente e os alunos precisam prestar atenção a todos os fatores de uma
só vez. A qualidade da escrita como um todo pode ser um fator importante para alguns alunos, que
precisam melhorar o encadeamento de ideias no texto, precisam melhorar o uso dos conceitos
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científicos tratados nos diferentes manuscritos, precisam dominar uma literatura e formas de citação
específicas da área, realizar e relatar corretamente testes estatísticos realizados. Para alguns alunos,
realizar todas essas melhoras pode ser uma tarefa difícil e o tempo investido em uma ação significa
tempo não investido em demais ações no texto. Um artigo que investigou o valor atribuído por
pesquisadores à escrita, o uso correto de citações e de bibliografia foram ranqueados como
elementos mais importantes no que diz respeito à forma e à técnica. Os valores de uma boa escrita
foram indicados como sendo o raciocínio crítico, estrutura temática clara e acurácia na terminologia
(Castaño et al., 2016).
Volpato (2008, p. 51) indica que um manuscrito submetido para publicação é avaliado de
diferentes formas por diferentes avaliadores, mesmo quando há uma lista de itens a serem
avaliados. O autor lista os seguintes aspectos de conteúdo: novidade, fundamentação do objetivo,
adequação metodológica, embasamento empírico, excesso de informações, abrangência das
referências. No contexto do curso de campo, a novidade que o trabalho traz para a comunidade
científica não é o ponto mais importante, ainda que os projetos não costumem se repetir. Também
por causa do contexto, a abrangência das bibliografias deixa de ser relevante, pois em muitas
edições do curso (e.g. ano de 2013 e 2015 analisados por esta tese), o acesso a periódicos é
relativamente limitado devido à falta de acesso à internet pelos participantes. Além dos aspectos
relacionados ao conteúdo, o autor ainda indica questões de forma e aspectos mais gerais (e.g.
adequação às normas da revista). Os diferentes revisores da disciplina priorizam diferentemente os
aspectos de qualidade dos textos, com isso, pode haver casos em que os elementos analisados neste
trabalho não foram priorizados por alguns dos revisores. Além disso, os alunos tomam contato com
diferentes estilos de revisão (alguns pela primeira vez) e todas as revisões contêm sugestões para os
diferentes aspectos. Como consequência, os alunos podem não ser capazes de realizar todas as
mudanças indicadas, ou priorizar um aspecto em relação aos demais, ou seja, conseguem melhorar
o texto em alguns aspectos enquanto pioram em outros.
Outro ponto relevante a ser discutido é a interação entre os professores e alunos durante as
revisões. Problemas pessoais entre os participantes podem levar os alunos a não seguirem as
instruções dadas nas revisões. Isso condiz com que Volpato (2008) indica, de que se autores de
periódicos entendem que os revisores estão emitindo respostas enviesadas, estão mais propícios a
desconsiderarem as críticas. O autor cita (Resnik et al., 2008) que ocorrem erros no sistema de
revisões, mesmo quando o processo é sigiloso, como a tendenciosidade do revisor, a solicitação de
referências desnecessárias ou ataques pessoais. Durante um curso de campo, as interações pessoais
(Durrant e Hartman, 2014) e aspectos psicológicos (Cotton, 2009) são bastante relevantes para os
alunos e tais interações podem gerar desconfiança nos dois sentidos, tanto do aluno pelo revisor,
quanto do revisor pelo aluno. O tom das críticas nas revisões foi indicado em uma das edições do
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curso como danoso e infrutífero em alguns casos e em diferentes momentos os alunos indicaram
que os revisores estavam exagerando em alguns aspectos cobrados, ou “pegando no pé”.
De forma geral, podemos afirmar que os alunos do curso de campo argumentam nos
trabalhos escritos durante a disciplina e que parte desses argumentos melhora ao longo da
disciplina. Os alunos conseguem relatar o processo de pesquisa realizado em um texto com os
elementos do raciocínio hipotético-dedutivo. Para alguns elementos, como a Pergunta, os alunos já
chegam à disciplina letrados, o que sugere que os professores podem investir mais tempo da
disciplina em outros elementos da escrita científica. A disciplina auxilia os alunos a diferenciarem
de Previsão na explicitação do raciocínio hipotético-dedutivo, além de clarificar as conexões
lógicas entre a Pergunta e a Hipótese. Se os demais elementos forem de interesse dos professores e
da disciplina, talvez eles possam ser explicitados e exercitados mais enfaticamente durante a
disciplina.
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Conclusão Geral
Construímos uma ferramenta de análise de textos que resume os elementos argumentativos
do texto científico. Tais elementos coincidem em grande parte com os elementos do raciocínio
hipotético-dedutivo, uma das formas de construção do conhecimento científico. A Ferramenta do
Argumento Central (CAF) tem bases teóricas nas análises da escrita científica e da argumentação
no ensino de ciências, explicitando trechos do texto científico que constituem o cerne
argumentativo da construção das explicações científicas.
Analisamos manuscritos produzidos por alunos de pós-graduação durante uma disciplina de
campo em Ecologia. Uma das análises focou três elementos considerados centrais no raciocínio
hipotético-dedutivo (pergunta, hipótese e previsão), enquanto a segunda análise teve foco mais
amplo, buscando as justificativas para a construção dos elementos do raciocínio hipotéticodedutivo. Ambas as análises utilizaram os elementos e definições de CAF.
Os alunos aparentam entender a necessidade de explicitar alguns elementos do argumento
do texto científico desde o inicio do curso. É o caso da pergunta, da hipótese e da Conclusão,
consistentemente presentes nos diferente materiais analisados nesta pesquisa. Durante o curso de
graduação, os alunos realizam projetos nos quais a pergunta científica e a conclusão são ressaltadas
como importantes desde o primeiro ano. Por outro lado, entender a necessidade de um trabalho
apresentar determinados elementos não parece estar relacionado com apresentar tais elementos de
forma satisfatória, seja por problemas relacionados à língua portuguesa e gramática, ou por
requisitos esperados para tais elementos, como especificidade da pergunta ou o uso de variáveis
teóricas na hipótese. Já a Conclusão foi considerada suficiente em todas as instâncias. Futuras
pesquisas podem investigar outros possíveis parâmetros para a Conclusão científica, como
abrangência ou pertinência em relação à determinada área de conhecimento.
Tanto no capítulo 3 como no capítulo 4, pudemos notar melhoras significativas em relação
ao uso das variáveis no texto científico. Nos capítulos 3 e 4 fica evidenciada a melhora no uso de
variáveis operacionais na Previsão, enquanto que no capítulo 4 fica clara a melhora no uso de
variáveis teóricas na Hipótese após a disciplina (pós-testes). As estratégias didáticas empregadas
durante a disciplina em relação à diferenciação das variáveis teóricas e operacionais parecem ser
efetivas.
Encontramos melhoras na apresentação de Suporte de hipótese. O elemento é explicitamente
ensinado durante a disciplina e Hipótese é ensinada como sendo o resultado de um argumento a
partir da pergunta. Tal explicitação é feita com um padrão textual sugerido. O padrão ensinado pode
servir como imagem mental para os alunos e pode ajuda-los a memorizar a importância da relação a

85

ser estabelecida entre a pergunta e a hipótese. Consideramos que esta é uma estratégia didática de
sucesso e pode ser replicada para outros elementos de interesse dos professores da disciplina.
Alguns dos elementos analisados foram identificados em poucos trabalhos, como o Suporte
da Previsão e o Contra-argumento. Tais elementos foram definidos como importantes para serem
analisados, porém não fizeram parte das estratégias didáticas explicitadas na disciplina. O papel
dado a tais elementos pode ser considerado periférico pelos docentes que participaram da disciplina,
podendo ser repensados tanto pelas pesquisadoras quanto pelos docentes. Ou seja, caso os docentes
enxerguem tais elementos como importantes para o desenvolvimento da expertise dos alunos,
estratégias didáticas específicas podem ser construídas na tentativa de atacar tais elementos.
Os trabalhos realizados em grupo tiveram avaliações melhores e apresentaram melhoras
significativas, enquanto que os trabalhos individuais não apresentaram. Fica claro, na nossa opinião,
a importância do trabalho em grupo e da orientação realizadas pelos docentes ao longo dos projetos
em grupo.
De forma mais ampla, os docentes têm como objetivo da disciplina ajudar os alunos no
domínio da linguagem científica, porém, essa linguagem não é tão simples de ser ensinada e não há
materiais didáticos tão diretivos para seções do texto como a Discussão como há para a Introdução.
Por esse motivo, acreditamos que as discussões trazidas nesta tese acrescentam à temática, nos
permitindo compreender as dificuldades que os alunos apresentam ao redigir textos científicos.
Pesquisas futuras podem analisar as ações realizadas pelos docentes durante a orientação
dos projetos e durante as revisões dos manuscritos para entender quais ações os docentes realizam
no sentido de incentivar os alunos a argumentarem nos manuscritos. Depositamos nossas
expectativas de que tais interações sejam informativas sobre as mudanças que os alunos conseguem
ou não conseguem aplicar nos artigos. Uma possibilidade é que os alunos recebem uma quantidade
de informações vultuosa ao longo do curso, e conseguem aplicar alguns aprendizados nos artigos.
Em suma, este doutorado cada vez mais nos ajuda a entender as dificuldades metodológicas de
trabalhar com análise de textos longos como artigos científicos.
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1. Apêndice – Termos de Consentimento Livre e esclarecido
2013
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
O presente termo refere-se a um convite à participação dos alunos do curso de Pós-graduação em Ecologia da
Universidade de São Paulo como sujeitos da pesquisa de Doutorado Habilidades argumentativas em uma disciplina de
ecologia de campo da pós-graduação da aluna Renata de Paula Orofino Silva orientada pela Profa. Dra. Daniela Lopes
Scarpa do Instituto de Biociências da USP. A pesquisa tem como principal foco caracterizar a argumentação e as
habilidades argumentativas dos alunos de pós-graduação durante uma disciplina de ecologia de campo.
Os diferentes momentos das aulas da disciplina serão gravados em áudio e vídeo durante todo o mês de julho de 2013.
No estudo, as identidades dos alunos serão mantidas em sigilo. Os alunos terão liberdade de se recusar a participar ou
retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo. Os resultados da
pesquisa poderão ser apresentados e publicados em eventos científicos ou mesmo revistas científicas. Ao término da
pesquisa será realizada uma devolutiva dos resultados para os sujeitos envolvidos na mesma. Os registros realizados
para a pesquisa não serão utilizados para atribuição de notas da disciplina.
Acredito ter sido suficiente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo a
pesquisa: Habilidades argumentativas em uma disciplina de ecologia de campo da pós-graduação. Estou ciente dos
propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, e a garantia de esclarecimentos
antes e durante o curso da pesquisa.
Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso aos resultados e de
esclarecer minhas dúvidas a qualquer tempo. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o
meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou prejuízo ou perda de qualquer
benefício que eu possa ter adquirido.
São Paulo,
de
de 2013.
Nome do aluno (a)__________________________________RG___________________
Assinatura do(a) aluno(a): _________________________________________________
Assinatura do (a) responsável_______________________________________________
Nome do pesquisador responsável: Daniela Lopes Scarpa, RG 23.235.531-9
Assinatura do pesquisador responsável:_______________________________________

Telefone e endereço da pesquisadora para contato, caso surjam dúvidas:
Pesquisador responsável: Profa. Dra. Daniela Lopes Scarpa, RG: 23.235.531-9
Endereço: Departamento de Ecologia do IBUSP, Rua do Matão, 101 tr.14 - Sala 361 - (11) 3091-7599 / 3091-7600.

2015
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
O presente termo refere-se a um convite à participação dos integrantes do curso de Pós-graduação em Ecologia da
Universidade de São Paulo como sujeitos da pesquisa de Doutorado da aluna Renata de Paula Orofino Silva orientada
pela Profa. Dra. Daniela Lopes Scarpa do Instituto de Biociências da USP. A pesquisa tem como principal foco
caracterizar as ações relacionadas à linguagem argumentativa dos alunos e professores ao longo da disciplina de
ecologia de campo.
Os diferentes momentos das aulas da disciplina serão registrados em áudio e vídeo. As gravações serão transcritas para
análise e as informações contidas serão utilizadas apenas para fins científicos. Os resultados da pesquisa poderão ser

88

apresentados e publicados em eventos científicos ou mesmo revistas científicas. Outras pesquisas coordenadas pela
Profª. Drª. Daniela Lopes Scarpa poderão se utilizar destes registros. As imagens e trechos de áudio não serão utilizados
para divulgação em meios de mídia, mas podem ser utilizados em apresentações de congressos referentes a ensino de
ciências. Os registros realizados para a pesquisa não serão utilizados para atribuição de notas da disciplina ou quaisquer
questões administrativas, mas vídeos de palestras individuais poderão ser entregues aos palestrantes responsáveis.
As identidades dos alunos serão mantidas em sigilo. Os alunos terão liberdade de se recusar a participar ou retirar seu
consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo. A participação é voluntária e não
implica em pagamento a nenhum dos participantes. Ao término da pesquisa será realizada uma devolutiva dos
resultados para os sujeitos envolvidos na mesma.
Acredito ter sido suficientemente informado(a) a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim. Estou
ciente dos propósitos do estudo, dos procedimentos a serem realizados, dos seus desconfortos e riscos, e da garantia de
esclarecimentos antes e durante o curso da pesquisa.
Estou ciente também que a minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso aos resultados.
Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes
ou durante o mesmo, sem penalidade, prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido.
São Paulo,

de

de 201_.

Nome do participante______________________________________________________________
RG/RNE/CPF: ___________________
Assinatura do participante ou responsável legal: _________________________________________________
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2. Apêndice – Validação marcas textuais
# Validacao de categorias
#O elemento que autor 1 colocou foi o elemento que autor 2 colocou?
conc.per = read.table("ic_ursula_pergunta.txt",header=TRUE,sep=",",row.names = 1)
conc.per.t = t(conc.per)
conc.hip = read.table("ic_ursula_hipotese.txt",header=TRUE,sep=",",row.names = 1)
conc.hip.t = t(conc.hip)
conc.prev = read.table("ic_ursula_previsao.txt",header=TRUE,sep=",",row.names = 1)
conc.prev.t = t(conc.prev)
concord = data.frame(row.names = paste("Trab",1:20,sep = ""),
Perg.Ur = conc.per.t[,1],
Perg.Rn = conc.per.t[,2],
Dif.Perg = conc.per.t[,1] - conc.per.t[,2],
Hip.Ur = conc.hip.t[,1],
Hip.Rn = conc.hip.t[,2],
Dif.hip = conc.hip.t[,1] - conc.hip.t[,2],
Prev.Ur = conc.prev.t[,1],
Prev.Rn = conc.prev.t[,2],
Dif.prev = conc.prev.t[,1] - conc.prev.t[,2])
sum(concord$Dif.Perg)/length(concord$Dif.Perg)
sum(concord$Dif.hip)/length(concord$Dif.hip)
sum(concord$Dif.prev)/length(concord$Dif.prev)
concord.relativo = round(concord/media.frases,digits = 3)
acaso=1/media.frases
nfrases.intro = c(2, 2, 2, 2, 1, 2, 5, 2, 4, 3, 2, 2, 2, 6, 2, 2, 4, 4, 4, 2) #numero real de frases no último
paragrafo de cada trabalho analisado #para a pergunta, usar so o ultimo paragrafo da introducao
nfrases.tudo = c(17, 12, 32, 21, 22, 31, 31, 27, 28, 32, 19, 20, 14, 26, 20, 34, 31, 40, 22, 21) #para a
hipotese e previsao usar o ultimo da intro e o metodo
#qto menos frases pegarmos para calcular o cenario nulo, mais conservador sera o calculo do
agreement, ou seja, mais baixo ele sera.
it=10000 #numero de repeticoes do cenario nulo
disc.esp.cenario = data.frame(pergunta = rep(NA,it), hipotese = rep(NA,it), previsao = rep(NA,it))
#tabela com as discordancias calculadas em cada simulacao
for (j in 1:it) { #um contador de 1 a numero de repeticoes
tabela = data.frame(pergunta = rep(NA,20), hipotese = rep(NA,20), previsao = rep(NA,20)) #criar
tabela para cada trabalho dentro de uma simulacao
for (i in 1:20) #criando uma simulacao com 20 trabalhos
{
rena.simulada = sample(0:nfrases.intro[i], size = 1) #eu tenho 1 chance em x frases de achar a
pergunta. o 0 representa o 'nao tem', que eh tao possivel de existir como 1 das frases ser a pergunta
ursula.simulada = sample(0:nfrases.intro[i], size = 1) #idem pra ursula
concordamos = rena.simulada==ursula.simulada #quando vimos a mesma coisa
rena.simulada2 = sample(0:nfrases.tudo[i], size = 2, replace =TRUE) #eu tenho 2 chances em x
frases de achar a hipotese e a previsao, com reposicao, pois uma mesma frase pode conter os 2
elementos. o 0 representa o 'nao tem', que eh tao possivel de existir como 1 das frases ser a hipotese
ou a previsao
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ursula.simulada2 = sample(0:nfrases.tudo[i], size = 2, replace =TRUE) #idem pra ursula
concordamos2 = rena.simulada2 == ursula.simulada2 #quando vimos a mesma coisa
tabela$pergunta[i] = concordamos[1] ##pra cada trabalho, concordamos ou nao?
tabela$hipotese[i] = concordamos2[1]#da proxima vez, assim eh mais rapido tabela[i,2:3] =
concordamos2
tabela$previsao[i] = concordamos2[2]
}
discord.esperada = (20 - apply(tabela, 2, sum))/20 #resultado da simulacao, contando os 20
trabalhos qual a discordancia em proporcao
disc.esp.cenario[j,] = discord.esperada #coloca em um linha da tabela final das simulacoes
}
discordancia.esperada = apply(disc.esp.cenario, 2, mean) #media das discordancias a partir do
cenario nulo
meio = (apply(concord,2,sum))/20 #calculo da discordancia observada
discordancia.observada = meio[c(3,6,9)] #pegando so os valores que nos interessam
reliability.ursula = 1 - (discordancia.observada/discordancia.esperada) #formula do coeficiente de
agreement seguindo a formula geral - o krippenddorf indica varias formas semelhantes de calcular o
agreement coefficient, sendo que elas diferem no jeito de calcular o expected disagreement. Nos
inventamos o nosso jeito de calcular o expected disagreement, por meio da criacao de uma cenario
nulo simulado com base nas chances de codificarmos ao acaso cada frase de cada texto como
pergunta/hipotese e previsao.
reliability.ursula

3. Apêndice – Dados analisados Capítulo 3
Rodada 1 Grupo 1
Versão Inicial
Elemento Sentença do artigo

Parâmetro

Pergunta

o objetivo deste trabalho é responder a seguinte pergunta: Como a dinâmica de
inundações do manguezal afeta a morfologia de R. mangle?

Clareza

2

Especificidade

2

Testamos a hipótese que indivíduos em locais mais sujeitos às inundações terão
arquitetura que forneça mais sustentação e estabilidade

Variável Teórica

2

Plausibilidade

2

Testabilidade

2

Variável
Operacional

2

Coerência

2

Hipótese

Previsão

Nossa predição é que em locais mais lodosos os indivíduos terão maior área da raiz e
maior número de escoras os apoiando no substrato

Índice

Índice Final
Parâmetro

Pergunta

Existe deserção temporária durante o dia em desovas de Thoropa taophora (...), para
responder o porquê disto...

Clareza

2

Especificidade

2

...testamos a hipótese de que a magnitude da perda de água deverá ser maior em
sítios expostos do que em abrigados. {Tal fato indica que o abandono da desova por
parte dos machos de T. taophora pode seruma tentativa de minimizar o estresse
hídrico}

Variável
Teórica
Plausibilidade

2

Testabilidade

2

Variável
Operacional
Coerência

2

Previsão

2

2

2

Versão Final
Elemento Sentença do artigo

Hipótese

2

Era esperado que a média da diferença de massa dos modelos expostos ao sol fosse
maior do que a dos modelos abrigados sob a vegetação

Índice
2,00
2,00

2

2,00

2
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Índice Final

2,00

Rodada 1 Grupo 2
Versão Inicial
Elemento Sentença do artigo

Parâmetro

Pergunta

(...) objetivou compreender se existe seleção de sítios de forrageamento de aranhas
construtoras de teias na planta

Clareza

2

Especificidade

1

(...)hipotetizamos que as aranhas têm preferência por estabelecer suas teias nestas
folhas [jovens] em detrimento a folhas velhas. (...) hipotetizamos que dentro da folha
as aranhas devem construir suas teias preferencialmente mais próximas aos NEFs

Variável
Teórica
Plausibilidade

2

Testabilidade

2

Variável
Operacional

0

Coerência

0

Hipótese

Previsão

ausente

Índice

Parâmetro

Pergunta

O objetivo deste trabalho foi investigar se aranhas construtoras de teias selecionam
locais de forrageamento em ramos de T. pernambucense.

Clareza

2

Especificidade

2

(...)hipotetizamos que as aranhas têm preferência por estabelecer suas teias nestas
folhas [jovens] em detrimento a folhas velhas. (...) hipotetizamos que as aranhas
devem construir suas teias preferencialmente mais próximas aos NEFs, {pois eles são
atratores de potenciais presas}

Variável
Teórica
Plausibilidade

2

Testabilidade

2

Variável
Operacional
Coerência

0

ausente

Índice

Parâmetro
Clareza

1

Especificidade

1

Variável Teórica

2

Plausibilidade

1

Testabilidade

2

Variável
Operacional

0

Coerência

0

objetivo compreender a coexistência de espécies em comunidades sujeitas a diferentes
intensidades de filtros ambientais, usando como modelo comunidades estruturadas em
poças de costão rochosos do supralitoral
para testar a hipótese de que em ambiente com filtro ambiental mais intenso a
comunidade tem menor grau de dispersão [GDF]

ausente

Índice

Índice Final

1
1,67

0

0,89

Versão Final
Elemento Sentença do artigo

Parâmetro

Pergunta

Nosso objetivo foi compreender a coexistência de espécies em comunidades sujeitas
a diferentes intensidades de filtros ambientais.

Clareza

1

Especificidade

1

Esperamos que comunidades sob filtros ambientais intensos apresentem menor grau
de dispersão filogenética do que comunidades de ambientes menos seletivos.

Variável Teórica

2

Plausibilidade

1

Testabilidade

2

Variável

2

Previsão

0,00

1,33

Pergunta

Hipótese

2,00

0

Rodada 1 Grupo 3
Versão Inicial
Elemento Sentença do artigo

Previsão

2,00

2

Índice Final

Hipótese

0

1,17

Versão Final
Elemento Sentença do artigo

Previsão

2

2

Índice Final

Hipótese

1,5

Esperamos que o GDF fosse maior nas comunidades estáveis

Índice
1,00
1,67

2,00
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Operacional
Coerência

2

Índice Final

1,56

Rodada 1 Grupo 4
Versão Inicial
Elemento Sentença do artigo

Parâmetro

Pergunta

Clareza

0

Especificidade

0

Variável Teórica

2

Plausibilidade

1

Testabilidade

2

Variável
Operacional

2

Coerência

2

Hipótese

Previsão

ausente: "objetivo foi testar a hipótese..."
(...) a hipótese de que fêmeas de agregados de alta densidade produzem óvulos
menores do que fêmeas de agregados de baixa densidade

Nossa previsão é que os gametas das fêmeas de agregados de alta densidade terão
áreas transversais menores do que os gametas femininos de agregados de baixa
densidade (Intro)

Índice

Índice Final
Parâmetro

Pergunta

Clareza

0

Especificidade

0

Variável Teórica

2

Plausibilidade

1

Testabilidade

2

Variável
Operacional
Coerência

2

Previsão

ausente
(...)a hipótese de que fêmeas de agregados de alta densidade produzem óvulos
menores do que fêmeas de agregados de baixa densidade

Nossa previsão é que os gametas das fêmeas de agregados de alta densidade terão
áreas transversais menores do que os gametas femininos de agregados de baixa
densidade (MM)

1,67

2,00

1,22

Parâmetro

Pergunta

Clareza

2

Especificidade

1

Variável Teórica

1

Plausibilidade

2

Testabilidade

2

Variável
Operacional

0

Coerência

0

o objetivo do nosso trabalho for responder se, por causa dos custos de predação,
haverá uma diferença na posição das perfurações de acordo com as características de
tamanho das presas
Nossa hipótese é que gastrópodes predadores de bivalves devem perfurar conchas
maiores fora da região do umbo devido ao custo energético envolvido no processo de
perfuração
ausente

Índice

Índice Final

1,5
1,67

0

1,06

Versão Final
Elemento Sentença do artigo

Parâmetro

Pergunta

o objetivo do nosso trabalho foi responder se há diferença na posição das perfurações
de acordo com o tamanho das presas

Clareza

2

Especificidade

1

Nossa hipótese é que gastrópodes predadores de bivalves devem perfurar conchas
pequenas preferencialmente na região do umbo {A partir de um determinado tamanho,

Variável
Teórica

2

Hipótese

0,00

2

Rodada 1 Grupo 5
Versão Inicial
Elemento Sentença do artigo

Previsão

2

Índice

Índice Final

Hipótese

1,67

1,22

Versão Final
Elemento Sentença do artigo

Hipótese

0

Índice
1,50
2,00
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conchas maiores serão perfuradas preferencialmente fora do umbo devido ao maior
custo energético envolvido na perfuração de uma região muito espessa da concha}

Previsão

ausente

Plausibilidade

2

Testabilidade

2

Variável
Operacional
Coerência

0
0

Índice Final

1,17

Rodada 2 Grupo 1
Versão Inicial
Elemento Sentença do artigo

Parâmetro

Pergunta

Clareza

2

Especificidade

1

Variável Teórica

2

Plausibilidade

2

Testabilidade

2

Variável
Operacional

2

Coerência

2

Hipótese

Previsão

Investigamos o que determina os embates entre os machos de Uca sp.
hipotetizamos que o que rege embates em Uca é uma avaliação sequencial

Previmos, portanto, que quanto menor for a diferença entre o tamanho da quela dos
combatentes, mais durará o embate

Índice

Índice Final
Parâmetro

Pergunta

Clareza

2

Especificidade

1

Variável Teórica

2

Plausibilidade

2

Testabilidade

2

Variável
Operacional
Coerência

2

Previsão

investigamos o que determina a duração dos confrontos entre os machos de Uca
Hipotetizamos, portanto, que o que rege os confrontos em Uca sp. é uma avaliação
seqüencial, e que um dos machos desiste quando constata sua inferioridade

A previsão é que quanto menor for a diferença entre o tamanho da quela dos
combatentes, mais escalará a avaliação seqüencial e mais durará o confronto

2

1,50
2,00

2,00

2
1,83

Rodada 2 Grupo 2
Versão Inicial
Elemento Sentença do artigo

Parâmetro

Pergunta

Clareza

2

Especificidade

2

Variável
Teórica
Plausibilidade

2

Testabilidade

2

Variável
Operacional

2

Coerência

2

Previsão

2

Índice

Índice Final

Hipótese

1,5

1,83

Versão Final
Elemento Sentença do artigo

Hipótese

0,00

Nosso objetivo foi investigar se a heterogeneidade ambiental do costão rochoso
influencia a morfologia das cracas. Especificamente, temos as seguintes perguntas (a) a
posição da craca determina o seu crescimento? (b) a intensidade de competição com
mexilhões determina a variabilidade no crescimento das cracas?
hipóteses: (1) na escala de costão, as cracas do ML serão maiores do que as do SL,
{tendo em vista que tanto a maior disponibilidade de alimentos quanto a maior
intensidade de competição com mexilhões induzem o crescimento dos indivíduos do
ML}; (2) dentro de uma mesma zona do costão, as cracas sob maior intensidade de
competição serão maiores do que as sob menor intensidade de competição, {pois sob
alta intensidade de competição apenas as cracas que atingirem um limiar de altura igual
ou superior à dos mexilhões devem conseguir sobreviver
[1] Para testar a predição de que na escala de costão, as cracas do médio litoral terão
maior altura do que a do supra litoral, calculamos a médias das alturas das cracas da
zona
ML
e
da
zona
SL
[2] Para testar a predição de que dentro de uma mesma zona do costão, as cracas sob
maior intensidade de competição serão mais altas do que as sob menor intensidade de
competição, utilizamos cada mancha como uma réplica (MM)

Índice
2

2

2

2
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Índice Final

2

Versão Final
Elemento Sentença do artigo

Parâmetro

Pergunta

Clareza

2

Especificidade

2

Variável
Teórica
Plausibilidade

0

Testabilidade

0

Variável
Operacional
Coerência

2

Hipótese

Previsão

Nosso objetivo foi investigar como a heterogeneidade ambiental do costão rochoso
influencia
a
morfologia
das
cracas
pretendemos avaliar se (1) a zona do costão em que a craca está posicionada influencia
a altura e a variabilidade de altura dos individíos, (2) se dentro de uma mesma zona a
competição com mexilhão influencia a altura e variabilidade de alturas das cracas (3)
se em diferentes zonas do costão rochoso a disponibilidade de alimento influencia a
altura das cracas
***a hipótese são as previsões (fala de altura, inclusive na previsão está identica)

predições: (1) na zona do medio litoral as cracas serão mais altas, e as alturas serão
mais variadas do que as cracas do supra litoral, (2) dentro da zona do médio litoral, as
cracas adjacente aos mexilhões serão mais altas e as alturas serão menos variadas do
que as cracas não adjacentes e (3) as cracas não adjacents aos mexilhões no médio
litoral serão mais altas do que as cracas do supra litoral (Intro)

Índice

1,17

Parâmetro

Pergunta

objetivo investigar se estágios larvais distintos de R. ornatta apresentavam padrão de
agregação e velocidade de deslocamento diferentes

Clareza

2

Especificidade

2

Testamos duas hipóteses: (i) girinos em estágio larval inicial apresentam maior grau
de agregação do que girinos em estágio tardio e (b) girinos em estágio tardio são mais
rápidos do que girinos em estágio inicial

Variável Teórica

2

Plausibilidade

2

Testabilidade

2

Variável
Operacional

1

Coerência

2

esperamos que os girinos menores apresentem uma maior agregação do que girinos
menores [maiores] e que esses girinos maiores sejam mais rápidos do que os menores
(Intro)

Índice

Índice Final
Parâmetro

Pergunta

Clareza

2

Especificidade

2

Variável
Teórica
Plausibilidade

2

Testabilidade

2

Variável
Operacional
Coerência

2

Previsão

2
2

1,5

1,83

Versão Final
Elemento Sentença do artigo

Hipótese

1,50

1

Rodada 2 Grupo 3
Versão Inicial
Elemento Sentença do artigo

Previsão

0,00

0

Índice Final

Hipótese

2,00

Neste trabalho, investigamos se o comportamento gregário e a velocidade de
deslocamento variam ao longo do desenvolvimento ontogenético dos girinos de R.
ornata.
testamos duas hipóteses: (a) girinos em estágio larval inicial apresentam maior grau de
agregação do que girinos em estágio tardio, {pois nos estágios iniciais a agregação
traria maior proteção contra predadores, uma vez que a capacidade de natação dos
indivíduos pequenos deve ser menor;} (b) girinos em estágio tardio de
desenvolvimento larval são mais rápidos do que girinos em estágio inicial, {pois
possuem musculatura de natação mais desenvolvida, o que permitiria que os indivíduos
fossem mais eficientes na fuga de predadores.} (Na V1 não há essas justificativas)
(a) Para testar a previsão que o índice de agregação seria maior para girinos pequenos,
definimos como estatística de interesse a diferença entre as médias dos índices de
agregação.
(b) A fim de testar nossa previsão de que girinos grandes apresentam maior velocidade
de deslocamento que girinos pequenos, definimos como estatística de interesse a
diferença entre as médias de velocidade de deslocamento de cada grupo amostral (MM)

Índice
2,00
2,00

2

2,00

2

Índice Final

2,00

Rodada 2 Grupo 4
Versão Inicial
Elemento Sentença do artigo

Parâmetro

Pergunta

Clareza

ausente [objetivo deste trabalhor é testar a hipótese]

Índice
0

0

96

Hipótese

Previsão

hipótese de que o tamanho dos agrupamentos de Membracis sp.está diretamente
relacionado com a disponibilidade de alimento nos ramos da planta

esperamos encontrar uma correlação positiva entre o número de Membracis sp.
presentes em um ramo e a área foliar daquele ramo

Especificidade

0

Variável Teórica

2

Plausibilidade

1

Testabilidade

2

Variável
Operacional

2

Coerência

2

Índice Final
Parâmetro

Pergunta

O objetivo deste trabalho é responder se a quantidade de recursos alimentares
influencia o tamanho de grupos de insetos sugadores

Clareza

2

Especificidade

1

Testamos a hipótese de que o tamanho dos grupos de Membracis sp. está diretamente
relacionado com a disponibilidade de alimento nos ramos da planta

Variável Teórica

2

Plausibilidade

2

Testabilidade

2

Variável
Operacional
Coerência

2

Previsão

esperamos encontrar uma correlação positiva entre o número de Membracis sp. em
um ramo e a área foliar do respectivo ramo

Índice

Parâmetro

Pergunta

Clareza

0

Especificidade

0

Variável Teórica

2

Plausibilidade

1

Testabilidade

2

Variável
Operacional

1

Coerência

2

ausente
A hipótese deste trabalho é que as teias funcionam como uma paisagem de medo pra
as formigas afetando indiretamente seu acesso a recursos na folha

para testar se houve diferença na frequencia de observação de formigas dependendo
da paisagem de medo

0
1,67

1,5

1,06

Versão Final
Elemento Sentença do artigo

Parâmetro

Pergunta

Clareza

0

Especificidade

0

Variável Teórica

2

Plausibilidade

1

Testabilidade

2

Variável
Operacional
Coerência

2

Previsão

2,00

Índice

Índice Final

Hipótese

2,00

1,83

Rodada 2 Grupo 5
Versão Inicial
Elemento Sentença do artigo

Previsão

1,50

2

Índice Final

Hipótese

2

1,22

Versão Final
Elemento Sentença do artigo

Hipótese

1,67

ausente
nossa hipótese é que teias abandonadas geram uma paisagem de medo para as
formigas fazendo com que as formigas evitem folhas com teias

Nossa previsão era que a presença de aranha e de teias abandonadas iriam diminuir a
ocorrência das formigas nessas folhas

Índice Final

Índice
0,00
1,67

2,00

2
1,22

Rodada 3 Grupo 6
Versão Inicial

97

Elemento

Sentença do artigo

Parâmetro

Pergunta

nosso estudo objetiva investigar se existe relação entre a incidência de predação e
tamanho da presa em indivíduos de família Arcidae

Clareza

1

Especificidade

2

Dado que indivíduos grandes têm conchas de maior espessura, hipotetizamos que
individuos de Arcidae de maior tamanho são menos predados por gastrópodes quando
comparados com a sua frequência na população

Variável Teórica

2

Plausibilidade

1

Testabilidade

2

Variável
Operacional

2

Coerência

2

Hipótese

Previsão

Esperamos que a proporção de arcídeos de grande comprimento seja maior na
população do que no grupo predado (Intro)

Índice

Índice Final
Parâmetro

Pergunta

objetivo foi investigar a relação entre a incidência de predação e o tamanho da presa
em indivíduos de uma espécie não identificada da família Arcidae

Clareza

1

Especificidade

2

Dado que indivíduos grandes devem ser mais difíceis de serem manipulados,
hipotetizamos que eles serão menos predados do que seria esperado pela sua
frequência na população

Variável Teórica

2

Plausibilidade

1

Testabilidade

2

Variável
Operacional
Coerência

1

Previsão

Nossa previsão era de que a proporção de arcídeos grandes fosse maior na população
do que no grupo predado (MM)

Pergunta

Clareza

0

Especificidade

0

Variável Teórica

2

Plausibilidade

1

Testabilidade

2

Variável
Operacional

2

Coerência

2

ausente
testamos a hipótese de que a maior disponibilidade de luz favorece o sucesso
reprodutivo em Heliconia velloziana

Esperamos encontrar um maior número de inflorescências nas plantas amostradas na
estrada do que nas plantas amostradas na mata

0
1,67

2

1,22

Versão Final
Elemento Sentença do artigo

Parâmetro

Pergunta

Clareza

0

Especificidade

0

Variável Teórica

2

Plausibilidade

1

Testabilidade

2

Variável
Operacional
Coerência

2

Índice Final

1,50

Índice

Índice Final

Previsão

1,67

1,56

Parâmetro

Hipótese

1,50

2

Rodada 3 Grupo 7
Versão Inicial
Elemento Sentença do artigo

Previsão

2

Índice

Índice Final

Hipótese

1,67

1,72

Versão Final
Elemento Sentença do artigo

Hipótese

1,5

ausente
testamos a hipótese de que a maior disponibilidade de luz favorece o investimento
em estruturas reprodutivas em H. velloziana

Esperamos encontrar um maior número de inflorescências nas plantas amostradas na
estrada do que nas plantas amostradas na mata

Índice
0,00
1,67

2,00

2
1,22

98

Rodada 3 Grupo 8
Versão Inicial
Elemento Sentença do artigo

Parâmetro

Pergunta

Clareza

0

Especificidade

0

Variável Teórica

1

Plausibilidade

1

Testabilidade

2

Variável
Operacional

2

Coerência

2

Hipótese

Previsão

Nosso trabalho teve como objetivo avaliar se plantas com menor altura apresentam
maior quantidade de água nas folhas, como compensação ao sistema radicular pouco
profundo [isso é a hipótese]
Testamos a hipótese de que conforme a altura da planta diminui, aumenta a
capacidade de armazenamento de água na folha

Esperamos uma correlação negativa entre o conteúdo de água nas folhas e a altura da
planta

Índice

Índice Final
Parâmetro

Pergunta

nosso trabalho teve como objetivo investigar se nessa espécie os atributos funcionais
em resposta à restrição hídrica variam de acordo com o tamanho da planta

Clareza

2

Especificidade

1

testamos a hipótese de que indivíduos de M. parvifolia com menor altura apresentem
maior quantidade de água nas folhas do que indivíduos com altura maior

Variável Teórica

1

Plausibilidade

2

Testabilidade

2

Variável
Operacional
Coerência

1

Previsão

Esperamos uma relação negativa entre a altura da planta e a capacidade de
armazenamento de água na folha

1,67

1,50

1,56

Parâmetro

Pergunta

a questão de como a quantidade de nitrogênio no solo afeta as relações mutualísticas
entre espécies de Fabaceae e Rhizobiumsp. Ainda precisa ser respondida

Clareza

2

Especificidade

2

Hipótese

Nossa hipótese é que o aumento na quantidade de nitrogênio diminui a associação de
espécies de Fabaceae com as bactérias do gênero Rhizobium

Variável Teórica

0

Plausibilidade

2

Testabilidade

2

Variável
Operacional

2

Coerência

2

nossa previsão foi que quanto mais massa de serapilheira por m2, menor a
quantidade de nódulos por milímetro de raiz

Índice

Índice Final

2
1,33

2

1,78

Versão Final
Elemento Sentença do artigo

Parâmetro

Pergunta

nosso objetivo é entender como a fertilidade no solo afeta a intensidade das
associações mutualísticas entre Dalbergia ecastophyllum (Fabaceae) e Rhizobium sp

Clareza

2

Especificidade

1

Nossa hipótese é que o aumento na quantidade de nitrogênio no solo diminui a
associação de espécies de Fabaceae com as bactérias do gênero Rhizobium

Variável Teórica

2

Plausibilidade

2

Testabilidade

2

Variável
Operacional

2

Previsão

1,50

2

Rodada 3 Grupo 9
Versão Inicial
Elemento Sentença do artigo

Hipótese

2

Índice

Índice Final

Previsão

1,33

1,11

Versão Final
Elemento Sentença do artigo

Hipótese

0

nossa previsão foi que haveria uma relação negativa entre a massa de serapilheira
coletada ao redor de uma planta e a densidade linear de nódulos

Índice
1,50
2,00

2,00

99

Coerência

2

Índice Final

1,83

Rodada 3 Grupo 10
Versão Inicial
Elemento Sentença do artigo

Parâmetro

Pergunta

Clareza

0

Especificidade

0

Variável
Teórica
Plausibilidade

1

Testabilidade

2

Variável
Operacional

0

Coerência

0

Hipótese

Previsão

ausente (testar a hipótese)
levantamos a hipótese de que a duração das lutas entre machos "opostos" será maior
do que das lutas entre machos "coincidentes", uma vez que em lutas entre "opostos", a
mecânica do contato físico proporcionaria menor contato visual entre os indivíduos
ausente

Índice

Parâmetro

Pergunta

Clareza

0

Especificidade

0

Variável Teórica

2

Plausibilidade

1

Testabilidade

2

Variável
Operacional
Coerência

2

ausente (testar a hipótese)
hipótese que a grande variação na duração dos confrontos de machos com hiperquelas
de tamanhos similares se deve ao tipo de pareamento

Nossa predição é que a duração das lutas de machos com hiperquelas do mesmo lado
do corpo será menor do que a duração das lutas de machos com hiperquelas em lados
opostos do corpo

Índice

1,67

2,00

1,22

Rodada 4 Grupo 6
Versão Inicial
Elemento Sentença do artigo

Parâmetro

Pergunta

O objetivo deste trabalho foi avaliar qual a relação entre dois ambientes contrastantes
em disponibilidade de recursos e suas respectivas incidências de herbivoria

Clareza

1

Especificidade

1

Hipótese

Testamos duas hipóteses alternativas: (1) de acordo com a "Teoria de Disponibilidade
de Recursos", as plantas do ambiente com menor disponibilidade de recursos serão
menos consumidas, ou (2) de acordo com a "Teoria do Estresse", as plantas do
ambiente com menor disponibilidade de recursos serão mais consumidas

Variável
Teórica
Plausibilidade

2

Testabilidade

2

ausente

Variável
Operacional

0

Coerência

0

Índice
1
2

2

Índice Final

0

1

Versão Final
Elemento Sentença do artigo

Parâmetro

Pergunta

O objetivo deste trabalho foi comparar a herbivoria em dois ambientes com diferentes
disponibilidades de nutrientes e água

Clareza

1

Especificidade

1

Testamos duas hipóteses alternativas: (1) de acordo com a HDR, as plantas do
ambiente com menor disponibilidade de recursos serão menos consumidas por

Variável
Teórica

2

Hipótese

0,00

2

Índice Final

Previsão

0

0,44

Versão Final
Elemento Sentença do artigo

Previsão

1,33

1

Índice Final

Hipótese

0

Índice
1,00
2,00

100

herbívoros e (2) de acordo com a HE, as plantas do ambiente com menor
disponibilidade de recursos serão mais consumidas por herbívoros

Previsão

ausente

Plausibilidade

2

Testabilidade

2

Variável
Operacional
Coerência

0
0

Índice Final

1,00

Rodada 4 Grupo 7
Versão Inicial
Elemento Sentença do artigo

Parâmetro

Pergunta

Clareza

2

Especificidade

2

Variável Teórica

2

Plausibilidade

2

Testabilidade

2

Variável
Operacional

0

Coerência

0

Hipótese

Previsão

buscamos responder se a presença de indivíduos adultos de Myrsine parvifolia
(Myrsinaceae), uma espécie arbustiva de restinga que ocorre em áreas abertas, afeta
outras espécies de plantas
apresentamos duas hipóteses: (i) A sombra provocada por arbustos de M. parvifolia
facilita o estabelecimento de plantas não graminóides; (ii) A sombra provocada por
arbustos de M. parvifolia inibe o estabelecimento de gramíneas
ausente

Índice

Índice Final
Parâmetro

Pergunta

Clareza

2

Especificidade

2

Variável
Teórica
Plausibilidade

2

Testabilidade

2

Variável
Operacional
Coerência

2

Previsão

testamos se a presença de indivíduos adultos de Myrsine parvifolia (Myrsinaceae),
uma espécie arbustiva de restinga que ocorre em áreas abertas, afeta outras espécies de
plantas
testamos as seguintes hipóteses: (i) a sombra provocada por arbustos de M. parvifolia
facilita o estabelecimento de plantas não graminóides; (ii) asombra provocada por
arbustos de M. parvifolia inibe o estabelecimento de gramíneas

2

0

Prevemos para a hipótese (i) que a ocorrência e a abundância de plantas não
graminóides serão maiores sob a influência de M. parvifolia do que na parcela
controle. Prevemos para a hipótese (ii) que a ocorrência e a abundância de gramíneas
serão menores sob a influência de M. parvifolia do que na parcela controle

Índice
2,00
2,00

2

2,00

2

Índice Final

2,00

Rodada 4 Grupo 8
Versão Inicial
Elemento Sentença do artigo

Parâmetro

Pergunta

o presente trabalho teve como objetivo avaliar porque os dois morfotipos apresentam
diferentes infestações por lianas

Clareza

1

Especificidade

1

Hipótese

testamos as seguintes hipóteses: (i) embaúbas vermelhas terão maior ocorrência de
formigas do que as brancas, (ii) a quantidade de recurso oferecida para as formigas
será maior nas embaúbas vermelhas do que nas brancas (iii) embaúbas vermelhas
começam a ofercer recurso mais jovem que embaúbas brancas

Variável
Teórica
Plausibilidade

2

Testabilidade

2

ausente

Variável
Operacional

0

Coerência

0

Previsão

2

1,33

Versão Final
Elemento Sentença do artigo

Hipótese

0,00

Índice Final
Versão Final
Elemento Sentença do artigo

Índice
1
1,67

1
0

0,89
Parâmetro

Índice

101

Pergunta
Hipótese

Previsão

o objetivo deste trabalho foi investigar a diferença na infestação por lianas em ambos
morfotipos de embaúbas

Clareza

2

Especificidade

2

testamos as seguintes hipóteses: (i) embaúbas vermelhas tem maior ocorrência de
formigas do que as embaúbas brancas, (ii) a quantidade de recurso oferecida para as
formigas é maior nas embaúbas vermelhas do que nas embaúbas brancas, fazendo com
que as colônias de formigas sejam maiores nas embaúbas vermelhas e (iii) embaúbas
vermelhas são colonizadas mais jovens por formigas do que embaúbas brancas, ficando
menos tempo suscetíveis à infestação por cipós

Variável
Teórica
Plausibilidade

2

Testabilidade

2

[i] Esperávamos uma maior proporção de embaúbas vermelhas ocupadas por formiga
[ii] Esperávamos que a quantidade de triquílias por planta fosse maior nas embaúbas
vermelhas
[iii] Esperávamos uma maior proporção de embaúbas vermelhas jovens ocupadas por
formigas

Variável
Operacional
Coerência

2

1,89

Parâmetro

Pergunta

o objetivo deste trabalho é responder a seguinte pergunta: Como a dinâmica de
inundações do manguezal afeta a morfologia de R. mangle?

Clareza

2

Especificidade

2

Testamos a hipótese que indivíduos em locais mais sujeitos às inundações terão
arquitetura que forneça mais sustentação e estabilidade

Variável Teórica

2

Plausibilidade

2

Testabilidade

2

Variável
Operacional

2

Coerência

2

Nossa predição é que em locais mais lodosos os indivíduos terão maior área da raiz e
maior número de escoras os apoiando no substrato

Índice

Índice Final
Parâmetro

Pergunta

o objetivo deste trabalho é responder a seguinte pergunta: como a dinâmica de
inundações do manguezal afeta a morfologia de R. mangle nas diferentes zonas?

Clareza

1

Especificidade

2

Testamos a hipótese que indivíduos em zonas mais sujeitas às inundações terão
arquitetura que as forneça maior sustentação e estabilidade

Variável Teórica

2

Plausibilidade

2

Testabilidade

2

Variável
Operacional
Coerência

2

Previsão

Índice Final

2
2

2

2

Versão Final
Elemento Sentença do artigo

Hipótese

2,00

2

Rodada 4 Grupo 10
Versão Inicial
Elemento Sentença do artigo

Previsão

1,67

1

Índice Final

Hipótese

2,00

Nossa predição é que em zonas mais lodosas os indivíduos terão maior área de
fixação das raízes escoras e maior número de escoras os apoiando no substrato

Índice
1,50
2,00

2,00

2
1,83

102

4. Apêndice – Análise realizada nos manuscritos dos projetos em grupo

P1-G1
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa
Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I11)O objetivo do nosso trabalho foi
investigar como a liana M. urens aloca
recursos na produção de sementes dentro dos
frutos.
(I12)Dado que os frutos variam em número de
sementes e que a quantidade de recursos
alocada para cada fruto do cacho é a mesma,
nossa hipótese é de que quanto mais recursos
a planta aloca em quantidade de sementes,
menos recursos seriam alocado no tamanho
das sementes.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2
2
2

Versão intermediária
Sentença
(I13)O objetivo do nosso trabalho foi investigar
como a liana M. urens aloca recursos na produção
de sementes dentro dos frutos.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

(I14)Considerando que as vagens de um mesmo
cacho variam em número de sementes e supondo
que a quantidade de recursos alocada para cada
fruto do cacho é a mesma, nossa hipótese é de que
quanto mais recursos a planta aloca em quantidade
de sementes, menos recursos seriam alocado no
tamanho das sementes.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2
2
2

Suporte da
Hipótese

(I12)Dado que os frutos variam em número de
sementes e que a quantidade de recursos
alocada para cada fruto do cacho é a mesma,
nossa hipótese é de que quanto mais recursos
a planta aloca em quantidade de sementes,
menos recursos seriam alocado no tamanho
das sementes.

Justifica a
hipótese

2

(I14)Considerando que as vagens de um mesmo
cacho variam em número de sementes e supondo
que a quantidade de recursos alocada para cada
fruto do cacho é a mesma, nossa hipótese é de que
quanto mais recursos a planta aloca em quantidade
de sementes, menos recursos seriam alocado no
tamanho das sementes.

Justifica a
hipótese

2

Previsão

(M1)Para testar a previsão de que quanto
maior for o número de sementes encontradas
por fruto, menor será a massa média das
sementes, coletamos frutos de Mucuna urens
na Reserva de Desenvolvimento Sustentável
da Barra do Una, Peruíbe – Estado de São
Paulo.

Variável
operacional

2

(M11)Partindo da previsão de que quanto maior o
número das sementes menor a massa media das
sementes por vagem dentro de cada cacho,
calculamos a diferença entre as massas médias de
sementes para cada par de vagens de um mesmo
cacho, assim como a diferença entre seus números
de sementes.

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

Justifica a
previsão
Explicação

0

Suporte da
Previsão
Conclusão

(D2)Portanto, essa espécie aloca os recursos
para o tamanho das sementes
independentemente da quantidade nos frutos.
(D15)A ausência da demanda conflitante entre
quantidade e tamanho de sementes nos frutos
de M. urens é um indicativo de que outros
mecanismos estão orientando a alocação de
recursos para a produção de sementes nos
frutos.

2

(D10)Portanto, o tamanho relativamente grande das
sementes e a presença de defensas urticantes nas
vagens sugerem que M. urens tem uma capacidade
de dispersão muito limitada e que manter um
tamanho de vagem grande seria mais vantajoso para
o estabelecimento das plântulas. (D13)Concluímos
que a M. urens aloca recursos para o tamanho das
sementes independentemente da quantidade de
sementes nas vagens dentro de um mesmo
individuo.

2

Versão final
Sentença
(I13)O objetivo do nosso trabalho foi
investigar como indivíduos da liana M.
urens alocam recursos na produção de
sementes dentro dos frutos.
(I14)Dado que as vagens de um mesmo
cacho variam em número de sementes e
supondo que a quantidade de recursos
alocada para cada fruto do cacho é a
mesma, nossa hipótese é de que quanto
mais recursos a planta aloca em
quantidade de sementes, menos recursos
seriam alocados no tamanho das
sementes.
(I14)Dado que as vagens de um mesmo
cacho variam em número de sementes e
supondo que a quantidade de recursos
alocada para cada fruto do cacho é a
mesma, nossa hipótese é de que quanto
mais recursos a planta aloca em
quantidade de sementes, menos recursos
seriam alocados no tamanho das
sementes.
(M11)Partindo da previsão de que quanto
maior o número das sementes, menor a
massa média das sementes por vagem
dentro de cada cacho, calculamos a
diferença entre as massas médias de
sementes para cada par de vagens de um
mesmo cacho, assim como a diferença
entre seus números de sementes.
(D16)Concluímos que indivíduos da
liana Mucuna urens aloca recursos para o
tamanho das sementes
independentemente da quantidade de
sementes em cada uma de suas vagens.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

2
2

2

Elemento
Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(D1)Não encontramos uma relação negativa
entre número de sementes e massa média de
sementes em frutos de um mesmo cacho de
Mucuna urens. (D15)A ausência da demanda
conflitante entre quantidade e tamanho de
sementes nos frutos de M. urens é um
indicativo de que outros mecanismos estão
orientando a alocação de recursos para a
produção de sementes nos frutos.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
2
2

0

Versão intermediária
Sentença
(D1)Não encontramos relação entre número e massa
média de sementes em vagens de um mesmo cacho
para M. urens. (D10)Portanto, o tamanho
relativamente grande das sementes e a presença de
defensas urticantes nas vagens sugerem que M.
urens tem uma capacidade de dispersão muito
limitada e que manter um tamanho de vagem grande
seria mais vantajoso para o estabelecimento das
plântulas.
(D2)Entretanto, há a possibilidade de que tal relação
ocorra em outros níveis, ou de que uma pressão
reguladora sobre o tamanho da semente
impossibilite a ocorrência de uma demanda
conflitante entre as variáveis estudadas (Roff,
1992).

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
2
2

2

Versão final
Sentença
(D1)Não encontramos relação entre
número e tamanho médio de sementes
em vagens de um mesmo cacho para M.
urens.

(D2)Entretanto, a relação esperada pode
acontecer apenas entre indivíduos e não
dentro de módulos reprodutivos de um
mesmo indivíduo.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
2
2

2

P1-G2
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I12)Levando em consideração a seleção de
habitat por fêmeas de insetos com larvas
minadoras e assumindo que uma folha maior
implica em uma maior quantidade de recurso
para a larva, o objetivo deste trabalho foi
responder à seguinte pergunta: O tamanho
foliar influencia na probabilidade de
encontramos minadores?
(I13)Nossa hipótese é que quanto maior a área
foliar da planta, maior a probabilidade de
encontrarmos minadores. (M9)Para
verificarmos se área foliar influencia a
ocorrência de minadores, aplicamos uma
regressão logística entre as variáveis
“ocorrência de minadores” e “área foliar” no
programa R. (D1)Nossa hipótese era que
quanto maior a área foliar, maior seria a
probabilidade de encontrarmos minadores, no
entanto, nossos resultados não corroboraram a
hipótese e mostraram que em folhas com maior
área foliar podem ou não apresentar minadores.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

1

Suporte da
Hipótese
Previsão

Justifica a
hipótese
Variável
operacional

0

Suporte da
Previsão
Conclusão

Justifica a
previsão
Explicação

0

(D1)Nossa hipótese era que quanto maior a
área foliar, maior seria a probabilidade de
encontrarmos minadores, no entanto, nossos
resultados não corroboraram a hipótese e
mostraram que em folhas com maior área foliar
podem ou não apresentar minadores. (D2)Por
outro lado, os resultados evidenciaram que
folhas com áreas menores não apresentavam
herbívoros minadores, o que evidencia um
tamanho mínimo necessário para sua
ocorrência. (D9)Concluímos portanto que não
há uma maior probabilidade de encotramos
minadores conforme o aumento do tamanho
foliar.

2
2

Versão intermediária
Sentença
(I14)O objetivo deste trabalho foi então
responder à seguinte pergunta: O tamanho foliar
das espécies influencia a ocorrência de
minadores?

(I13)Dessa maneira, esperamos que as fêmeas
prefiram ovipositar em folhas maiores,
garantindo uma maior quantidade de recurso
para sua prole. (I15)Nossa hipótese é que quanto
maior o tamanho foliar de uma espécie de planta,
maior a chance de ocorrência de minadores.

0

2

(D3)Por outro lado, os resultados evidenciaram
que folhas menores que 5,73 cm2 não
apresentavam herbívoros minadores, o que
indica um tamanho mínimo necessário para sua
ocorrência. (D13)Concluímos, portanto, que não
há uma maior probabilidade de ter minadores
conforme o aumento do tamanho foliar.
(D14)Porém evidenciamos que folhas maiores
podem ou não ter a presença de minadores e que
há um valor limite no qual minadores podem
ocorrer.

Versão final
Índice
Clareza
Especificidade

Sentença
2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

1

Justifica a
hipótese
Variável
operacional

0

Justifica a
previsão
Explicação

0

2
2

0

2

(I12)Neste estudo, portanto, testamos a
hipótese de que a chance de encontrarmos
minadores em uma determinada espécie de
planta aumenta com o tamanho foliar.
(M16)Se minadores preferem plantas com
maior área foliar nossa previsão é que a
probabilidade de ocorrência de minadores
aumentaria com o aumento de área foliar
média.

(M16)Se minadores preferem plantas com
maior área foliar nossa previsão é que a
probabilidade de ocorrência de minadores
aumentaria com o aumento de área foliar
média.
(D2)Sendo assim, o tamanho foliar parece
não ser o principal critério de seleção do
sítio de oviposição para fêmeas de insetos
minadores. (D7)Esse resultado indica que há
uma área mínima necessária para a
ocorrência de minadores. (D20)Apesar da
ausência de relação entre o aumento do
tamanho foliar e a chance de encontrarmos
minadores em uma determinada espécie de
planta, vimos um claro limiar que permite a
ocorrência desses organismos. (D21)O
tamanho foliar parece não ser o único
critério de seleção de habitat para a fêmea
ovipor.

Índice
Clareza
Especificidade

0
0

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

1

Justifica a
hipótese
Variável
operacional

0

Justifica a
previsão
Explicação

0

1
2

2

2

Elemento
Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(D1)Nossa hipótese era que quanto maior a
área foliar, maior seria a probabilidade de
encontrarmos minadores, no entanto, nossos
resultados não corroboraram a hipótese e
mostraram que em folhas com maior área foliar
podem ou não apresentar minadores. (D2)Por
outro lado, os resultados evidenciaram que
folhas com áreas menores não apresentavam
herbívoros minadores, o que evidencia um
tamanho mínimo necessário para sua
ocorrência .

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
1
2

0

Versão intermediária
Sentença
(D1)Nossa hipótese de que folhas maiores teriam
maior probabilidade de termos minadores não foi
corroborada com os resultados obtidos.
(D2)Observamos que folhas com tamanhos
acima de 9,62 cm² poderiam ou não apresentar
minadores. (D3)Por outro lado, os resultados
evidenciaram que folhas menores que 5,73 cm2
não apresentavam herbívoros minadores, o que
indica um tamanho mínimo necessário para sua
ocorrência. (D4)Além disso, em folhas muito
grandes também não foram observados a
ocorrência de minadores.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
1
1

0

Versão final
Sentença
(D1)Não houve um incremento na
probabilidade de ocorrência de minadores
com o aumento da área foliar. (D6)Os
minadores foram encontrados apenas em
folhas maiores do que 9,62cm2.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
2
1

0

P1-G3
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I9)Dado que: (i) a camuflagem é uma
estratégia presente em aranhas; (ii) que a
habilidade de diferenciar contrastes de cores
foi constatada em aranhas e; (iii) que espécie
de Allocosa que vivem na areia apresentam
coloração e padrão semelhante ao do substrato,
este trabalho teve como objetivo testar se a
camuflagem em Allocosa sp. é orientada pela
visão.
(I10)Nossa hipótese é que a espécie do gênero
Allocosa utiliza a cor do substrato para se
camuflar. (M5)Para testar a hipótese de que as
aranhas utilizam a cor do substrato como pista
para camuflagem realizamos experimentos em
arenas.

Suporte da
Hipótese

Previsão

Suporte da
Previsão

(M20)Esperávamos que as aranhas se
deslocassem primeiro para a cor de areia e
permanecessem por mais tempo nesta cor.
(M23)Dado que os indivíduos de Allocosa sp.
devem ser capazes de enxergar a cor do
substrato e escolher a cor na qual se camuflam,
esperávamos que o tempo médio no substrato
cor de areia fosse maior que do que o tempo
médio nas outras cores. (M25)Dado que o
primeiro movimento de um indivíduo de
Allocosa sp. após soltura deve ser para um
local onde possa se camuflar, nossa previsão
foi que a maioria dos 36 indivíduos deveriam
se deslocar primeiro para a cor de areia.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

0

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

0

2
2

Versão intermediária
Sentença
(I11)Dessa forma, considerando que: (i) a
habilidade de diferenciar contrastes de cores
foi constatada em aranhas licosídeas, (ii) que
a camuflagem é uma estratégia presente em
aranhas do gênero Allocosa; e (iii) que
Allocosa sp. apresenta coloração semelhante
ao do substrato em que vive, este trabalho
objetivou testar se Allocosa sp. utiliza a cor
da areia como informação para se camuflar.
(I12)Nossa hipótese é que Allocosa sp. utiliza
a cor do substrato como pista para se
camuflar. (M5)Para testar a hipótese de que
as aranhas utilizam a cor do substrato como
pista para camuflagem realizamos
experimentos em arenas.

(M20)Nossas previsões eram que as aranhas
se deslocariam primeiro para a cor de areia e
permaneceriam por mais tempo nesta cor.
(M24)Dado que os indivíduos de Allocosa
sp. devem ser capazes de enxergar a cor do
substrato e escolher a cor na qual se
camuflam, esperávamos que o tempo médio
no substrato cor de areia fosse maior que do
que o tempo médio nas outras cores.
(M27)Dado que o primeiro movimento de um
indivíduo de Allocosa sp. após soltura
deveria ser para um local passível de
camuflagem, esperávamos que os indivíduos
se deslocassem primeiro para a cor de areia.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

0

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

0

2
2

Versão final
Sentença
(I10)Este trabalho teve como objetivo testar se
Allocosa sp. utiliza a cor da areia como
informação para se camuflar.

(I11)Dado que: (i) a camuflagem é uma
estratégia encontrada em diversos grupos
animais (ii) a habilidade de diferenciar
contrastes de cores foi constatada em aranhas
licosídeas; e (iii) que Allocosa sp. apresenta
coloração semelhante ao do substrato em que
vive, nossa hipótese é que Allocosa sp. utiliza a
cor do substrato como pista para se camuflar.
(I11)Dado que: (i) a camuflagem é uma
estratégia encontrada em diversos grupos
animais (ii) a habilidade de diferenciar
contrastes de cores foi constatada em aranhas
licosídeas; e (iii) que Allocosa sp. apresenta
coloração semelhante ao do substrato em que
vive, nossa hipótese é que Allocosa sp. utiliza a
cor do substrato como pista para se camuflar.
(M22)Considerando que os indivíduos de
Allocosa sp. são capazes de distinguir entre as
cores do substrato e escolher o substrato com
base na cor na qual se camuflam, esperávamos
que o tempo médio no substrato cor de areia
fosse maior que o tempo médio nas outras
cores. (M23)Considerando que o primeiro
movimento de um indivíduo de Allocosa sp.
após soltura seria para um local em que há
menor chance de ser detectado, esperávamos
que a cor de areia fosse escolhida no primeiro
deslocamento.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

0

2
2

Elemento
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(D3)Portanto, os resultados obtidos neste
estudo refutaram a nossa hipótese de que as
aranhas do gênero Allocosa utilizam a cor do
substrato como pista para se camuflar.
(D10)Possíveis explicações para esta variação
individual incluem diferenças como tamanho,
estágio de desenvolvimento, experiência prévia
ou cores dos indivíduos. (D14)Uma possível
explicação é que os indivíduos de Allocosa sp.
possuem preferência por substratos escuros,
pois podem representar abrigos em seu habitat
natural. (D16)Com base em nossos
experimentos podemos concluir que aranhas da
espécie Allocosa sp. não escolhem o substrato
se baseando apenas em pistas visuais. (D17)É
provável que indivíduos de Allocosa sp.
utilizem múltiplas pistas sensoriais para se
orientar no ambiente e se camuflar.
(D1)Encontramos que os indivíduos de
Allocosa sp. não permanecem, em média, mais
tempo na cor de areia do substrato do que em
outras cores. (D2)Além disso, os indivíduos
não se deslocam com mais frequência na
primeira escolha para a cor de areia do
substrato. (D9)Encontramos uma grande
variação individual no tempo de permanência
em cada uma das cores do substrato.
(D13)Além de não termos corroborado a nossa
previsão de que aranhas escolheriam primeiro a
cor de areia do substrato, observamos ainda
que a maioria das aranhas se deslocaram para
os substratos de cores escuras (verde e preto).
(D16)Com base em nossos experimentos
podemos concluir que aranhas da espécie
Allocosa sp. não escolhem o substrato se
baseando apenas em pistas visuais.

Índice
Explicação

2

Evidência
Magnitude

1
2

Explicação
alternativa

0

Versão intermediária
Sentença
(D3)Portanto, os resultados obtidos neste
estudo não evidenciam que as aranhas do
gênero Allocosa utilizam a cor do substrato
como pista para se camuflar. (D9)Possíveis
explicações para esta variação individual
incluem variáveis da história de vida como
tamanho, estágio de desenvolvimento,
experiência prévia ou cores dos indivíduos.
(D12)Com base em nossos experimentos não
obtivemos evidências de que aranhas da
espécie Allocosa sp. utilizam pistas visuais
na escolha do substrato.

(D1)Encontramos que os indivíduos de
Allocosa sp. não permanecem, em média,
mais tempo no substrato cor de areia em
relação as outras cores. (D2)Além disso, os
indivíduos não se deslocaram primeiramente
para a cor de areia do substrato com mais
frequência. (D3)Portanto, os resultados
obtidos neste estudo não evidenciam que as
aranhas do gênero Allocosa utilizam a cor do
substrato como pista para se camuflar.
(D8)Encontramos uma grande variação
individual no tempo de permanência em cada
uma das cores do substrato. (D12)Com base
em nossos experimentos não obtivemos
evidências de que aranhas da espécie
Allocosa sp. utilizam pistas visuais na
escolha do substrato.

Índice
Explicação

2

Evidência
Magnitude

1
2

Explicação
alternativa

0

Versão final
Sentença
(D3)Portanto, os resultados obtidos neste
estudo não evidenciam que as aranhas do
gênero Allocosa utilizam a cor do substrato
como pista para se camuflar. (D11)Possíveis
explicações para esta variação individual
incluem variáveis da história de vida como
tamanho, estágio de desenvolvimento,
experiência prévia ou cores dos indivíduos.
(D14)Não obtivemos evidências de que
Allocosa sp. utiliza pistas visuais na escolha do
substrato.

(D1)Encontramos que os indivíduos de
Allocosa sp. não permanecem, em média, mais
tempo na cor de areia do substrato do que nas
outras cores. (D2)Além disso, os indivíduos não
se deslocaram primeiro para a cor de areia do
substrato com mais frequência. (D3)Portanto,
os resultados obtidos neste estudo não
evidenciam que as aranhas do gênero Allocosa
utilizam a cor do substrato como pista para se
camuflar. (D10)Encontramos uma grande
variação individual no tempo de permanência
em cada uma das cores do substrato. (D14)Não
obtivemos evidências de que Allocosa sp.
utiliza pistas visuais na escolha do substrato.

Índice
Explicação

2

Evidência
Magnitude

1
2

Explicação
alternativa

0

P1-G4
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I10)Sabendo que adicionar organismos às
interações pode modificar a relação de custobenefício para insetos e plantas, a nossa
pergunta é: formigas associadas aos
membracídeos protegem a planta contra
herbivoria?
(I11)Dessa forma, testaremos a hipótese de
que: ramos de Dalbergia ecastophyllum com
Membracis sp. possuem menor taxa de
herbívora que os ramos sem Membracis sp.

Suporte da
Hipótese

Previsão

Suporte da
Previsão

(M15)A previsão é de que a proporção da área
foliar danificada seja menor na presença dos
membracídeos na planta.

Índice
Clareza
Especificidade

2
1

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

1

Justifica a
hipótese

Versão intermediária
Sentença
(I10)A pergunta do trabalho foi: formigas
associadas a membracídeos protegem a planta
contra herbivoria?

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

(I11)Dado que (i) plantas são utilizadas como
recurso alimentar a insetos sugadores, (ii) as
secreções açucaradas dos insetos sugadores
atraem formigas e (iii) as formigas protegem
os insetos sugadores contra predadores,
testamos a hipótese de que ramos com
membracídeos possuem menor taxa de
herbivoria que os ramos sem membracídeos.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

1

0

(I11)Dado que (i) plantas são utilizadas como
recurso alimentar a insetos sugadores, (ii) as
secreções açucaradas dos insetos sugadores
atraem formigas e (iii) as formigas protegem
os insetos sugadores contra predadores,
testamos a hipótese de que ramos com
membracídeos possuem menor taxa de
herbivoria que os ramos sem membracídeos.

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

2

(M17)A previsão é de que a proporção da área
foliar danificada seja menor nos ramos com
membracídeos do que em ramos sem
membracídeos.

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

0

Justifica a
previsão

0

2
2

2
2

Versão final
Sentença
(I12)O objetivo deste estudo é investigar se as
formigas associadas a M. foliata protegem
indivíduos de D. ecastophyllum contra
herbivoria.
(I13)Dado que os indivíduos de M. foliata são
parasitas e se alimentam do floema de D.
ecastophyllum, que as formigas se alimentam
do exsudato excretado pelos indivíduos de M.
foliata, que a quantidade de membracídeos
presentes em D. ecastophyllum influencia
positivamente a quantidade de formigas que
visitam o ramo infestado (Oliveira et al., 2010)
e que as formigas associadas a membracídeos
geralmente protegem os membracídeos contra
predadores (Del-Claro & Oliveira, 2000),
testamos a hipótese de que ramos de D.
ecastophyllum com membracídeos possuem
menor taxa de herbivoria do que os ramos sem
membracídeos.
(I13)Dado que os indivíduos de M. foliata são
parasitas e se alimentam do floema de D.
ecastophyllum, que as formigas se alimentam
do exsudato excretado pelos indivíduos de M.
foliata, que a quantidade de membracídeos
presentes em D. ecastophyllum influencia
positivamente a quantidade de formigas que
visitam o ramo infestado (Oliveira et al., 2010)
e que as formigas associadas a membracídeos
geralmente protegem os membracídeos contra
predadores (Del-Claro & Oliveira, 2000),
testamos a hipótese de que ramos de D.
ecastophyllum com membracídeos possuem
menor taxa de herbivoria do que os ramos sem
membracídeos.
(M13)A previsão foi que a proporção da área
foliar consumida seria menor nos ramos com
membracídeos do que em ramos sem
membracídeos.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

1

Justifica a
hipótese

0

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

2

2
2

Elemento
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(D1)Os resultados encontrados evidenciam
que a interação tritrófica planta–
membracídeo–formiga não é circular, em que a
formiga associada ao membracídeo
beneficiaria a planta protegendo-a da ação de
herbívoros. (D2)Ao contrário, a interação
planta–membracídeo–formiga é linear para o
sistema estudado, em que as espécies
periféricas interagem isoladamente com o
membracídeo. (D3)Neste caso, a adição de um
novo nível trófico à interação pareada entre
planta e membracídeo não alterou a relação de
custo/benefício para a planta.
(D1)Os resultados encontrados evidenciam
que a interação tritrófica planta–
membracídeo–formiga não é circular, em que a
formiga associada ao membracídeo
beneficiaria a planta protegendo-a da ação de
herbívoros.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

1
2

Explicação
alternativa

0

Versão intermediária
Sentença
(D1)Os resultados evidenciam que as formigas
associadas aos membracídeos não protegem as
plantas contra a ação de herbívoros foliares.
(D2)Dessa forma, para as plantas, não há
emergência de um efeito indireto e positivo
pela presença de formigas que se alimentam
do exsudato dos membracídeos. (D3)Podemos
dizer que para D. ecastophyllum os
membracídeos não apresentam função análoga
àquela desempenhada por nectários
extraflorais em outras espécies de plantas
presentes na área de estudo (Vieira et al.,
2012).
(D1)Os resultados evidenciam que as formigas
associadas aos membracídeos não protegem as
plantas contra a ação de herbívoros foliares.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

1
2

Explicação
alternativa

0

Versão final
Sentença
(D1)Os resultados obtidos neste trabalho
indicam que os ramos com e sem
membracídeos apresentam herbivoria
semelhante. (D2)Isso sugere que as formigas
associadas aos membracídeos não fornecem
proteção contra herbivoria. (D3)Dessa forma,
para as plantas, não há emergência de um
efeito indireto e positivo como resultado da
interação entre formigas e os membracídeos.

(D1)Os resultados obtidos neste trabalho
indicam que os ramos com e sem
membracídeos apresentam herbivoria
semelhante.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

1
2

Explicação
alternativa

0

P1-G5
Versão inicial
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa
Hipótese

Sentença

Versão intermediária
Índice
Clareza
Especificidade

Sentença
0
0

(I11)Sabendo-se que girinos de Rhinella
ornata primariamente dependem da
temperatura para “funcionamento” do
metabolismo e que respondem a estímulos
químicos de co-específicos no ambiente, o
objetivo do presente estudo foi testar a
hipótese de que o risco de predação é mais
relevante do que a temperatura na seleção
de habitats dos girinos.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Suporte da
Hipótese

(I11)Sabendo-se que girinos de Rhinella
ornata primariamente dependem da
temperatura para “funcionamento” do
metabolismo e que respondem a estímulos
químicos de co-específicos no ambiente, o
objetivo do presente estudo foi testar a
hipótese de que o risco de predação é mais
relevante do que a temperatura na seleção
de habitats dos girinos.

Justifica a
hipótese

1

Previsão

(M21)Sendo que os girinos preferem
micro habitats mais quentes à frios, esperase que na presença do sinal químico de
predação no micro habitat quente, a
escolha será pelo micro habitat frio.

Variável
operacional

Justifica a
previsão
Explicação

Suporte da
Previsão
Conclusão

(D1)A nossa hipótese foi rejeitada já que
os girinos não mostraram preferência por
micro habitats sem sinal químico de
predação. (D9)Portanto, não foi
encontrado uma decisão clara frente ao
trade-off entre escolher um ambiente em
que o desempenho é maior, mas há um
risco de predação, e um ambiente em que o
desempenho é menor mas não há risco de
morrer.

Sentença
0
0

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

2

0

1
2

2

(I10)Dado que girinos de Rhinella ornata
(1) evitam habitats com temperaturas
extremas, e (2) respondem ao feromônio
de alarme (indícios químico de predação
emitidos por co-específicos) rapidamente,
o objetivo do presente estudo foi testar a
hipótese de que o risco iminente de
predação vai exigir de uma resposta
rápida alterando a relevância da
temperatura na seleção de habitats dos
girinos de R. ornata.
(I10)Dado que girinos de Rhinella ornata
(1) evitam habitats com temperaturas
extremas, e (2) respondem ao feromônio
de alarme (indícios químico de predação
emitidos por co-específicos) rapidamente,
o objetivo do presente estudo foi testar a
hipótese de que o risco iminente de
predação vai exigir de uma resposta
rápida alterando a relevância da
temperatura na seleção de habitats dos
girinos de R. ornata.

Versão final
Índice
Clareza
Especificidade

(D1)A hipótese de que a predação é mais
importante que a temperatura na escolha
de habitat foi rejeitada, pois os girinos
mostraram preferência por habitats
quentes mesmo com indício químico de
predação.

Índice
Clareza
Especificidade

0
0

(I11)Dado que girinos de Rhinella ornata (1) evitam
habitats com temperaturas extremas, e (2) respondem
ao feromônio de alarme (indício químico de predação)
rapidamente, o objetivo do presente estudo foi testar a
hipótese de que o risco de predação provoca uma
resposta rápida, diminuindo a importância da
temperatura na seleção de habitat de girinos de R.
ornata.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

2

(I11)Dado que girinos de Rhinella ornata (1) evitam
habitats com temperaturas extremas, e (2) respondem
ao feromônio de alarme (indício químico de predação)
rapidamente, o objetivo do presente estudo foi testar a
hipótese de que o risco de predação provoca uma
resposta rápida, diminuindo a importância da
temperatura na seleção de habitat de girinos de R.
ornata.

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

0

(M21)Considerando que os girinos permaneceram em
média 63,3% do tempo no habitat quente durante o
teste de premissa, espera-se que o indício de predação
diminua a porcentagem de tempo gasto no habitat
quente em comparação com esse valor (porcentagem
de tempo esperado (PTE)). (M22)A previsão de que os
girinos iriam diminuir o tempo de permanência no
habitat quente com o indício de predação em relação à
porcentagem de tempo esperado (PTE) foi testada
usando um teste de permutação.

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

Justifica a
previsão
Explicação

0

1
2

2

(D1)A hipótese de que o risco de predação provoca
uma resposta rápida, diminuindo a importância da
temperatura na seleção de habitat de girinos de R.
ornata foi rejeitada, pois os girinos não mostraram
mudança na seleção de habitats quando adicionado o
indício químico de predação no habitat quente.
(D15)Concluímos que os girinos de R. ornata mantêm
sua preferência por temperaturas amenas mesmo na
presença de indícios de predação no habitat preferido,
enquanto respondem ao indício de predação
diminuindo sua atividade.

1
2

2

Elemento
Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(D1)A nossa hipótese foi rejeitada já que
os girinos não mostraram preferência por
micro habitats sem sinal químico de
predação.
(D3)Mesmo que a hipóteses tenha sido
rejeitada, os resultados sugerem que a
presença do sinal de predação é importante
na escolha de habitats.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
2
2

1

Versão intermediária
Sentença
(D1)A hipótese de que a predação é mais
importante que a temperatura na escolha
de habitat foi rejeitada, pois os girinos
mostraram preferência por habitats
quentes mesmo com indício químico de
predação.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
2
2

0

Versão final
Sentença
(D1)A hipótese de que o risco de predação provoca
uma resposta rápida, diminuindo a importância da
temperatura na seleção de habitat de girinos de R.
ornata foi rejeitada, pois os girinos não mostraram
mudança na seleção de habitats quando adicionado o
indício químico de predação no habitat quente.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
2
2

0

P1-G11
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Suporte da
Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I11)Dado que os recursos alimentares podem
estar distribuídos heterogeneamente na natureza e
que essa variação afeta estratégias de defesa
(Davis et al., 2012), procuramos entender como a
disponibilidade de alimento influencia o
investimento em defesa antipredatória de
anêmonas de ambientes com diferentes
disponibilidade de alimento.
(I12)Nossa hipótese é de que anêmonas investem
menos na retração antipredatória em ambientes
com pouca disponibilidade de alimento.
(D2)Esperávamos encontrar menor investimento
em retração antipredatória em anêmonas
dispostas em ambientes com menor
disponibilidade de alimento.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

0

2
2

Versão intermediária
Sentença
(I12)Dado que os recursos alimentares
estão distribuídos heterogeneamente na
natureza e que essa variação pode
influenciar o comportamento de defesa
dos organismos (Davis et al., 2012),
procuramos entender como a
disponibilidade de alimento influencia a
estratégia de retração antipredatória de
anêmonas em ambientes com diferentes
disponibilidades de alimento.
(I13)Nossa hipótese é de que anêmonas
investem menos na retração
antipredatória em locais com pouca
disponibilidade de alimento, o que torna
possível um maior investimento em
atividades de forrageio.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

0

2
2

Versão final
Sentença
(I20)O objetivo desse trabalho foi investigar
como a disponibilidade de alimento influencia a
estratégia de retração antipredatória adotado por
anêmonas em ambientes com diferentes
disponibilidades de alimento.

(I21)Considerando que (i) os recursos alimentares
estão distribuídos heterogeneamente na natureza,
(ii) a variação de disponibilidade de alimento
pode influenciar o comportamento de defesa dos
organismos e que (iii) anêmonas, por serem
animais sésseis, estão suscetíveis à
disponibilidade de alimento no ambiente,
esperamos que anêmonas em ambientes com
menos alimento disponível invistam menos em
retração antipredatória, de forma que seu tempo
de forrageio seja maior. (D1)Em ambientes com
menor disponibilidade de recursos alimentares,
esperávamos que as anêmonas compensassem a
pouca disponibilidade de alimento diminuindo o
tempo de retração antipredatória, o que
aumentaria o tempo de forrageio.
(I21)Considerando que (i) os recursos alimentares
estão distribuídos heterogeneamente na natureza,
(ii) a variação de disponibilidade de alimento
pode influenciar o comportamento de defesa dos
organismos e que (iii) anêmonas, por serem
animais sésseis, estão suscetíveis à
disponibilidade de alimento no ambiente,
esperamos que anêmonas em ambientes com
menos alimento disponível invistam menos em
retração antipredatória, de forma que seu tempo
de forrageio seja maior. (D1)Em ambientes com
menor disponibilidade de recursos alimentares,
esperávamos que as anêmonas compensassem a
pouca disponibilidade de alimento diminuindo o
tempo de retração antipredatória, o que
aumentaria o tempo de forrageio.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

2

2
2

Versão inicial
Elemento
Previsão

Suporte da
Previsão
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Sentença
Variável
operacional

(D5)Assim, (1a) as anêmonas de regiões com
menor disponibilidade de alimento podem estar
investindo mais em defesa antipredatória do que
o esperado ou (1b) as anêmonas de regiões com
maior disponibilidade de alimento podem estar
investindo menos em defesa antipredatória do
que o esperado. (D21)A disponibilidade de
alimentos não influencia na estratégia de defesa
de anêmonas, pois outros fatores biológicos ou
ecológicos podem estar interferindo no sistema.
(D23)Concluindo, a estratégia de proteção das
anêmonas não responde unicamente à
disponibilidade de alimento, mas também a
fatores de interação com outros organismos.
(D1)A disponibilidade de alimentos não
influencia a estratégia de defesa de anêmonas.

Índice
0

Justifica a
previsão
Explicação

0

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

2

Versão intermediária
Sentença
Índice
(D2)Levando em consideração que a
Variável
1
condição ambiental reflete o estado
operacional
alimentar das anêmonas, esperávamos
que as anêmonas de ambientes com
menor disponibilidade de alimento não
investiriam muito tempo na retração dos
tentáculos em detrimento da perda de
tempo de forrageamento.
Justifica a
0
previsão
(D9)A disponibilidade de alimento não
Explicação
2
influencia a estratégia antipredatória de
retração de tentáculos de anêmonas.

(D1)Em anêmonas, a estratégia de defesa
antipredatória por retração de tentáculos
não é menor em ambientes com menos
recursos alimentares disponíveis.

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

Versão final
Sentença
Variável
operacional

(D3)Como não houve diferença entre o tempo de
retração antipredatória entre os ambientes, o
tempo de forrageio também não deve variar em
função da disponibilidade de recursos
alimentares.

(D2)Contudo, o investimento em estratégia de
defesa antipredatória por retração de tentáculos
não é menor em anêmonas localizadas em
ambientes com menor disponibilidade de
alimento. (D3)Como não houve diferença entre o
tempo de retração antipredatória entre os
ambientes, o tempo de forrageio também não
deve variar em função da disponibilidade de
recursos alimentares. (D11)Assim, sabendo que o
investimento em retração antipredatória em
anêmonas não varia em função da disponibilidade
de alimento no ambiente, é possível que
anêmonas localizadas em ambientes com menos
recursos alimentares estejam sofrendo
consequências que prejudiquem sua aptidão.

Índice
0

Justifica a
previsão
Explicação

0

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

2

P1-G12
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Suporte da
Hipótese
Previsão

Suporte da
Previsão
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(I15)Devido à grande importância do nitrogênio para
organismos herbívoros, e da variação na
disponibilidade desse nutriente nas folhas das plantas,
nosso objetivo é investigar como a qualidade dos
recursos disponíveis nas folhas das plantas afeta a
eficiência de crescimento de larvas de insetos
minadores.
(I16)Assim, nós hipotetizamos que quanto maior a
qualidade dos recursos alimentares, maior a eficiência
de crescimento das larvas dos insetos minadores.

(M16)Assumindo que o conteúdo relativo de
nitrogênio é um recurso limitante ao crescimento das
larvas de insetos minadores, esperamos que na média,
o IEC de um indivíduo seja mais elevado nas regiões
marginais do que nas regiões centrais.

(D2)Portanto, a qualidade do recurso alimentar na
folha não influenciou a eficiência de crescimento para
insetos minadores. (D4)Em conjunto, esses achados
sugerem que a qualidade da dieta pode estar
influenciando alguns componentes do
desenvolvimento, mas não outros. (D9)Sendo assim,
é possível inferir que o padrão de eficiência de
crescimento esperado em minadores não foi
observado, pois eles estão deixando de investir
energia em crescimento para investi-la em
reprodução. (D14)A qualidade do recurso pode estar
relacionada com o desenvolvimento de insetos
minadores, mas não em termos de sua eficiência de
crescimento, como mostrado neste estudo.
(D1)A eficiência com que o recurso consumido se
reflete no crescimento não foi diferente quando os
indivíduos estavam em zonas foliares diferentes.
(D9)Sendo assim, é possível inferir que o padrão de
eficiência de crescimento esperado em minadores não
foi observado, pois eles estão deixando de investir
energia em crescimento para investi-la em
reprodução.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Versão intermediária
Sentença
(I18)A disponibilidade diferencial de um
nutriente de grande importância como o
nitrogênio em diferentes regiões do limbo
foliar nos leva a questionar como a
qualidade dos recursos disponíveis afeta a
eficiência do crescimento de insetos
minadores.
(I19)Nossa hipótese é de que quanto
maior a qualidade dos recursos
alimentares consumidos, maior será a
eficiência do crescimento desses animais.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade
Justifica a
hipótese
Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0
2

(D3)Em conjunto, os resultados sugerem
que a qualidade da dieta pode estar
influenciando outros componentes do
desenvolvimento que não o crescimento.
(D13)Por fim, a qualidade dos recursos
pode estar relacionada com o
desenvolvimento de insetos minadores,
mas não em termos de sua eficiência de
crescimento, como mostrado neste estudo.

Evidência
Magnitude

2
2

(D1)A qualidade do recurso alimentar na
folha não influenciou a eficiência do
crescimento para insetos minadores.
(D3)Em conjunto, os resultados sugerem
que a qualidade da dieta pode estar
influenciando outros componentes do
desenvolvimento que não o crescimento.

Explicação
alternativa

0

2
2
0
2

(M28)Supondo que o conteúdo relativo de
nitrogênio é um recurso limitante ao
crescimento das larvas de insetos
minadores, esperávamos que, em média, o
IEC dos trechos das minas localizados nas
regiões marginais fosse maior do que o
IEC dos trechos da mesma mina nas
regiões centrais.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Versão final
Sentença
(I17)A disponibilidade diferencial de um
nutriente de grande importância como o
nitrogênio em diferentes regiões do limbo
foliar nos leva a questionar como a variação
da qualidade dos recursos disponíveis afeta
o crescimento de insetos minadores.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade
Justifica a
hipótese
Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0
2

(D1)A qualidade do recurso alimentar
disponível na folha não influenciou a
eficiência do crescimento para os insetos
minadores estudados, o que não corroborou
a nossa hipótese. (D13)Assim, a qualidade
dos recursos pode estar relacionada com o
desenvolvimento de insetos minadores, mas
não em termos de sua eficiência de
crescimento, como mostrado neste estudo.

Evidência
Magnitude

1
2

(D1)A qualidade do recurso alimentar
disponível na folha não influenciou a
eficiência do crescimento para os insetos
minadores estudados, o que não corroborou
a nossa hipótese.

Explicação
alternativa

0

2
2
0
2

(I18)Nossa hipótese é de que quanto maior
a qualidade dos recursos alimentares
consumidos, maior será a eficiência do
crescimento desses animais.

(M21)Supondo que o conteúdo relativo de
nitrogênio é um recurso limitante ao
crescimento das larvas de insetos
minadores, esperávamos que, em média, o
IEC dos trechos das minas localizados nas
regiões marginais fosse maior do que o IEC
dos trechos da mesma mina nas regiões
centrais

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade
Justifica a
hipótese
Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

2
2
0
2

2

P1-G13
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa
Hipótese

Suporte da
Hipótese
Previsão

Suporte da
Previsão
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(I13)Nosso objetivo é investigar
como a variação na exposição à luz
solar altera o tamanho de galhas,
usando como modelo um diptero
parasita de uma planta de mangue.
(I14)Nossa hipótese é que galhas
mais expostas ao sol são maiores
que galhas menos expostas.

(M11)Para avaliar se a espessura da
galha aumenta em folhas mais
expostas ao sol, realizamos um teste
de significância por permutação no
qual os valores de espessura entre
as regiões apical e basal da copa
foram permutados 5000 vezes
dentro de cada indivíduo.
(D2)Entretanto, não encontramos
evidências de que uma alta
exposição à luz solar leva ao
aumento do tamanho de galhas
produzidas pelo cecidomídeo de A.
schaueriana.

(D2)Entretanto, não encontramos
evidências de que uma alta
exposição à luz solar leva ao
aumento do tamanho de galhas
produzidas pelo cecidomídeo de A.
schaueriana.

Índice
Clareza
Especificidade

2
1

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese
Variável
operacional

0

Justifica a
previsão
Explicação

0

Evidência
Magnitude

1
2

Explicação
alternativa

0

2
2

1

2

Versão intermediária
Sentença
(I14)Diante disso, nosso objetivo é investigar como a
variação na exposição à luz solar altera o tamanho e o
formato de galhas, usando como modelo um cecidomídeo
parasita de uma planta de mangue.

Índice
Clareza
Especificidade

(I15)Nossa primeira hipótese é que, quanto maior a
exposição ao sol, maior será o tamanho da galha.
(I16)Ademais, também hipotetizamos que quanto maior a
exposição ao sol, mais esférico será o formato da galha.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese
Variável
operacional

0

Justifica a
previsão
Explicação

0
2

(D2)Entretanto, não encontramos evidências
de que o aumento da exposição à luz solar
leva ao aumento do tamanho ou altere o
formato de galhas de cecidomiídeos em A.
schaueriana. (D29)Nossos resultados não
corrorboraram a hipótese de que o aumento da
exposição solar leva a modificações no
tamanho e no formato de galhas de
cecidomiídeos.

Evidência
Magnitude

1
2

Explicação
alternativa

2

(D2)Entretanto, não encontramos evidências
de que o aumento da exposição à luz solar
leva ao aumento do tamanho ou altere o
formato de galhas de cecidomiídeos em A.
schaueriana. (D29)Nossos resultados não
corrorboraram a hipótese de que o aumento da
exposição solar leva a modificações no
tamanho e no formato de galhas de
cecidomiídeos.
(D30)No entanto o efeito da exposição ao sol
sob a estrutura de galhas pode ser complexa,
havendo interação com outros fatores
abióticos e bióticos, como sazonalidade e
parasitoidismo.

(M18)Formulamos duas previsões: (i) galhas do estrato
exterior serão mais espessas do que galhas do estrato
interior, e (ii) galhas do estrato exterior terão índice de
formato mais próximo de 1 do que galhas do estrato
interior.

(D2)Entretanto, não encontramos evidências de que o
aumento da exposição à luz solar leva ao aumento do
tamanho ou altere o formato de galhas. (D3)É possível
que o grau de exposição ao sol de fato não influencie a
estrutura da galha durante o estágio larval e que os
controles térmico e hídrico podem estar associados a uma
etapa anterior à indução da galha, como a seleção de
sítios de oviposição. (D19)De modo geral, concluímos
que o efeito da exposição ao sol sobre a estrutura de
galhas é complexo, havendo interação com outros fatores
abióticos e bióticos.
(D2)Entretanto, não encontramos evidências de que o
aumento da exposição à luz solar leva ao aumento do
tamanho ou altere o formato de galhas.

(D7)Por outro lado, o grau de exposição ao sol pode ser
relevante para a estrutura da galha, mas com um efeito
condicionado a outros fatores.

2
1

2
2

2

Versão final
Sentença
(I14)Diante disso, nosso objetivo é investigar
como a variação na exposição à luz solar
altera o tamanho e o formato de galhas,
usando como modelo um cecidomiídeo
parasita de uma planta de mangue.
(I15)Nossa primeira hipótese é que, quanto
maior a exposição ao sol, maior será o
tamanho da galha. (I16)Ademais, também
hipotetizamos que quanto maior a exposição
ao sol, mais esférico será o formato da galha.
(M20)Formulamos duas previsões: (i) galhas
do estrato exterior serão mais espessas do que
galhas do estrato interior, e (ii) galhas do
estrato exterior terão índice de formato mais
próximo de 1 do que galhas do estrato
interior.

Índice
Clareza
Especificidade

2
1

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese
Variável
operacional

0

Justifica a
previsão
Explicação

0

Evidência
Magnitude

1
2

Explicação
alternativa

2

2
2

2

2

P1-G14
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I10)O objetivo do nosso trabalho foi responder
qual é a influência da disponibilidade de
alimento sobre a atividade de forrageio em
girinos de Rinella sp. de diferentes tamanhos.

Sentença
2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

1

Previsão

Variável
operacional

0

Suporte da
Previsão

Justifica a
previsão

0

Suporte da
Hipótese

(I12)Em consequência formulamos as seguintes
hipóteses a serem testadas: 1) Quanto maior o
tamanho corpóreo do indivíduo, menor a
influência da disponibilidade de alimento em
sua atividade de forrageio 2) Indivíduos
maiores tem maior atividade de forrageio e 3)
Quanto maior o tamanho corpóreo do indivíduo,
menor a influência da disponibilidade de
alimento em sua atividade de forrageio.
(D1)Nossa hipótese previa que indivíduos
maiores, mesmo em condições de alta
disponibilidade de alimento, teriam uma
atividade de forrageio alta e pouco variável,
quando comparados com indivíduos pequenos.
(I11)Dado que i) Uma maior taxa de atividade
traz tanto benefícios quanto custos, os
indivíduos são capazes de ajustar sua taxa de
atividade de forrageio em função da
disponibilidade de alimento e do risco de
predação no ambiente ii) Indivíduos mais ativos
têm maior chance de encontrar manchas de
alimento e de predação.

Versão intermediária
Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Índice
Clareza
Especificidade

0
0

(I21)Supondo que indivíduos com risco de
predação muito baixo não devem reduzir sua
atividade, nosso objetivo foi testar a hipótese de
que quanto maior o tamanho corpóreo de um
girino de R. ornata, menor a influência da
saciedade alimentar em sua atividade de
forrageio.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

(I20)Com isso, argumentamos que indivíduos
famintos devem ter maior atividade de
forrageio, assim como indivíduos maiores
também devem ter maior atividade de forrageio.
(I21)Supondo que indivíduos com risco de
predação muito baixo não devem reduzir sua
atividade, nosso objetivo foi testar a hipótese de
que quanto maior o tamanho corpóreo de um
girino de R. ornata, menor a influência da
saciedade alimentar em sua atividade de
forrageio. (M9)Testamos as hipóteses
condicionais de que (1) indivíduos com fome se
deslocam mais e que (2) indivíduos maiores se
deslocam mais, para então testar a hipótese de
que (3) indivíduos maiores tem menor
influência da saciedade sobre o deslocamento.
(M13)Por fim, se as duas hipóteses condicionais
fossem corroboradas, testaríamos nossa
hipótese central.
(R6)Com nossas hipóteses condicionais
corroboradas, testamos nossa previsão de que
indivíduos maiores deveriam ter menor
influência da saciedade sobre o deslocamento.

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão

0

1
2

Versão final
Sentença
(I15)Objetivo do nosso trabalho é
compreender como a disponibilidade de
recursos modula a influência que o risco de
predação tem sobre a atividade de forrageio
em girinos de R. ornatta. (D7)Nosso
trabalho investigou como uma condição
ambiental, a disponibilidade de recursos,
modula a demanda conflitante entre
atividade de forrageio e risco de predação.
(I18)Sendo assim, nossa hipótese é que, em
condições ambientais de alta e baixa
disponibilidade de recursos, indivíduos que
estão sob maior risco de predação irão se
locomover de forma mais variável quando
comparados à indivíduos sob menor risco de
predação. (D2)Entretanto, nós esperávamos
que indivíduos sob um menor risco de
predação, quando comparados com
indivíduos sob maior risco de predação,
iriam ter atividade de forrageio semelhante
em alta e baixa disponibilidade do recurso.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

(I16)Dado que, se houver baixa
disponibilidade de recursos os indivíduos
devem se locomover mais a procura de
alimento. (I167E que, os indivíduos sob
menor risco de predação devem se
locomover com um menor custo associado.

Justifica a
hipótese

1

(R3)Testamos nossa previsão de que a
saciedade modularia o efeito do tamanho do
indivíduo sobre o deslocamento.

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão

0

2
2

Elemento
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(D2)Nossos resultados indicaram, de forma
contrária, que independentemente do tamanho
corpóreo, quando a disponibilidade de alimento
é alta os indivíduos irão diminuir sua atividade
de forrageio. (D4)A menor disponibilidade de
recursos alimentares no meio leva a um
aumento na atividade de locomoção e
indivíduos de tamanhos maiores têm uma maior
atividade.

(D2)Nossos resultados indicaram, de forma
contrária, que independentemente do tamanho
corpóreo, quando a disponibilidade de alimento
é alta os indivíduos irão diminuir sua atividade
de forrageio. (D3)Nossa hipótese foi refutada,
mas é interessante observar que nós testamos e
confirmamos as premissas que a sustentam.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

1
2

Explicação
alternativa

0

Versão intermediária
Sentença
(D1)Podemos afirmar, a partir do nosso estudo,
que um maior tamanho corpóreo e uma menor
disponibilidade de recursos está relacionado
com uma maior taxa de atividade. (D2)Por
outro lado, nossa hipótese central não foi
corroborada, pois encontramos que a variação
do tamanho corpóreo não influenciou a taxa
atividade na condição de maior disponibilidade
de recursos. (D10)Portanto, acreditamos que os
indivíduos que foram alimentados,
independentemente do tamanho, podem ter
diminuído sua atividade de locomoção pois
estavam lidando com o custo da digestão.
(D15)Concluímos que o aumento de tamanho
do indivíduo não faz com que seu nível de
saciedade não influencie sua atividade de
forrageio, mas é possível que ocorra o contrário.
(D2)Por outro lado, nossa hipótese central não
foi corroborada, pois encontramos que a
variação do tamanho corpóreo não influenciou a
taxa atividade na condição de maior
disponibilidade de recursos.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

Versão final
Sentença
(D3)Refutamos nossa hipótese, pois não
encontramos evidências de que a
disponibilidade de alimento modula a
relação entre risco de predação e atividade
de forrageio. (D8)Não encontramos
modulação, mas estudos como esse são
importantes para entender as implicações de
atributos ecológicos na resolução das
demandas conflitantes em um dado sistema.

(D1)Nós encontramos que, a disponibilidade
de alimento e o risco de predação
influenciaram a atividade de forrageio.
(D3)Refutamos nossa hipótese, pois não
encontramos evidências de que a
disponibilidade de alimento modula a
relação entre risco de predação e atividade
de forrageio.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

P1-G15
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I14)Assim, pretendemos responder como o estresse
térmico influencia a escolha do sítio de oviposição
por insetos galhadores. (D1)Propusemos responder
como o estresse térmico influencia a escolha do sítio
de oviposição por insetos galhadores.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

(I15)Temos como hipótese que o ovo será
posicionado mais distante da nervura central,
quando o estresse térmico for maior, pois a fêmea
galhadora procura um sítio adequado para
oviposição.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

(I15)Temos como hipótese que o ovo será
posicionado mais distante da nervura central,
quando o estresse térmico for maior, pois a fêmea
galhadora procura um sítio adequado para
oviposição.
(I16)Com isso, esperamos que no estrato superior da
vegetação, a distância relativa da galha à nervura
central seja maior.

Justifica a
hipótese

1

Variável
operacional

2

Suporte da
Previsão

(M7)Supomos que o estresse térmico é maior no
estrato superior e menor no inferior, por diferença
decorrente da radiação solar.

Justifica a
previsão

1

Conclusão

(D4)Os resultados sugerem que existe um trade-off
na seleção do local de oviposição entre a
disponibilidade de recursos e a temperatura foliar,
características que são distribuídas de maneira
heterogênea na folha (Whitham, 1980; Bernays &
Chapman, 1994). (D12)Em qualquer um dos
cenários propostos, nossos resultados mostram que,
de fato, as fêmeas de galhadores avaliam as
condições e ajustam seu sítio de oviposição a
depender das condições de estresse térmico foliar.

Explicação

2

Suporte da
Hipótese

Previsão

2
2

Versão intermediária
Sentença
(I16)Assim, pretendemos responder como a
exposição solar influencia a escolha do sítio de
oviposição por insetos galhadores.

Índice
Clareza
Especificidade

(I17)Nós testamos a hipótese de que em folhas
mais expostas ao sol, insetos galhadores
colocarão, preferencialmente, seus ovos mais
distantes da nervura central.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

0

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

0

Explicação

2

(I18)Com isso, esperamos que no estrato
externo da vegetação, a distância relativa da
galha à nervura central seja maior.

(D12)Nós evidenciamos, a partir dos resultados
desse trabalho, que as condições de exposição
solar influenciam a escolha dos sítios de
oviposição por insetos galhadores. (D13)Além
disso, indicam a capacidade das fêmeas adultas
de galhadores de responder às mudanças nas
condições de exposição solar e, por
consequência, à temperatura, de modo a
modular a seleção do melhor local para ovipôr.

2
1

2
2

Versão final
Sentença
(I20)Assim, pretendemos responder
como a exposição solar das folhas, em
diferentes estratos da copa, influencia a
escolha do sítio de oviposição por
insetos galhadores, já que uma maior
exposição solar poderia gerar um fator
adicional de aquecimento e prejudicar o
desenvolvimento das larvas.
(I21)Nós testamos a hipótese de que em
folhas mais expostas ao sol, insetos
galhadores colocarão preferencialmente
seus ovos mais distantes da nervura
central, se comparadas com folhas
menos expostas.

(M22)O valor médio da distância
relativa da galha à nervura central
indica a escolha do sítio para
oviposição na folha, desse modo,
esperamos que no estrato externo da
copa, a distância relativa da galha à
nervura central seja maior do que esta
mesma razão no estrato menos exposto
(i.e. interno).
(M7)Supomos que a exposição ao sol é
maior no estrato externo e menor no
interno, porque as folhas do estrato
interno são protegidas pelas folhas
acima delas (Pugnaire & Valadares,
2007) (Figura 1b).
(D4)Assim, nas folhas com maior
exposição solar, onde a temperatura é
maior, a fêmea pode modular a seleção
de seu sítio de oviposição, de modo a
encontrar um equilíbrio entre
temperatura foliar e disponibilidade de
recursos.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

0

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

1

Explicação

2

2
2

Elemento
Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(D2)Nossos resultados corroboram nossa hipótese,
de que o ovo será posicionado mais distante da
nervura central quando o estresse térmico for maior.
(D4)Os resultados sugerem que existe um trade-off
na seleção do local de oviposição entre a
disponibilidade de recursos e a temperatura foliar,
características que são distribuídas de maneira
heterogênea na folha (Whitham, 1980; Bernays &
Chapman, 1994). (D12)Em qualquer um dos
cenários propostos, nossos resultados mostram que,
de fato, as fêmeas de galhadores avaliam as
condições e ajustam seu sítio de oviposição a
depender das condições de estresse térmico foliar.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
1
2

0

Versão intermediária
Sentença
(D1)Corroboramos a hipótese inicial de que,
em folhas mais expostas ao sol, insetos
galhadores colocarão, preferencialmente, seus
ovos mais distantes da nervura central.
(D12)Nós evidenciamos, a partir dos resultados
desse trabalho, que as condições de exposição
solar influenciam a escolha dos sítios de
oviposição por insetos galhadores.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
1
2

0

Versão final
Sentença
(D1)Corroboramos a hipótese de que,
em folhas mais expostas ao sol, insetos
galhadores colocam preferencialmente
seus ovos mais distantes da nervura
central.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
2
2

0

P2-G1
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa
Hipótese

Suporte da
Hipótese

Previsão

Suporte da
Previsão

Versão inicial
Sentença
(I16)O objetivo do nosso trabalho foi
investigar como a camuflagem influencia a
sobrevivência da espécie Allocosa sp. frente a
um predador visualmente orientado.
(I17)Dado que a camuflagem aumenta a
probabilidade de sobrevivência em muitos
táxons, que essa espécie de aranha possui um
padrão de coloração muito similar ao
substrato de seu hábitat e que há potencias
predadores visuais nesse hábitat, nossa
hipótese é que a camuflagem aumenta a
chance de sobrevivência de Allocosa sp.
frente aos predadores visualmente orientados.
(I17)Dado que a camuflagem aumenta a
probabilidade de sobrevivência em muitos
táxons, que essa espécie de aranha possui um
padrão de coloração muito similar ao
substrato de seu hábitat e que há potencias
predadores visuais nesse hábitat, nossa
hipótese é que a camuflagem aumenta a
chance de sobrevivência de Allocosa sp.
frente aos predadores visualmente orientados.
(M5)Nossa previsão foi de que em ambos os
experimentos mais aranhas seriam removidas
ou preferidas pelo predador na situação em
ausência de camuflagem, o que significa
maior probabilidade de sobrevivência para as
aranhas camufladas.
(M2)Partindo do princípio de que aves
domésticas possuem visão semelhante àquela
dos predadores naturais da aranha, utilizamos
pintinhos como modelo de predador.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão

1

2
2

Versão intermediária
Sentença
(I13)O objetivo do nosso trabalho foi
investigar como a camuflagem influencia a
sobrevivência de Allocosa sp. frente a um
predador visualmente orientado.
(I14)Dado que a camuflagem aumenta a
probabilidade de sobrevivência em muitos
táxons, que essa espécie de aranha possui um
padrão de coloração muito similar ao substrato
de seu hábitat e que há potencias predadores
visuais nesse hábitat, nossa hipótese é que a
camuflagem aumenta a chance de
sobrevivência de Allocosa sp. frente aos
predadores visualmente orientados.
(I14)Dado que a camuflagem aumenta a
probabilidade de sobrevivência em muitos
táxons, que essa espécie de aranha possui um
padrão de coloração muito similar ao substrato
de seu hábitat e que há potencias predadores
visuais nesse hábitat, nossa hipótese é que a
camuflagem aumenta a chance de
sobrevivência de Allocosa sp. frente aos
predadores visualmente orientados.
(M9)Nossa previsão foi de que em ambos os
experimentos mais aranhas seriam predadas ou
removidas pelo predador na situação em
ausência de camuflagem, o que significa maior
probabilidade de sobrevivência para as aranhas
camufladas.
(M2)Partindo do princípio de que aves
domésticas possuem visão semelhante àquela
de ao menos alguns dos predadores naturais da
aranha, utilizamos jovens e adultos de Gallus
gallus como modelo de predador, que serão
tratados no restante desse artigo apenas como
predadores.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão

1

2
2

Versão final
Sentença
(I14)O objetivo do nosso trabalho foi investigar
como a camuflagem influencia a sobrevivência
de Allocosa sp. frente a um predador
visualmente orientado.
(I15)Dado que a camuflagem aumenta a
probabilidade de sobrevivência em muitos
táxons, que essa espécie de aranha possui um
padrão de coloração muito similar ao substrato
de seu hábitat e que há potencias predadores
visuais nesse hábitat, nossa hipótese é que a
camuflagem aumenta a chance de
sobrevivência de Allocosa sp. frente aos
predadores visualmente orientados.
(I15)Dado que a camuflagem aumenta a
probabilidade de sobrevivência em muitos
táxons, que essa espécie de aranha possui um
padrão de coloração muito similar ao substrato
de seu hábitat e que há potencias predadores
visuais nesse hábitat, nossa hipótese é que a
camuflagem aumenta a chance de
sobrevivência de Allocosa sp. frente aos
predadores visualmente orientados.
(M9)Nossa previsão foi de que em ambos os
experimentos mais aranhas seriam predadas ou
removidas pelo predador na situação em
ausência de camuflagem, o que significa maior
probabilidade de sobrevivência para as aranhas
camufladas.
(M2)Partindo do princípio de que aves
domésticas possuem visão semelhante àquela
de ao menos alguns dos predadores naturais da
aranha, utilizamos jovens e adultos de Gallus
gallus como modelo de predador, que serão
tratados no restante desse artigo apenas como
predadores.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão

1

2
2

Elemento
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(D3)Dessa forma, a camuflagem aumenta a
chance de sobrevivência em substratos com
características específicas de coloração,
textura e heterogeneidade. Então, a coloração
não seria suficiente para reduzir a
probabilidade de detecção (Edmunds, 1974).
(D20)Concluímos que a sobrevivência de
aranhas que utilizam camuflagem como
defesa aumenta frente a predadores
visualmente orientados.

(D1)No primeiro experimento, a primeira
escolha do predador não foi afetada pela cor
do papel utilizado. (D2)No segundo
experimento, a quantidade de aranhas
removidas foi maior no substrato terra. No
primeiro experimento, as escolhas dos
predadores foram independentes da cor do
papel. No segundo experimento, os resultados
sugerem que além da cor outras características
do substrato natural como heterogeneidade e
textura alteraram a eficiência da camuflagem.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

Versão intermediária
Sentença
(D3)Dessa forma, a camuflagem aumenta a
chance de sobrevivência em substratos com
características específicas de coloração,
textura e heterogeneidade. (D5)Então, a
coloração não seria suficiente para reduzir a
probabilidade de detecção (Edmunds, 1974).
(D18)Concluímos que a sobrevivência de
aranhas que utilizam camuflagem como defesa
provavelmente aumenta frente a predadores
visualmente orientados.

(D1)No primeiro experimento, a primeira
escolha do predador não foi afetada pela cor
do papel utilizado. (D2)No segundo
experimento, a quantidade de aranhas
removidas foi maior no substrato terra.
(D4)No primeiro experimento, as escolhas dos
predadores foram independentes da cor do
papel. (D7)No segundo experimento, os
resultados sugerem que além da cor outras
características do substrato natural como
heterogeneidade e textura alteraram a
eficiência da camuflagem.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

Versão final
Sentença
(D3)Dessa forma, a camuflagem aumenta a
chance de sobrevivência em substratos com
características específicas de coloração, textura
e heterogeneidade. (D5)Então, a coloração não
seria suficiente para reduzir a probabilidade de
detecção (Edmunds, 1974). (D7)As diferenças
entre a remoção de aranhas nos substratos
naturais apontam que as chances de
sobrevivência de Allocosa sp. aumentam pela
camuflagem. (D17)Concluímos que a
sobrevivência de aranhas que utilizam
camuflagem como defesa provavelmente
aumenta frente a predadores visualmente
orientados.
(D1)No primeiro experimento, a primeira
escolha do predador não foi afetada pela cor do
papel utilizado. (D2)No segundo experimento,
a quantidade de aranhas removidas foi maior
no substrato terra. (D4)No primeiro
experimento, as escolhas dos predadores foram
independentes da cor do papel. (D6)No
segundo experimento, os resultados sugerem
que além da cor outras características do
substrato natural como heterogeneidade e
textura alteraram a eficiência da camuflagem.
(D7)As diferenças entre a remoção de aranhas
nos substratos naturais apontam que as chances
de sobrevivência de Allocosa sp. aumentam
pela camuflagem.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

P2-G2
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I8)Considerando que a distribuição da fonte
de recurso na planta pode variar
espacialmente, que a formiga se atrai por essa
fonte de recurso e que a redução do impacto
da herbivoria pelas formigas decorre da sua
presença na planta, indagamos: a maneira que
o recurso está distribuído na planta altera a
distribuição da proteção por formigas?
(I9)Afim de responder essa pergunta
levantamos duas hipóteses que se
complementam: H1 - a ocorrência de
formigas é maior em plantas com fonte de
recursos distribuídos; e H2 - plantas com
fonte de recursos distribuídos apresentam
proteção distribuída e plantas com fonte de
recursos agregados apresentam proteção
agregada.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Suporte da
Hipótese

Justifica a
hipótese

0

Previsão

Variável
operacional

0

Suporte da
Previsão
Conclusão

Justifica a
previsão
Explicação

0

(D2)A presença de formiga ocorre, portanto,
independentemente da maneira como a fonte
de recurso está distribuída na planta, havendo
formigas tanto em plantas com recurso
agrupado, como em plantas com recurso
distribuído. (D4)Assim, nossa segunda
hipótese de que recursos agrupados resultam
em proteção localizada enquanto que
recursos distribuídos resultam em proteção
distribuída também foi refutada.

2
2

2

Versão intermediária
Sentença
(I12)Pensando nisso, o objetivo deste trabalho
foi responder à seguinte pergunta: A maneira
como o recurso está distribuído na planta altera
a distribuição da proteção por formigas?

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

(I14)As hipóteses são: H1 – a ocorrência de
formigas é maior em plantas com fonte de
recursos distribuídos e H2 – a região de
proteção pela formigas é maior em plantas com
fontes de recurso distribuído.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

(I13)Dado que: i) a distribuição dessas fontes
de recursos podem variar espacialmente na
planta; ii) quanto mais distribuída a fonte de
recurso maior a probabilidade da formiga
encontrar esse recurso; iii) formigas protegem a
planta ao forragear próximo à fonte de recurso,
formulamos duas hipóteses.
(M15)Como a chance de encontrar o recurso é
maior quando ele está distribuído, esperávamos
que a frequência de ramos com formiga seria
maior em ramos com recurso distribuído.
(M18)Nossa previsão foi que a frequência de
ramos com formiga seria maior em ramos com
recurso distribuído. (M19)Pensando que a
proteção da formiga ocorre somente próximo
ao recurso, esperamos que a diferença na
frequência de remoções de cupins entre folhas
apicais e basais seria maior em ramos com
recurso agregado

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão
Explicação

0

(D3)Dessa maneira, a proteção oferecida pela
formiga independe da distribuição da fonte de
recurso nas plantas. (D11)Como conclusão, a
maneira como o recurso está distribuído não
causa uma diferença na proteção para a planta.
(D12)A associação entre os insetos sugadores
de floema é análoga à existência de nectários e
ambos garantem proteção para a planta.

2
2

2

Versão final
Sentença
(I12)Pensando nisso, o objetivo deste trabalho
foi responder à seguinte pergunta: A maneira
como o recurso está distribuído na planta altera
a distribuição da proteção por formigas?

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

(I14)As hipóteses são: H1 – a ocorrência de
formigas é maior em plantas com fonte de
recursos distribuídos e H2 – a região de
proteção pelas formigas é maior em plantas
com fontes de recurso distribuído.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

(I13)Dado que: i) a distribuição dessas fontes
de recursos podem variar espacialmente na
planta; ii) quanto mais distribuída a fonte de
recurso maior a probabilidade da formiga
encontrar esse recurso; iii) formigas protegem a
planta ao forragear próximo à fonte de recurso,
formulamos duas hipóteses.
(M15)Esperávamos que a frequência de ramos
com formiga seria maior em ramos com recurso
distribuído. (M21)Pensando que a proteção da
formiga ocorre somente próximo ao recurso,
esperávamos que a diferença na frequência de
remoções de cupins entre folhas apicais e
basais seria maior em ramos com recurso
agregado.

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão
Explicação

0

(D3)Sendo assim, a maneira como o recurso
está distribuído não aumenta a chance de
encontramos formiga e a região de proteção
que a formiga oferece para a planta é a mesma.
(D11)Concluímos então que: 1) a maneira
como o recurso está distribuído não causa uma
diferença na proteção para a planta; 2) a
associação entre os insetos sugadores de floema
pode ser análoga à existência de nectários e
ambos garantem proteção para a planta.

2
2

2

Elemento
Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(D1)Nossa hipótese de que a ocorrência de
formigas seria maior quando a fonte de
recurso fosse distribuída foi refutada.
(D3)Não houve diferença também na
distribuição da proteção de herbivoria pelas
formigas em plantas com diferentes
distribuições da fonte de recurso..

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
2
2

0

Versão intermediária
Sentença
Nossa primeira hipótese de que há uma maior
chance de encontrarmos formigas em plantas
com recurso distribuído não foi corroborada,
sendo que observamos uma frequência de
encontro semelhante entre os dois tipos de
distribuição de recurso. Nossa segunda
hipótese de que a região de proteção oferecida
pela formiga seria maior em plantas com
recurso distribuído também não foi
corroborada.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
1
2

0

Versão final
Sentença
(D1)Nossa primeira hipótese de que há uma
maior chance de encontrarmos formigas em
plantas com recurso distribuído não foi
corroborada, sendo que observamos uma
frequência de presença de formigas semelhante
entre os dois tipos de distribuição de recurso.
(D2)Nossa segunda hipótese de que a região de
proteção oferecida pela formiga seria maior em
plantas com recurso distribuído também não foi
corroborada.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
2
2

0

P2-G3
Versão inicial

Versão intermediária

Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Sentença

Hipótese

(I9)Desse modo, considerando que (i) há variação
na capacidade competitiva de gametas masculinos
e que (ii) o gameta de maior qualidade é aquele
que consegue fecundar óvulos de mais difícil
acesso, o presente trabalho teve como objetivo
testar se (i) o óvulo de mais difícil acesso tem
maior probabilidade de não ser fecundado e (ii) o
óvulo fecundado de mais fácil acesso tem maior
probabilidade de ser abortado.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Suporte da
Hipótese

(I9)Desse modo, considerando que (i) há variação
na capacidade competitiva de gametas masculinos
e que (ii) o gameta de maior qualidade é aquele
que consegue fecundar óvulos de mais difícil
acesso, o presente trabalho teve como objetivo
testar se (i) o óvulo de mais difícil acesso tem
maior probabilidade de não ser fecundado e (ii) o
óvulo fecundado de mais fácil acesso tem maior
probabilidade de ser abortado.

Justifica a
hipótese

1

Previsão

(M16)Para testarmos se sementes próximas ao
pecíolo possuem maiores chances de ocorrência
de eventos de não fertilização. (M26)Para
testarmos se sementes distantes do pecíolo
possuem maior probabilidade de ocorrência de
eventos de aborto, a metodologia de análise de
dados foi semelhante à supracitada.
(M25)Esperávamos maior ocorrência de eventos
de aborto nos locais distantes do pecíolo, com
valores de índice próximos a 0.
(M28)Esperávamos maior ocorrência de eventos
de não fertilização nos locais próximos ao
pecíolo, com valores de índice próximos a 1.

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

0

Suporte da
Previsão

Índice
Clareza
Especificidade

Sentença
0
0

1
2

(I18)Desse modo, considerando que (i) há
variação na capacidade competitiva de
gametas masculinos e que (ii) o gameta de
maior qualidade é aquele que consegue
fecundar os óvulos de difícil acesso, nosso
objetivo foi testar se (i) o óvulo que
recebe mais recursos tem maior
probabilidade de não ser fecundado e (ii)
se o óvulo fecundado de menor qualidade
tem maior probabilidade de ser abortado.
(I18)Desse modo, considerando que (i) há
variação na capacidade competitiva de
gametas masculinos e que (ii) o gameta de
maior qualidade é aquele que consegue
fecundar os óvulos de difícil acesso, nosso
objetivo foi testar se (i) o óvulo que
recebe mais recursos tem maior
probabilidade de não ser fecundado e (ii)
se o óvulo fecundado de menor qualidade
tem maior probabilidade de ser abortado.
(M16)Nossa previsão para a hipótese de
não fecundação era que óvulos não
fecundados estariam próximas ao pecíolo
e, portanto, teriam um valor de DRP
próximo de 0. (M17)Em relação à
hipótese da probabilidade de aborto,
esperávamos uma maior ocorrência de
sementes abortadas nos locais distantes ao
pecíolo, isto é, com valores de DRP
próximos a 1.

Índice
Clareza
Especificidade

0
0

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

1

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

0

1
2

Versão final
Sentença
(I20)Neste trabalho avaliamos os mecanismos
de seleção pós-copulatorios em vagens de
Clitoria fairchildiana (Fabaceae: Leguminosae),
uma espécie arbórea conhecida popularmente
como “sombreiro”.
(I21)Dado que (i) há um gradiente de
dificuldade de fecundação dos óvulos no ovário
de C. fairchildiana e considerando que (ii) o
gameta de maior qualidade é aquele que
consegue fecundar os óvulos de difícil acesso,
nosso objetivo foi testar se (i) o óvulo de maior
qualidade tem maior probabilidade de não ser
fecundado e (ii) se o óvulo fecundado de menor
qualidade tem maior probabilidade de ser
abortado.
(I21)Dado que (i) há um gradiente de
dificuldade de fecundação dos óvulos no ovário
de C. fairchildiana e considerando que (ii) o
gameta de maior qualidade é aquele que
consegue fecundar os óvulos de difícil acesso,
nosso objetivo foi testar se (i) o óvulo de maior
qualidade tem maior probabilidade de não ser
fecundado e (ii) se o óvulo fecundado de menor
qualidade tem maior probabilidade de ser
abortado.
(M18)Nossa previsão para a hipótese de não
fecundação do óvulo em função da sua distância
do pecíolo era que óvulos não fecundados
estariam próximos ao pecíolo e, portanto, teriam
um menor valor de DRP. (M19)Em relação à
hipótese da probabilidade de aborto,
esperávamos uma maior ocorrência de sementes
abortadas nos locais distantes ao pecíolo, isto é,
com maiores valores de DRP.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

1

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

0

2
2

Elemento
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(D7)Esses dados evidenciam que as fêmeas
podem enviesar a paternidade de sua prole
mesmo após serem fecundadas por diversos
machos. (D16)Desse modo, podemos concluir
que processos seletivos antagônicos, como a
diferenciação na alocação de recurso e o
gradiente de dificuldades exercidos pelas fêmeas,
podem atuar de forma direcional em ambos os
sentidos, resultando na seleção de um caráter
médio na população. (D17)A evidência que
obtivemos de mecanismos pós copulatórios em
Clitoria fairchildiana sugerem que existem
processos gerais de seleção sexual que podem
atuar em quaisquer indivíduos que se reproduzem
sexuadamente.
(D1)Encontramos que a chance de não
fecundação aumenta na medida em que aumenta a
dificuldade de acesso aos óvulos.
(D6)Encontramos que óvulos mais acessíveis aos
gametas masculinos possuem maiores chances de
terem o embrião abortado. (D13)No entanto,
como observamos que os óvulos mais fecundados
são aqueles de fácil acesso para o gameta
masculino, aumentar o gradiente de dificuldade
de fecundação poderia resultar em uma baixa taxa
de fecundação para fêmeas. (D17)A evidência
que obtivemos de mecanismos pós copulatórios
em Clitoria fairchildiana sugerem que existem
processos gerais de seleção sexual que podem
atuar em quaisquer indivíduos que se reproduzem
sexuadamente.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

Versão intermediária
Sentença
(D17)Desse modo, podemos concluir que
fatores ambientais, populacionais e
intrínsecos aos organismos, como a
alocação diferencial de recurso, podem
atuar de forma direcional em sentidos
opostos, tanto em machos como em
fêmeas.

(D1)Encontramos que a chance de não
fecundação aumenta na medida em que
aumenta a dificuldade de acesso aos
óvulos. (D6)Após a fecundação,
encontramos que os óvulos mais
acessíveis aos gametas masculinos
possuíam maiores chances de serem
abortados.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

Versão final
Sentença
(D2)Isso corrobora a nossa hipótese de que o
óvulo de maior qualidade tem maior
probabilidade de não ser fecundado. (D7)Dessa
forma, corroboramos a nossa hipótese de que
óvulos fecundados por gametas de menor
qualidade têm maior probabilidade de serem
abortados. (D19)Finalmente, nossos dados
indicam que existem mecanismos de seleção
sexual pós-copulatorios atuando sobre vagens
de C. fairchildiana. (D23)Dessa forma, estes
mecanismos pós-copulatórios devem estar
moldando o tamanho das vagens ao longo do
tempo, reduzindo a frequência de ocorrência de
indivíduos que produzem vagens com tamanhos
extremos.
(D1)Encontramos que a chance de que o óvulo
não seja fecundado aumenta a medida que
aumenta a dificuldade de acesso dos grãos de
pólen aos óvulos. (D6)Apesar de óvulos mais
distantes do pecíolo terem maior probabilidade
de serem fecundados, encontramos que as
sementes formadas por esse óvulos possuem
maiores chances de serem abortadas.
(D19)Finalmente, nossos dados indicam que
existem mecanismos de seleção sexual póscopulatorios atuando sobre vagens de C.
fairchildiana.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

1
2

Explicação
alternativa

0

P2-G4
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Suporte da
Hipótese

Previsão

Suporte da
Previsão

Versão inicial
Sentença
(I13)Estimulados a estudar a manifestação dos
diferentes tipos de personalidade frente a
condições adversas, a pergunta que propomos
neste trabalho é: o comportamento de girinos
ousados e tímidos difere frente à mesma situação
de estresse?

(I15)Dado que (a) existe variação
comportamental entre indivíduos da espécie R.
Ornata (Costa & Nomura, 2014), (b) parte da
variação comportamental em R. ornata é
atribuída à existência de diferentes tipos de
personalidade (Costa & Nomura, 2014) e (c)
comportamentos determinados
predominantemente por personalidade
apresentam consistência em diferentes situações
(Dall et al., 2014), hipotetizamos que girinos
ousados exploram mais o ambiente frente a
situações de estresse quando comparados a
girinos tímidos.
(I15)Dado que (a) existe variação
comportamental entre indivíduos da espécie R.
Ornata (Costa & Nomura, 2014), (b) parte da
variação comportamental em R. ornata é
atribuída à existência de diferentes tipos de
personalidade (Costa & Nomura, 2014) e (c)
comportamentos determinados
predominantemente por personalidade
apresentam consistência em diferentes situações
(Dall et al., 2014), hipotetizamos que girinos
ousados exploram mais o ambiente frente a
situações de estresse quando comparados a
girinos tímidos.
(M15)As predições foram: (i) O número de
girinos ousados que mudam de recipiente é
maior que o número de girinos tímidos que
mudam de recipiente, e (ii) O tempo que girinos
ousados levam para mudar de recipiente é menor
que o tempo que girinos tímidos levam para
mudar de recipiente.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

Versão intermediária
Sentença
(I13)Com o objetivo de estudar a
manifestação dos diferentes tipos de
personalidade frente a condições adversas, a
pergunta que propomos neste trabalho é: o
comportamento de girinos ousados e tímidos
difere frente à mesma situação de estresse?

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

(I15)Sabendo que comportamentos atribuídos
à personalidade apresentam consistência em
diferentes situações e que girinos de R. ornata
ocorrem em riachos sujeitos a choque salino
devido à variação de maré (Dall et al., 2014),
hipotetizamos que girinos ousados exploram
mais o ambiente frente a situações de estresse
osmótico quando comparados a girinos
tímidos.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

2

(I15)Sabendo que comportamentos atribuídos
à personalidade apresentam consistência em
diferentes situações e que girinos de R. ornata
ocorrem em riachos sujeitos a choque salino
devido à variação de maré (Dall et al., 2014),
hipotetizamos que girinos ousados exploram
mais o ambiente frente a situações de estresse
osmótico quando comparados a girinos
tímidos.

Justifica a
hipótese

1

Variável
operacional

1

(M17)As predições foram: (i) o número de
girinos ousados que mudam de recipiente é
maior que o número de girinos tímidos que
mudam de recipiente, e (ii) o tempo que
girinos ousados levam para mudar de
recipiente é menor que o tempo que girinos
tímidos levam para mudar de recipiente.

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão

0

Justifica a
previsão

0

2
2

2
2

Versão final
Sentença
(I10)Este trabalho teve como objetivo estudar
o efeito de um eixo da personalidade na
exploração do ambiente em condições
adversas. (I11)A pergunta do nosso trabalho
foi: o comportamento de girinos exploradores
e sedentários difere frente à mesma situação
de estresse? (I12)Para responder essa
pergunta, estudamos girinos da espécie
Rhinella ornata (Anura: Bufonidae).
(I13)Dado que: (i) esses girinos vivem em
agregados e há variação comportamental
entre os indivíduos; (ii) há consistência no
comportamento exploratório em diferentes
situações (Costa & Nomura, 2014); e (iii)
estão em um ambiente constantemente sujeito
ao estresse salino devido a oscilação da maré,
testamos a hipótese de que girinos
exploradores exploram mais o ambiente
frente a situações de estresse osmótico
quando comparados a girinos sedentários.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

(I13)Dado que: (i) esses girinos vivem em
agregados e há variação comportamental
entre os indivíduos; (ii) há consistência no
comportamento exploratório em diferentes
situações (Costa & Nomura, 2014); e (iii)
estão em um ambiente constantemente sujeito
ao estresse salino devido a oscilação da maré,
testamos a hipótese de que girinos
exploradores exploram mais o ambiente
frente a situações de estresse osmótico
quando comparados a girinos sedentários.

Justifica a
hipótese

2

(M18)As predições foram: (i) o número de
girinos exploradores que mudam de
recipiente é maior que o número de girinos
sedentários que mudam de recipiente, e (ii) o
tempo que girinos exploradores levam para
mudar de recipiente é menor que o tempo que
girinos sedentários levam para mudar de
recipiente.

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão

0

2
2

Elemento
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(D1)As nossa hipótese foi refutada, indicando
que girinos ousados não exploram mais o
ambiente em situações de estresse quando
comparados a girinos tímidos. (D2)Assim,
girinos com personalidades diferentes se
comportam de forma semelhante em condições
adversas. (D3)Isso evidencia que a
personalidade, ainda que consistente em diversas
condições, pode não explicar sozinha o
comportamento de organismos.
(D1)As nossa hipótese foi refutada, indicando
que girinos ousados não exploram mais o
ambiente em situações de estresse quando
comparados a girinos tímidos.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

Versão intermediária
Sentença
(D1)As nossa hipótese foi refutada,
mostrando que girinos ousados não exploram
mais o ambiente em situações de estresse
quando comparados a girinos tímidos,
indicando que girinos com personalidades
diferentes se comportam de forma semelhante
em condições adversas. (D2)Isso evidencia
que a personalidade, mesmo que consistente
em diferentes contextos (Costa & Nomura,
2014), pode ter influência de outros fatores
sobre o comportamento de indivíduos sob
condições adversas.
(D1)As nossa hipótese foi refutada,
mostrando que girinos ousados não exploram
mais o ambiente em situações de estresse
quando comparados a girinos tímidos,
indicando que girinos com personalidades
diferentes se comportam de forma semelhante
em condições adversas.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

Versão final
Sentença
(D12)Concluímos que não há diferença
quanto à taxa de exploração dentro de uma
mesma população de girinos de R. ornata.

(D1)Nossa hipótese de que girinos
exploradores explorariam mais o ambiente
em situações de estresse foi refutada.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

P2-G5
Versão inicial
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa
Hipótese

Suporte da
Hipótese

Previsão

Suporte da
Previsão

Sentença

Versão intermediária
Índice
Clareza
Especificidade

Sentença
0
0

(I13)Dado que A. schaueriana apresenta glândulas
excretoras de sal nas folhas e que é uma planta de
manguezal exposta a um gradiente de salinidade,
esperamos que exista uma variação na expressão
da capacidade de excretar o sal frente aos
diferentes ambientes, sendo maior em áreas de
maior salinidade. (M7)Para testar se existe uma
estratégia para tolerar a exposição a ambientes
salinos, três variáveis de interesse foram
consideradas: o número de folhas por planta, a área
foliar e a densidade de glândulas secretoras.
(I13)Dado que A. schaueriana apresenta glândulas
excretoras de sal nas folhas e que é uma planta de
manguezal exposta a um gradiente de salinidade,
esperamos que exista uma variação na expressão
da capacidade de excretar o sal frente aos
diferentes ambientes, sendo maior em áreas de
maior salinidade.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

(M23)Espera-se que pelo menos uma das seguintes
relações seja encontrada: a densidade de glândulas
seja maior no ambiente com mais sal do que no
com menos sal; o número de folhas seja maior no
ambiente com mais sal do que no com menos sal e
que a area foliar seja ou maior no ambiente com
mais sal do que no com menos sal. (D1)Para que o
indivíduo consiga excretar o sal em excesso
presente no ambiente, esperávamos encontrar
maior de densidade de glândulas nas folhas ou
maior número de glândulas no indivíduo.

Versão final
Índice
Clareza
Especificidade

Sentença
0
0

(I12)Dado que há um gradiente salínico no
manguezal causado pela distância do mar e
que Avicennia schaueriana possui glândulas
excretoras de sal, espera-se que em ambientes
com maior salinidade a planta invista mais em
glândulas excretoras de sal do que em
ambientes com menor salinidade.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

2

(I12)Dado que há um gradiente salínico no
manguezal causado pela distância do mar e
que Avicennia schaueriana possui glândulas
excretoras de sal, espera-se que em ambientes
com maior salinidade a planta invista mais em
glândulas excretoras de sal do que em
ambientes com menor salinidade.

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

1

(M24)A previsão é que as plantas de A.
schaueriana tenham mais glândulas por
indivíduos em ambientes com maior salinidade
(perto do mar) do que em ambientes de menor
salinidade. (M25)Caso a previsão se confirme,
deveria poder ser explicada ao menos por
alguma das três estratégias alternativas para
aumentar a excreção de sal, a densidade de
glândulas por folha, a área foliar por
individuo, o número de folhas por indivíduo.

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

0

Justifica a
previsão

0

1
2

1
2

Índice
Clareza
Especificidade

0
0

(I13)Dado que há um gradiente salínico
no manguezal causado pela distância do
mar e que A. schaueriana possui glândulas
excretoras de sal, testamos a hipótese de
que haverá uma maior alocação de
recursos para excreção de sal em
indivíduos que ocupam ambientes com
maior salinidade do que em indivíduos
que ocupam ambientes com menor
salinidade.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

(I13)Dado que há um gradiente salínico
no manguezal causado pela distância do
mar e que A. schaueriana possui glândulas
excretoras de sal, testamos a hipótese de
que haverá uma maior alocação de
recursos para excreção de sal em
indivíduos que ocupam ambientes com
maior salinidade do que em indivíduos
que ocupam ambientes com menor
salinidade.
(M28)A previsão é que os indivíduos de
A. schaueriana tenham maior número total
de glândulas, densidade de glândulas por
folha, área foliar e números de folhas por
indivíduos em ambientes com maior
salinidade (perto do mar) do que em
ambientes de menor salinidade (longe do
mar).

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

0

1
2

Elemento
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(D3)Isso pode indicar que a densidade de
glândulas é uma característica canalizada, pois o
aumento em número de glândulas implicaria em
diminuição no número de estômatos, o que leva a
uma diminuição na capacidade fotossintética da
folha (Luttge, 1997). (D7)Futuras direções: nossos
resultados sugerem que na região de alta salinidade
as plantas respondem investindo mais na produção
vegetativa do que em áreas com menor salinidade.
(D11)Isso indica que a salinidade é determinante
na alocação de recursos sendo que há um custo
maior na área de maior concentração de salinidade
(área com maior número de folhas).
(D2)A densidade de glândulas presentes em folhas
de indivíduos no ambiente mais salgados e menos
salgados não diferiu. (D10)A plasticidade
fenotípica se expressa nesta espécie no número de
folhas, mas não na densidade de glândulas ou na
área foliar. (D7)Futuras direções: nossos resultados
sugerem que na região de alta salinidade as plantas
respondem investindo mais na produção vegetativa
do que em áreas com menor salinidade.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

1
2

Explicação
alternativa

0

Versão intermediária
Sentença
(D5)Dessa forma, é possível que exista uma
seleção estabilizadora na quantidade de
glândulas por área, em que a necessidade de
excretar o sal em excesso exerce uma força
para aumentar a quantidade de glândulas e a
necessidade de fazer fotossíntese exerce uma
força para diminuir a quantidade de glândulas
por área.

(D3)Uma possibilidade de aumentar o número
total de glândulas nos indivíduos é aumentar a
quantidade de glândulas por área de folha, o
que não foi encontrado entre os ambientes.
(D6)Das outras duas possibilidades de
aumentar o número total de glândulas por
indivíduo, a área das folhas entre os ambientes
não foi diferente, entretanto, o número total de
folhas por indivíduo foi diferente.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

Versão final
Sentença
(D3)Portanto, a plasticidade fenotípica
está expressa na quantidade total de folhas
dos indivíduos.

(D1)No presente estudo, encontramos que
a alocação de recursos para excreção de
sal em A. schaueriana é influenciada pela
salinidade do solo, de modo que quanto
maior a salinidade, maior o número total
de glândulas excretoras por indivíduo.
(D2)Não houve diferença na quantidade
de glândulas por folha e no tamanho da
folha entre os ambientes de maior e menor
salinidade.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

P2-G11
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa
Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I21)Nesse trabalho procuramos entender como
a complexidade do ambiente influencia o
padrão de distribuição de machos mais
conspícuos de uma espécie de caranguejo do
gênero Uca.
(I22)Esperamos que se a pressão seletiva das
fêmeas for maior do que a de predação,
encontraremos mais machos conspícuos em
locais de baixa complexidade estrutural da
vegetação. (I23)Porém, se a pressão de
predação se sobrepuser à pressão seletiva das
fêmeas, encontraremos mais machos
conspícuos em locais de maior complexidade.
(D1)Esperávamos que se a pressão seletiva das
fêmeas fosse maior do que a de predação,
deveríamos encontrar mais machos conspícuos
em locais de baixa complexidade vegetal.
(D2)Porém, se a pressão de predação se
sobrepusesse à pressão seletiva das fêmeas,
esperávamos encontrar mais machos
conspícuos em locais de maior complexidade
vegetal.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Suporte da
Hipótese
Previsão

Justifica a
hipótese
Variável
operacional

0

Suporte da
Previsão

Justifica a
previsão

0

2
2

0

Versão intermediária
Sentença
(I23)Nesse trabalho procuramos entender
como a complexidade do ambiente influencia o
padrão de distribuição de machos mais
conspícuos de uma espécie de caranguejo do
gênero Uca.
(I24)Se encontrarmos mais machos conspícuos
em ambientes de maior complexidade vegetal,
é possível que o ambiente esteja sofrendo
maior influência da predação do que da
seleção exercida pelas fêmeas na escolha dos
machos. (I25)Por outro lado, se encontrarmos
mais machos conspícuos em ambientes de
menor complexidade vegetal, é possível que o
ambiente esteja sofrendo maior influência da
pressão seletiva exercida pelas fêmeas na
escolha dos machos do que da pressão de
predação.

(M22)Esperamos que se houver mais tocas
maiores em ambientes com maior densidade
vegetal, é possível que o ambiente esteja
sofrendo maior influência da predação do que
da seleção exercida pelas fêmeas na escolha
dos machos. (M23)Por outro lado, se houver
mais tocas maiores em ambientes com menor
densidade vegetal, é possível que o ambiente
esteja sofrendo maior influência da pressão
seletiva exercida pelas fêmeas na escolha dos
machos do que da pressão de predação.
(M12)Segundo Borges et al. (2007), a área de
entrada da toca de Uca sp. está correlacionada
com o tamanho de cada indivíduo.
(M13)Assim, utilizamos a área da entrada da
toca para inferir a conspicuidade dos
indivíduos de Uca sp.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Versão final
Sentença
(I15)Nesse trabalho procuramos entender
como a complexidade do ambiente influencia
o padrão de distribuição de machos mais
conspícuos de uma espécie de caranguejo do
gênero Uca.
(I16)Se a pressão seletiva exercida pelas
fêmeas na escolha dos machos for maior do
que a pressão de predação, esperamos
encontrar mais machos conspícuos em locais
de baixa complexidade estrutural da
vegetação. (I17)Porém, se a pressão de
predação for maior do que a pressão seletiva
exercida pelas fêmeas na escolha dos machos,
esperamos encontrar mais machos conspícuos
em locais de maior complexidade.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese
Variável
operacional

0
2

(M22)Esperamos que se a pressão exercida
pelas fêmeas na escolha dos machos for maior
do que a pressão de predação, encontraremos
mais tocas maiores em locais com menor
densidade de vegetação. (M23)Porém, se a
pressão de predação for maior do que a
pressão seletiva exercida pelas fêmeas na
escolha dos machos, encontraremos mais
tocas maiores em locais com maior densidade
de vegetação.

Justifica a
previsão

1

(M11)Segundo Borges et al. (2007), a área de
entrada da toca de Uca sp. está correlacionada
com o tamanho do construtor da toca.
(M12)Como o tamanho do construtor da toca
está correlacionado ao tamanho da quela,
utilizamos a área da entrada da toca para
inferir a conspicuidade dos indivíduos de Uca
sp.

2
2

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese
Variável
operacional

0

Justifica a
previsão

1

2
2

2

Elemento
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(D6)Como machos mais conspícuos são mais
visíveis para aves predadoras (Christy, 2007),
podemos inferir que a pressão de predação
esteja atuando principalmente sobre os machos
mais conspícuos em ambos os ambientes.
(D18)Isso pode ser explicado pelo cenário de
predação mais intensa sobre os machos mais
conspícuos.

(D3)Encontramos que a quantidade de machos
mais conspícuos não diferiu entre os ambientes
de alta e baixa complexidade vegetal.
(D4)Contudo, a frequência de machos menos
conspícuos foi maior do que a distribuição de
machos mais conspícuos. (D17)Não há
diferença no uso dos ambientes com maior e
menor complexidade vegetal pelos machos
mais conspícuos.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

Versão intermediária
Sentença
(D1)Não encontramos diferença entre a
quantidade de machos mais conspícuos entre
os ambientes de alta e baixa complexidade
vegetal, ou seja, nenhuma das nossas hipóteses
foi corroborada. (D13)Como não houve
diferença na distribuição de machos
conspícuos em ambientes com maior e menor
complexidade vegetal, podemos assumir que
tanto a pressão de predação quanto a de
seleção sexual atuam de igual forma em ambos
os ambientes.
Não encontramos diferença entre a quantidade
de machos mais conspícuos entre os ambientes
de alta e baixa complexidade vegetal, ou seja,
nenhuma das nossas hipóteses foi corroborada.
Como não houve diferença na distribuição de
machos conspícuos em ambientes com maior e
menor complexidade vegetal, podemos
assumir que tanto a pressão de predação
quanto a de seleção sexual atuam de igual
forma em ambos os ambientes.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

Versão final
Sentença
(D1)Não encontramos diferença na
quantidade de machos mais conspícuos entre
os ambientes de alta e baixa complexidade
vegetal, ou seja, nenhuma das nossas
hipóteses foi corroborada. (D12)Como não
houve diferença na distribuição de machos
conspícuos em ambientes com maior e menor
complexidade vegetal, podemos supor que
machos mais conspícuos estejam utilizando
estratégias diferentes para atrair fêmeas e se
refugiar dos predadores em cada tipo de
ambiente.
(D1)Não encontramos diferença na
quantidade de machos mais conspícuos entre
os ambientes de alta e baixa complexidade
vegetal, ou seja, nenhuma das nossas
hipóteses foi corroborada. (D12)Como não
houve diferença na distribuição de machos
conspícuos em ambientes com maior e menor
complexidade vegetal, podemos supor que
machos mais conspícuos estejam utilizando
estratégias diferentes para atrair fêmeas e se
refugiar dos predadores em cada tipo de
ambiente.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

P2-G12
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa
Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I20)O objetivo de nosso trabalho é investigar
como a qualidade das fêmeas influencia a
escolha de parceiros sexuais pelos machos,
utilizando como modelo Plecia sp. (Bibionidae).
(I21)Dado que a qualidade das fêmeas varia na
população e que os machos buscam maximizar
seu sucesso reprodutivo, nossa hipótese é que
machos escolhem fêmeas de maior fecundidade.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2
2
2

Suporte da
Hipótese

(I21)Dado que a qualidade das fêmeas varia na
população e que os machos buscam maximizar
seu sucesso reprodutivo, nossa hipótese é que
machos escolhem fêmeas de maior fecundidade.

Justifica a
hipótese

2

Previsão

(M14)Para saber se a distribuição de tamanhos
das fêmeas copuladas era deslocada para valores
maiores, ou seja, se as fêmeas copuladas eram
sobre-representadas entre as fêmeas com maior
abdômen, calculamos o qui-quadrado (estatística
de interesse).

Variável
operacional

2

Suporte da
Previsão

(M9)Quanto maior o abdômen, maior a
quantidade de ovos que uma fêmea pode
produzir. (M10)Portanto, o tamanho do
abdômen é um bom indicativo para a
fecundidade da fêmea.
(D1)As frequências relativas de fêmeas
copuladas e não copuladas apresentam uma
forte tendência de equilíbrio para qualquer
classe indicadora de fecundidade, de onde
inferimos não somente que machos não
selecionam preferencialmente as fêmeas mais
fecundas, mas também que todas as classes de
fecundidade copulam com frequências similares.
(D10)Nossos dados mostram que a frequência
relativa de fêmeas copuladas praticamente não
varia ao longo de diferentes categorias de
tamanho, padrão que reflete a proporção de
fêmeas copuladas da população como um todo.
(D11)Então, as evidências refutam que o
mecanismo por trás desse padrão surja da
combinação da possível preferência de machos
por fêmeas de maior qualidade e de uma forte
competição entre machos, embora existam
outros mecanismos a partir do qual o mesmo
padrão pode ser gerado (Crespi, 1989).

Justifica a
previsão

1

Explicação

2

Conclusão

Versão intermediária
Sentença
(I21)O objetivo de nosso trabalho é investigar
se machos escolhem copular com fêmeas de
acordo com a sua qualidade, utilizando como
modelo Plecia sp. (Bibionidae).
(I22)Dado que os machos vivem pouco e
buscam maximizar seu sucesso reprodutivo
copulando com fêmeas de maior qualidade,
nossa hipótese é que machos de Plecia sp.
escolhem fêmeas de maior fecundidade.
(I22)Dado que os machos vivem pouco e
buscam maximizar seu sucesso reprodutivo
copulando com fêmeas de maior qualidade,
nossa hipótese é que machos de Plecia sp.
escolhem fêmeas de maior fecundidade.
(M12)Para saber se as fêmeas copuladas eram
sobre-representadas entre as fêmeas com
maior abdômen, nós verificamos se havia
diferença na distribuição de fêmeas copuladas
observada nas diferentes classes de tamanho
em relação à distribuição esperada em um
cenário nulo.
(M8)De forma geral, as medidas do abdômen
de fêmeas de artrópodes são consideradas
bons indicativos de fecundidade
(Bonduriansky, 2001).
(D2)Podemos inferir, portanto, que não
somente os machos não preferem as fêmeas
mais fecundas, mas também que as fêmeas
pertencentes a cada classe de fecundidade
copulam com frequências similares.
(D3)Portanto, não há indícios de que machos
optem por acasalar com fêmeas de maior
qualidade e a frequência relativa de fêmeas
copuladas em cada classe reflete o padrão de
fêmeas copuladas na população como um
todo. (D20)Nosso estudo mostra que a
variação de qualidade das fêmeas não gera
padrões onde fêmeas de maior qualidade
copulam mais que outras. (D21)Pelo
contrário, aparentemente fêmeas de diferentes
tamanhos copulam com a mesma frequência.

Índice
Clareza
Especificidade

1
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

1

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

1

Explicação

2

2
2

Versão final
Sentença
(I21)O objetivo de nosso trabalho é investigar
se machos escolhem copular com fêmeas de
acordo com a sua qualidade, utilizando como
modelo Plecia sp. (Bibionidae).
(I22)Dado que os machos vivem pouco e que
há variação na qualidade das fêmeas, nossa
hipótese é que machos de Plecia sp. buscam
otimizar seu sucesso reprodutivo copulando
com fêmeas de maior qualidade.
(I22)Dado que os machos vivem pouco e que
há variação na qualidade das fêmeas, nossa
hipótese é que machos de Plecia sp. buscam
otimizar seu sucesso reprodutivo copulando
com fêmeas de maior qualidade.
(M12)Para saber se as fêmeas copuladas eram
sobre-representadas entre as fêmeas com
maior abdômen, nós verificamos se a
frequência de fêmeas copuladas observada era
maior do que a esperada ao acaso nas maiores
classes de tamanho.

Índice
Clareza
Especificidade

1
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

2

(M8)De forma geral, as medidas do abdômen
de fêmeas de artrópodes são consideradas
bons indicativos de fecundidade
(Bonduriansky, 2001).

Justifica a
previsão

1

(D2)Podemos inferir, portanto, que os machos
não preferem as fêmeas de maior qualidade,
já que as fêmeas pertencentes a cada classe de
tamanho copulam com frequências similares.
(D3)Portanto, não há indícios de que machos
optem por acasalar com fêmeas de maior
qualidade. (D4)A frequência relativa de
fêmeas copuladas, portanto, reflete a
quantidade relativa de fêmeas em cada classe
de tamanho na população como um todo.
(D26)Nosso estudo mostra que a distribuição
de tamanho de abdômen de fêmeas que
copulam não difere da distribuição para a
população como um todo.

Explicação

2

2
2

Elemento
Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(D1)As frequências relativas de fêmeas
copuladas e não copuladas apresentam uma
forte tendência de equilíbrio para qualquer
classe indicadora de fecundidade, de onde
inferimos não somente que machos não
selecionam preferencialmente as fêmeas mais
fecundas, mas também que todas as classes de
fecundidade copulam com frequências similares.
(D10)Nossos dados mostram que a frequência
relativa de fêmeas copuladas praticamente não
varia ao longo de diferentes categorias de
tamanho, padrão que reflete a proporção de
fêmeas copuladas da população como um todo.
(D11)Então, as evidências refutam que o
mecanismo por trás desse padrão surja da
combinação da possível preferência de machos
por fêmeas de maior qualidade e de uma forte
competição entre machos, embora existam
outros mecanismos a partir do qual o mesmo
padrão pode ser gerado (Crespi, 1989).

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
1
2

0

Versão intermediária
Sentença
(D1)Em cada classe de área de abdômen as
frequências relativas de fêmeas copuladas se
aproximaram de 50%.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
2
1

0

Versão final
Sentença
(D1)Em cada classe de área de abdômen as
frequências relativas de fêmeas copuladas se
aproximaram de 50% das fêmeas totais.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
2
1

0

P2-G13
Elemento
Pergunta de
Pesquisa

Hipótese

Versão inicial
Sentença
Índice
(I11)Nosso objetivo é
Clareza
verificar como a visão dos
Especificidade
machos de Plecia sp.
(Diptera: Bibionidae)
influencia a sua chance de
cópula.
Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Suporte da
Hipótese

Justifica a
hipótese

Previsão
Suporte da
Previsão
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Contraargumento

(I12)Nós hipotetizamos
que machos dessa espécie
com visão de melhor
qualidade possuem maior
chance de copular.

2
2

(D1)Não encontramos
evidências que uma
melhor qualidade da visão
de machos aumente as
suas chances de acasalar.
(D1)Não encontramos
evidências que uma
melhor qualidade da visão
de machos aumente as
suas chances de acasalar.

Versão intermediária
Sentença
Índice
(I18)Dado que olhos maiores
Clareza
comportam mais omatídeos e, por
Especificidade
conseguinte, possuem melhor qualidade
visual, nosso objetivo é verificar como
a qualidade da visão dos machos de
Plecia sp. (Diptera: Bibionidae)
influencia a sua chance de cópula.
Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

0

Justifica a
hipótese

0

Variável
operacional

0

Variável
operacional

0

Justifica a
previsão
Explicação

0

Justifica a
previsão
Explicação

0

Evidência
Magnitude

1
2

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

Explicação
alternativa

0

2
2

2

(I19)Nossa hipótese é que machos com
melhor qualidade de visão possuem
maior chance de copular.

2
2

(D1)Não encontramos evidências que
uma melhor qualidade da visão de
machos aumente as suas chances de
acasalar. (D14)Assim, concluímos que
a qualidade visual não influencia a
chance de cópula dos machos.
(D1)Não encontramos evidências de
que uma melhor qualidade da visão de
machos aumente as suas chances de
acasalar.

2
2

2

Versão final
Sentença
(I15)Dado que olhos maiores comportam mais omatídeos e, por
conseguinte, aumenta a qualidade da visão (Michael & Chittka, 2013),
nosso objetivo é investigar como a qualidade da visão dos machos de
Plecia sp. (Diptera: Bibionidae) influencia a sua chance de
cópula.(D1)Nesse trabalho, avaliamos se a qualidade da visão dos
machos de moscas da família Bibionidae influencia a chance de cópula
por meio da comparação da largura dos olhos de machos que foram
encontrados copulando ou não copulando.
(I16)Nossa hipótese é que machos com melhor qualidade de visão
possuem maior chance de copular, pois detectariam mais rapidamente as
fêmeas.
(I16)Nossa hipótese é que machos com melhor qualidade de visão
possuem maior chance de copular, pois detectariam mais rapidamente as
fêmeas.
(M14)Esperamos que a distribuição de frequência de machos
encontrados copulando seja deslocada para valores maiores da
distribuição de largura dos olhos de todos os machos.
(D2)O grupo dos machos que foram encontrados copulando não
apresentou tamanho dos olhos maiores do que da população total,
demonstrando que uma melhor qualidade da visão de machos não
aumenta suas chances de acasalar. (D13)Assim, concluímos que a
qualidade de visão não influencia na chance de cópula dos machos em
Plecia sp..
(D2)O grupo dos machos que foram encontrados copulando não
apresentou tamanho dos olhos maiores do que da população total,
demonstrando que uma melhor qualidade da visão de machos não
aumenta suas chances de acasalar.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

1

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

2
2

2

P2-G14
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa
Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I15)O objetivo do nosso trabalho foi
analisar como a diferença na qualidade de
recursos entre Cecropia glaziovi e Cecropia
pachystaquyae regula a proteção que essas
plantas recebem das formigas.
(I17)Nossa hipóteses são que indivíduos de
C. glaziovi oferecem (1) recursos
alimentares e (2) sítios de nidificação de
melhor qualidade quando comparados com
C. pachystaquya. (D2)Não obtivemos
evidências para a nossa segunda hipótese de
que há uma diferença da qualidade dos sítios
de nidificação entre as duas espécies de
Cecropia sp.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2
2
2

Suporte da
Hipótese

(I16)Dado que indivíduos de C. glaziovi são
encontradas mais frequentemente associadas
com formigas Azteca sp., e que nessa planta
as formigas exibem maior agressividade.

Justifica a
hipótese

2

Previsão

(M6)Nossa previsão para a primeira hipótese
é que a espécie Cecropia glaziovi deve
possuir um maior de número de corpúsculos
müllerianos. (M9)A previsão para nossa
segunda hipótese é que Cecropia glaziovi
deve possuir a parede do meristema apical
menos espessa, pois meristemas menos
espessos oferecem um menor custo no
estabelecimento da colônia.

Variável
operacional

2

Suporte da
Previsão

(M9)A previsão para nossa segunda hipótese
é que Cecropia glaziovi deve possuir a
parede do meristema apical menos espessa,
pois meristemas menos espessos oferecem
um menor custo no estabelecimento da
colônia.

Justifica a
previsão

1

Versão intermediária
Sentença
(I21)O objetivo do nosso trabalho foi
analisar como a diferença de proteção
provida por formigas pode estar relacionada
com a qualidade dos recursos produzidos
por C. glaziovi e C. pachystachya.
(I22)Dado que indivíduos de C. glaziovi são
encontradas mais frequentemente
associadas com formigas Azteca e que,
nessa planta, as formigas exibem
comportamentos mais defensivos, nossas
hipóteses são que indivíduos de C. glaziovi
oferecem (1) recursos alimentares em maior
quantidade e (2) menor custo de
estabelecimento da colônia, quando
comparados com C. pachystachya.
(I22)Dado que indivíduos de C. glaziovi são
encontradas mais frequentemente
associadas com formigas Azteca e que,
nessa planta, as formigas exibem
comportamentos mais defensivos, nossas
hipóteses são que indivíduos de C. glaziovi
oferecem (1) recursos alimentares em maior
quantidade e (2) menor custo de
estabelecimento da colônia, quando
comparados com C. pachystachya.
(M5)Nossa previsão para a primeira
hipótese é que a espécie C. glaziovi deve
possuir um maior de número de corpúsculos
müllerianos. (M10)A previsão para nossa
segunda hipótese é que C. glaziovi deve
possuir a parede do meristema apical menos
espessa do que C. pachystachya, pois
meristemas menos espessos devem oferecer
um menor custo no estabelecimento da
colônia.
(M10)A previsão para nossa segunda
hipótese é que C. glaziovi deve possuir a
parede do meristema apical menos espessa
do que C. pachystachya, pois meristemas
menos espessos devem oferecer um menor
custo no estabelecimento da colônia.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

Versão final
Sentença
(I20)O objetivo do nosso trabalho foi analisar como
a diferença de proteção provida por formigas pode
estar relacionada com a qualidade das recompensas
produzidas por C. glaziovi e C. pachystachya.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

(I21)Dado que indivíduos de C. glaziovi são
encontrados mais frequentemente associadas com
formigas Azteca e que, nessa planta, as formigas
exibem comportamentos mais defensivos, nossas
hipóteses são que indivíduos de C. glaziovi
oferecem (1) recursos alimentares em maior
quantidade e (2) menor custo de estabelecimento da
colônia, quando comparados com C. pachystachya.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

2

(I21)Dado que indivíduos de C. glaziovi são
encontrados mais frequentemente associadas com
formigas Azteca e que, nessa planta, as formigas
exibem comportamentos mais defensivos, nossas
hipóteses são que indivíduos de C. glaziovi
oferecem (1) recursos alimentares em maior
quantidade e (2) menor custo de estabelecimento da
colônia, quando comparados com C. pachystachya.

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

2

(M5)Nossa previsão para a primeira hipótese é que
C. glaziovi deve possuir um maior de número de
corpúsculos müllerianos em comparação a C.
pachystachya. (M6)A previsão para nossa segunda
hipótese é que C. glaziovi deve possuir a parede do
meristema apical menos espessa do que C.
pachystachya.

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

1

Justifica a
previsão

0

2
2

2
2

Elemento
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(D3)Nossos dados mostram que o
oferecimento do recurso alimentar e
agressividade de defesa estão aumentando
juntos. (D5)O que sugere que a facilidade de
nidificação não é um fator que limita a força
da interação entre Azteca sp. e Cecropia sp.
(D16)Concluímos que a qualidade do recurso
oferecido, de fato, regula o serviço prestado,
e que determinados recursos podem ser mais
importantes que outros. (D17)Nosso trabalho
vai de encontro com a idéia de que o
mutualismo é uma interação condicional.
(D18)Nesse sistema de estudo conseguimos
relacionar que a espécie de Cecropia mais
vulnerável ao parasitismo (Mello, 2012) é
justamente aquela que produz menor
recompensa para as formigas.
(D1)Corroboramos a nossa primeira hipótese
de que os indivíduos de C. glaziovi oferecem
um recurso alimentar de melhor qualidade
para os seus parceiros mutualistas, quando
comparados com C. pachystachya. (D2)Não
obtivemos evidências para a nossa segunda
hipótese de que há uma diferença da
qualidade dos sítios de nidificação entre as
duas espécies de Cecropia sp. (D3)Nossos
dados mostram que o oferecimento do
recurso alimentar e agressividade de defesa
estão aumentando juntos. (D4)Este mesmo
padrão não foi observado para a relação
facilidade de nidificação por parte da planta,
e agressividade de defesa por parte da
formiga.

Índice
Explicação
2

Evidência
Magnitude

1
2

Explicação
alternativa

0

Versão intermediária
Sentença
(D3)Encontramos também que não há
diferença no acesso ao sítio de nidificação
entre as duas espécies de Cecropia, ou seja,
esse fator não parece ser limitante para a
interação mutualista entre Azteca e
Cecropia. (D4)Acreditamos que nessa
interação o recurso alimentar é mais
importante que o acesso ao sítio de
nidificação. (D15)Concluímos que o acesso
ao sítio de nidificação em Cecropia não
interfere na proteção por formigas Azteca.
(D16)Por outro lado, a quantidade dos
recursos alimentares oferecidos por
Cecropia, de fato, modula o serviço de
proteção prestado pelas formigas.
(D1)Encontramos que C. glaziovi oferece
uma maior quantidade de recursos
alimentares para seus parceiros mutualistas,
quando comparados com C. pachystachya.
(D3)Encontramos também que não há
diferença no acesso ao sítio de nidificação
entre as duas espécies de Cecropia, ou seja,
esse fator não parece ser limitante para a
interação mutualista entre Azteca e
Cecropia.

Índice
Explicação
2

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

Versão final
Sentença
(D2)Nossos dados mostram que o oferecimento do
recurso alimentar e agressividade de defesa estão
aumentando juntos (Fadil, 2013). (D3)Encontramos
que não há diferença na facilidade de acesso ao
sítio de nidificação entre as duas espécies de
Cecropia, ou seja, esse fator de forma geral não
parece limitar a interação mutualista entre Azteca e
Cecropia. (D16)Concluímos que a facilidade de
acesso aos sítios de nidificação não é um fator que
interfere para um comportamento de defesa
diferencial das formigas nas espécies de Cecropia.
(D17)Por outro lado, a quantidade de recompensa
em forma de alimento oferecida por Cecropia,
modula o serviço de proteção prestado pelas
formigas.
(D1)Encontramos que C. glaziovi oferece uma
maior quantidade de recompensa para seus
parceiros mutualistas, quando comparado com C.
pachystachya.(D2)Nossos dados mostram que o
oferecimento do recurso alimentar e agressividade
de defesa estão aumentando juntos (Fadil, 2013).
(D3)Encontramos que não há diferença na
facilidade de acesso ao sítio de nidificação entre as
duas espécies de Cecropia, ou seja, esse fator de
forma geral não parece limitar a interação
mutualista entre Azteca e Cecropia.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

1
2

Explicação
alternativa

0

P2-G15
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa
Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I13)Com isso, o objetivo desse trabalho
foi investigar como o aumento da
fragmentação influencia a estabilidade
de um sistema de girinos e seus
recursos.
(I15)Nós testamos a hipótese de que
quanto maior a fragmentação, maior a
estabilidade do sistema consumidorrecurso.
(I14)Supomos que: (i) o espaço não
afeta o recurso, mas sim a taxa de
encontro do consumidor com o recurso,
(ii) o consumidor é voraz (i.e., não fica
saciado e consome o recurso assim que
o encontra) e (iii) um indivíduo não
influencia a taxa de encontro com
recurso de outro indivíduo.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade
Justifica a
hipótese

2

Previsão

Variável
operacional

0

Suporte da
Previsão
Conclusão

Justifica a
previsão
Explicação

0

Suporte da
Hipótese

(D1)Nossos resultados não indicaram
um aumento na persistência do recurso
em situação de maior
compartimentalização do espaço,
evidenciando que a estabilidade do
sistema onde há maior fragmentação
pode estar relacionada a outros
mecanismos que modulam as taxas de
encontro entre consumidor-recurso.

2
2
1

2

Versão intermediária
Sentença
(I16)Com isso, o objetivo deste trabalho foi
investigar como o aumento da fragmentação
influencia a estabilidade de um sistema de girinos e
seus recursos.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

(I17)Isso exposto, nós testamos a hipótese de que
quanto maior a fragmentação, maior a estabilidade
do sistema consumidor-recurso.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade
Justifica a
hipótese

2

(D5)Nós esperávamos uma persistência de recurso
maior no ambiente mais fragmentado, uma vez que
as barreiras dificultariam a taxa de encontro do
consumidor com o recurso.

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão
Explicação

0

(D1)Nossos resultados não indicaram um aumento
na persistência do recurso ao longo de um gradiente
de compartimentalização do espaço, ou seja, a
estabilidade do sistema não foi influenciada pela
maior fragmentação

2
2
0

2

Versão final
Sentença
(M1)Para testar o efeito da fragmentação sobre
as interações consumidor-recurso, criamos
ambientes artificiais com distintos níveis de
fragmentação.

Índice
Clareza
Especificidade

2
1

(I18)Nós testamos a hipótese de que quanto
maior a fragmentação, maior a estabilidade do
sistema consumidor-recurso.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade
Justifica a
hipótese

2

(M13)Como queríamos avaliar se o consumidor
era capaz de depletar todo o recurso disponível
antes desse recurso se renovar, consideramos
que o intervalo de cinco minutos seria adequado
para representar uma fração de tempo, na qual
não há reposição do recurso nem do
consumidor, e ao mesmo tempo permitisse que
os recursos fossem esgotados. (D6)Nós
esperávamos uma persistência de recurso maior
no ambiente mais fragmentado, uma vez que as
barreiras dificultariam a taxa de encontro do
consumidor com o recurso.

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão
Explicação

0

(D1)Nossos resultados indicam que a
fragmentação não incrementou
significativamente a estabilidade dos sistemas.

2
2
0

2

Elemento
Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(D1)Nossos resultados não indicaram
um aumento na persistência do recurso
em situação de maior
compartimentalização do espaço,
evidenciando que a estabilidade do
sistema onde há maior fragmentação
pode estar relacionada a outros
mecanismos que modulam as taxas de
encontro entre consumidor-recurso.
(D12)A utilização de um intervalo de
tempo curto, apresenta uma fração
estática das dinâmicas populacionais,
correspondendo a apenas uma geração,
situação onde não haveria reposição dos
recursos.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
1
2

0

Versão intermediária
Sentença
(D1)Nossos resultados não indicaram um aumento
na persistência do recurso ao longo de um gradiente
de compartimentalização do espaço, ou seja, a
estabilidade do sistema não foi influenciada pela
maior fragmentação

(D12)Contudo encontramos que, exceto por uma
observação no nível com baixa fragmentação, o
cenário experimental foi muito estável, uma vez
que o recurso persistiu em todos os ambientes de
modo que uma explicação mais coerente seria
alcançada em termos da quantidade de recurso
disponível. (D15)O intervalo de tempo utilizado em
nosso experimento foi curto e representaria apenas
uma geração, situação na qual não haveria
reposição dos recursos, porém mesmo sob essas
condições o sistema no geral foi estável (i.e. as duas
populações, de recurso e consumidor, persistiram).

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
1
2

1

Versão final
Sentença
(D1)Nossos resultados indicam que a
fragmentação não incrementou
significativamente a estabilidade dos sistemas.

(D10)Uma vez que o recurso persistiu em todos
os sistemas, os três tratamentos foram estáveis e
uma explicação coerente estaria relacionada à
quantidade de recurso disponível. (D14)O
intervalo de tempo utilizado em nosso
experimento foi curto e representaria apenas
uma geração, situação na qual não haveria
reposição dos recursos, porém mesmo sob essas
condições o sistema no geral foi estável (i.e., as
duas populações, de recurso e consumidor,
persistiram).

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
1
2

1

P3-G6
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa
Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I14)O objetivo deste trabalho foi verificar
qual a relação entre o tamanho do
armamento sexual e a resposta do sistema
imunológico em L. xanthopus.
(I15)Dado que machos com fórceps maiores
têm vantagem no acesso à fêmea e
considerando que o mecanismo fisiológico
que desencadeia a resposta imunológica é o
mesmo entre os indivíduos desta espécie,
nossas hipóteses são: (i) Se houver
limitação de recurso, há uma demanda
conflitante entre o tamanho do armamento e
a resposta imunológica; (ii) Se não houver
restrição de recurso, há uma correlação
positiva entre o tamanho do armamento e a
resposta imunológica.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2
2
2

Versão intermediária
Sentença
(I14)O objetivo deste trabalho foi verificar
qual a relação entre o tamanho do armamento
sexual e a resposta do sistema imunológico
em machos de L. xanthopus.
(I15)Dado que machos com fórceps maiores
têm vantagem na disputa por fêmeas
(Radesäter & Halldórsdóttir, 1993 apud
Hernandez, 2015) e dado que a alocação de
recursos para o tamanho do armamento está
relacionada com a alocação de recursos para o
sistema imunológico, elaboramos duas
hipóteses excludentes: (i) Há uma demanda
conflitante entre o tamanho do armamento e a
resposta imunológica; e (ii) Há uma relação
positiva entre o tamanho do armamento e a
resposta imunológica.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2
2
2

Suporte da
Hipótese

(I15)Dado que machos com fórceps maiores
têm vantagem no acesso à fêmea e
considerando que o mecanismo fisiológico
que desencadeia a resposta imunológica é o
mesmo entre os indivíduos desta espécie,
nossas hipóteses são: (i) Se houver
limitação de recurso, há uma demanda
conflitante entre o tamanho do armamento e
a resposta imunológica; (ii) Se não houver
restrição de recurso, há uma correlação
positiva entre o tamanho do armamento e a
resposta imunológica.

Justifica a
hipótese

1

(I15)Dado que machos com fórceps maiores
têm vantagem na disputa por fêmeas
(Radesäter & Halldórsdóttir, 1993 apud
Hernandez, 2015) e dado que a alocação de
recursos para o tamanho do armamento está
relacionada com a alocação de recursos para o
sistema imunológico, elaboramos duas
hipóteses excludentes: (i) Há uma demanda
conflitante entre o tamanho do armamento e a
resposta imunológica; e (ii) Há uma relação
positiva entre o tamanho do armamento e a
resposta imunológica.

Justifica a
hipótese

2

Previsão

(M15)Nossas previsões eram que (i) o TRA
seria inversamente relacionado à proporção
de pigmentação ou que (ii) o TRA seria
diretamente relacionado à proporção de
pigmentação.

Variável
operacional

2

(M19)Nossas previsões eram que (i) o TRA
estaria negativamente relacionado à proporção
de pigmentação ou que (ii) o TRA estaria
positivamente relacionado à proporção de
pigmentação.

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

0

Justifica a
previsão

0

Suporte da
Previsão

Versão final
Sentença
(I16)O objetivo deste trabalho foi investigar qual
a relação entre o tamanho do armamento sexual e
a resposta do sistema imunológico em machos de
L. xanthopus.
(I17)Dado que (a) machos com fórceps maiores
têm vantagem na disputa com outros machos por
fêmeas (Radesäter & Halldórsdóttir, 1993 apud
García-Hernandez, 2015); e (b) hormônios de
crescimento em insetos apresentam efeito tanto
em atributos sexuais, quanto na imunossupressão
(veja referências em Rantala, 2007), indicando
uma via comum entre crescimento e resposta
imune, elaboramos duas hipóteses excludentes: (i)
Há uma demanda conflitante entre o tamanho do
armamento e a resposta imunológica; e (ii) Há
uma relação positiva entre o tamanho do
armamento e a resposta imunológica.
(I16)Dado que (a) machos com fórceps maiores
têm vantagem na disputa com outros machos por
fêmeas (Radesäter & Halldórsdóttir, 1993 apud
García-Hernandez, 2015); e (b) hormônios de
crescimento em insetos apresentam efeito tanto
em atributos sexuais, quanto na imunossupressão
(veja referências em Rantala, 2007), indicando
uma via comum entre crescimento e resposta
imune, elaboramos duas hipóteses excludentes: (i)
Há uma demanda conflitante entre o tamanho do
armamento e a resposta imunológica; e (ii) Há
uma relação positiva entre o tamanho do
armamento e a resposta imunológica.
(M18)Nossas previsões eram que (i) o TRA
estaria negativamente relacionado à proporção de
pigmentação ou que (ii) o TRA estaria
positivamente relacionado à proporção de
pigmentação.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

0

2
2

Elemento
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(D2)Assim, não obtivemos evidências de
que exista relação entre essas variáveis.
(D15)Com base neste estudo podemos
concluir que não existe evidência de relação
entre o tamanho do atributo sexual e a
resposta imunológica. (D16)O tempo de
resposta do tamanho do atributo sexual à
váriáveis relativas à história de vida é
diferente do tempo de resposta do sistema
imunológico.

(D1)O modelo de regressão linear
evidenciou uma inclinação negativa não
significativa entre o TRA e a resposta
imune em L. xanthopus.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

Versão intermediária
Sentença
(D1)Não encontramos evidências de que
exista relação entre o tamanho relativo do
armamento e a resposta imune em L.
xanthopus. (D15)Com base neste estudo
concluímos que não existe evidência de
relação entre tamanho do atributo sexual
secundário e a resposta imunológica em
machos adultos de L. xanthopus.

Explicação

Índice
2

(D1)Não encontramos evidências de que
exista relação entre o tamanho relativo do
armamento e a resposta imune em L.
xanthopus. (D2)As hipóteses de que haveria
demanda conflitante ou relação positiva entre
tamanho do armamento e resposta
imunológica foram refutadas.

Evidência
Magnitude

1
2

(D16)É possível que exista uma correlação
positiva ou negativa nas fases iniciais da vida
dado o investimento no crescimento do
armamento, mas a correlação não se mantém
na fase adulta dos indivíduos.

Explicação
alternativa

2

Versão final
Sentença
(D1)Não encontramos evidências de que o
tamanho relativo do armamento e a resposta
imune estejam relacionados em machos de
Labidura xanthopus. (D10)Não obtivemos
evidências de que o tamanho do armamento esteja
positivamente correlacionado com a
imunocompetência em machos de L. xanthopus.
(D11)Dado que o armamento nesta espécie é um
atributo sexual, nossos resultados mostram que o
tamanho do fórceps do macho não comunica à
fêmea a respeito da qualidade do seu sistema
imunológico. (D14)Com base neste estudo,
concluímos que não existe evidência de
correlação entre o tamanho do atributo sexual
secundário e a resposta imunológica em machos
adultos de L. xanthopus.
(D1)Não encontramos evidências de que o
tamanho relativo do armamento e a resposta
imune estejam relacionados em machos de
Labidura xanthopus. (D2)As hipóteses de que
haveriam demandas conflitantes ou uma relação
positiva entre tamanho do armamento e resposta
imunológica foram refutadas. (D10)Não
obtivemos evidências de que o tamanho do
armamento esteja positivamente correlacionado
com a imunocompetência em machos de L.
xanthopus. (D11)Dado que o armamento nesta
espécie é um atributo sexual, nossos resultados
mostram que o tamanho do fórceps do macho não
comunica à fêmea a respeito da qualidade do seu
sistema imunológico.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

1
2

Explicação
alternativa

0

P3-G7
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I7)Considerando que o tamanho da presa ingerida
pode ser um indicativo da quantidade energética
daquele indivíduo (Barnard, 2004; Brose et al.,
2006) e que, na predação intra-guilda, presas
maiores representam riscos maiores de predação
(Montserat et al., 2004; Brose et al., 2008), o
objetivo deste trabalho foi investigar como o
tamanho dos indivíduos determina o sucesso da
interação em predadores intra-guilda.
(I8)Dado que organismos maiores devem
conseguir subjulgar organismos menores, nossa
hipótese é que o sucesso de predação vai depender
da relação de tamanho entre predadores.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2
2
2

Suporte da
Hipótese

(I8)Dado que organismos maiores devem
conseguir subjulgar organismos menores, nossa
hipótese é que o sucesso de predação vai depender
da relação de tamanho entre predadores.

Justifica a
hipótese

2

Previsão

(M15)Nossa previsão foi que a probabilidade de
que os indivíduos de Labidura sp. predem os
indivíduos de Allocosa sp. aumente com o
aumento da razão entre as massas de indivíduos de
Labidura sp. e de indivíduos de Allocosa sp.

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

0

Suporte da
Previsão

Versão intermediária
Sentença
(I10)O objetivo deste trabalho foi
investigar como o tamanho relativo entre
indivíduos de duas espécies de que se
predam de forma recíproca (predação
intra-guilda) determina o resultado da
interação entre esses predadores de mesmo
nível trófico.
(I11)Dado que indivíduos maiores devem
conseguir subjulgar indivíduos menores,
nossa hipótese é que o indivíduo de maior
tamanho terá maior probabilidade de
sucesso na predação. (D1)Neste estudo,
usamos uma abordagem experimental para
testar a hipótese que o individuo de maior
tamanho terá maior probabilidade de
sucesso em uma interação de predação
entre dois predadores do mesmo nível
trófico.
(I11)Dado que indivíduos maiores devem
conseguir subjulgar indivíduos menores,
nossa hipótese é que o indivíduo de maior
tamanho terá maior probabilidade de
sucesso na predação.
(M17)Nossa previsão foi que a
probabilidade dos indivíduos de L.
xanthopus predarem os indivíduos de
Allocosa sp. aumenta com o aumento da
razão entre as massas de indivíduos de L.
xanthopus e Allocosa sp.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

0

2
2

Versão final
Sentença
(I10)O objetivo deste trabalho foi investigar
como o tamanho relativo de indivíduos de duas
espécies de artrópodes que consomem uma à
outra determina o resultado da interação de
predação intra-guilda.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

(I11)Dado que indivíduos maiores devem
conseguir subjulgar indivíduos menores, nossa
hipótese é que o indivíduo de maior tamanho
terá maior probabilidade de sucesso na
predação. (D1)Neste estudo, usamos uma
abordagem experimental para testar a hipótese
que o indivíduo de maior tamanho terá maior
probabilidade de sucesso em uma interação de
predação entre dois predadores do mesmo
nível trófico.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

(I11)Dado que indivíduos maiores devem
conseguir subjulgar indivíduos menores, nossa
hipótese é que o indivíduo de maior tamanho
terá maior probabilidade de sucesso na
predação.
(M12)Para verificar se a probabilidade de
ocorrer predação estava relacionada com a
diferença absoluta de massa entre os
indivíduos pareados, testamos a relação entre a
probabilidade de ocorrer predação em
pareamentos de L. xanthopus e Allocosa sp em
função do módulo da diferença entre massas de
L. xanthopus e Allocosa usando uma regressão
logística (Anexo 1).

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

0

2
2

Elemento
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(D1)Nesse estudo, usando uma abordagem
experimental, verificamos que a interação de
predação entre indivíduos de tesourinhas do
gênero Labidura sp. e aranhas do gênero Allocosa
sp. se dá de forma assimétrica. (D4)Portanto, o
tamanho relativo de Labidura sp. e de Allocosa sp.
determina o resultado dessa interação de predação
intra-guilda. (D29)Concluímos que o resultado da
interação entre predadores intra-guilda é
influenciada pelo tamanho e comportamento de
forrageamento dos interagentes. (D30)Essa
interação se deu de maneira assimétrica entre
Labidura sp. e Allocosa sp., com predação maior
em Allocosa sp.
(D2)Os indivíduos de Labidura sp. predaram de
forma mais frequente os indivíduos de Allocosa
sp. de diferentes tamanhos, inclusive indivíduos de
Allocosa sp. maiores que eles. (D3)Já os
indivíduos de Allocosa sp. predaram apenas os
indivíduos de Labidura sp. menores do que eles.
(D11)Indivíduos de Labidura sp. predaram
indivíduos de Allocosa sp. de diferentes tamanhos.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

Versão intermediária
Sentença
Encontramos evidências que o resultado
da interação entre indivíduos de
tesourinhas L. xanthopus e aranhas
Allocosa sp. é assimétrica. Portanto, o
tamanho relativo de indivíduos de L.
xanthopus e de Allocosa sp. determina o
resultado da predação intra-guilda.
Concluímos que a interação de predação
entre L. xanthopus e Allocosa sp. é
assimétrica, com maior efeito de L.
xanthopus sobre Allocosa sp.

Encontramos evidências que o resultado
da interação entre indivíduos de
tesourinhas L. xanthopus e aranhas
Allocosa sp. é assimétrica. Os indivíduos
de L. xanthopus predaram mais
frequentemente os indivíduos de Allocosa
sp., inclusive aqueles maiores que eles. Já
os indivíduos de Allocosa sp. predaram
apenas os indivíduos de L. xanthopus no
mínimo duas vezes menores do que eles.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

1
1

Explicação
alternativa

0

Versão final
Sentença
(D2)Encontramos evidências que o resultado
da interação entre indivíduos de tesourinhas L.
xanthopus e aranhas Allocosa sp. é assimétrica
(D5)Portanto, o tamanho relativo de indivíduos
de L. xanthopus e de Allocosa sp. parece
determinar o resultado da interação.

(D2)Encontramos evidências que o resultado
da interação entre indivíduos de tesourinhas L.
xanthopus e aranhas Allocosa sp. é assimétrica.
(D3)Os indivíduos de L. xanthopus predaram
mais frequentemente os indivíduos de Allocosa
sp., predando inclusive indivíduos com maior
massa relativa. (D4)Somente quando a massa
de L. xanthopus era menor que a metade da
massa de Allocosa sp. houve predação de L.
xanthopus por Allocosa sp.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

1
2

Explicação
alternativa

0

P3-G8
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa
Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I15)O objetivo deste estudo foi compreender
como as condições ambientais influenciam a
seleção de locais para oviposição de insetos
galhadores.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

(I16)Dado que a salinidade reduz a
disponibilidade de recursos para insetos
galhadores nas folhas, a qualidade dos
recursos para insetos galhadores é maior
próxima à nervura central das folhas e insetos
galhadores possuem estimativas da
quantidade relativa dos micro-hábitats
disponíveis, nossa hipótese é de que insetos
galhadores ajustam seu comportamento de
oviposição de acordo com a salinidade do
ambiente em que a planta hospedeira ocorre.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Suporte da
Hipótese

(I16)Dado que a salinidade reduz a
disponibilidade de recursos para insetos
galhadores nas folhas, a qualidade dos
recursos para insetos galhadores é maior
próxima à nervura central das folhas e insetos
galhadores possuem estimativas da
quantidade relativa dos micro-hábitats
disponíveis, nossa hipótese é de que insetos
galhadores ajustam seu comportamento de
oviposição de acordo com a salinidade do
ambiente em que a planta hospedeira ocorre.

Justifica a
hipótese

2

Previsão

(M9)Partindo da previsão de que em
ambientes mais próximos do mar a distância
média das galhas para a nervura central seria
menor, o desvio padrão das galhas em relação
à nervura central seria menor e o número de
galhas por folha também seria menor,
comparamos as médias das variáveis entre os
ambientes.

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

0

Suporte da
Previsão

2
2

Versão intermediária
Sentença
(I19)O objetivo deste estudo foi compreender
como condições ambientais que afetam
fisiologicamente plantas hospedeiras podem
afetar o comportamento de seleção de hábitat
para oviposição por organismos galhadores.
(I21)Dado que insetos galhadores possuem
estimativas da qualidade relativa dos microhábitats disponíveis, que a qualidade dos
recursos para insetos galhadores é maior
próxima à nervura central das folhas e que a
salinidade reduz a disponibilidade de recursos
para insetos galhadores nas folhas, nossa
hipótese é que insetos galhadores ajustam seu
comportamento de oviposição de acordo com
a salinidade do ambiente em que a planta
hospedeira ocorre.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

(I21)Dado que insetos galhadores possuem
estimativas da qualidade relativa dos microhábitats disponíveis, que a qualidade dos
recursos para insetos galhadores é maior
próxima à nervura central das folhas e que a
salinidade reduz a disponibilidade de recursos
para insetos galhadores nas folhas, nossa
hipótese é que insetos galhadores ajustam seu
comportamento de oviposição de acordo com
a salinidade do ambiente em que a planta
hospedeira ocorre.

Justifica a
hipótese

2

(M10)Para testar nossas previsões de que em
ambientes mais próximos ao mar o número de
galhas por folha, a média e o desvio padrão
das distâncias das galhas até a nervura central
seriam menores que em ambientes mais
distante do mar, comparamos as médias das
variáveis entre os ambientes.

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

0

2
2

Versão final
Sentença
(I17)O objetivo deste estudo foi compreender
como condições ambientais que afetam
fisiologicamente plantas hospedeiras podem
afetar o comportamento de seleção de hábitat
para oviposição por organismos galhadores.
(I19)Dado que há heterogeneidade de recursos
no espaço disponível para oviposição de insetos
galhadores, que insetos galhadores possuem
estimativas da qualidade relativa dos microhábitats disponíveis, que a qualidade dos
recursos para insetos galhadores é maior
próxima à nervura central das folhas e que a
salinidade reduz a disponibilidade de recursos
para insetos galhadores nas folhas, nossa
hipótese é que insetos galhadores ajustam seu
comportamento de oviposição de acordo com a
salinidade do ambiente em que a planta
hospedeira ocorre.
(I19)Dado que há heterogeneidade de recursos
no espaço disponível para oviposição de insetos
galhadores, que insetos galhadores possuem
estimativas da qualidade relativa dos microhábitats disponíveis, que a qualidade dos
recursos para insetos galhadores é maior
próxima à nervura central das folhas e que a
salinidade reduz a disponibilidade de recursos
para insetos galhadores nas folhas, nossa
hipótese é que insetos galhadores ajustam seu
comportamento de oviposição de acordo com a
salinidade do ambiente em que a planta
hospedeira ocorre.
(I20)Sendo assim, nossa previsão é que as
galhas das folhas do ambiente mais salino
estarão mais próximas à nervura central do que
as galhas das folhas do ambiente menos salino.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão

0

2
2

Elemento
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(D2)Dessa forma, a salinidade está
influenciando na seleção do habitat pelo
inseto para reprodução e delimitando a
distribuição das galhas nas folhas.
(D12)Concluímos que a salinidade influencia
o comportamento de oviposição de insetos
galhadores, de modo que em ambientes mais
salinos as galhas se concentram nas regiões
mais próximas da nervura central, têm menor
dispersão e ocorrem em menor número por
folha.
(D1)Verificamos que no ambiente com maior
salinidade as galhas estavam mais próximas
da nervura central, apresentaram menor
dispersão na folha e ocorreram em menor
número por folha.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

Versão intermediária
Sentença
(D11)Concluímos que a salinidade influencia
o comportamento de oviposição de insetos
galhadores, de modo que em ambientes mais
salinos as galhas se concentram nas regiões
mais próximas da nervura central, têm menor
dispersão e ocorrem em menor número por
folha.

(D1)Verificamos que no ambiente com maior
salinidade as galhas ocorreram em menor
número por folha, estavam mais próximas e
apresentaram menor dispersão em relação à
nervura central. (D2)Esses resultados estão de
acordo com o esperado para o cenário de
seleção de habitat dentro da folha sendo o
ambiente com maior salinidade com menor
qualidade.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

Versão final
Sentença
(D12)Concluímos que a salinidade influencia o
comportamento de oviposição de insetos
galhadores, de modo que em ambientes mais
salinos as galhas se concentram nas regiões mais
próximas da nervura central.

(D1)Verificamos que no ambiente com maior
salinidade as galhas estavam mais próximas e
apresentaram menor dispersão em relação à
nervura central.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

P3-G9
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa
Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I11)O objetivo do presente estudo foi
investigar o efeito local de galhas no
crescimento foliar de D. ecastophyllum.

Índice
Clareza
Especificidade

1
2

(I14)Neste sentido, nossa primeira hipótese é
que o lado da folha com um maior grau de
infestação por galhas terá um maior
desenvolvimento foliar em relação ao lado
com menor infestação. (I16)Dessa forma,
nossa segunda hipótese é que o lado da folha
com um maior grau de infestação por galhas
terá um menor desenvolvimento foliar em
relação ao lado com menor infestação.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Suporte da
Hipótese

(I12)Podemos supor que as galhas são capazes
de redirecionar parte do fluxo de recursos
dentro da planta (Schoonhoven et al., 2005;
Miranda, 2010). (I13)Uma possibilidade é que
um maior número de galhas poderia gerar um
incremento do abastecimento local na folha,
refletindo em um aumento na taxa de
crescimento foliar. (I15)Por outro lado, galhas
podem atuar como um dreno fisiológico
adicional para a planta, reduzindo o
abastecimento local e prejudicando o
crescimento local da folha (Miranda, 2010).

Justifica a
hipótese

2

Previsão

(M13)A previsão em relação à nossa primeira
hipótese era que DL e DA estariam
positivamente correlacionadas. (M14)A
previsão em relação à nossa primeira hipótese
era que DL e DA estariam negativamente
correlacionadas.

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

0

Suporte da
Previsão

2
2

Versão intermediária
Sentença
(I12)O objetivo deste estudo foi investigar o
efeito local de galhas na assimetria foliar de
D. ecastophyllum.

Índice
Clareza
Especificidade

1
2

(I15)Neste sentido, nossa primeira hipótese é
que o lado da folha com um maior grau de
infestação por galhas terá um maior
desenvolvimento foliar em relação ao lado
com menor infestação. (I17)Dessa forma,
nossa segunda hipótese é que o lado da folha
com um maior grau de infestação por galhas
será menor. (I18)Ambas hipóteses sugerem
que ocorrerá um incremento da assimetria
entre os lados da folha, mas diferindo na
direcionalidade.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

(I13)Podemos supor que as galhas são capazes
de redirecionar parte do fluxo de recursos
dentro da planta (Schoonhoven et al., 2005;
Miranda, 2010). (I14)Uma possibilidade é que
um maior número de galhas poderia gerar um
incremento na alocação de recursos, refletindo
em um aumento do tamanho da parte mais
infestada da folha. (I16)Por outro lado, galhas
podem atuar como um dreno fisiológico
adicional para a planta, reduzindo o
abastecimento local dentro da folha e
prejudicando o desenvolvimento da região
infestada (Miranda, 2010).
(M13)A previsão em relação à nossa primeira
hipótese era que DL e DA estariam
positivamente correlacionadas. (M14)A
previsão em relação à nossa primeira hipótese
era que DL e DA estariam negativamente
correlacionadas.

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

0

2
2

Versão final
Sentença
(I16)O objetivo deste estudo foi investigar o
efeito do redirecionamento local de recursos
promovido pelas galhas na assimetria de folhas
de D. ecastophyllum.
(I18)Nesse sentido, nossa primeira hipótese é
que o lado da folha com um maior grau de
infestação por galhas terá um maior
desenvolvimento foliar em relação ao lado com
menor infestação. (I20)Dessa forma, nossa
segunda hipótese é que o lado da folha com um
maior grau de infestação por galhas será
menor. (M16)A previsão em relação à nossa
hipótese de que o lado da folha com um maior
grau de infestação por galhas teria um maior
desenvolvimento foliar em relação ao lado com
menor infestação, era que teria um efeito
positivo sobre DA. (M17)A previsão em
relação à nossa hipótese de que o lado da folha
com um maior grau de infestação por galhas
seria menor, era que teria um efeito negativo
sobre DA.
(I17)Sabendo que galhas são capazes de
redirecionar parte do fluxo de recursos dentro
da planta (Schoonhoven et al., 2005; Miranda,
2010), uma possibilidade é que um maior
número de galhas poderia gerar um incremento
na alocação de recursos localmente,
promovendo um aumento do tamanho do lado
mais infestado da folha. (I19)Por outro lado,
galhas podem atuar como um dreno fisiológico
para a planta, reduzindo o abastecimento local
dentro da folha e prejudicando o
desenvolvimento da região infestada (Miranda,
2010).
(M16)A previsão em relação à nossa hipótese
de que o lado da folha com um maior grau de
infestação por galhas teria um maior
desenvolvimento foliar em relação ao lado com
menor infestação, era que teria um efeito
positivo sobre DA. (M17)A previsão em
relação à nossa hipótese de que o lado da folha
com um maior grau de infestação por galhas
seria menor, era que teria um efeito negativo
sobre DA.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão

0

2
2

Elemento
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(D1)Os nossos resultados sugerem que não
existe um efeito local de galhas no
crescimento foliar de D. ecastophyllum.
(D15)Portanto, podemos concluir que ainda
não existem evidências suficientes para
afirmar que as galhas geram efeitos sobre o
crescimento local nas folhas de D.
ecastophyllum.
(D1)Os nossos resultados sugerem que não
existe um efeito local de galhas no
crescimento foliar de D. ecastophyllum.

(D2)Entretanto, a ausência de um efeito em
uma escala local não descarta a possibilidade
de existir um efeito significativo na escala do
indivíduo. (D8)Outra possível explicação para
nossos resultados é que o efeito local sobre o
crescimento foliar seja muito sutil e não fomos
capazes de detectá-lo. (D9)Este possível efeito
poderia ter sido detectado se tivéssemos uma
maior quantidade de dados com uma grande
diferença entre os lados da folha em número
de galhas.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

1
2

Explicação
alternativa

1

Versão intermediária
Sentença
(D1)Os nossos resultados sugerem que não
existe um efeito local de galhas na assimetria
foliar de D. ecastophyllum. (D13)Portanto,
podemos concluir que ainda não existem
evidências suficientes para afirmar que as
galhas geram efeitos locais na assimetria
dentro das folhas de D. ecastophyllum.

Explicação

Índice
2

(D1)Os nossos resultados sugerem que não
existe um efeito local de galhas na assimetria
foliar de D. ecastophyllum.

Evidência
Magnitude

1
2

(D2)Entretanto, a ausência de um efeito em
uma escala local não descarta a possibilidade
de existir um efeito significativo na escala do
indivíduo.

Explicação
alternativa

2

Versão final
Sentença
(D1)Nossos resultados sugerem que não existe
um efeito local de galhas na assimetria foliar de
D. ecastophyllum. (D15)Concluímos que ainda
não existem evidências suficientes para afirmar
que as galhas geram efeitos locais na assimetria
dentro das folhas de D. ecastophyllum.
(D1)Nossos resultados sugerem que não existe
um efeito local de galhas na assimetria foliar de
D. ecastophyllum. (D4)Contudo, observamos
valores elevados de assimetria bilateral em
folhas com uma mesma diferença entre o
número de galhas em cada lado. (D5)Por
exemplo, em folhas com uma galha de
diferença entre lados encontramos variações
maiores que 10% na assimetria de área foliar
(Figura 2).
(D11)Finalmente, a ausência de um efeito em
uma escala local não descarta a possibilidade
de existir um efeito significativo na escala do
indivíduo como um todo.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

1
1

Explicação
alternativa

2

P3-G10
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa
Hipótese

Suporte da
Hipótese

Previsão

Versão inicial
Sentença
(I9)Neste trabalho pretendemos
investigar se existe diferença na
resposta imunológica entre machos
e fêmeas que possuem dimorfismo
sexual.
(I10)Dado que machos investem
mais em competição por parceiros
sexuais do que fêmeas e que a
resposta imune demanda gasto
energético, testaremos a hipótese
de que em uma espécie que possui
dimorfismo sexual, os machos tem
resposta imune inferior a das
fêmeas.
(I10)Dado que machos investem
mais em competição por parceiros
sexuais do que fêmeas e que a
resposta imune demanda gasto
energético, testaremos a hipótese
de que em uma espécie que possui
dimorfismo sexual, os machos tem
resposta imune inferior a das
fêmeas.
(M14)Nossa predição é que a
proporção de pigmentos
melanizados seja maior em fêmeas
do que em machos.

Suporte da
Previsão

Conclusão

(D2)Portanto de acordo com os
resultados obtidos neste estudo não
se evidenciou diferença na
proporção de pigmentos
melanizados entre os sexos.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

Versão intermediária
Sentença
(I15)Em nosso estudo, investigamos se existe
diferença na resposta imune em uma espécie que
apresenta dimorfismo sexual.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

(I16)Partindo da premissa que o dimorfismo sexual
gera uma diferença na alocação de recursos entre os
atributos de forma sexo-específica e que a resposta
imune demanda gasto energético, nossa hipótese foi
que em uma espécie que apresenta dimorfismo
sexual, as fêmeas têm resposta imune superior a
dos machos. (D1)Nossa hipótese de que em uma
espécie que apresenta dimorfismo sexual, as fêmeas
teriam resposta imune superior a dos machos foi
refutada.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

1

(I16)Partindo da premissa que o dimorfismo sexual
gera uma diferença na alocação de recursos entre os
atributos de forma sexo-específica e que a resposta
imune demanda gasto energético, nossa hipótese foi
que em uma espécie que apresenta dimorfismo
sexual, as fêmeas têm resposta imune superior a
dos machos.(D1)

Justifica a
hipótese

1

Variável
operacional

2

(M16)Nossa predição foi que a proporção de
pigmentação era maior em fêmeas do que em
machos.

Variável
operacional

Justifica a
previsão

0

Explicação

2

(M6)Um componente da resposta imune dos
artrópodes consiste no encapsulamento celular do
parasita ou corpo estranho por partículas de
melanina (Pomfret & Knell, 2006). (M7)Para
quantificar a resposta imune inserimos um fio de
nylon de aproximadamente 0,5 cm, na lateral de um
segmento posterior do abdômen de cada indivíduo.
(M8)O fio de nylon simulava um corpo estranho no
indivíduo.
(D3)Dessa maneira, para a espécie estudada não a
diferença proposta por Rolff (2002).
(D16)Diferentemente do proposto por Rolff (2002),
não encontramos diferença na intensidade de defesa
do sistema imunológico em uma espécie que possui
dimorfismo sexual.

2
2

Versão final
Sentença
(I15)O objetivo desse trabalho foi investigar se existe
diferença na resposta imune entre machos e fêmeas
de Labidura xanthopus.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

(I16)Dado que há uma demanda conflitante entre
resposta imune e investimento em reprodução em
machos; e dado que machos aumentam seu sucesso
reprodutivo investindo mais em caracteres sexuais
secundários e disputas por fêmeas, elaboramos a
seguinte hipótese: machos de Labidura xanthopus
têm resposta imune inferior à das fêmeas. (D1)Nossa
hipótese de que na espécie Labidura xanthopus os
machos teriam resposta imune inferior a das fêmeas
foi refutada, machos e fêmeas de Labidura xanthopus
apresentaram resposta imune semelhante.
(I16)Dado que há uma demanda conflitante entre
resposta imune e investimento em reprodução em
machos; e dado que machos aumentam seu sucesso
reprodutivo investindo mais em caracteres sexuais
secundários e disputas por fêmeas, elaboramos a
seguinte hipótese: machos de Labidura xanthopus
têm resposta imune inferior à das fêmeas.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

2

2

(M13)Nossa predição foi que a proporção de
pigmentação era maior em fêmeas do que em
machos.

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

2

(M3)Um componente da resposta imune dos
artrópodes consiste no encapsulamento celular do
parasita ou corpo estranho por partículas de melanina
(Pomfret & Knell, 2006). (M4)Assim, a quantidade
de melanina produzida por um organismo é uma
maneira de mensurar a qualidade do sistema imune
desse organismo (Rantala et al., 2007).

Justifica a
previsão

2

Explicação

2

(D10)Diferentemente do proposto por Rolff (2002),
não encontramos uma diferença no investimento em
sistema imune entre machos e fêmeas.

Explicação

2

2
2

2
2

Elemento
Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(D1)Encontramos que indivíduos
machos e fêmeas de Labidura
xantophus tiveram, em média, uma
resposta imune semelhante.
(D2)Portanto de acordo com os
resultados obtidos neste estudo não
se evidenciou diferença na
proporção de pigmentos
melanizados entre os sexos.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
2
2

0

Versão intermediária
Sentença
(D1)Nossa hipótese de que em uma espécie que
apresenta dimorfismo sexual, as fêmeas teriam
resposta imune superior a dos machos foi refutada.
(D2)Machos e fêmeas de Labidura xanthopus
apresentaram resposta imune semelhante.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
2
2

0

Versão final
Sentença
(D1)Nossa hipótese de que na espécie Labidura
xanthopus os machos teriam resposta imune inferior
a das fêmeas foi refutada, machos e fêmeas de
Labidura xanthopus apresentaram resposta imune
semelhante.(D2)No entanto, entre fêmeas houve
pouca variação na resposta imune, enquanto entre
machos essa variação foi mais acentuada, com alguns
indivíduos investindo muito mais em sistema imune
do que outros.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
2
2

0

P3-G16
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I21)Com isso, o objetivo do nosso trabalho
foi compreender como o tamanho dos olhos
dos machos está relacionado com a qualidade
das fêmeas com as quais eles copulam.

(I22)Nossa hipótese diz que machos com
tamanho de olho intermediário devem copular
com as fêmeas de melhor qualidade.

Suporte da
Hipótese
Previsão
Suporte da
Previsão

(M10)Assumimos que a área do abdômen das
fêmeas é uma medida de qualidade da fêmea,
amplamente pressuposto para insetos e para a
espécie analisada (Thornhill, 1976;
Bonduriansky, 2001).

Índice
Clareza
Especificidade

2
1

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese
Variável
operacional

0

Justifica a
previsão

1

2
2

0

Versão intermediária
Sentença
(I23)Com isso, o objetivo do nosso trabalho
foi compreender como o tamanho dos olhos
dos machos está relacionado com a qualidade
das fêmeas com as quais eles copulam.

(I24)Nossa hipótese é que machos com
tamanho de olho intermediário devem copular
com as fêmeas de melhor qualidade.
(D2)Assim, hipotetizamos que machos com
tamanho de olho intermediário deveriam
copular com as fêmeas de maior qualidade.

(M11)Nossa previsão era de que machos com
AO/T intermediários estariam associados às
fêmeas com maior área de abdômen.
(M9)Assumimos que a área do abdômen das
fêmeas é uma medida de qualidade da fêmea,
comumente utilizada para insetos e para a
espécie analisada (Thornhill, 1976;
Bonduriansky, 2001). (M10)Calculamos a
área da região dorsal da cabeça do macho em
relação ao tamanho do tórax (AO/T), pois essa
medida relativa dos olhos reflete o quanto o
macho investiu em olhos em relação ao
tamanho do seu corpo: valores muitos baixos
podem levar à pior detecção de fêmeas,
enquanto valores altos podem implicar em
custos para o voo.

Índice
Clareza
Especificidade

2
1

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese
Variável
operacional

0

Justifica a
previsão

2

2
2

2

Versão final
Sentença
(I23)Dado que machos de Plecia sp. copulam
apenas uma vez e que a qualidade das fêmeas
pode ser determinante no sucesso reprodutivo
dos machos, buscamos compreender como o
tamanho relativo dos olhos dos machos está
relacionado à qualidade das fêmeas com as
quais eles copulam.
(I24)Nossa hipótese é que machos com
tamanho intermediário de olho relativo ao
corpo devem copular com as fêmeas de melhor
qualidade. (D1)Nós hipotetizamos que
ocorreria seleção sexual estabilizadora no
tamanho dos olhos dos machos em Plecia sp e,
assim, machos com tamanho de olho
intermediário deveriam copular com as fêmeas
de maior qualidade.
(M10)Nossa previsão era que machos com
AO/T intermediários estariam associados a
fêmeas com maior área de abdômen.
(M4)Assumimos que a área do abdômen, que
representa fecundidade, é uma medida de
qualidade da fêmea comumente utilizada para
insetos e para a espécie analisada (Thornhill,
1976; Bonduriansky, 2001). (M9)Dividimos a
área da região dorsal da cabeça do macho pelo
comprimento do tórax (AO/T), supondo que a
medida relativa dos olhos reflete o quanto o
macho investiu em olhos em relação ao
tamanho do seu corpo: valores muitos baixos
podem levar à pior detecção de fêmeas,
enquanto valores altos podem implicar em
custos para o voo.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese
Variável
operacional

0

Justifica a
previsão

2

2
2

2

Elemento
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(D1)Machos com olhos de tamanho
intermediário não apresentaram uma
preferência por fêmeas com maior tamanho de
abdômen, o que não corrobora nossa hipótese.
(D3)Portanto, o tamanho dos olhos dos
machos não se relaciona com a qualidade das
fêmeas com as quais copulam. (D9)A ausência
do padrão esperado sugere que não existe uma
seleção sexual estabilizadora para o tamanho
do olho dos machos. (D11)Em conjunto, esses
resultados indicam que o pareamento de
machos e fêmeas ocorra através de um
mecanismo de competição desordenada, em
que os machos procuram copular com a
primeira fêmea que virem. (D15)Enfim,
machos com olhos de tamanho intermediário
não se associam com fêmeas de maior
qualidade, e a competição intensa num cenário
de vida curta pode levar à cópula prolongada
com a primeira fêmea disponível, reforçando a
ideia de que os bibionídeos apresentam um
mecanismo de competição desordenada
mediada pelo acesso rápido às fêmeas.

(D1)Machos com olhos de tamanho
intermediário não apresentaram uma
preferência por fêmeas com maior tamanho de
abdômen, o que não corrobora nossa hipótese.
(D2)Embora os machos utilizem os olhos para
detectar as fêmeas (Hetrick, 1970), não
encontramos evidências de que os sinais
visuais estejam relacionados à escolha das
suas parceiras sexuais. (D9)A ausência do
padrão esperado sugere que não existe uma
seleção sexual estabilizadora para o tamanho
do olho dos machos. (D11)Em conjunto, esses
resultados indicam que o pareamento de
machos e fêmeas ocorra através de um
mecanismo de competição desordenada, em
que os machos procuram copular com a
primeira fêmea que virem.

Índice
Explicação
2

Evidência
Magnitude

1
2

Explicação
alternativa

0

Versão intermediária
Sentença
(D3)Nossos dados mostraram que machos
com olhos de tamanho intermediário não
apresentaram uma preferência por fêmeas com
maior tamanho de abdômen, o que não
corroborou nossa hipótese. (D4)Embora os
machos utilizem os olhos para detectar as
fêmeas (Hetrick, 1970), não encontramos
evidências de que os sinais visuais estejam
relacionados à escolha das suas parceiras
sexuais. (D5)Portanto, o tamanho dos olhos
dos machos não se relaciona com a qualidade
das fêmeas com as quais copulam. (D17)Com
o nosso trabalho, vemos que os machos com
olhos de diferentes tamanhos se associam com
fêmeas de diferentes qualidades, sem nenhuma
preferência ou tendência, indicando que o
pareamento assortativo não ocorre em Plecia
sp., o que está de acordo com o encontrado por
Thornhill (1976) em Plecia neartica.
(D18)Enfim, machos com olhos de tamanho
intermediário não se associam com fêmeas de
maior qualidade, e a competição intensa num
cenário de vida curta pode levar à cópula
prolongada com a primeira fêmea disponível.
(D19)Reforçamos a ideia de que os
bibionídeos apresentam um mecanismo de
competição desordenada mediada pelo acesso
rápido às fêmeas e sem padrão de pareamento
assortativo.
(D3)Nossos dados mostraram que machos
com olhos de tamanho intermediário não
apresentaram uma preferência por fêmeas com
maior tamanho de abdômen, o que não
corroborou nossa hipótese. (D4)Embora os
machos utilizem os olhos para detectar as
fêmeas (Hetrick, 1970), não encontramos
evidências de que os sinais visuais estejam
relacionados à escolha das suas parceiras
sexuais.

Índice
Explicação
2

Evidência
Magnitude

1
2

Explicação
alternativa

0

Versão final
Sentença
(D2)Encontramos que machos com olhos de
tamanho intermediário não estavam mais
frequentemente associados a fêmeas com maior
tamanho de abdômen, o que não corroborou
nossa hipótese. (D3)Embora os machos
utilizem os olhos para detectar as fêmeas
(Hetrick, 1970), não encontramos evidências de
que os sinais visuais estejam relacionados à
escolha de parceiras sexuais de melhor
qualidade. (D4)Portanto, não temos evidências
que ocorre seleção sexual estabilizadora no
tamanho dos olhos dos machos. (D13)Em
conjunto com o nosso trabalho e com o fato de
que machos vivem tão pouco tempo, esses
resultados sugerem que o pareamento de
machos e fêmeas ocorra através de um
mecanismo de competição desordenada, em
que os machos devem copular com a primeira
fêmea que encontrarem.(D18) Enfim, machos
com olhos de tamanho intermediário relativo
não se associam com fêmeas de maior
qualidade e acreditamos que a competição
intensa em um cenário de vida curta pode levar
à cópula prolongada com a primeira fêmea
disponível.

(D2)Encontramos que machos com olhos de
tamanho intermediário não estavam mais
frequentemente associados a fêmeas com maior
tamanho de abdômen, o que não corroborou
nossa hipótese. (D3)Embora os machos
utilizem os olhos para detectar as fêmeas
(Hetrick, 1970), não encontramos evidências de
que os sinais visuais estejam relacionados à
escolha de parceiras sexuais de melhor
qualidade. (D13)Em conjunto com o nosso
trabalho e com o fato de que machos vivem tão
pouco tempo, esses resultados sugerem que o
pareamento de machos e fêmeas ocorra através
de um mecanismo de competição desordenada,
em que os machos devem copular com a
primeira fêmea que encontrarem.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

1
2

Explicação
alternativa

0

P3-G17
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I16)Nesse estudo, procuramos entender
como o aporte de presas influencia a
distribuição espacial de um predador sentaespera dentro de áreas de remanso.
(I17)Esperamos que, dentro das áreas de
remanso, predadores senta-espera preferirá
locais com maior aporte de presas.

Suporte da
Hipótese
Previsão

Suporte da
Previsão
Conclusão

(D2)Nossos resultados apontam, inclusive,
para uma possível tendência de as
abundâncias variarem muito mais onde a
velocidade da água é mais lenta do que onde
ela é mais rápida. (D3)De forma geral,
verificamos que mesmo em riachos de
baixada onde a velocidade da água é menor,
os custos de lidar com a maior velocidade da
água ainda podem influênciar a escolha por
sítio de forrageio. (D10)Nossos dados
mostram que o número de indivíduos varia
pouco nas áreas de maior velocidade água.
(D20)Nesse trabalho nós verificamos que em
riachos de baixa velocidade da água, o maior
aporte de presas não influência a distribuição
espacial de predadores senta-espera no habitat
de forrageio. (D21)De forma geral, nós
propomos que o balanceamento do custo
energético e o benefício proporcionado pelo
maior aporte de presas faz com que os
organismos não prefiram áreas com maior
disponibilidade de presas como habitat de
forrageio.

Índice
Clareza
Especificidade

2
1

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade
Justifica a
hipótese
Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

2
2
0
0

2

Versão intermediária
Sentença
(I19)Nesse estudo, procuramos entender
como o aporte de presas influencia a
distribuição espacial de um predador sentaespera em riachos lentos.
(I20)Esperamos que, em riachos lentos,
predadores senta-espera preferirão locais com
maior aporte de presas.

(M12)Caso nossa hipótese esteja correta,
esperamos que, dentro de cada agrupamento,
haja maior número de indivíduos em áreas
com corrente de água mais rápida.
(D2)Nossos resultados apontam, para uma
possível tendência de as abundâncias
variarem muito mais onde a velocidade da
água é mais lenta do que onde ela é mais
rápida. (D9)Nossos dados mostram que o
número de indivíduos varia pouco nas áreas
de maior velocidade água. (D19)Nesse
trabalho nós verificamos que em riachos
lentos, o maior aporte de presas não influencia
a distribuição espacial de predadores sentaespera no habitat de forrageio. (D20)De forma
geral, nós propomos que o resultado do
balanço entre custo energético e o benefício
proporcionado pela maior disponibilidade de
alimento faz com que predadores senta-espera
possam não preferir áreas com mais presas
como habitat de forrageio.

Índice
Clareza
Especificidade

2
1

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade
Justifica a
hipótese
Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

2
2
0
2

2

Versão final
Sentença
(I24)Nesse estudo, procuramos entender como o
aporte de presas e o custo de forrageio,
mediados pela velocidade da água, influenciam
a distribuição espacial dentro de agrupamentos
de um predador senta-espera em riachos de
planície.
(I25)Esperamos que, em riachos de planície,
predadores senta-espera preferirão porções com
maior velocidade da água.

(M12)Previmos que, dentro de cada
agrupamento, deveria haver maior número de
indivíduos em porções do riacho com corrente
de água mais rápida.
(D2)Nossos resultados apontam para uma
possível tendência de as abundâncias serem
maiores nas porções mais lentas, onde a
variação das abundâncias também foi maior.
(D3)De forma geral, verificamos que mesmo em
riachos de planície, os custos associados à maior
velocidade da correnteza ainda podem
influenciar na escolha de sítios de forrageio,
assim como observado por Millan et al. (2011)
em riachos de corredeira. (D11)Isso indica que
os indivíduos podem evitar ficar nas porções
mais rápidas e preferir ficar nas porções mais
lentas. (D9)Nossos dados mostram que houve
grande variação do número de gerrídeos entre as
porções de menor velocidade da água, o que é
reflexo da própria variação do número de
indivíduos entre os agrupamentos.
(D18)Verificamos que em riachos de planície, o
maior aporte de presas não supera os custos de
forragear em áreas de maior velocidade da água.
(D19)Parece haver uma tendência de a
abundância de gerrídeos ser maior em porções
mais lentas, que têm menor aporte de presas,
mas também implicam em menor custo
energético. (D20)De forma geral, nós propomos
que, mesmo para predadores senta-espera, a
escolha do local de forrageio pode ser menos
influenciada pela disponibilidade de alimento,
em relação os custos enérgicos associados a essa
escolha.

Índice
Clareza
Especificidade

2
1

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade
Justifica a
hipótese
Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

2
2
0
2

2

Elemento
Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(D1)Diferente do que esperávamos, os
gerrídeos não foram mais abundantes nas
porções do riacho onde havia maior aporte de
alimento. (D2)Nossos resultados apontam,
inclusive, para uma possível tendência de as
abundâncias variarem muito mais onde a
velocidade da água é mais lenta do que onde
ela é mais rápida. (D10)Nossos dados
mostram que o número de indivíduos varia
pouco nas áreas de maior velocidade água.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
1
2

0

Versão intermediária
Sentença
(D1)Diferente do que esperávamos, os
gerrídeos não foram mais abundantes nas
porções do riacho onde havia maior aporte de
alimento. (D2)Nossos resultados apontam,
para uma possível tendência de as
abundâncias variarem muito mais onde a
velocidade da água é mais lenta do que onde
ela é mais rápida. (D9)Nossos dados mostram
que o número de indivíduos varia pouco nas
áreas de maior velocidade água.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
1
2

0

Versão final
Sentença
Diferente do que esperávamos, os gerrídeos não
foram mais abundantes nas porções do riacho
onde a velocidade da água era maior. Nossos
resultados apontam para uma possível tendência
de as abundâncias serem maiores nas porções
mais lentas, onde a variação das abundâncias
também foi maior. Nossos dados mostram que
houve grande variação do número de gerrídeos
entre as porções de menor velocidade da água, o
que é reflexo da própria variação do número de
indivíduos entre os agrupamentos. A variação
nas porções mais rápidas é menor, e não
acompanha a variação entre agrupamentos.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
1
2

0

P3-G18
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Suporte da
Hipótese
Previsão

Suporte da
Previsão

Conclusão

Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(I14)Nesse sentido, nosso objetivo
é investigar como o investimento
em suporte afeta o investimento em
defesa mecânica, usando
Rizhophora mangle como modelo
de estudo.
(I15)Nossa hipótese é de que maior
investimento em suporte resulta em
menor investimento em defesa
mecânica. (D1)Nossa hipótese
inicial é de que haveria uma relação
negativa entre o investimento em
suporte e o investimento em defesa
mecânica em R. mangle.
(M20)Para analisar a relação entre
investimento em suporte e defesa,
realizamos uma regressão linear
dos valores máximos do IRF em
função dos resíduos da regressão
entre PAR e a área de raiz.
(M9)Como variável operacional do
investimento em raízes, utilizamos
os resíduos de uma reta de
regressão entre PAR e a área da
raiz. (M10)Os resíduos representam
o quanto a planta investiu em
raízes, a mais ou a menos, do que
era esperado para a sua idade.

(D24)Em R. mangle, as estratégias
de defesa da planta podem ser
baseadas principalmente em defesa
química e não em defesas
mecânicas.
(D2)No entanto, não encontramos
relação entre o investimento em
suporte e o investimento em defesa
mecânica nesta planta.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Versão intermediária
Sentença
(I20)Nosso objetivo é investigar como o
investimento em suporte afeta o investimento
em defesa física usando a espécie de mangue
vermelho, Rizhophora mangle, como modelo
de estudo.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese
Variável
operacional

0
1

(M20)Para testar se o aumento dos resíduos da
regressão linear entre PAR e área de raiz
(resíduos) leva à redução da resistência foliar,
realizamos uma regressão linear dos valores
máximos de RF em função dos resíduos.

Justifica a
previsão

1

Explicação

2
2

Versão final
Sentença
(I15)Nosso objetivo é investigar a relação entre
investimento em suporte e investimento em defesa física
usando a espécie de mangue vermelho, Rizhophora
mangle, como modelo de estudo. (D1)A ideia desse
trabalho é ver se existe demanda conflitante entre o
suporte e a defesa em plantas.
(I16)Nossa hipótese é de que maior investimento em
suporte está relacionado a menor investimento em defesa
física.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese
Variável
operacional

0
2

(M18)Para testar se resíduos maiores da regressão linear
entre PAR e área de raiz estão relacionados a menor
resistência foliar, realizamos uma regressão linear dos
valores máximos de RF em função dos resíduos.

(M9)Como variável operacional do
investimento em raízes, utilizamos os resíduos
de uma reta de regressão entre PAR e área de
raiz (Figura 1). (M10)O resíduo representa o
quanto a planta investiu em raízes, a mais ou a
menos, do que era esperado para a sua idade,
controlando o efeito de maior tempo de
produção de raízes escoras por plantas de
maior idade.

Justifica a
previsão

1

2

(D17)Concluímos que não há um padrão de
demanda conflitante entre investimento em
defesa física e suporte.

Explicação

2

Evidência
Magnitude

2
2

(D2)Não encontramos relação entre
investimento em suporte e investimento em
defesa física. (D3)No entanto, observamos que
a variação no investimento em defesa física é
maior em indivíduos com maior investimento
em suporte (Figura 3).

Evidência
Magnitude

2
1

Explicação
alternativa

0

Explicação
alternativa

0

2
2

(I21)Nossa hipótese é de que maior
investimento em suporte resulta em menor
investimento em defesa física.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese
Variável
operacional

0

(M19)Os valores máximos de RF representam o potencial
máximo dos indivíduos em alocar recursos em defesa
física e, como houve grande variação de RF entre folhas
de um mesmo indivíduo, é nesse valor máximo que a
demanda conflitante de alocação de recursos deveria se
manifestar. (M7)Como variável operacional do
investimento em raízes, utilizamos os resíduos de uma
reta de regressão entre PAR e área de raiz. (M8)Os
resíduos representam o quanto a planta investiu em
raízes, a mais ou a menos, do que era esperado para a sua
idade, controlando o efeito de maior tempo de produção
de raízes escoras por plantas de maior idade.
(D19)Concluímos que não há um padrão de demanda
conflitante entre investimento em defesa física e suporte.

Justifica a
previsão

2

Explicação

2

(D3)Não encontramos relação entre investimento em
suporte e investimento em defesa física. (D4)No entanto,
observamos que a variação no investimento em defesa
física é maior em indivíduos com maior investimento em
suporte (Figura 3). Figura 3. Relação entre resistência
foliar (N) e o investimento em área de raízes (m²),
estimado pelos resíduos da regressão linear entre a área
da raiz e o PAR dos indivíduos de mangue-vermelho.

Evidência
Magnitude

2
1

Explicação
alternativa

0

2
2

2

P3-G19
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa
Hipótese

Suporte da
Hipótese

Previsão

Suporte da
Previsão
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(I15)Nosso objetivo neste trabalho é
entender como a variação morfológica
na cauda influencia o desempenho de
natação em girinos de Rhinella ornata.
(I16)Dado que uma musculatura maior
forneça mais força de propulsão, nossa
hipótese é de que quanto maior a razão
força/superfície, maior o desempenho de
natação.
(I16)Dado que uma musculatura maior
forneça mais força de propulsão, nossa
hipótese é de que quanto maior a razão
força/superfície, maior o desempenho de
natação.
(M5)Nossa previsão é que girinos
maiores possuem maior razão
músculo/ala do que girinos menores.

(D2)Nossos resultados mostram que
uma cauda com maior componente
muscular não está associada a um maior
desempenho natatório. (D4)A forma da
cauda, portanto, está relacionada com o
desempenho de natação, dado que os
indivíduos maiores em estágios mais
avançados de desenvolvimento nadam
com maior velocidade (Johnson et al.,
2008; Huey, 1980).
(D2)Nossos resultados mostram que
uma cauda com maior componente
muscular não está associada a um maior
desempenho natatório. (D3)Girinos
menores apresentam cauda mais fina,
com maior relação força/superfície,
enquanto que os girinos maiores
apresentam cauda mais larga, com
menor relação força/superfície.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Versão intermediária
Sentença
(I17)Nosso objetivo é entender como a variação
morfológica na cauda influencia a velocidade de
natação de girinos.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

1

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão
Explicação

0
2

(D1)Nossos resultados mostram que uma cauda
com maior componente muscular em relação ao
componente alar não está associada a um maior
desempenho natatório em girinos. (D3)Nossos
resultados indicam, portanto, uma relação
contrária ao esperado, em que uma maior
superfície em relação à força gerada está
associada a um maior desempenho na natação.

Evidência
Magnitude

1
2

(D1)Nossos resultados mostram que uma cauda
com maior componente muscular em relação ao
componente alar não está associada a um maior
desempenho natatório em girinos. (D2)Girinos
menores apresentam cauda com maior relação
força/superfície (i.e., filiforme), enquanto que os
girinos maiores apresentam cauda com menor
relação força/superfície (i.e., remiforme).
(D3)Nossos resultados indicam, portanto, uma
relação contrária ao esperado, em que uma maior
superfície em relação à força gerada está
associada a um maior desempenho na natação.

Explicação
alternativa

0

2
2

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Versão final
Sentença
(I16)Dado que o desempenho de natação em
girinos é essencial para fuga de predadores e busca
por alimentos, nosso objetivo é entender como a
variação morfológica da cauda influencia o
desempenho natatório de girinos.
(I18)Nossa hipótese é que quanto maior a razão
força/superfície na cauda, maior o desempenho de
natação, visto que um maior componente muscular
na cauda deve proporcionar maior aumento no
desempenho.
(I18)Nossa hipótese é que quanto maior a razão
força/superfície na cauda, maior o desempenho de
natação, visto que um maior componente muscular
na cauda deve proporcionar maior aumento no
desempenho.
(M9)Para testar se as duas classes de tamanhos de
girinos possuíam razão M/A significativamente
diferentes, realizamos um teste de permutação com
10.000 aleatorizações sem reposição dentro das
classes de tamanho e calculamos a probabilidade
de o resultado ter sido encontrado ao acaso (pvalor).

(I20)Nossa hipótese é que quanto maior a razão
força/superfície, maior o desempenho de
natação.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

(I18)A ala é o componente sobre o qual a força
de contração muscular é aplicada e transmitida
para gerar propulsão. (I19)No entanto, a
musculatura é a principal gerador de força
motriz do sistema.
(M11)Nossa previsão é que girinos maiores
possuem maior razão músculo/ala do que girinos
menores.

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão
Explicação

0
2

(D3)Nossos resultados indicam, portanto, uma
relação contrária ao esperado, em que uma cauda
remiforme está associada a um maior desempenho
na natação. (D15)Nossos resultados mostram que
existe uma relação negativa entre a razão
força/superfície da morfologia caudal e o
desempenho natatório em girinos.

Evidência
Magnitude

1
2

(D1)Observamos que girinos menores apresentam
cauda com maior relação força/superfície (i.e.,
filiforme), enquanto girinos maiores apresentam
cauda com menor relação força/superfície (i.e.,
remiforme). (D3)Nossos resultados indicam,
portanto, uma relação contrária ao esperado, em
que uma cauda remiforme está associada a um
maior desempenho na natação. (D15)Nossos
resultados mostram que existe uma relação
negativa entre a razão força/superfície da
morfologia caudal e o desempenho natatório em
girinos.

Explicação
alternativa

0

2
2

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

1

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

Evidência
Magnitude

1
2

Explicação
alternativa

0

2
2

2

P3-G20
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I15)Considerando que as plantas são
capazes de alocar diferentemente seus
recursos entre seus módulos e que os
dispersores podem influenciar a alocação
de recursos na planta para confecção de
estruturas de atração ou recompensa, o
objetivo deste trabalho é entender como
o dispersor influencia a alocação de
recursos em estruturas atrativas em
plantas.
(I16)Espera-se que a alocação de
recursos em planta será maior onde
formigas tem possivelmente mais acesso
à estrutura atrativa.

Suporte da
Hipótese
Previsão

Suporte da
Previsão

Conclusão

(M17)A partir dessa variável de
interesse formulamos a seguinte
previsão: arilos de infrutescências
localizadas no estrato inferior terão um
percentual de arilo/semente maior do
que arilos de infrutescências localizadas
no estrato superior.
(M12)A exposição ao sol foi
considerada um proxy da qualidade de
arilos disponíveis para formigas, visto
que frutos dispostos mais superiormente
apresentam maior exposição ao sol e que
o grau de exposição prejudica os arilos
através do dessecamento dessas
estruturas (Laura comunicação pessoal).
(D2)Esse resultado mostra que mesmo
sementes provenientes de frutos sob
maior exposição solar, cujos arilos
teriam uma menor qualidade nutricional
(Laura, comunicação pessoal),
continuam representando uma
recompensa considerável para a formiga.

Índice
Clareza
Especificidade

2
1

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

0

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

Explicação

Versão intermediária
Sentença
(I20)Tendo em vista que as plantas tentam
maximizar a atração dos dispersores de suas
sementes e que elas são capazes de alocar
recursos diferentemente entre seus módulos (e.g.,
ramos) (Kroon et al., 2004), nosso trabalho tem
como objetivo entender como o tipo de dispersor
influencia a alocação de recursos em estruturas
atrativas ou recompensas em plantas.

Índice
Clareza
Especificidade

2
1

Versão final
Sentença
(I20)Assim, nosso trabalho tem como objetivo
entender como o tipo de dispersor influencia a
alocação de recursos em estruturas de
recompensas em plantas.

Índice
Clareza
Especificidade

(I21)Considerando apenas a dispersão pelas
formigas, esperamos que a planta invista mais na
produção de recompensas nas sementes que mais
atraem esses dispersores.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

(I21)Considerando apenas a dispersão pelas
formigas, esperamos que a planta invista mais na
produção de recompensas nas sementes que mais
atraem esses dispersores.
(M12)A partir dessa variável de interesse
esperamos que em cada indivíduo sementes
localizadas na PI terão uma média da razão
arilo/semente maior do que sementes localizadas
na PS.

Justifica a
hipótese

1

Variável
operacional

2

2
1

(I21)Considerando apenas a dispersão pela
formiga, esperamos que a planta invista mais na
produção de estruturas atrativas e recompensas
nas sementes que mais atraem esse dispersor.
(D2)Nossa hipótese de que o agente dispersor iria
influenciar o aumento na alocação de recursos nas
sementes que mais as atraem não foi corroborada.
(I21)Considerando apenas a dispersão pela
formiga, esperamos que a planta invista mais na
produção de estruturas atrativas e recompensas
nas sementes que mais atraem esse dispersor.
(M12)A partir dessa variável de interesse
esperamos que sementes localizadas na porção
inferior terão uma média da razão arilo/semente
maior do que sementes localizadas na porção
superior.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

1

Variável
operacional

2

1

(M2)Por ocorrerem na restinga arbustiva,
indivíduos de P. weimaniaefolia estão expostos à
alta taxas de radiação solar e por isso os efeitos
da oxidação de arilos localizados nas porções
superiores da copa são mais acentuados do que os
localizados nas porções inferiores.

Justifica a
previsão

1

(M2)Por ocorrerem na restinga arbustiva,
indivíduos de P. weimaniaefolia estão expostos à
altas taxas de radiação solar e por isso os efeitos
da oxidação nos arilos de sementes localizadas
nas porções superiores da copa são mais
acentuados do que as localizadas nas porções
inferiores (Figura 1a, b).

Justifica a
previsão

1

2

(D1)A razão média de arilo/semente não diferiu
entre as porções inferior e superior dos indivíduos
de P. weimaniaefolia, contudo a mesma foi
elevada se comparada a outra espécie do mesmo
gênero (Perdiz et al., 2012) em ambas as porções,
mostrando que a formiga deve ter um papel
importante na dispersão. (D16)Concluímos que
dada a pouca disponibilidade de recursos no
meio, a formiga necessita do complemento
nutricional do arilo e a planta de uma dispersão
direcional para locais ricos em matéria orgânica
como os ninhos das formigas.

Explicação

2

(D2)Contudo, a razão foi elevada em ambas as
porções da copa de P. weimaniaefolia se
comparada a outra espécie do mesmo gênero
(Perdiz et al., 2012), mostrando que a formiga
deve ter um papel importante na dispersão dessa
espécie. (D20)Concluímos que dada a pouca
disponibilidade de recursos no meio, a formiga
necessita do complemento nutricional do arilo e a
planta da dispersão direcional para locais ricos
em matéria orgânica como os ninhos das
formigas.

Explicação

2

1
2

2
2

2
2

Elemento
Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(D1)As formigas não influenciam o
aumento na alocação de recursos nas
estruturas que as atraem, no entanto, a
grande quantidade de arilo encontrada
nas sementes de ambos os estratos,
indica que embora não haja alocação
diferencial há um grande investimento
desse recurso na planta como um todo.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
2
2

0

Versão intermediária
Sentença
A razão média de arilo/semente não diferiu entre
as porções inferior e superior dos indivíduos de P.
weimaniaefolia, contudo a mesma foi elevada se
comparada a outra espécie do mesmo gênero
(Perdiz et al., 2012) em ambas as porções,
mostrando que a formiga deve ter um papel
importante na dispersão. Nossa hipótese de que o
agente dispersor iria influenciar o aumento na
alocação de recursos nas sementes que mais as
atraem não foi corroborada.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
2
2

0

Versão final
Sentença
(D1)A razão média de arilo/semente não diferiu
entre as porções inferior e superior dos
indivíduos. (D2)Contudo, a razão foi elevada em
ambas as porções da copa de P. weimaniaefolia se
comparada a outra espécie do mesmo gênero
(Perdiz et al., 2012), mostrando que a formiga
deve ter um papel importante na dispersão dessa
espécie. (D3)Nossa hipótese de que o agente
dispersor iria influenciar o aumento na alocação
de recursos nas sementes que mais os atraem não
foi corroborada. (D18)O agente dispersor não
influenciou o aumento na alocação de recursos
nas sementes que o atraem. (D19)No entanto, o
grande investimento em arilo observado na planta
como um todo indica uma influência do
dispersor.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
2
2

0

P4-G6
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa
Hipótese

Suporte da
Hipótese

Previsão

Versão inicial
Sentença
(I12)Nosso objetivo foi verificar qual a
relação entre defesas físicas em indivíduos
jovens e adultos de C. pachystachya e a
presença de formigas.
(I13)Dado que (i) Azteca sp. protege C.
pachystachya e considerando que plantas sem
formigas estão mais suscetíveis à herbivoria,
nossa primeira hipótese é que indivíduos sem
formigas terão mais defesas físicas. (I14Dado
que existem estruturas de C. pachystachya que
fornecem alimento e abrigo para as Azteca sp.
e considerando que indivíduos jovens ainda
não desenvolveram estas estruturas, nossa
segunda hipótese é que indivíduos jovens
possuem mais mecanismos de defesa físicos
do que indivíduos adultos. (D1)Nossas
hipóteses eram que indivíduos jovens e sem
formigas de Cecropia pachystachya teriam
mais defesas físicas do que indivíduos adultos
e com formigas.
(I13)Dado que (i) Azteca sp. protege C.
pachystachya e considerando que plantas sem
formigas estão mais suscetíveis à herbivoria,
nossa primeira hipótese é que indivíduos sem
formigas terão mais defesas físicas. (I14)Dado
que existem estruturas de C. pachystachya que
fornecem alimento e abrigo para as Azteca sp.
e considerando que indivíduos jovens ainda
não desenvolveram estas estruturas, nossa
segunda hipótese é que indivíduos jovens
possuem mais mecanismos de defesa físicos
do que indivíduos adultos.
(M13)Nossas previsões eram que (i) folhas de
indivíduos mais jovens teriam MFA maior do
que folhas de indivíduos adultos e (ii) folhas
de indivíduos sem formiga teriam MFA maior
do que folhas de indivíduos com formiga.
(M20)Nossas previsões eram que (i) folhas de
indivíduos mais jovens suportariam mais peso
do que folhas de indivíduos adultos e (ii)
folhas de indivíduos sem formiga suportariam
mais peso do que folhas de indivíduos com
formiga. (M28)Nossas previsões eram que (i)
folhas de indivíduos mais jovens seriam mais
ásperas do que folhas de indivíduos adultos e
(ii) folhas de indivíduos sem formiga seriam
mais ásperas do que folhas de indivíduos com
formiga.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

2

1
2

Versão intermediária
Sentença
(I12)Nosso objetivo foi verificar qual a relação
entre defesas físicas diretas em indivíduos
jovens e adultos de C. pachystachya na
presença e ausência de formigas.
(I13)Dado que Azteca sp. protege C.
pachystachya e considerando que (i) plantas
sem formigas estão mais suscetíveis à
herbivoria e (ii) que indivíduos jovens estão
mais suscetíveis à herbivoria, nossa hipótese é
que indivíduos jovens sem formigas terão mais
defesas físicas diretas, enquanto que
indivíduos adultos com formigas terão menos
defesas físicas diretas. (D1)Nossa hipótese era
que indivíduos jovens de Cecropia
pachystachya sem formigas teriam mais
defesas físicas diretas quando comparados às
outras categorias.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

(I13)Dado que Azteca sp. protege C.
pachystachya e considerando que (i) plantas
sem formigas estão mais suscetíveis à
herbivoria e (ii) que indivíduos jovens estão
mais suscetíveis à herbivoria, nossa hipótese é
que indivíduos jovens sem formigas terão mais
defesas físicas diretas, enquanto que
indivíduos adultos com formigas terão menos
defesas físicas diretas.

Justifica a
hipótese

2

(M15)Nossas previsões eram que folhas de
indivíduos jovens sem formiga teriam MFA
maior e que folhas de indivíduos adultos com
formiga teriam MFA menor quando
comparadas às outras categorias. (M22)Nossas
previsões eram que folhas de indivíduos jovens
sem formiga teriam IR maior e que folhas de
indivíduos adultos com formiga teriam IR
menor quando comparadas às outras
categorias. (M29)Nossas previsões eram que
folhas de indivíduos jovens sem formiga
teriam IA maior e que folhas de indivíduos
adultos com formiga teriam IA menor quando
comparadas às outras categorias.

Variável
operacional

2

2
2

Versão final
Sentença
(I11)Nosso objetivo foi verificar qual a relação
entre defesas físicas diretas em indivíduos
jovens e adultos de C. pachystachya na
presença e ausência de formigas.
(I12)Dado que Azteca sp. protege C.
pachystachya e considerando que (i) plantas
sem formigas estão mais suscetíveis à
herbivoria e (ii) que indivíduos jovens devem
ser mais suscetíveis à herbivoria, nossa
hipótese é que indivíduos jovens sem formigas
são aqueles que possuem mais defesas físicas
diretas, enquanto indivíduos adultos com
formigas são aqueles que possuem menos
defesas físicas diretas. (D1)Nossa hipótese era
que indivíduos jovens de Cecropia
pachystachya sem formigas teriam mais
defesas físicas diretas quando comparados a
indivíduos adultos sem formigas e a indivíduos
jovens e adultos com formigas.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

(I12)Dado que Azteca sp. protege C.
pachystachya e considerando que (i) plantas
sem formigas estão mais suscetíveis à
herbivoria e (ii) que indivíduos jovens devem
ser mais suscetíveis à herbivoria, nossa
hipótese é que indivíduos jovens sem formigas
são aqueles que possuem mais defesas físicas
diretas, enquanto indivíduos adultos com
formigas são aqueles que possuem menos
defesas físicas diretas.

Justifica a
hipótese

2

(M15)Nossas previsões eram que folhas de
indivíduos jovens sem formiga teriam MFA
maior e que folhas de indivíduos adultos com
formiga teriam MFA menor quando
comparadas às outras categorias. (M22)Nossas
previsões eram que folhas de indivíduos jovens
sem formiga teriam IR maior e que folhas de
indivíduos adultos com formiga teriam IR
menor quando comparadas às outras
categorias. (M29)Nossas previsões eram que
folhas de indivíduos jovens sem formiga
teriam IA maior e que folhas de indivíduos
adultos com formiga teriam IA menor quando
comparadas às outras categorias.

Variável
operacional

2

2
2

Versão inicial
Elemento
Suporte da
Previsão

Sentença

Conclusão

(D4)A interação mutualística entre C.
pachystachya e as formigas não é a única
forma de defesa da planta, nossos resultados
comprovam que as defesas físicas estão
presentes tanto na ausência como na presença
do mutualista e ao longo de toda a vida.
(D3)Assim, não encontramos relação entre
plantas mirmecófitas jovens e adultas e as suas
defesas físicas. (D4)A interação mutualística
entre C. pachystachya e as formigas não é a
única forma de defesa da planta, nossos
resultados comprovam que as defesas físicas
estão presentes tanto na ausência como na
presença do mutualista e ao longo de toda a
vida. (D14)Concluímos que as defesas físicas
em C. pachystachya estão presentes em todo o
ciclo de vida da planta e na presença ou
ausência de formigas mutualísticas.
(D2)Nossos resultados não foram
significativos para nenhuma das variáveis
analisadas para quantificar defesas físicas.
(D4)A interação mutualística entre C.
pachystachya e as formigas não é a única
forma de defesa da planta, nossos resultados
comprovam que as defesas físicas estão
presentes tanto na ausência como na presença
do mutualista e ao longo de toda a vida.

Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Justifica a
previsão

Índice
0

Explicação

2

Evidência
Magnitude

1
2

Explicação
alternativa

0

Versão intermediária
Sentença
(M11)Altos valores de MFA representam
grande alocação de recursos em compostos de
defesa estrutural a base de carbono (Westoby
et al., 2002 apud Stanley, 2010). (M16)O
índice de resistência foliar está relacionado à
tensão necessária para que a folha se rompa.
(M17)A tensão é um bom indicador da
alocação de compostos carbonados para defesa
estrutural e está relacionada à resistência
contra danos mecânicos (Cornelissen et al.,
2003).
(D3)Assim, não encontramos que indivíduos
sem formigas possuem mais defesas físicas
diretas que indivíduos com formigas e não
encontramos que indivíduos jovens possuem
mais defesas físicas diretas do que indivíduos
adultos. (D11)Concluímos que a presença de
formigas não induz diminuição do
investimento em defesa física.

(D2)Não observamos diferença para nenhuma
das variáveis em relação à idade e presença e
ausência de formiga. (D10)Observamos que
não há diferença nas defesas físicas entre
jovens e adultos de C. pachystachya, na
presença ou ausência de formigas
mutualísticas.

Justifica a
previsão

Índice
1

Explicação

2

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

Versão final
Sentença
(M11)Altos valores de MFA representam
grande alocação de recursos em compostos de
defesa estrutural a base de carbono (Westoby
et al., 2002 apud Stanley, 2010). (M16)O
índice de resistência foliar está relacionado à
tensão necessária para que a folha se rompa.
(M17)A tensão é um bom indicador da
alocação de compostos carbonados para defesa
estrutural e está relacionada à resistência
contra danos mecânicos, incluindo herbivoria
(Cornelissen et al., 2003).
(D3)Assim, não encontramos que indivíduos
de C. pachystachya apresentam, para as
variáveis analisadas, plasticidade fenotípica
induzida pela presença de formiga, pois a
colonização por formigas não implica na
redução do investimento nas defesas físicas
diretas. (D14)Concluímos que a espécie não
apresenta, para as variáveis analisadas,
plasticidade fenotípica nem mudança
ontogenética induzida pela presença de
formigas.

(D2)Não observamos diferença significativa
para nenhuma das variáveis em relação à idade
ou à presença de formiga. (D3)Assim, não
encontramos que indivíduos de C.
pachystachya apresentam, para as variáveis
analisadas, plasticidade fenotípica induzida
pela presença de formiga, pois a colonização
por formigas não implica na redução do
investimento nas defesas físicas diretas.
(D13)Observamos que não há diferença nas
defesas físicas entre jovens e adultos de C.
pachystachya, na presença ou ausência de
formigas mutualísticas.

Justifica a
previsão

Índice
1

Explicação

2

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

P4-G7
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I14)Considerando que a herbivoria diminui a
área foliar, com consequente diminuição da
taxa fotossintética, o objetivo do nosso
trabalho foi investigar o efeito da herbivoria na
alocação de recurso para reprodução, em
plantas com ciclo de vida curto.

(I15)Elaboramos as seguintes hipóteses
concorrentes: H1) o aumento da herbivoria
limita a o esforço reprodutivo em plantas com
ciclo de vida curto; H2) a herbivoria atua como
sinalização do incremento no esforço
reprodutivo em plantas com ciclo de vida
curto.

Suporte da
Hipótese

Previsão

(M23)As previsões das nossas hipóteses foram
que em H1: a razão das massas reprodutivas e
vegetativas diminui com o incremento da
proporção de área foliar herbivorada,
apresentando um coeficiente negativo;
enquanto que em H2: há um incremento na
razão das massas reprodutivas e vegetativas
com o aumento da proporção de área foliar
herbivorada, apresentando um coeficiente
positivo.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

0

Variável
operacional

2

2
2

Versão intermediária
Sentença
(I17)Dado que diferentes respostas para o
efeito da herbivoria sobre o investimento
reprodutivo podem ocorrer em plantas
(Whitham et al., 1991), e considerando que a
herbivoria diminui a área foliar,
consequentemente diminuindo a quantidade de
energia disponível para a planta, o objetivo do
nosso trabalho foi investigar o efeito da
herbivoria na alocação de recursos para
reprodução em Pothomorphe umbellata.
(I18)Dado que essa espécie possui ciclo de
vida curto, com dois eventos reprodutivos ao
longo da vida, elaboramos uma hipótese (H1)
de que a herbivoria atua como sinalização para
o incremento no investimento reprodutivo,
como é esperado para plantas anuais.
(I20)Assim, elaboramos uma hipótese
concorrente (H2) de que o aumento da
herbivoria limita o investimento reprodutivo
em P. umbellata. (D1)Neste estudo testamos
duas hipóteses alternativas para uma planta de
ciclo de vida curto: a primeira é que a
herbivoria estimula o investimento
reprodutivo, e a segunda é que a herbivoria
limita o investimento reprodutivo.
(I18)Dado que essa espécie possui ciclo de
vida curto, com dois eventos reprodutivos ao
longo da vida, elaboramos uma hipótese (H1)
de que a herbivoria atua como sinalização para
o incremento no investimento reprodutivo,
como é esperado para plantas anuais. (I19)No
entanto, por possuir mais de um evento
reprodutivo, essa espécie poderia apresentar
resposta semelhante às plantas perenes e, sob
herbivoria, poderia investir menos em
reprodução.
(M22)Se nossa H1 for verdadeira, então a
razão das massas reprodutivas e vegetativas
diminuirá com o incremento da proporção de
área foliar consumida por herbívoros.
(M23)Por outro lado, se nossa H2 for
verdadeira haverá um incremento na razão das
massas reprodutivas e vegetativas com o
aumento da proporção de área foliar
consumida por herbívoros.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

2

2
2

Versão final
Sentença
(I18)Considerando que diferentes respostas
para o efeito da herbivoria sobre o
investimento reprodutivo podem ocorrer em
plantas (Whitham et al., 1991) e que a
herbivoria diminui a área foliar,
consequentemente diminuindo a quantidade de
energia disponível para a planta, o objetivo do
nosso trabalho foi investigar o efeito da
herbivoria na alocação de recursos para
reprodução em Pothomorphe umbellata, uma
planta com ciclo de vida curto e que possui
poucos eventos reprodutivos.
(I19)Dado que essa espécie possui ciclo de
vida curto, elaboramos uma hipótese (H1) de
que a herbivoria estimula um aumento no
investimento reprodutivo, como é esperado
para plantas anuais. (I21)Assim, elaboramos
uma hipótese concorrente (H2) de que o
aumento da herbivoria limita o investimento
reprodutivo em P. umbellata. (D1)Neste estudo
testamos duas hipóteses alternativas para uma
planta de ciclo de vida curto: a primeira é que
a herbivoria estimula o investimento
reprodutivo, e a segunda é que a herbivoria
limita o investimento reprodutivo.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

(I19)Dado que essa espécie possui ciclo de
vida curto, elaboramos uma hipótese (H1) de
que a herbivoria estimula um aumento no
investimento reprodutivo, como é esperado
para plantas anuais. (I20)Contudo, por não
estar restrita a um único evento reprodutivo,
essa espécie poderia apresentar resposta
semelhante às plantas perenes e, sob
herbivoria, poderia investir menos em
reprodução.

Justifica a
hipótese

2

(M22)Se nossa H1 for verdadeira, a razão das
massas reprodutivas e vegetativas aumentará
com o incremento da proporção de área foliar
consumida por herbívoros. (M23)Por outro
lado, se nossa H2 for verdadeira haverá uma
diminuição na razão das massas reprodutivas e
vegetativas com o aumento da proporção de
área foliar consumida por herbívoros.

Variável
operacional

2

2
2

Versão inicial
Elemento
Suporte da
Previsão
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Sentença
(D2)Os resultados desse estudo evidenciaram
que conforme aumenta a herbivoria nas folhas,
diminui o investimento reprodutivo da planta
Pothomorphe umbellata, corroborando a nossa
primeira hipótese (H1) de que a herbivoria
limita a alocação de recursos para a reprodução
em plantas com ciclo de vida curto. (D3)Uma
vez que a herbivoria diminui a área
fotossintética de plantas e consequentemente
diminui a quantidade de energia produzida, os
resultados indicam que o investimento
reprodutivo da planta P. umbellata é
proporcional a essa quantidade de energia.
(D2)Os resultados desse estudo evidenciaram
que conforme aumenta a herbivoria nas folhas,
diminui o investimento reprodutivo da planta
Pothomorphe umbellata, corroborando a nossa
primeira hipótese (H1) de que a herbivoria
limita a alocação de recursos para a reprodução
em plantas com ciclo de vida curto. (D3)Uma
vez que a herbivoria diminui a área
fotossintética de plantas e consequentemente
diminui a quantidade de energia produzida, os
resultados indicam que o investimento
reprodutivo da planta P. umbellata é
proporcional a essa quantidade de energia.

Justifica a
previsão
Explicação

Índice
0

Versão intermediária
Sentença

2

(D2)Não encontramos evidências de que há
relação entre a herbivoria e o investimento
reprodutivo em indivíduos de P. umbellata e,
portanto, não corroboramos nenhuma das
nossas hipóteses. (D20)Concluímos que a
herbivoria não afeta o investimento
reprodutivo de P. umbellata, uma espécie
pioneira de ciclo de vida curto.

Evidência
Magnitude

1
2

(D2)Não encontramos evidências de que há
relação entre a herbivoria e o investimento
reprodutivo em indivíduos de P. umbellata e,
portanto, não corroboramos nenhuma das
nossas hipóteses.

Explicação
alternativa

0

Justifica a
previsão
Explicação

Índice
0

Versão final
Sentença

2

(D2)Não encontramos evidências de que haja
relação entre a herbivoria e o investimento
reprodutivo em indivíduos de P. umbellata e,
portanto, não corroboramos nenhuma das
nossas hipóteses. (D3)Assim, indivíduos de P.
umbellata com maior herbivoria não alteram a
proporção entre investimento reprodutivo e
investimento vegetativo. (D25)Concluímos
que a herbivoria não afeta o investimento
reprodutivo de P. umbellata, uma espécie
pioneira de ciclo de vida curto.

Evidência
Magnitude

1
2

(D2)Não encontramos evidências de que haja
relação entre a herbivoria e o investimento
reprodutivo em indivíduos de P. umbellata e,
portanto, não corroboramos nenhuma das
nossas hipóteses.

Explicação
alternativa

0

Justifica a
previsão
Explicação

Índice
0
2

Evidência
Magnitude

1
2

Explicação
alternativa

0

P4-G8
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I14)Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi
investigar como a umidade do substrato
influencia a eficiência de fuga das presas da
larva formiga leão. (M5)Para avaliar o efeito
do tamanho do funil e da umidade no tempo de
permanência da presa no funil e na
probabilidade de fuga, cada par de funis com
tamanho parecido correspondeu a um par
experimental. (M15)Para avaliar o efeito da
umidade e do tamanho em conjunto no tempo
de permanência, o seguinte procedimento foi
realizado 10.000 vezes no conjunto de dados:
foi sorteado um tratamento (seco ou úmido)
para os valores de tempo de permanência e
tamanho do funil originalmente associados.
(I15)Dado que a umidade compacta os
grânulos do solo, e que a compactação do solo
facilita a fuga de presa, nossa hipótese é que
no substrato úmido a fuga das presas da larva
formiga leão é facilitada e a umidade do
substrato influencia a relação entre tamanho do
funil e eficiência da fuga da presa.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

Previsão

Suporte da
Previsão

Suporte da
Hipótese

(I15)Dado que a umidade compacta os
grânulos do solo, e que a compactação do solo
facilita a fuga de presa, nossa hipótese é que
no substrato úmido a fuga das presas da larva
formiga leão é facilitada e a umidade do
substrato influencia a relação entre tamanho do
funil e eficiência da fuga da presa.

Versão intermediária
Sentença
(I10)O objetivo deste trabalho foi investigar
como a umidade do substrato e o diâmetro do
funil influenciam a eficiência de fuga das
presas por larvas da formiga-leão Myrmeleon
sp.

Índice
Clareza
Especificidade

1
2

(I11)Dado que a umidade aglutina as partículas
do solo e que quanto maior o diâmetro do funil
menor a eficiência de fuga das presas, nossa
hipótese é que no substrato úmido a fuga das
presas do funil é facilitada e que essa
facilitação é tão acentuada que anula o efeito
do diâmetro funil na captura de presas.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

2

(I11)Dado que a umidade aglutina as partículas
do solo e que quanto maior o diâmetro do funil
menor a eficiência de fuga das presas, nossa
hipótese é que no substrato úmido a fuga das
presas do funil é facilitada e que essa
facilitação é tão acentuada que anula o efeito
do diâmetro funil na captura de presas.

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

0

(M22)Sendo assim, a nossa previsão é que a
probabilidade de fuga seria maior no
tratamento úmido do que no tratamento seco.

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

2

(M7)Consideramos que o maior diâmetro dos
funis é um bom proxy para tamanho dos funis,
portanto, assumimos que há grande correlação
entre o maior diâmetro dos funis com as
demais dimensões de um funil.

Justifica a
previsão

1

2
2

2
2

Versão final
Sentença
(I9)O objetivo deste trabalho foi investigar
como a umidade do substrato e o diâmetro do
funil influenciam a eficiência de fuga das
presas por larvas da formiga-leão Myrmeleon
sp.

(I10)Dado que a umidade aglutina as partículas
do solo (Devetak et al., 2005), nossa primeira
hipótese é que, no substrato úmido, a fuga das
presas do funil é facilitada, uma vez que a
aglutinação das partículas pode facilitar a
locomoção pelo substrato. (I12)Nossa segunda
hipótese, portanto, é que quanto maior o
tamanho do funil, menor a eficiência de fuga
das presas e que a umidade do substrato atenua
esta relação, pois facilita o escape mesmo em
funis grandes.
(I10)Dado que a umidade aglutina as partículas
do solo (Devetak et al., 2005), nossa primeira
hipótese é que, no substrato úmido, a fuga das
presas do funil é facilitada, uma vez que a
aglutinação das partículas pode facilitar a
locomoção pelo substrato. (I11)Além disso,
sabe-se que quanto maior o tamanho do funil,
melhor a captura de presas (Devetak et al.,
2005). (I12)Nossa segunda hipótese, portanto,
é que quanto maior o tamanho do funil, menor
a eficiência de fuga das presas e que a umidade
do substrato atenua esta relação, pois facilita o
escape mesmo em funis grandes.
(M27)Nossa previsão é que a probabilidade de
fuga seria maior no grupo experimental
substrato úmido do que no grupo experimental
substrato seco.
(M6)Consideramos que o maior diâmetro do
funil é uma boa variável operacional para
tamanho dos funis, pois deve haver uma forte
correlação entre esta medida e as demais
dimensões do funil.

Índice
Clareza
Especificidade

1
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

1

2
2

Elemento
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(D3)Assim, temos evidência de que a
eficiência da armadilha construída pelas larvas
é dependente das condições ambientais do
hábitat e de que umidades elevadas reduzem
drasticamente essa eficiência. (D6)Nosso
estudo mostrou que além do alto custo
associado à construção das armadilhas em
ambiente úmido, a eficiência de captura do
funil nessas condições é muito baixa. (D9)O
fato de o tamanho influenciar a eficiência de
captura somente no ambiente seco é mais um
indício da importância da condição seca para o
sucesso da larva.
(D1)Encontramos que o aumento da umidade
do substrato facilita a fuga de presas da
armadilha das formigas-leão e que o aumento
do tamanho da armadilha aumenta o tempo de
permanência da presa nas armadilhas
construídas em ambiente seco. (D2)Entretanto,
não encontramos relação positiva entre
tamanho da armadilha e tempo de permanência
das presas em ambientes úmidos, o que indica
que o aumento da umidade nos funis torna o
escape das presas facilitado
independentemente do tamanho da armadilha.
(D9)O fato de o tamanho influenciar a
eficiência de captura somente no ambiente
seco é mais um indício da importância da
condição seca para o sucesso da larva.

Índice
Explicação
2

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

Versão intermediária
Sentença
(D2)Entretanto, não encontramos relação entre
tamanho do funil e eficiência do escape das
presas em ambientes úmidos, o que indica que
o aumento da umidade do substrato do funil
facilita o escape independentemente do
tamanho do funil. (D3)Assim, temos evidência
de que o sucesso de captura de presas por
larvas de formiga-leão é dependente de fatores
abióticos do hábitat e de que umidades
elevadas do substrato reduzem drasticamente a
eficiência do funil de captura.
(D1)Encontramos que substratos com umidade
mais elevada facilitam o escape de presas das
armadilhas das larvas da formiga-leão
Myrmeleon sp. e que o aumento do tamanho
das armadilhas dificulta o escape de presas
quando as armadilhas são construídas em
substratos secos. (D2)Entretanto, não
encontramos relação entre tamanho do funil e
eficiência do escape das presas em ambientes
úmidos, o que indica que o aumento da
umidade do substrato do funil facilita o escape
independentemente do tamanho do funil.

Índice
Explicação
2

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

Versão final
Sentença
(D2)Entretanto, não encontramos relação entre
tamanho do funil e eficiência do escape das
presas em ambientes úmidos, o que indica que
o aumento da umidade do substrato do funil
facilita o escape independentemente do
tamanho do funil. (D13)De forma geral, podese dizer que as condições ambientais dos locais
em que indivíduos estabelecem suas
armadilhas, independentemente da espécie a
que pertencem, influenciam de forma direta a
aptidão desses indivíduos.
(D1)Encontramos que substratos com umidade
mais elevada facilitam o escape de presas das
armadilhas das larvas da formiga-leão
Myrmeleon sp. e que o aumento do tamanho
das armadilhas dificulta o escape de presas
quando as armadilhas são construídas em
substratos secos. (D2)Entretanto, não
encontramos relação entre tamanho do funil e
eficiência do escape das presas em ambientes
úmidos, o que indica que o aumento da
umidade do substrato do funil facilita o escape
independentemente do tamanho do funil.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

P4-G9
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa
Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I12)Nosso objetivo foi testar o efeito de
um dos fatores microclimáticos que foram
sugeridos e que as larvas parecem evitar: a
umidade do solo (Farji-Brener, 2003).
(I13)Nossas hipóteses são que larvas de
formigas-leão Myrmeleon sp. selecionam
substratos com baixa umidade e constroem
armadilhas de funil preferentemente em
substratos com baixa umidade.

Suporte da
Hipótese

Previsão

Suporte da
Previsão
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Contraargumento

(M13)Nossa previsão era que uma maior
proporção de larvas e uma maior
proporção de armadilhas de funil seriam
encontradas na areia seca em relação à
areia úmida.

(D2)Dessa forma, parecem haver
limitações associadas à umidade do
substrato para a construção de armadilhas
de funil. (D15)Em conclusão sugerimos
que larvas de formigas-leão Myrmeleon
sp. selecionam substratos relativamente
secos em seu microhabitat, deslocando-se,
caso as condições de umidade do substrato
tornem-se limitantes para a construção de
armadilhas de funil.
(D1)Observamos que as larvas da formigaleão selecionaram substratos secos em
comparação à substratos umedecidos
artificialmente.

Versão intermediária
Índice
Clareza
Especificidade

Sentença
2
1

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

Versão final
Índice
Clareza
Especificidade

Sentença
0
0

(I14)Dessa forma, a nossa primeira hipótese é que as
larvas de formigas-leão Myrmeleon sp. selecionam
substratos com baixa umidade. (I16)Logo, a nossa
segunda hipótese é que as larvas de formiga-leão
constroem armadilhas preferencialmente em
substratos com baixa umidade.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

0

(I12)Estas armadilhas são encontradas
predominantemente em locais protegidos de intempéries,
como a chuva, que pode danificar as armadilhas.
(I13)Adicionalmente, estudos sugerem que as larvas de
formiga-leão apresentam comportamentos para evitar a
chuva (Farji-Brener, 2003; Scharf & Ovadia, 2006).
(I15)Alguns estudos sugerem que há uma dificuldade
crescente de construção da armadilha à medida que o
tamanho da partícula do solo aumenta (Devetak et al.,
2005), o que pode ocorrer em solos com maior umidade
devido a aglutinação de partículas.

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

2

(M12)De acordo com nossas hipóteses, a nossa
previsão era que uma maior proporção de larvas e uma
maior proporção de armadilhas de funil seriam
encontradas no substrato seco em relação ao substrato
úmido.

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão
Explicação

0

0

2

(D13)Em conclusão sugerimos que larvas de
formigas-leão Myrmeleon sp. tem preferência por
substratos relativamente secos em seu microhabitat.

Justifica a
previsão
Explicação

2

(D14)Em conclusão, sugerimos que larvas
de formigas-leão Myrmeleon sp. possuem
preferência por substratos relativamente
secos em seu microhabitat.

Evidência
Magnitude

2
2

(D1)Observamos que as larvas da formiga-leão
selecionaram substratos secos em detrimento de
substratos úmidos e construíram armadilhas somente
em substratos secos.

Evidência
Magnitude

2
2

(D1)Observamos que as larvas da formigaleão selecionaram substratos secos em
detrimento de substratos úmidos e
construíram armadilhas somente em
substratos secos

Explicação
alternativa

0

Explicação
alternativa

0

2
2

1
2

Índice
Clareza
Especificidade

0
0

(I17)Partindo de isso, a nossa primeira
hipótese era que as larvas de formiga-leão
constroem armadilhas preferencialmente
em substratos com baixa umidade.
(I18)Além disso, dado que as larvas de
formigas-leão Myrmeleon sp. têm a
capacidade de se movimentar, ainda que
limitadamente, nossa segunda hipóteses
era que as larvas selecionam substratos
com baixa umidade.
(I18)Além disso, dado que as larvas de
formigas-leão Myrmeleon sp. têm a
capacidade de se movimentar, ainda que
limitadamente, nossa segunda hipóteses
era que as larvas selecionam substratos
com baixa umidade.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

1

(M13)De acordo com nossas hipóteses, a
nossa previsão era que uma maior
proporção de larvas e uma maior
proporção de armadilhas de funil seriam
encontradas no substrato seco em relação
ao substrato úmido.

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão
Explicação

0

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

1
2

2

P4-G10
Versão inicial
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Sentença

Hipótese

(I14)Dado que (i) plantas alocam
recursos para a reprodução, (ii) o gasto
energético para a produção de frutos é
alto e, (iii) as folhas fornecem energia
para a planta por meio da fotossíntese,
logo testaremos a hipótese de que
plantas com maior superfície
fotossinteticamente ativa alocam mais
recursos para a produção de frutos.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Suporte da
Hipótese

(I14)Dado que (i) plantas alocam
recursos para a reprodução, (ii) o gasto
energético para a produção de frutos é
alto e, (iii) as folhas fornecem energia
para a planta por meio da fotossíntese,
logo testaremos a hipótese de que
plantas com maior superfície
fotossinteticamente ativa alocam mais
recursos para a produção de frutos.

Justifica a
hipótese

2

Previsão

(M9)Tínhamos duas previsões: 1)
quanto maior a área foliar, maior seria a
massa da infrutescência correspondente;
2) quanto maior a área foliar total de um
indivíduo, maior seria a massa de
infrutescência total do indivíduo.

Variável
operacional

Justifica a
previsão
Explicação

Suporte da
Previsão
Conclusão

(D3)Dessa maneira, as folhas parecem
ser uma fonte de recurso para a
produção de frutos. (D14)Concluímos
que há alocação de recurso proveniente
das folhas para estruturas reprodutivas
em Pothomorphe umbellata.

Índice
Clareza
Especificidade

0
0

Versão intermediária
Sentença
(I11)O objetivo desse estudo é investigar qual a
fonte do recurso alocado para a produção de
estruturas reprodutivas em Pothomorphe
umbellata.
(I12)Considerando o gasto energético para a
produção de frutos é alto e que as folhas
fornecem energia para a planta por meio da
fotossíntese, testamos duas hipóteses: (i) Dentro
de um módulo, folhas com maior superfície
fotossinteticamente ativa alocam mais recursos
para a produção de infrutescências e (ii)
Indivíduos com maior superfície
fotossinteticamente ativa alocam mais recursos
para a produção de infrutescência.
(I12)Considerando o gasto energético para a
produção de frutos é alto e que as folhas
fornecem energia para a planta por meio da
fotossíntese, testamos duas hipóteses: (i) Dentro
de um módulo, folhas com maior superfície
fotossinteticamente ativa alocam mais recursos
para a produção de infrutescências e (ii)
Indivíduos com maior superfície
fotossinteticamente ativa alocam mais recursos
para a produção de infrutescência.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

1

2

Variável
operacional

0

Justifica a
previsão
Explicação

1
2

2

(D3)Dessa maneira, vimos que em Pothomorphe
umbellata a alocação do recurso utilizado para a
produção de estruturas reprodutivas está
diretamente relacionado à superfície
fotossinteticamente ativa. (D12)Concluímos que
uma maior superfície fotossinteticamente ativa
permite maior alocação de recurso para estruturas
reprodutivas em Pothomorphe umbellata e que
isso ocorre pela folha adjacente a infrutescência,
mas que é reforçado pelo indivíduo como um
todo.

Versão final
Sentença
(I12)O objetivo desse estudo é investigar qual a
fonte do recurso alocado para a produção de
estruturas reprodutivas em Pothomorphe
umbellata.
(I13)Considerando que o gasto energético para a
produção de frutos é alto e que as folhas fornecem
energia para a planta por meio da fotossíntese,
testamos duas hipóteses: (i) dentro de um módulo,
o investimento reprodutivo nas infrutescências é
proporcional ao tamanho da folha adjacente e (ii)
em indivíduos, o investimento reprodutivo nas
infrutescências é proporcional ao tamanho das
folhas.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

1

0

Variável
operacional

0

0

Justifica a
previsão
Explicação

0

2
2

2

(I13)Considerando que o gasto energético para a
produção de frutos é alto e que as folhas fornecem
energia para a planta por meio da fotossíntese,
testamos duas hipóteses: (i) dentro de um módulo,
o investimento reprodutivo nas infrutescências é
proporcional ao tamanho da folha adjacente e (ii)
em indivíduos, o investimento reprodutivo nas
infrutescências é proporcional ao tamanho das
folhas.

(D3)Dessa maneira, vimos que em Pothomorphe
umbellata a alocação do recurso utilizado para a
produção de estruturas reprodutivas está
diretamente relacionado à superfície foliar.
(D4)Nossos resultados nos mostram que em P.
umbellata há alocação de recurso direcional dentro
do módulo. (D15)Concluímos que uma maior
superfície foliar permite uma maior alocação de
recurso para estruturas reprodutivas em P.
umbellata e que isso ocorre pela folha adjacente a
infrutescência e é reforçado pelo indivíduo como
um todo.

2
2

2

Elemento
Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(D1)Nossa hipótese de que plantas com
maior superfície fotossinteticamente
ativa alocam mais recursos para a
produção de frutos foi corroborada.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
2
2

0

Versão intermediária
Sentença
(D1)Nossa primeira hipótese de que dentro de um
módulo, folhas com maior superfície
fotossinteticamente ativa alocam mais recurso
para a produção de infrutescência foi
corroborada. (D2)Nossa segunda hipótese de que
indivíduos com maior superfície
fotossinteticamente ativa alocam mais recurso
para a produção de infrutescências também foi
corroborada.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
2
2

0

Versão final
Sentença
(D1)Nossa primeira hipótese, de que dentro de um
módulo a alocação de recurso para a produção de
infrutescência é proporcional ao tamanho da folha
adjacente, foi corroborada. (D2)Nossa segunda
hipótese, de que o investimento reprodutivo é
proporcional ao tamanho da superficie foliar do
indivíduo, também foi corroborada. (D4)Nossos
resultados nos mostram que em P. umbellata há
alocação de recurso direcional dentro do módulo.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
1
2

0

P4-G16
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa
Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I17)Então, nosso objetivo é investigar se
ocorre facilitação entre indivíduos de R.
mangle, buscando entender como a agregação
de indivíduos influencia o investimento em
raízes escoras.
(I18)Dado que indivíduos de R. mangle
podem ser encontrados isolados ou agregados,
que o investimento em raízes de suporte é
custoso, e que raízes de diferentes indivíduos
podem se entrelaçar, nossa hipótese é que
indivíduos agregados de R. mangle investem
menos em raízes escoras do que indivíduos
isolados. (D1)Visto que o investimento em
raízes escoras é custoso e que os indivíduos
poderiam se apoiar uns nos outros quando
agregados, esperávamos que o investimento
em sustentação dos indivíduos de Rhizophora
mangle fosse menor quando agregados.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2
2
2

Suporte da
Hipótese

(I18)Dado que indivíduos de R. mangle
podem ser encontrados isolados ou agregados,
que o investimento em raízes de suporte é
custoso, e que raízes de diferentes indivíduos
podem se entrelaçar, nossa hipótese é que
indivíduos agregados de R. mangle investem
menos em raízes escoras do que indivíduos
isolados. (D1)Visto que o investimento em
raízes escoras é custoso e que os indivíduos
poderiam se apoiar uns nos outros quando
agregados, esperávamos que o investimento
em sustentação dos indivíduos de Rhizophora
mangle fosse menor quando agregados.

Justifica a
hipótese

1

Previsão

(M16)Assim, nossa previsão é que indivíduos
isolados devem possuir maior resíduo médio
quando comparados às agregações.

Variável
operacional

1

Versão intermediária
Sentença
(I14)Dessa forma, buscamos entender se
ocorre facilitação entre indivíduos de R.
mangle, investigando como a agregação de
indivíduos influencia o investimento em
raízes escoras.
(I15)Dado que indivíduos de R. mangle
podem ser encontrados isolados ou agregados,
que o investimento em raízes de suporte é
custoso e tem um caráter plástico, e que raízes
de diferentes indivíduos podem se entrelaçar,
nossa hipótese é que indivíduos em
agregações de R. mangle investem menos em
raízes escoras do que indivíduos isolados.
(D1)Visto que o investimento em raízes
escoras é custoso e que os indivíduos
poderiam se apoiar uns nos outros quando
agregados, esperávamos que o investimento
em sustentação dos indivíduos de Rhizophora
mangle fosse menor quando agregados.
(I15)Dado que indivíduos de R. mangle
podem ser encontrados isolados ou agregados,
que o investimento em raízes de suporte é
custoso e tem um caráter plástico, e que raízes
de diferentes indivíduos podem se entrelaçar,
nossa hipótese é que indivíduos em
agregações de R. mangle investem menos em
raízes escoras do que indivíduos isolados.
(D1)Visto que o investimento em raízes
escoras é custoso e que os indivíduos
poderiam se apoiar uns nos outros quando
agregados, esperávamos que o investimento
em sustentação dos indivíduos de Rhizophora
mangle fosse menor quando agregados.
(M19)Assim, nossa previsão é que indivíduos
isolados devem possuir maior resíduo médio
quando comparados aos agregados.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

1

2
2

Versão final
Sentença
(I18)Dessa forma, buscamos entender se ocorre
facilitação de suporte entre indivíduos de R.
mangle, investigando como a agregação de
indivíduos influencia o investimento em raízes
escoras.
(I19)Dado que indivíduos de R. mangle podem
ser encontrados isolados ou agregados, que o
investimento em raízes de suporte é custoso e
pode ter um caráter plástico, e que raízes de
diferentes indivíduos podem se entrelaçar, nossa
hipótese é que indivíduos agregados de R.
mangle investem menos em raízes escoras do
que indivíduos isolados. (D1)Como o
investimento em raízes escoras é custoso e os
indivíduos podem se apoiar uns nos outros
quando agregados, esperávamos que o
investimento em sustentação dos indivíduos de
Rhizophora mangle fosse menor quando
agregados.
(I19)Dado que indivíduos de R. mangle podem
ser encontrados isolados ou agregados, que o
investimento em raízes de suporte é custoso e
pode ter um caráter plástico, e que raízes de
diferentes indivíduos podem se entrelaçar, nossa
hipótese é que indivíduos agregados de R.
mangle investem menos em raízes escoras do
que indivíduos isolados. (D1)Como o
investimento em raízes escoras é custoso e os
indivíduos podem se apoiar uns nos outros
quando agregados, esperávamos que o
investimento em sustentação dos indivíduos de
Rhizophora mangle fosse menor quando
agregados.
(M19)Nossa previsão é que indivíduos isolados
devem possuir maior resíduo médio quando
comparados aos agregados.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

1

2
2

Elemento
Suporte da
Previsão

Versão inicial
Sentença
(M9)Assumimos que, assim como o diâmetro
a altura do peito (DAP), o valor do PAR de
um indivíduo é diretamente proporcional à
sua idade. (M10)Para descontar o efeito da
idade no investimento individual em raízes,
realizamos uma regressão linear com PAR
como variável independente e área total das
raízes escoras como variável dependente.
(M11)Calculamos os resíduos da regressão,
pois esses representam o investimento
individual: valores positivos indicam um
investimento maior que o esperado em raízes
escoras para um dado valor de PAR, enquanto
valores negativos indicam um investimento
menor que o esperado.

Justifica a
previsão

Índice
1

Conclusão

(D2)Porém, observamos que o investimento
em sustentação dos indivíduos não foi menor
em agregações, o que não corrobora nossa
hipótese. (D6)Dessa forma, é possível que o
investimento em raízes escoras não varie entre
indivíduos agregados e isolados do mangue
vermelho, pois as raízes exercem outras
funções fisiológicas importantes, como trocas
gasosas. (D8)Nossos resultados mostram que
a variação no investimento em sustentação do
mangue-vermelho dentro das agregações
apresentou uma grande variação em função da
idade do indivíduo (Figura 1).

Explicação

2

Suporte da
Conclusão

(D2)Porém, observamos que o investimento
em sustentação dos indivíduos não foi menor
em agregações, o que não corrobora nossa
hipótese. (D8)Nossos resultados mostram que
a variação no investimento em sustentação do
mangue-vermelho dentro das agregações
apresentou uma grande variação em função da
idade do indivíduo (Figura 1). (D12)Enfim,
descobrimos que o investimento em raízes
escoras não varia entre indivíduos isolados e
agregados de R. mangle.

Evidência
Magnitude

1
1

Explicação
alternativa

0

Contraargumento

Versão intermediária
Sentença
(M10)Supomos que, assim como o diâmetro a
altura do peito (DAP), o valor do PAR de um
indivíduo é diretamente proporcional ao seu
tamanho. (M11)Para descontar o efeito do
tamanho no investimento individual em
raízes, realizamos uma regressão linear com
PAR como variável independente e área total
das raízes escoras como variável dependente.
(M12)Calculamos os resíduos da regressão, os
quais representam o investimento individual
em relação ao tamanho: valores positivos
indicam um investimento maior que o
esperado em raízes escoras para um dado
valor de PAR, enquanto valores negativos
indicam um investimento menor que o
esperado para um indivíduo do seu tamanho.
(D2)Porém, observamos que o investimento
em sustentação não diferiu entre indivíduos
isolados ou agregados, o que não corrobora
nossa hipótese. (D12)O investimento em
raízes escoras não varia entre indivíduos
isolados e agregados de R. mangle.
(D14)Concluímos que não existe diferença no
investimento médio em sustentação entre
indivíduos isolados e agregados de R. mangle,
mas ainda cabe investigar se a facilitação
pode ocorrer entre indivíduos de diferentes
idades e tamanhos.
(D2)Porém, observamos que o investimento
em sustentação não diferiu entre indivíduos
isolados ou agregados, o que não corrobora
nossa hipótese. (D7)Constatamos uma grande
variação no investimento em sustentação de
R. mangle dentro das agregações em função
do tamanho do indivíduo (Figura 2).

Justifica a
previsão

Índice
1

Explicação

2

Evidência
Magnitude

2
1

Explicação
alternativa

0

Versão final
Sentença
(M10)Consideramos que, assim como o
diâmetro a altura do peito (DAP), o valor do
PAR de um indivíduo é diretamente
proporcional ao seu tamanho. (M12)Calculamos
os resíduos da regressão, que representam o
investimento individual em relação ao tamanho:
valores positivos indicam um investimento
maior que o esperado em raízes escoras para um
dado valor de PAR, enquanto valores negativos
indicam um investimento menor que o esperado
para um indivíduo do seu tamanho.

(D2)Porém, observamos que o investimento em
sustentação não diferiu entre indivíduos isolados
ou agregados, o que não corroborou nossa
hipótese. (D4)Assim, não ocorre facilitação de
suporte entre indivíduos agregados de R.
mangle. (D13)O investimento em raízes escoras
não variou quando comparamos os indivíduos
isolados e agregados de R. mangle.
(D17)Concluímos que não existe diferença no
investimento médio em sustentação entre
indivíduos isolados e agregados de R. mangle,
mas ainda cabe investigar se a facilitação pode
ocorrer entre os indivíduos agregados de
diferentes idades e tamanhos.
(D2)Porém, observamos que o investimento em
sustentação não diferiu entre indivíduos isolados
ou agregados, o que não corroborou nossa
hipótese. (D8)Constatamos uma grande variação
no investimento em sustentação em função do
tamanho em indivíduos agregados de R. mangle
(Figura 2). (D13)O investimento em raízes
escoras não variou quando comparamos os
indivíduos isolados e agregados de R. mangle.

Justifica a
previsão

Índice
1

Explicação

2

Evidência
Magnitude

2
1

Explicação
alternativa

0

P4-G17
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa
Hipótese

Suporte da
Hipótese
Previsão

Suporte da
Previsão

Versão inicial
Sentença
(I20)Nesse estudo, investigamos como a
heterogeneidade ambiental afeta a estabilidade
de um sistema consumidor-recurso usando
girinos de Rhinella ornata como modelo de
estudo.
(I21)Testamos as hipóteses de que a
conectividade entre os habitats e a agregação
do recurso afetam negativamente a estabilidade
do sistema.

(M24)Se nossas hipóteses estiverem corretas,
esperamos que haja maior frequência de
colapso do sistema tanto em alta conectividade
quanto em alta agregação de recursos.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese
Variável
operacional

0

Justifica a
previsão

0

2
2

1

Versão intermediária
Sentença
(I18)Nesse estudo, investigamos como a
agregação de recursos e a conectividade da
paisagem afetam a estabilidade de um sistema
consumidor-recurso usando girinos de Rhinella
ornata como modelo de estudo.
(I19)Testamos as hipóteses de que (1) a
conectividade da paisagem influencia
negativamente a estabilidade do sistema
facilitando a depleção dos recursos; e (2) a
agregação dos recursos influencia
negativamente a estabilidade do sistema pois os
consumidores podem não encontrar os
recursos, ou, se encontrados, os recursos podem
ser facilmente depletados.

(M31)Se nossas hipóteses estiverem corretas,
esperamos que haja maior frequência de
colapso do sistema tanto em alta conectividade
quanto em alta agregação de recursos.

Índice
Clareza
Especificidade

2
1

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese
Variável
operacional

0

Justifica a
previsão

0

2
2

1

Versão final
Sentença
(I18)Nesse estudo, investigamos como a
agregação de recursos e a conectividade da
paisagem afetam a estabilidade de um
sistema consumidor-recurso usando girinos
de Rhinella ornata como modelo de estudo.
(I19)Testamos as hipóteses de que (1) o
aumento de conectividade da paisagem
influencia negativamente a estabilidade do
sistema, aumentando a taxa de encontro e
facilitando a depleção dos recursos e a
consequente extinção dos consumidores; e
(2) a maior agregação dos recursos influencia
negativamente a estabilidade do sistema, pois
os consumidores podem não encontrar os
recursos, ou, se encontrados, os recursos
podem ser facilmente depletados.
(M35)Se nossas hipóteses estiverem corretas,
esperamos que haja maior frequência de
colapso do sistema tanto em alta
conectividade quanto em alta agregação de
recursos.
(M26)Todas as vezes que houve permanência
máxima de recurso no sistema nós
consideramos que houve colapso por
extinção do consumidor, pois se o
consumidor não se alimentava no tempo
delimitado, ele não atingia seu requerimento
energético e era considerado extinto.

Índice
Clareza
Especificidade

2
1

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese
Variável
operacional

0

Justifica a
previsão

1

2
2

1

Elemento
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(D2)Esse colapso deve ser mediado
principalmente pela extinção local da
população do consumidor. (D8)Dessa forma, o
aumento da agregação do recurso pode
provocar o colapso do sistema consumidorrecurso por meio de dois mecanismos, cada
qual atuando sobre um lado do sistema.
(D13)De modo contraintuitivo, isso implicaria
que o tempo de procura poderia ser menor em
ambientes menos conectados e maior em
ambientes mais conectados. (D22)Concluímos
que a heterogeneidade do ambiente está
diretamente ligada à estabilidade do sistema
consumidor-recurso. (D23)A agregação do
recurso deve ser o principal fator da
heterogeneidade que determina o risco de
colapso do sistema, mediado principalmente
pelo colapso da população do consumidor.
(D24)A conectividade do ambiente, por outro
lado, não parece ser sozinha capaz de
influenciar a estabilidade do sistema
consumidor-recurso.
(D1)Observamos que o aumento da agregação
de recursos tende a reduzir a estabilidade do
sistema consumidor-recurso, podendo levá-lo
ao colapso. (D3)A conectividade do ambiente,
por outro lado, não afetou a estabilidade desse
sistema. (D4)A maior agregação dos recursos
diminui a probabilidade de encontro por parte
do predador. (D9)A conectividade do ambiente
não demonstrou afetar a estabilidade do sistema
consumidor-recurso.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

Versão intermediária
Sentença
(D25)Concluímos que a heterogeneidade do
ambiente se relaciona com a estabilidade do
sistema consumidor-recurso. (D26)A
distribuição agregada do recurso foi o principal
fator da heterogeneidade determinando o risco
de colapso do sistema, mediado principalmente
pelo colapso da população do consumidor.
(D27)A conectividade do ambiente,
representada pela profundidade da poça dos
girinos não parece ser sozinha capaz de
influenciar a estabilidade do sistema
consumidor-recurso.

Explicação

Índice
2

(D1)Observamos que o aumento da agregação
de recursos tende a reduzir a estabilidade do
sistema consumidor-recurso, podendo levá-lo
ao colapso. (D2)Embora a depleção do recurso
possa ser um dos mecanismos causadores do
colapso do sistema, o colapso foi mediado
principalmente pela extinção local da
população do consumidor.

Evidência
Magnitude

2
2

(D28)Sugerimos, entretanto, que pode haver
uma interação entre agregação do recurso e
conectividade do ambiente para determinar a
estabilidade do sistema consumidor-recurso.

Explicação
alternativa

2

Versão final
Sentença
(D23)Concluímos que a heterogeneidade do
ambiente se relaciona com a estabilidade do
sistema consumidor-recurso principalmente
por meio da distribuição espacial dos
recursos. (D24)Além disso, a conectividade
do ambiente, sozinha, não parece ser capaz
de influenciar a estabilidade do sistema
consumidor-recurso em casos onde os
organismos não evitam cruzar as bordas dos
habitats.

(D1)Observamos que o aumento da
agregação de recursos tende a reduzir a
estabilidade do sistema consumidor-recurso,
podendo levá-lo ao colapso.

Explicação

Índice
2

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

P4-G18
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Suporte da
Hipótese

Previsão

Suporte da
Previsão
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(I14)O objetivo deste trabalho é responder como
a associação com espécies providas de defesa
mecânica afeta a herbivoria nas demais plantas
associadas. (D1)Neste trabalho usamos a
comunidade de plantas relacionadas a moitas de
Clidemia capitellata (Melastomataceae) na borda
da restinga, com o objetivo de estudar a
facilitação no efeito de uma planta com alta
qualidade em defesas físicas sobre a herbivoria
de plantas fora e dentro da moita.'
(I15)Dado que, i) defesa física, como tricomas e
substâncias pegajosas, protegem a planta
dificultando a mobilidade dos herbívoros, ii)
herbívoros tem forrageio dificultado em moitas
com abundância de plantas que reduzem sua
mobilidade e iii) plantas podem ocorrer em
associação com outras plantas ou solitárias, nossa
hipótese é que a associação com plantas providas
de defesa mecânica diminui a herbivoria nas
demais plantas associadas.
(I15)Dado que, i) defesa física, como tricomas e
substâncias pegajosas, protegem a planta
dificultando a mobilidade dos herbívoros, ii)
herbívoros tem forrageio dificultado em moitas
com abundância de plantas que reduzem sua
mobilidade e iii) plantas podem ocorrer em
associação com outras plantas ou solitárias, nossa
hipótese é que a associação com plantas providas
de defesa mecânica diminui a herbivoria nas
demais plantas associadas.
(M14)Para testar a previsão de que plantas
associadas com C. capitellata apresentam menor
proporção média de herbivoria por folha,
comparamos a proporção média de herbivoria da
categoria “Associada” com a proporção média de
herbivoria da categoria “Não associada”.

(D8)Para essas espécies pode ocorrer de fato
facilitação pela C. capitellata. (D20)Não
encontramos evidências concreta de facilitação
entre C. capitellata e as espécies que ocorrem
associadas a ela em moitas.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão
Explicação

0

2
2

2

Versão intermediária
Sentença
(I10)Nosso objetivo é responder como a presença
de espécies providas de defesa física afeta a
herbivoria nas demais plantas que ocorrem em
aglomerações, utilizando C. capitellata como
modelo de espécie provida de defesas físicas.
(D1)Neste trabalho estudamos o efeito de
agrupamento de uma planta com defesas físicas e
químicas, sobre a herbivoria de outras plantas
associadas.
(I11)Hipotetizamos que plantas situadas em
agrupamento com presença de C. capitellata serão
menos consumidas por herbívoros do que plantas
situadas isoladamente.

(M15)Para testar a previsão de que plantas
associadas com C. capitellata apresentam menor
proporção média de herbivoria por folha em
relação a proporção média de herbivoria de
plantas não associadas, calculamos as diferenças
entre as proporções médias de herbivoria das
categoria “Associada” e “Não associada” entre
indivíduos da mesma espécie.

(D3)No entanto, não encontramos uma relação
entre a ocorrência em associação com C.
capitellata em agrupamentos e o dano sofrido
pelas plantas. (D16)Não encontramos evidências
de facilitação entre C. capitellata e as espécies
que ocorrem associadas a ela em agrupamentos.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

0

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão
Explicação

0

2
2

2

Versão final
Sentença
(I15)Assim, nosso objetivo é investigar a
relação entre a presença de espécies
providas de defesa física e a herbivoria
nas demais plantas em aglomerações,
utilizando C. capitellata como modelo de
espécie provida de defesas físicas.

(I16)Nossa hipótese é de que plantas
situadas no interior de agrupamentos com
presença de C. capitellata serão menos
consumidas por herbívoros do que
plantas situadas isoladamente.

(M14)Para testar a previsão de que
plantas associadas com C. capitellata
apresentam menor proporção média de
herbivoria por folha em relação à
proporção média de herbivoria de plantas
não associadas, calculamos as diferenças
entre as proporções médias de herbivoria
das categorias “Associada” e “Não
associada” entre indivíduos da mesma
espécie.
(D15)Não encontramos evidências de
facilitação entre C. capitellata e os
indivíduos que ocorrem associados a ela
em agrupamentos.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

1

Justifica a
hipótese

0

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão
Explicação

0

2
2

2

Elemento
Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(D2)No entanto, de maneira geral, não
encontramos uma relação entre a ocorrência em
associação com C. capitellata em moitas e o dano
sofrido pelas plantas. (D7)Observamos que o
ambiente dentro da moita de C. capitellata parece
reduzir a herbivoria para dez das 14 espécies
estudadas. (D20)Não encontramos evidências
concreta de facilitação entre C. capitellata e as
espécies que ocorrem associadas a ela em moitas.
(D11)Nós encontramos quatro plantas com
menor proporção de herbivoria fora da moita do
que não associadas a C. capitellata.
(D21)No entanto, observamos uma tendência
nesse sentido.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
1
1

1

Versão intermediária
Sentença
(D3)No entanto, não encontramos uma relação
entre a ocorrência em associação com C.
capitellata em agrupamentos e o dano sofrido
pelas plantas. (D4)Observamos que o ambiente
dentro do agrupamento de C. capitellata parece
reduzir a herbivoria para a maioria das espécies
estudadas, nas quais pode ocorrer de fato
facilitação pela C. capitellata. (D6)Nós
encontramos quatro plantas com maior herbivoria
dentro dos agrupamentos de C. capitellata.
(D16)Não encontramos evidências de facilitação
entre C. capitellata e as espécies que ocorrem
associadas a ela em agrupamentos.
(D8)É provável, portanto, que algum efeito de
proteção feito pelo agrupamento de C. capitellata
em plantas com menos defesas físicas possa ter
sido mascarado por plantas que já possuem suas
próprias defesas contra herbivoria.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
1
1

2

Versão final
Sentença
(D1)Neste trabalho encontramos que a
ocorrência em associação com Clidemia
capitellata em agrupamentos não diminui
o dano sofrido pelas plantas por
herbivoria. (D3)Para algumas plantas as
condições dentro dos agrupamentos
parece diminuir a herbivoria e para
outras plantas parece aumentar.
(D15)Não encontramos evidências de
facilitação entre C. capitellata e os
indivíduos que ocorrem associados a ela
em agrupamentos.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
2
2

0

P4-G19
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I12)Nesse trabalho buscamos entender como a
herbivoria afeta o investimento das plantas em
defesa.

(I14)Nossa hipótese é que quanto mais atacada por
herbívoros, mais a C. capitellata investirá na
produção de tricomas e secreções glandulares.

Suporte da
Hipótese
Previsão
Suporte da
Previsão
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Contraargumento

(D1)O consumo de folhas por herbívoros não está
associado a um aumento na produção de tricomas e
nem de grânulos de resina nas folhas jovens
apicais, como havíamos previsto, refutando nossa
hipótese de que quanto maior a herbivoria sofrida,
maior a defesa induzida nas folhas jovens apicais.
(D8)Em nosso estudo, vimos que a plasticidade
fenotípica para defesa induzida parece não ocorrer
em Clidemia capitellata, no que se refere ao
aumento da produção de tricomas e de grânulos de
resina.
(D1)O consumo de folhas por herbívoros não está
associado a um aumento na produção de tricomas e
nem de grânulos de resina nas folhas jovens
apicais, como havíamos previsto, refutando nossa
hipótese de que quanto maior a herbivoria sofrida,
maior a defesa induzida nas folhas jovens apicais.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Versão intermediária
Sentença
Índice
(I10)Nesse trabalho buscamos
Clareza
entender como a herbivoria afeta o
Especificidade
investimento das plantas em defesa.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese
Variável
operacional
Justifica a
previsão
Explicação

0

2

(D1)O consumo de folhas de
Clidemia capitellata por herbívoros
não está associado a um aumento na
produção de tricomas e nem de
grânulos de resina nas folhas jovens
apicais, como havíamos previsto,
refutando nossa hipótese de quanto
maior a herbivoria sofrida, maior a
defesa induzida nas folhas jovens
apicais.

Evidência
Magnitude

2
2

(D1)O consumo de folhas de
Clidemia capitellata por herbívoros
não está associado a um aumento na
produção de tricomas e nem de
grânulos de resina nas folhas jovens
apicais, como havíamos previsto,
refutando nossa hipótese de quanto
maior a herbivoria sofrida, maior a
defesa induzida nas folhas jovens
apicais.

Explicação
alternativa

0

2
2

(I12)Nossa hipótese é que quanto
mais atacada por herbívoros, mais C.
capitellata investirá na produção de
tricomas e secreções glandulares em
folhas novas.

0
0

2
2

Versão final
Sentença
(I10)Nesse trabalho buscamos entender como o
consumo por herbívoros afeta o investimento das
plantas em estruturas físicas de defesa. (D1)Nesse
estudo, avaliamos se a herbivoria em folhas de
Clidemia capitellata gera defesa induzida através
do aumento da produção de tricomas e de grânulos
de resina nas folhas produzidas posteriormente ao
evento do consumo foliar.
(I12)Nossa hipótese é que quanto maior o consumo
por herbívoros, maior será o investimento na
produção de tricomas e secreções glandulares em
folhas novas de C. capitellata.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese
Variável
operacional
Justifica a
previsão
Explicação

0

2

(D2)Não observamos associação da densidade de
tricomas e nem de grânulos de resina nas folhas
jovens de Clidemia capitellata com a área
consumida de suas folhas mais velhas, refutando
nossa hipótese de quanto maior a herbivoria
sofrida, maior a defesa induzida nas folhas jovens
apicais. (D10)Vimos que a plasticidade fenotípica
para defesa induzida não ocorre em C. capitellata,
no que se refere ao aumento da produção de
tricomas e de grânulos de resina.

Evidência
Magnitude

2
2

(D2)Não observamos associação da densidade de
tricomas e nem de grânulos de resina nas folhas
jovens de Clidemia capitellata com a área
consumida de suas folhas mais velhas, refutando
nossa hipótese de quanto maior a herbivoria
sofrida, maior a defesa induzida nas folhas jovens
apicais.

Explicação
alternativa

0

2
2

0
0

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese
Variável
operacional
Justifica a
previsão
Explicação

0

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

0

2
2

0
0
2

P4-G20
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I12)O objetivo desse trabalho é analisar
como a intensidade do mutualismo
influencia a modularidade morfológica.
(D1)Nesse trabalho, avaliamos se
intensidade do mutualismo entre
formigas e espécies de embaúba
influencia a média das correlações entre
as estruturas associadas e as estruturas
não associadas ao mutualismo.
(I14)A nossa hipótese é que quanto mais
forte o mutualismo, maior é a
modularidade morfológica.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2
2
2

Suporte da
Hipótese

(I13)Dado que a intensidade do
mutualismo reflete na coevolução de
algumas estruturas das espécies, e que as
estruturas dos organismos menos
envolvidas no mutualismo não vão sofrer
tantas modificações em função dessa
interação.

Justifica a
hipótese

2

Previsão

(M17)Esperamos que a média seja maior
para C. pachystachyase comparada à
média deC. glaziovi, o que representaria
uma maior modularidade na embaúba
vermelha.

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão

0

Explicação

2

Suporte da
Previsão
Conclusão

(D2)As Embaúbas vermelhas não
apresentaram menores médias de
correlações entre essas estruturas do que
as embaúbas brancas, demonstrando que
uma maior intensidade de mutualismo
não influencia na modularidade
morfológica, ao menos não da maneira
prevista inicialmente.

Versão intermediária
Sentença
(I14)O objetivo deste trabalho é investigar
como a intensidade do mutualismo pode
influenciar a modularidade morfológica.
(D1)Nesse trabalho investigamos como a
intensidade do mutualismo influencia a
modularidade morfológica entre caracteres
associados e caracteres não associados à essa
interação ecológica.
(I15)Dado que a intensidade do mutualismo
reflete na coevolução de algumas estruturas
morfológicas das espécies, e que há uma
pressão seletiva para a separação em
módulos de estruturas envolvidas em
interações, temos como hipótese que quanto
mais forte o mutualismo, maior é a
modularidade morfológica entre estruturas
envolvidas e não envolvidas no mutualismo.
(I15)Dado que a intensidade do mutualismo
reflete na coevolução de algumas estruturas
morfológicas das espécies, e que há uma
pressão seletiva para a separação em
módulos de estruturas envolvidas em
interações, temos como hipótese que quanto
mais forte o mutualismo, maior é a
modularidade morfológica entre estruturas
envolvidas e não envolvidas no mutualismo.
(M21)Assim, esperamos que a diferença
entre médias seja maior para C. glaziovi do
que para C. pachystachya, como
consequência do mutualismo mais intenso na
primeira espécie.
(M20)Uma maior diferença entre médias
significa um maior desacoplamento entre os
caracteres de um grupo e de outro, e pode
indicar modularidade entre esses grupos.
(D3)Encontramos que indivíduos de C.
glaziovia, espécie com maior interação, não
apresentaram diferenças maiores do que
indivíduos de C. pachystachya, espécie com
menor interação, demonstrando que a
intensidade do mutualismo com formigas
não influencia a modularidade morfológica
nessas espécies.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

Versão final
Sentença
(I15)O objetivo deste trabalho é investigar como a
intensidade do mutualismo pode influenciar a
modularidade morfológica. (D1)Nesse trabalho
investigamos como a intensidade do mutualismo
influencia a modularidade morfológica entre
caracteres associados e caracteres não associados à
essa interação ecológica.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

(I16)Dado que a intensidade do mutualismo reflete na
coevolução de algumas estruturas morfológicas das
espécies, e que há uma pressão seletiva para a
separação em módulos de estruturas envolvidas em
interações, temos como hipótese que quanto mais
forte o mutualismo, maior é a modularidade
morfológica entre estruturas envolvidas e não
envolvidas no mutualismo.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

2

(I16)Dado que a intensidade do mutualismo reflete na
coevolução de algumas estruturas morfológicas das
espécies, e que há uma pressão seletiva para a
separação em módulos de estruturas envolvidas em
interações, temos como hipótese que quanto mais
forte o mutualismo, maior é a modularidade
morfológica entre estruturas envolvidas e não
envolvidas no mutualismo.

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

1

(M20)Assim, esperamos que o índice de
modularidade seja maior para C. glaziovi do que para
C. pachystachya, como consequência do mutualismo
mais intenso na primeira espécie.

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

1

Justifica a
previsão

0

Explicação

2

Explicação

2

2
2

(D2)Comparando espécies com diferentes
intensidades de interação mutualística com formigas,
obtivemos que não houve desacoplamento entre as
estruturas em ambas as espécies, de modo a não
configurar modularidade e indicando que a
intensidade da interação com formigas não influencia
a modularidade morfológica nessas espécies.
(D18)Nosso trabalho mostrou que a pressão da
interação mutualista pode não ser suficiente para
alterar processos globais, mas pode atuar em
processos locais.

2
2

Elemento
Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(D2)As Embaúbas vermelhas não
apresentaram menores médias de
correlações entre essas estruturas do que
as embaúbas brancas, demonstrando que
uma maior intensidade de mutualismo
não influencia na modularidade
morfológica, ao menos não da maneira
prevista inicialmente.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
2
2

0

Versão intermediária
Sentença
(D3)Encontramos que indivíduos de C.
glaziovia, espécie com maior interação, não
apresentaram diferenças maiores do que
indivíduos de C. pachystachya, espécie com
menor interação, demonstrando que a
intensidade do mutualismo com formigas
não influencia a modularidade morfológica
nessas espécies.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
2
2

0

Versão final
Sentença
(D2Comparando espécies com diferentes intensidades
de interação mutualística com formigas, obtivemos
que não houve desacoplamento entre as estruturas em
ambas as espécies, de modo a não configurar
modularidade e indicando que a intensidade da
interação com formigas não influencia a
modularidade morfológica nessas espécies.

Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Índice
2
2

0

5. Apêndice – Análise realizada nos manuscritos dos projetos individuais

Aluno 1
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Suporte da
Hipótese

Previsão

Suporte da
Previsão
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(I13)Nesta ocasião me propus avaliar o efeito sobre a
forma da folha, já que mesmo existam variações na area
das folhas o efeito dos galhadores é evidenciado
também quando as galhas encontram-se nas bordas
alterando a relação perímetro area, devido um aumento
na curvatura das bordas das folhas.
(I14)Por isso esperasse que quanto mais nas bordas
estejam os galhadores as folhas apresentaram maior
deformação. (I16)Então espera –se um maior efeito de
deformação em ambientes com menor salinidade do que
em ambiente de maior salinidade.
(I13)Nesta ocasião me propus avaliar o efeito sobre a
forma da folha, já que mesmo existam variações na area
das folhas o efeito dos galhadores é evidenciado
também quando as galhas encontram-se nas bordas
alterando a relação perímetro area, devido um aumento
na curvatura das bordas das folhas. (I15)Assim como
também dado que tem sido reportado uma variação na
distribuição das galhas de Laguncularia sp. em
ambientes com maior salinidade, onde as galhas se
concentram perto da nervadura central frente ambientes
de menor salinidade onde as galhas estão dispersas na
folha intera (em prep.).
(M21)Esperando que a maior distância relativa media,
maior grau de deformação e que o numero de galhas em
ambientes de menor salinidade deformem mais as
folhas.

(D1)Se rejeita a hipóteses do efeito da galha ser maior
na borda do que na nervadura central, e não se
encontrou diferencias no grau de deformação quando
comparado entre ambientes. (D2)No entanto, em um dos
ambiente a relação foi inversa sendo que enquanto mais
próximo à nervadura central maior foi o grau de
deformação.

Versão intermediária
Índice
Clareza
Especificidade

Sentença
2
1

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

Índice
Clareza
Especificidade

0
0

(I13)Espera-se que folhas com galhas
localizadas na borda apresentem maior
deformação, assim como também espera-se
uma maior deformação com o aumento na
quantidade de galhas por folha dado um
incremento nas deformações locais por folha.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

2

(I12)Dado que as galhas se localizam
preferencialmente na base e perto das
nervuras (central e secundarias) das folhas,
onde encontra-se o maior fluxo de recursos
que o parasita precisa para seu
desenvolvimento (Cassano et al., 2009;
Loiola et al., 2010; Miranda, 2010) e que elas
exercem um efeito morfogênico sobre a folha
e este é principalmente local.

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

2

(M18)Esperando que a maior distância
relativa media, maior grau de deformação e
que o número de galhas deformem mais as
folhas.

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

Justifica a
previsão
Explicação

0

2
2

2

(D3)O que sugere que o efeito morfogênico
da galha não é só na escala local, e deve estar
prejudicando o desenvolvimento do resto da
folha que depende da nervura onde a galha se
localiza.

1
2

2

Versão final
Sentença
(I13)O objetivo do meu trabalho foi
avaliar como as galhas afetam a forma
da folha da espécie de mangue
Laguncularia racemosa.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

(I14)Dado que as galhas ao induzirem
o crescimento anormal do tecido
foliar afetam o desenvolvimento da
folha, minha hipótese é que exista
uma relação entre a forma da folha e a
quantidade e localização das galhas na
folha.
(I14)Dado que as galhas ao induzirem
o crescimento anormal do tecido
foliar afetam o desenvolvimento da
folha, minha hipótese é que exista
uma relação entre a forma da folha e a
quantidade e localização das galhas na
folha.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

1

Justifica a
hipótese

1

(I15)Minha predição é que esta
relação seja positiva quanto maior a
quantidade de galhas e quanto mais
distante à nervura central as galhas
estejam localizadas.

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão
Explicação

0

(D3)O que sugere que o efeito
morfogênico da galha não é só na
escala local. (D9)Concluo que os
efeitos do parasitismo da galha afetam
negativamente as plantas ao deformar
folhas e possivelmente diminuir a área
foliar ou dificultando a distribuição de
nutrientes na folha.

2
2

2

Elemento
Suporte da
Conclusão

Versão inicial
Sentença

Índice
Evidência
Magnitude

0
0

Versão intermediária
Sentença
(D1)Se rejeita a hipóteses do que maior
número de galha afeta o grau de deformidade.
(D2)Também foi rejeitada a hipóteses de que
uma maior distância das galhas à nervura
central mostraria mais deformação, no
entanto, a localização das galhas teve de fato
um efeito na forma das folhas só que inverso
ao esperado.

Índice
Evidência
Magnitude

2
2

Versão final
Sentença
(D1)Os modelos mais plausíveis
que explicam a deformação das
folhas galhadas incluem a
variável distância relativa média
das galhas à nervura central
(DRM). (D2)Entretanto, esta
relação foi inversa à minha
predição, afetando mais a forma
da folha quando mais perto à
nervura central e não quanto
mais perto à borda da folha.

Índice
Evidência
Magnitude

2
2

ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
0
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva:
Apresenta Pergunta de Pesquisa nas versões inicial e final, sendo que na versão inicial está em primeira pessoa e na final em terceira pessoa (“passou de eu me propus avaliar” para “o objetivo do meu trabalho foi”). Há Hipótese em
todas as versões, sendo mais sucinta e clara na versão final. Ainda assim, a Hipótese tem variáveis operacionais (de “deformação” passa para “a forma da folha”). O Suporte da Hipótese tem sentenças mais curtas da versão inicial
para a final, a ponto de na versão final, termos considerado a justificativa insuficiente. Além disso, na versão intermediária, o aluno chega a citar referencias para a justificativa indicada. A Previsão é mais sintética na versão final,
mas apresenta variável teórica “relação entre forma da folha e quantidade e localização das galhas”. A Conclusão na versão inicial é um resumo do resultado, rejeitou-se a Hipótese e o padrão esperado não ocorre, enquanto que nas
versões seguintes o resumo dos resultados é usado como Suporte da Conclusão que passa a ser uma afirmação generalizada (“o efeito morfogênico da galha não é apenas local”). Na versão inicial não há Suporte da Conclusão. Não
há Contra-argumento em nenhuma versão.

Aluno 2
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa
Hipótese

Suporte
da
Hipótese

Previsão

Suporte
da
Previsão

Versão inicial
Sentença
(I15)Dessa forma, o objetivo deste estudo foi
investigar qual a influência da profundidade do
substrato e da presença da larva Formiga-leão na
eficiência de captura de presas do funil.
(I16)Dado que em substratos mais rasos os funis
de captura possuem ângulos mais abertos e
nivelados com o substrato e que a presença das
larvas Formiga-leão na armadilha dificulta a fuga
da presa, minha hipótese é que a eficiência de
captura de presas pelas armadilhas será menor no
substrato mais raso e nos funis vazios (sem larvas
Formiga-leão).
(I16)Dado que em substratos mais rasos os funis
de captura possuem ângulos mais abertos e
nivelados com o substrato e que a presença das
larvas Formiga-leão na armadilha dificulta a fuga
da presa, minha hipótese é que a eficiência de
captura de presas pelas armadilhas será menor no
substrato mais raso e nos funis vazios (sem larvas
Formiga-leão).
(I17)Sendo assim, espero que o tempo de fuga das
presas dos funis do substrato fundo seja maior que
o tempo de fuga das presas dos funis do raso e que
o tempo de fuga das presas dos funis com a larva
Formiga-leão seja maior que o tempo de fuga das
presas dos funis vazios.(M10)Para testar a
previsão de que o tempo de fuga das presas dos
funis do substrato fundo é maior que o tempo de
fuga das presas dos funis do raso, comparei as
médias do tempo de fuga das presas nos funis dos
dois substratos. (M14)O mesmo foi feito para
testar a previsão de que o tempo de fuga das
presas dos funis com larva Formiga-leão é maior
que o tempo de fuga das presas dos funis
vazios.(M16)Como observei que houve predação
em alguns experimentos, testei a previsão de que a
predação seria maior nos funis do substrato fundo
do que nos funis do substrato raso.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão

0

2
2

Versão intermediária
Sentença
(I16)O objetivo deste estudo foi investigar
qual a influência da profundidade do
substrato e da presença da larva formiga-leão
(Myrmeleon sp.) na eficiência de fuga de
presas do funil.
(I17)Minha hipótese é que a eficiência de
fuga das presas das armadilhas será maior no
substrato mais raso e nos funis vazios, ou
seja, sem larvas de formiga-leão.

(I18)Sendo assim, espero que o tempo de
fuga das presas dos funis do substrato raso
seja menor que o tempo de fuga das presas
dos funis do substrato fundo e que o tempo de
fuga das presas dos funis vazios seja menor
que o tempo de fuga das presas dos funis com
as larvas. (M11)Para testar a previsão de que
o tempo de fuga das presas dos funis do
substrato fundo é maior que o tempo de fuga
das presas dos funis do substrato raso,
comparei as médias do tempo de fuga das
formigas nos dois grupos experimentais.
(M15)O mesmo foi feito para testar a
previsão de que o tempo de fuga das presas
nos funis com larva é maior que o tempo de
fuga das presas nos funis vazios. (M17)Como
observei que houve predação em alguns
experimentos, testei a previsão de que a
freqüência de predação seria maior nos funis
do substrato fundo do que nos funis do
substrato raso.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

0

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

0

2
2

Versão final
Sentença
(I16)O objetivo deste estudo foi investigar
qual a influência da profundidade do
substrato e da presença da larva da formigaleão Myrmeleon sp. na eficiência de fuga de
presas do funil.
(I17)Minha hipótese é que a eficiência de
fuga das presas das armadilhas será maior no
substrato mais raso e nos funis vazios, ou
seja, sem larvas de formiga-leão.

(I18)Sendo assim, espero que o tempo de
fuga das presas no substrato raso seja menor
que o tempo de fuga das presas no substrato
fundo. (I19)Espero também que o tempo de
fuga das presas nos funis vazios seja menor
que o tempo de fuga das presas nos funis com
as larvas, pois ao lançar areia sobre as presas,
as larvas dificultam a fuga das presas.
(M11)Para testar a previsão de que o tempo
de fuga das presas dos funis no substrato
fundo é maior que o tempo de fuga das presas
dos funis no substrato raso, comparei as
médias do tempo de fuga das formigas nos
dois grupos experimentais. (M18)Como
observei que houve predação em alguns
experimentos, testei a previsão de que a
freqüência de predação seria maior nos funis
do substrato fundo do que nos funis do
substrato raso.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

0

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

0

2
2

Elemento
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(D3)Estes resultados não corroboram a hipótese
inicial e indicam que a profundidade do substrato
e a presença da larva Formiga-leão no funil não
estão determinando a eficiência da armadilha.

Índice
Explicação

2

Suporte da
Conclusão

(D1)Verifiquei que não houve diferença entre a
eficiência de captura de presas dos funis do
substrato fundo e raso e entre os funis com e sem
larva Formiga-leão. (D2)A predação nas duas
profundidades de substrato também foi a mesma.

Evidência
Magnitude

2
2

Contraargumento

(D11)Os resultados obtidos então, não descartam
o fato de que a presença da larva no funil é
importante para a captura da presa, pois a
atividade da larva gera instabilidade da presa e a
retém na armadilha.

Explicação
alternativa

1

Versão intermediária
Sentença
Esses resultados não corroboram minha
hipótese e indicam que a profundidade do
substrato e a presença da larva no funil não
estão determinando a eficiência da armadilha.
O resultado de que o tempo médio de fuga da
presa não diferiu entre os funis dos dois grupos
experimentais indica que a profundidade do
substrato não está afetando o ângulo do funil a
ponto de facilitar a fuga das presas de dentro
da armadilha. Concluo que a baixa
profundidade do substrato não facilita a fuga
da presa dos funis de captura construídos por
larvas de formiga-leão e que somente a
estrutura da armadilha, sem a larva, não é
suficiente para reter a presa dentro do funil.
(D1)Verifiquei que não houve diferença entre
a eficiência de fuga de presas nos funis do
substrato fundo e raso e entre os funis com e
sem larva de formiga-leão. (D2)A freqüência
de predação nas duas profundidades de
substrato também não diferiu. (D4)O resultado
de que o tempo médio de fuga da presa não
diferiu entre os funis dos dois grupos
experimentais indica que a profundidade do
substrato não está afetando o ângulo do funil a
ponto de facilitar a fuga das presas de dentro
da armadilha.
(D13)Sendo assim, apesar dos tempos de fuga
das presas dos funis vazios e com larva serem
iguais, não podemos descartar a possibilidade
de que a presença da larva no funil aumenta a
eficiência da armadilha, já que a atividade da
larva gera instabilidade do funil e dificulta a
escalada da presa, retendo-a na armadilha.

Índice
Explicação

2

Evidência
Magnitude

2
2

Explicação
alternativa

1

Versão final
Sentença
Esses resultados não corroboram minha
hipótese e indicam que a profundidade do
substrato e a presença da larva no funil não
estão determinando a eficiência da armadilha.
Concluo que a baixa profundidade do
substrato não facilita a fuga da presa dos funis
de captura construídos por larvas de formigaleão e que somente a estrutura da armadilha,
sem a larva, não é suficiente para reter a presa
dentro do funil.

Índice
Explicação

2

(D1)Verifiquei que não houve diferença entre
a eficiência de fuga de presas nos funis do
substrato fundo e raso e entre os funis com e
sem larva de formiga-leão. (D2)A freqüência
de predação nas duas profundidades de
substrato também não diferiu.

Evidência
Magnitude

2
2

(D14)Sendo assim, apesar dos tempos de fuga
das presas dos funis com e sem larva serem
semelhantes, não posso descartar a
possibilidade de que a presença da larva no
funil aumenta a eficiência da armadilha, já que
o tempo de fuga pode estar dependendo de
estímulos que a presa recebe para fugir ou não
e não apenas da estrutura do funil.

Explicação
alternativa

1

Análise descritiva:
A Pergunta de Pesquisa foi igual nas três versões. O texto da Hipótese é igual nas três versões. Consideramos que as variáveis usadas são teóricas, mas consideramos esta análise difícil. O aluno usa “funil vazio” e depois explica o
que isso significa (“sem larvas”), o que pode ser interpretado como variável operacional. Apenas a versão inicial tinha Suporte da Hipótese. O texto da previsão é quase igual nas três versões analisadas, mas na versão final o aluno
indica uma justificativa para a previsão que na verdade deveria ser um elemento somado no Suporte da Hipótese. Em nenhuma versão há Suporte da Previsão. A Conclusão tem um trecho que se repete nas três versões (“esses
resultados não corroboram a Hipótese e indicam que”). Na versão inicial, a Conclusão tem foco no predador enquanto nas demais o foco está na presa, mais condizente com a Pergunta de Pesquisa do trabalho. Nas versões
intermediária e final o Suporte da Conclusão está mais detalhado que na versão inicial. Na versão final o aluno tem um Contra-argumento embasado em especulação sobre um dos pontos da Conclusão, ou seja, mesmo sem
evidências, o aluno indica que o fenômeno pode estar ocorrendo.

Aluno 3
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Suporte da
Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I21)Dado que em ambientes com baixa
disponibilidade de água e nutrientes e alta
radiação solar, o estabelecimento de plântulas
é restrito a espécies que possuem
características que lhes permitem ocupar esses
locais, mas a sombra produzida pela copa de
um indivíduo pode facilitar o estabelecimento
de outra espécie por melhorar as condições
microclimáticas do local, e que existe um
efeito negativo da proximidade entre plântula e
o indivíduo adulto, o objetivo desse estudo foi
verificar se Schinus terebinthifolius dificulta o
estabelecimento de plântulas sob sua copa.
(I22)Minha hipótese é que sob a copa de
Schinus terebinthifolius existe menor
quantidade de indivíduos do que sob a copa de
espécies próximas à ela. (D1)Neste estudo
testei a hipótese de que Schinus
terebinthifolius dificulta o estabelecimento de
plântulas sob sua copa.

(I21)Dado que em ambientes com baixa
disponibilidade de água e nutrientes e alta
radiação solar, o estabelecimento de plântulas
é restrito a espécies que possuem
características que lhes permitem ocupar esses
locais, mas a sombra produzida pela copa de
um indivíduo pode facilitar o estabelecimento
de outra espécie por melhorar as condições
microclimáticas do local, e que existe um
efeito negativo da proximidade entre plântula e
o indivíduo adulto, o objetivo desse estudo foi
verificar se Schinus terebinthifolius dificulta o
estabelecimento de plântulas sob sua copa.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

1

Justifica a
hipótese

1

2
2

Versão intermediária
Sentença
(I15)Diante do exposto, o objetivo desse
trabalho foi verificar se Schinus
terebinthifolius dificulta o estabelecimento de
plântulas sob sua copa.

(I16)Dado que em ambientes com condições
restritivas o estabelecimento de plântulas é
restrito a espécies que possuem características
que permitem ocupar esses locais, e que a
alelopatia pode inibir a germinação e
crescimento de plântulas, elaborei duas
hipóteses: Sob a copa de Schinus
terebinthifolius existe (H1) menor abundância
e (H2) menor riqueza de espécies do que sob a
copa de espécies próximas à ela. (M2)Para
avaliar se a composição das espécies e
abundância de indivíduos sob a copa da
espécie Schinus terebinthifolius é um
subconjunto da composição de espécies que
ocorrem próximas a elas, procurei
sistematicamente indivíduos de Schinus
terebinthifolius a cada 25 metros a partir do
costão rochoso. (D1)Neste estudo testei duas
hipóteses: Sob a copa de Schinus
terebinthifolius existe (H1) menor abundância
e (H2) menor riqueza de espécies do que sob a
copa de espécies próximas à ela.
(I16)Dado que em ambientes com condições
restritivas o estabelecimento de plântulas é
restrito a espécies que possuem características
que permitem ocupar esses locais, e que a
alelopatia pode inibir a germinação e
crescimento de plântulas, elaborei duas
hipóteses: Sob a copa de Schinus
terebinthifolius existe (H1) menor abundância
e (H2) menor riqueza de espécies do que sob a
copa de espécies próximas à ela.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

1

2
2

Versão final
Sentença
(I15)Assim, o objetivo desse trabalho foi
verificar se S. terebinthifolius dificulta
alelopaticamente o estabelecimento de
plântulas sob sua copa.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

(I16)Dado que na restinga as condições
ambientais como deficiência hídrica e
nutricional restringem o estabelecimento de
plântulas e que a alelopatia pode inibir a
germinação e crescimento de plântulas,
elaborei duas hipóteses: sob a copa de Schinus
terebinthifolius existe (H1) menor abundância
e (H2) menor riqueza de espécies do que sob a
copa de espécies próximas à ela. (D1)Neste
estudo testei duas hipóteses: sob a copa de
Schinus terebinthifolius existe (H1) menor
abundância e (H2) menor riqueza de espécies
do que sob a copa de outras espécies.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

(I16)Dado que na restinga as condições
ambientais como deficiência hídrica e
nutricional restringem o estabelecimento de
plântulas e que a alelopatia pode inibir a
germinação e crescimento de plântulas,
elaborei duas hipóteses: sob a copa de Schinus
terebinthifolius existe (H1) menor abundância
e (H2) menor riqueza de espécies do que sob a
copa de espécies próximas à ela.

Justifica a
hipótese

2

2
2

Elemento
Previsão

Suporte da
Previsão
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(M2)Para avaliar se a composição das espécies
e abundância de indivíduos sob a copa da
espécie Schinus terebinthifolius é um
subconjunto da composição de espécies que
ocorrem próximas a elas, procurei
sistematicamente indivíduos de Schinus
terebinthifolius a cada 25 metros a partir do
costão rochoso.

(D2)Encontrei evidências de que a espécie S.
terebinthifolius dificulta o estabelecimento de
outras espécies sob sua copa, e portanto,
corroborei minha hipótese. (D3)Com isso, é
possível que a espécie S. terebinthifolius
possui efeitos alelopáticos que dificultam a
germinação de sementes sob sua copa.

(D2)Encontrei evidências de que a espécie S.
terebinthifolius dificulta o estabelecimento de
outras espécies sob sua copa, e portanto,
corroborei minha hipótese.

Índice
Variável
operacional

1

Justifica a
previsão
Explicação

0

Evidência
Magnitude

2
2

2

Versão intermediária
Sentença
(M18)A previsão é que sob a copa de S.
terebinthifolius existe menor abundância e
riqueza de espécies do que sob a copa das
outras espécies.

(D2)Encontrei evidencias de que a espécie S.
terebinthifolius diminui a abundância de
espécies sob sua copa, e portanto, corroborei
minha hipótese. (D3)Também encontrei
evidências de que sob a copa de S.
terebinthifolius existe uma menor riqueza de
espécies, e portanto, também corroborei minha
segunda hipótese.(D4)A diminuição da
abundância e da riqueza de espécies sob a copa
de S. terebinthifolius sugere que o
estabelecimento das espécies analisadas podem
estar sendo prejudicado pelo efeito alelopático
de S. terebinthifolius. (D14)Conclui que S.
terebinthifolius pode ter um efeito no
estabelecimento de algumas espécies.
(D2)Encontrei evidencias de que a espécie S.
terebinthifolius diminui a abundância de
espécies sob sua copa, e portanto, corroborei
minha hipótese. (D3)Também encontrei
evidências de que sob a copa de S.
terebinthifolius existe uma menor riqueza de
espécies, e portanto, também corroborei minha
segunda hipótese. (D4)A diminuição da
abundância e da riqueza de espécies sob a copa
de S. terebinthifolius sugere que o
estabelecimento das espécies analisadas podem
estar sendo prejudicado pelo efeito alelopático
de S. terebinthifolius.

Índice
Variável
operacional

1

Versão final
Sentença
(M19)A previsão é que sob a copa de S.
terebinthifolius existe menor abundância e
riqueza de espécies do que sob a copa das
outras espécies.

Justifica a
previsão
Explicação

0
2

(D2)Encontrei evidencias de que a espécie S.
terebinthifolius diminui a abundância e
riqueza de espécies sob sua copa, e portanto,
corroborei minhas duas hipótese. (D3)A
diminuição da abundância e da riqueza de
espécies sob a copa de S. terebinthifolius
sugere que o estabelecimento das espécies
analisadas podem estar sendo prejudicado pelo
efeito alelopático de S. terebinthifolius.

Evidência
Magnitude

2
2

(D2)Encontrei evidencias de que a espécie S.
terebinthifolius diminui a abundância e
riqueza de espécies sob sua copa, e portanto,
corroborei minhas duas hipótese. (D3)A
diminuição da abundância e da riqueza de
espécies sob a copa de S. terebinthifolius
sugere que o estabelecimento das espécies
analisadas podem estar sendo prejudicado pelo
efeito alelopático de S. terebinthifolius.

Índice
Variável
operacional

1

Justifica a
previsão
Explicação

0

Evidência
Magnitude

2
2

2

ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
0
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva:
A Pergunta de Pesquisa é igual nas versões inicial e intermediária e fica mais específica na versão final, uma vez que o aluno indica de que forma se dá a relação estudada. A Hipótese é indicada pelo menos duas vezes em todas as
versões, uma na introdução e outra na discussão. Consideramos que foram usadas variáveis teóricas na Previsão (quantidade, riqueza e abundância). Há Suporte da Conclusão nas três versões, mas na versão inicial o aluno o usa
como Suporte da Pergunta de Pesquisa. Na versão inicial o Suporte da Hipótese é contraditório e poderia ser usado para justificar uma Hipótese contrária. Na versão intermediária é direcionado apenas para a Hipótese testada, mas
muito abrangente (ambientes com restrições hídricas). Na versão final é específico para a restinga. Não há Suporte da Previsão em nenhuma versão. A Conclusão nas três versões passa por “corroborei minha(s) Hipótese(s)”. Não há
Contra-argumento em nenhuma versão.

Aluno 4
Versão inicial
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Sentença

Hipótese

(I15)Dado que gastrópodes são predadores de
bivalves, e que o tempo de manipulação e o
beneficio se relacionam com a morfologia
dos bivalves, espero que gastrópodes grandes
e pequenos apresentem diferença na
maximização da obtenção de recursos que se
refletem na porção da presa que o predador
acessa.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

(I15)Dado que gastrópodes são predadores de
bivalves, e que o tempo de manipulação e o
beneficio se relacionam com a morfologia
dos bivalves, espero que gastrópodes grandes
e pequenos apresentem diferença na
maximização da obtenção de recursos que se
refletem na porção da presa que o predador
acessa.

Justifica a
hipótese

1

Suporte da
Hipótese

Índice
Clareza
Especificidade

0
0

1
1

Versão intermediária
Sentença
(I14)O objetivo deste projeto é investigar qual
é a estratégia de forrageamento de gastrópodes
quanto à posição de perfuração na concha de
bivalves.

(I15)Dado que: (a) a concha dos bivalves se
torna mais espessa em direção à base fazendo
com que nesta região o custo seja maior (b) a
massa visceral do bivalve se concentra na
base, região de maior retorno energético, (c)
gastrópodes menores tem rádulas menores e
produzem menos secreções salivares gastando
maior tempo na obtenção do recurso, e (d) o
tempo de manipulação em costões rochosos
importa para definir estratégias de
forrageamento, espero que gastrópodes
grandes forrageiem entre o meio e a região
próxima à base e que gastrópodes pequenos
forrageiem na região entre o meio e mais
próximo ao ápice da concha de bivalves e
espero que predadores maiores se concentrem
mais na área que seja de melhor custo
beneficio e que predadores menores predem de
forma mais distribuída ao longo da concha.
(I15)Dado que: (a) a concha dos bivalves se
torna mais espessa em direção à base fazendo
com que nesta região o custo seja maior (b) a
massa visceral do bivalve se concentra na
base, região de maior retorno energético, (c)
gastrópodes menores tem rádulas menores e
produzem menos secreções salivares gastando
maior tempo na obtenção do recurso, e (d) o
tempo de manipulação em costões rochosos
importa para definir estratégias de
forrageamento, espero que gastrópodes
grandes forrageiem entre o meio e a região
próxima à base e que gastrópodes pequenos
forrageiem na região entre o meio e mais
próximo ao ápice da concha de bivalves e
espero que predadores maiores se concentrem
mais na área que seja de melhor custo
beneficio e que predadores menores predem de
forma mais distribuída ao longo da concha.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

1

Justifica a
hipótese

2

2
2

Versão final
Sentença
(I10)O objetivo deste projeto é investigar qual é
a estratégia de forrageamento de gastrópodes
quanto à posição de perfuração na concha de
bivalves. (M1)Para avaliar se a estratégia de
forrageamento de gastrópodes se diferencia
entre os gastrópodes de tamanhos diferentes
considerei como indício de predação
perfurações na concha de bivalves e como
indicativo do tamanho do predador o diâmetro
dessas perfurações.
(I14)Espero que gastrópodes grandes e
pequenos perfurem a concha de bivalves em
posições diferentes. (I15)Gastrópodes pequenos,
por terem uma rádula menor e menor produção
de secreções salivares, demoram mais para
perfurar a valva e por isso se expõem mais a
ação de ondas e a predação. (I16)Assim, a
posição ótima de perfuração está na região em
que a concha não é tão espessa. (I17)Por outro
lado, gastrópodes maiores por perfurarem a
concha mais rápido devem perfurar a valva na
região logo acima do umbo, onde é pouco mais
espessa mas o retorno energético maior.
(D1)Propus que para um gastrópode pequeno o
local ótimo para a perfuração seria entre o meio
e próximo ao ápice da concha de bivalves e para
os predadores grandes este ótimo estaria entre o
meio e próximo à base da concha de bivalves.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

1

Justifica a
hipótese

0

2
2

Elemento
Previsão

Suporte da
Previsão

Versão inicial
Sentença
(M12) removida . (M17)Se imaginarmos que
o comprimento do bivalve está dividido em
quatro partes ao longo de seu comprimento, e
que o quartil mais próximo à base é o
primeiro, a previsão é que perfurações
grandes devem ter maior ocorrência entre o
meio e o segundo quartil e que perfurações
apresentem maior ocorrência entre o meio e o
terceiro quartil.
(M6)Parti da premissa de que o diâmetro das
perfurações nas valvas representa o tamanho
do predador, sendo que perfurações com
diâmetros maiores representam indivíduos
maiores e perfurações com diâmetros
menores representam indivíduos menores.
(M11removida - indicava o método, nao a
justificativa.

Conclusão

Suporte da
Conclusão

(D1)A hipótese de que gastrópodes maiores
maximizam sua obtenção de recursos de
modo diferente dos gastrópodes pequenos ao
predarem bivalves foi refutada.
(D2)Gastrópodes grandes e pequenos
possuem a mesma estratégia de predação de
bivalves. (D3)Os gastrópodes predaram os
bivalves em porções semelhantes ao longo de
seu corpo, no entanto não ocorreu predação
na porção próxima à base do bivalve e tão
pouco na porção próxima ao ápice.

Índice
Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

1

Explicação

0

Evidência
Magnitude

2
2

Versão intermediária
Sentença
(M5)Minhas previsões são de que (1) haja uma
quantidade maior de furos grandes entre o
meio da concha de bivalve e a região próxima
à base e uma quantidade maior de furos entre o
meio e a região mais próxima ao ápice e que
(2) os furos pequenos tenham uma distribuição
maior enquanto os furos grandes tenham
estejam mais concentrados na concha.
(M2)Como as vísceras estão na região da base
o manto avança na direção oposta, considerei a
posição da perfuração como indicativo do
benefício. (M3)A espessura da concha foi
considerada como um indicativo do tempo que
o gastrópode gasta para perfurá-la.
(M4)Considerei que a concha se torna menos
espessa à medida que se distancia da base
(umbo).
(D1)A partir dos resultados posso dizer que a
hipótese de que gastrópodes predadores
grandes apresentam estratégia de
forrageamento para predação diferente de
gastrópodes pequenos não foi corroborada.
(D2)No entanto a hipótese de que predadores
maiores variam menos em sua estratégia de
forrageamento do que gastrópodes pequenos
hipótese foi corroborada. (D3)A estratégia de
forrageamento que visa maximizar a obtenção
do retorno energético para gastrópodes
grandes e pequenos não é diferente entre os
grupos. (D4)No entanto existe uma variação
muito menor na estratégia de forrageamento
no grupo de predadores maiores do que no de
predadores menores.
(D1)A partir dos resultados posso dizer que a
hipótese de que gastrópodes predadores
grandes apresentam estratégia de
forrageamento para predação diferente de
gastrópodes pequenos não foi corroborada.
(D2)No entanto a hipótese de que predadores
maiores variam menos em sua estratégia de
forrageamento do que gastrópodes pequenos
hipótese foi corroborada.

Índice
Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

1

Explicação

2

Evidência
Magnitude

1
2

Versão final
Sentença
(M5)Minha previsão é que haja uma quantidade
maior de furos grandes entre o meio da concha
de bivalve e a região próxima à base e uma
quantidade maior de furos menores entre o meio
e a região mais próxima ao ápice.

Índice
Variável
operacional

2

(M2)Como as vísceras de bivalves estão na
região da base e o manto avança na direção
oposta, considerei a posição da perfuração como
indicativo do benefício. (M3)A espessura da
concha foi considerada como um indicativo do
tempo que o gastrópode gasta para perfurá-la.
(M4)Considerei que a concha se torna menos
espessa à medida que se distância da base
(umbo).
(D13)Concluo que diferenças no
comportamento entre indivíduos jovens e
adultos da mesma espécie os levam
maximizarem o ganho energético de formas
diferentes. (D14)Da mesma forma gastrópodes
de espécies diferentes por apresentarem
diferenças morfológicas maximizam o ganho
energético de formas distintas.

Justifica a
previsão

1

Explicação

2

(D2)Em média predadores grandes e pequenos
responderam de forma semelhante. (D3)No
entanto a dispersão da posição de perfuração é
diferente entre os dois grupos. (D4)Predadores
pequenos perfuraram por toda a valva dos
bivalves, enquanto predadores grandes se
concentraram mais no meio da valva.

Evidência
Magnitude

2
2

ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva: Há Pergunta de Pesquisa nas versões intermediária e final, sendo que na versão final a Pergunta é indicada duas vezes, mais geral no final da introdução e mais específica nos métodos. Há hipótese nas três
versões, com textos diferentes. A versão inicial apresenta hipótese em termos teóricos, mas vaga, ou seja, não se compreende facilmente o que será testado. Na versão intermediária, há uma mistura de variáveis teóricas e
operacionais (custo benefício e porção da concha predada), mas a hipótese é indicada de forma testável. Na versão final, há uma explicação do que as variáveis operacionais representam e a hipótese é indicada em termos de
variáveis operacionais. As versões inicial e intermediária apresentam Suporte da Hipótese, sendo insuficiente na versão inicial e suficiente na versão intermediária. A Previsão é indicada diferentemente nas versões, sendo mais
complexa da versão intermediária em diante. O Suporte da Previsão, presente nas três versões, foi considerado insuficiente. Há Conclusão nas versões intermediária e final, sendo que na versão intermediária, o fato da hipótese
ter sido refutada é indicado como Conclusão. A versão inicial apresenta apenas Suporte da Conclusão, uma enumeração de resultados principais. Nas versões seguintes, o alunos usa todo o conjunto de dados como Suporte da
Conclusão. Não há Contra-argumentos em nenhuma das versões.

0

Aluno 5
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Suporte da
Hipótese

Previsão
Suporte da
Previsão

Versão inicial
Sentença
(I8)O objetivo do trabalho foi verificar se as
fêmeas de insetos tem preferencia em ovipositar
em determinados local dentro da vagem, dado
que sementes mais próximas ao pecíolo possuem
menor probabilidade de serem abortadas pela
planta (da Silva et al., 2015) e que a distribuição
de recurso nas sementes dentro da vagem é de
forma gradual, sendo que, quanto mais próximo
ao pecíolo, maior a quantidade de recurso, minha
hipótese é que as fêmeas de insetos preferem
ovipositar em sementes mais próximas ao
pecíolo.
(I8)O objetivo do trabalho foi verificar se as
fêmeas de insetos tem preferencia em ovipositar
em determinados local dentro da vagem, dado
que sementes mais próximas ao pecíolo possuem
menor probabilidade de serem abortadas pela
planta (da Silva et al., 2015) e que a distribuição
de recurso nas sementes dentro da vagem é de
forma gradual, sendo que, quanto mais próximo
ao pecíolo, maior a quantidade de recurso, minha
hipótese é que as fêmeas de insetos preferem
ovipositar em sementes mais próximas ao
pecíolo.
(I8)O objetivo do trabalho foi verificar se as
fêmeas de insetos tem preferencia em ovipositar
em determinados local dentro da vagem, dado
que sementes mais próximas ao pecíolo possuem
menor probabilidade de serem abortadas pela
planta (da Silva et al., 2015) e que a distribuição
de recurso nas sementes dentro da vagem é de
forma gradual, sendo que, quanto mais próximo
ao pecíolo, maior a quantidade de recurso, minha
hipótese é que as fêmeas de insetos preferem
ovipositar em sementes mais próximas ao
pecíolo.

Índice
Clareza
Especificidade

2
1

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional
Justifica a
previsão

0

2
2

0

Versão intermediária
Sentença
(I15)Sendo assim, os objetivos do meu
trabalho foram testar se o gradiente de
qualidade das sementes é semelhante ao
encontrado para abortos e se fêmeas de
insetos escolhem o sítio de oviposição pelo
efeito combinado desses dois processos.

Índice
Clareza
Especificidade

1
2

(I16)Logo, minha hipótese é que fêmeas de
insetos preferem ovipositar em sementes
mais próximas ao pecíolo.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

1

(I13)Desse modo, (i) é fato que sementes
mais próximas ao pecíolo tem menor
probabilidade de serem abortadas (da Silva
et al., 2015), dessa maneira, (ii) a alocação
de recurso dentro das vagens pode seguir o
mesmo padrão, porque semente mais
próximas ao pecíolo recebem maior aporte
de recursos via floema. (iii) (I14)Ambos os
processos gerariam um gradiente de
qualidade do sítio de oviposição dentro da
vagem, permitindo que o inseto fêmea
escolhesse a melhor semente para ovipositar.

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional
Justifica a
previsão

0

Versão final
Sentença
(I12)Sendo assim, os objetivos do meu
trabalho foram testar se o gradiente de
investimento de recursos entre sementes
dentro das vagens é semelhante ao encontrado
para probabilidade de sementes serem
abortadas (Da Silva et al., 2015) e se fêmeas
de insetos preferem ovipositar em sementes
mais próximas ao pecíolo.

2
1

0

(I9)De fato, um estudo recente mostrou que
sementes de C. fairchildiana mais próximas ao
pecíolo tem menor probabilidade de serem
abortadas (Da Silva et al., 2015). (I10)É
possível que a alocação de recurso dentro das
vagens siga o mesmo padrão, uma vez que
sementes mais próximas ao pecíolo deveriam
receber maior aporte de recursos via floema.
(I11)Ambos os processos gerariam um
gradiente previsível de qualidade do sítio de
oviposição dentro da vagem com relação à
distância de cada semente ao pecíolo.
(M12)Testei a premissa de que sementes mais
próximas ao pecíolo possuem mais recurso do
que sementes mais afastadas. (M25)Portanto,
a quantidade de recurso das sementes não
aumenta com a proximidade ao pecíolo.

Índice
Clareza
Especificidade

1
1

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

0

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional
Justifica a
previsão

0

0
0

0

Elemento
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(D2)Sendo assim, as fêmeas de inseto ovipositam
em qualquer semente da vagem, sem ter
preferencia para sementes mais próximas ao
pecíolo. (D3)Possivelmente não há relação entre
a massa da semente e a sua posição na vagem
como indicativo de qualidade. (D10)Com base
nesse estudo, concluo que fêmeas de insetos não
preferem ovipositar em sementes mais próximas
ao pecíolo. (D11)As larvas conseguem se
desenvolver em sementes de massas variáveis e
se deslocar caso o recurso disponível na semente
que foi ovipositada não seja suficiente ou de alta
qualidade.
(D1)Minha hipótese que as fêmeas de insetos
preferem ovipositar em sementes mais próximas
ao pecíolo não foi corroborada com os resultados
encontrados. (D10)Com base nesse estudo,
concluo que fêmeas de insetos não preferem
ovipositar em sementes mais próximas ao
pecíolo.

Índice
Explicação

2

Evidência
Magnitude

1
2

Versão intermediária
Sentença
(D2)Além disso, a premissa sobre o
gradiente de recurso na vagem de C.
fairchildiana não foi corroborada, indicando
que a quantidade de recurso das sementes
não aumenta quanto mais próxima ao
pecíolo. (D19)Com base nesse estudo,
concluo que fêmeas de insetos não escolhem
a semente para ovipositar de acordo com a
sua posição e que não há gradiente de
recurso entre sementes de uma mesma
vagem.
(D1)Minha hipótese de que as fêmeas de
insetos preferem ovipositar em sementes
mais próximas ao pecíolo não foi
corroborada com os resultados encontrados.
(D2)Além disso, a premissa sobre o
gradiente de recurso na vagem de C.
fairchildiana não foi corroborada, indicando
que a quantidade de recurso das sementes
não aumenta quanto mais próxima ao
pecíolo. (D19)Com base nesse estudo,
concluo que fêmeas de insetos não escolhem
a semente para ovipositar de acordo com a
sua posição e que não há gradiente de
recurso entre sementes de uma mesma
vagem.

Índice
Explicação

2

Evidência
Magnitude

1
2

Versão final
Sentença
(D1)Minha hipótese de que as fêmeas de
insetos preferem ovipositar em sementes mais
próximas ao pecíolo não foi corroborada com
os resultados encontrados. (D2)Além disso, a
premissa sobre o gradiente de investimento de
recursos em sementes dentro das vagens de
Clitoria fairchildiana também não foi
corroborada, indicando que a quantidade de
recurso das sementes não aumenta quanto
mais próxima ao pecíolo. (D18)Com base
nesse estudo, concluo que fêmeas de insetos
não escolhem a semente para ovipositar de
acordo com a sua posição.
(D1)Minha hipótese de que as fêmeas de
insetos preferem ovipositar em sementes mais
próximas ao pecíolo não foi corroborada com
os resultados encontrados. (D2)Além disso, a
premissa sobre o gradiente de investimento de
recursos em sementes dentro das vagens de
Clitoria fairchildiana também não foi
corroborada, indicando que a quantidade de
recurso das sementes não aumenta quanto
mais próxima ao pecíolo. C(D18)om base
nesse estudo, concluo que fêmeas de insetos
não escolhem a semente para ovipositar de
acordo com a sua posição.

Índice
Explicação

2

Evidência
Magnitude

1
2

ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
0
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva:
A pergunta de pesquisa é apresentada nas três versões, com o indicativo “o objetivo do trabalho”, porém, na versão intermediária e final, na verdade é apresentada a hipótese no lugar da Pergunta. A hipótese é apresentada na versão
inicial e na intermediária, mas em ambas instâncias na verdade está apresentada a previsão. O suporte da hipótese apresentado é suficiente em todas as versões, sendo mais longo na versão final e sem deixar tão claro o papel de
justificativa da hipótese. Não há previsão nem suporte da previsão. A Conclusão e o suporte da conclusão permanecem semelhantes entre as versões, sendo que nas três versões os dados falam por si. Refutar as hipóteses foi usado
como suporte da conclusão. Não há Contra-argumentos em nenhuma versão.

Aluno 6
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Suporte da
Hipótese

Previsão

Versão inicial
Sentença
(I8)Meu objetivo foi avaliar como a assimetria
corporal modula o resultado da competição
intraespecífica em formigas leão por espaço.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

(I10)Então, hipotetizo que quanto maior a
assimetria corpórea de formigas leão que
competem maior será a diminuição do
tamanho do funil do indivíduo cujo tamanho
corpóreo é menor.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

(I9)Considero que melhores competidores
apresentam menos prejuízo quando em
competição com competidores piores,
assimetria corporal é uma medida para
assimetria competitiva, a eficiência do funil de
captura é diretamente proporcional ao
tamanho do funil e que formigas leão
competem por espaço.

Justifica a
hipótese

Variável
operacional

Versão intermediária
Sentença
(I10)Meu objetivo é avaliar como varia a
capacidade competitiva em formigas leão
segundo a razão de tamanho de corpo.

Índice
Clareza
Especificidade

1
2

(I11)Dado que: i) indivíduos maiores podem
ser melhores competidores que indivíduos
menores, ii) em formigas leão a capacidade
competitiva por espaço para formar funil não
varia linearmente, hipotetizo que mantido uma
razão de tamanho corpóreo entre competidores
o resultado da competição depende do
tamanho absoluto dos competidores.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

2

(I11)Dado que: i) indivíduos maiores podem
ser melhores competidores que indivíduos
menores, ii) em formigas leão a capacidade
competitiva por espaço para formar funil não
varia linearmente, hipotetizo que mantido uma
razão de tamanho corpóreo entre competidores
o resultado da competição depende do
tamanho absoluto dos competidores.

Justifica a
hipótese

1

0

(M28)Minha previsão é de que quanto maior o
tamanho absoluto dos competidores menor a
probabilidade de ocorrer vitória.

Variável
operacional

1

2
2

2
2

Versão final
Sentença
(I17)Meu objetivo foi avaliar como a
capacidade competitiva varia segundo o
tamanho de corpo, mantendo uma razão de
tamanho corpóreo entre os competidores.
(M27)Portanto, considerando que meu objetivo
era avaliar como que, mantido a razão do
tamanho corpóreo entre pares de indivíduos, a
competição por espaço seria modulada pelo
tamanho corpóreo absoluto desses indivíduos,
assumi que as arenas de competição
apresentaram a capacidade de suporte menor
do que o necessário para manter os dois
indivíduos em equilíbrio. (M30)Avaliei como a
variação de tamanho absoluto, mantido uma
razão de tamanho corpóreo entre pares de
indivíduos, modula a probabilidade de vitória
realizando uma regressão logística.
(I18)Dado que indivíduos maiores podem ser
melhores competidores que indivíduos
menores, que melhores competidores são
aqueles que melhor exploram os recursos
disponíveis, que incrementos no aumento de
tamanho corpóreo não implicam em
incrementos proporcionais da capacidade
competitiva para indivíduos de todos os
tamanhos e que formigas-leão que constroem o
maior funil exploram melhor os recursos
disponíveis, hipotetizo que a diferença na
capacidade competitiva entre pares de
competidores deve ser maior nos pares de
indivíduos de tamanho absoluto menor,
mantidos a razão de tamanho entre esses pares.
(I18)Dado que indivíduos maiores podem ser
melhores competidores que indivíduos
menores, que melhores competidores são
aqueles que melhor exploram os recursos
disponíveis, que incrementos no aumento de
tamanho corpóreo não implicam em
incrementos proporcionais da capacidade
competitiva para indivíduos de todos os
tamanhos e que formigas-leão que constroem o
maior funil exploram melhor os recursos
disponíveis, hipotetizo que a diferença na
capacidade competitiva entre pares de
competidores deve ser maior nos pares de
indivíduos de tamanho absoluto menor,
mantidos a razão de tamanho entre esses pares.
(M36)Minha previsão é de que, quanto maior o
tamanho absoluto dos competidores, menor a
probabilidade de ocorrer vitória.

Índice
Clareza
Especificidade

1
1

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

1

2
2

Versão inicial
Elemento
Suporte da
Previsão
Conclusão

Sentença

Suporte da
Conclusão

(D1)Refuto minha hipótese de que quanto
maior a assimetria corpórea de formigas leão
que competem maior será a diminuição do
tamanho do funil do indivíduo cujo tamanho
corpóreo é menor.

Contraargumento

(D10)Concluo que a assimetria corpórea por si
só não é um fator determinante do resultado de
competição por espaço em formigas leão,
levando em consideração apenas a ocorrência
de funis.

Versão intermediária
Índice
Justifica a
previsão
Explicação

Evidência
Magnitude

Sentença
0
2

(D3)Interpreto esse resultado como um sinal
de que ao longo da vida da larva a capacidade
de formar funis se estabiliza. (D6)O aumento
do número de empates com o aumento do
tamanho corpóreo sugere que o tamanho de
funil se torna uma característica mais plástica
ao longo da vida. (D10)Concluo que o
resultado da competição intraespecífica não é
modulado apenas pelo tamanho relativo dos
competidores, mas é também dependente da
fase de vida em que os competidores estão.

2
2

(D1)Baseado na regressão logística da
probabilidade de vitória é possível corroborar
minha hipótese de que quanto maior o
tamanho absoluto das formigas leão menos
discrepantes são as capacidades competitivas.
(D2)Além disso, observei um padrão a partir
de um certo valor de tamanho corpóreo não há
mais vitórias, apenas empates. (D6)O aumento
do número de empates com o aumento do
tamanho corpóreo sugere que o tamanho de
funil se torna uma característica mais plástica
ao longo da vida.

Versão final
Índice
Justifica a
previsão
Explicação

Evidência
Magnitude

Sentença
0
2

2
2

(D1)Meus resultados mostram que, com o
aumento do tamanho corpóreo absoluto, as
diferenças nas capacidade competitivas são
menores entre indivíduos de tamanhos
corpóreos grandes, o que corrobora a minha
hipótese. (D2)Portanto, o aumento da
capacidade competitiva por espaço
proporcionado pelo aumento corpóreo em
formigas-leão decai com o tamanho corpóreo,
como descrito por Scharf et al. (2009) em
condições sem competição. (D17)Concluo que
o resultado da competição intraespecífica não é
modulado apenas pelo tamanho relativo dos
competidores, mas é também dependente do
tamanho absoluto dos envolvidos na interação.
(D1)Meus resultados mostram que, com o
aumento do tamanho corpóreo absoluto, as
diferenças nas capacidade competitivas são
menores entre indivíduos de tamanhos
corpóreos grandes, o que corrobora a minha
hipótese.

Índice
Justifica a
previsão
Explicação

Evidência
Magnitude

0
2

1
2

(D2)Uma possível explicação é que a baixa
Explicação
1
Explicação
0
Explicação
0
amplitude de assimetria corpórea não permite
alternativa
alternativa
alternativa
notar um sinal da competição. (D3)Talvez se
eu utilizar um desenho experimental menos
conservador, onde a competição ocorra entre
indivíduos de tamanhos corpóreos mais
discrepantes, mesmo que isso signifique
mensurar a competição entre indivíduos em
fases ontogenéticas muito discrepantes, posso
notar um sinal da competição. (D6)Outro fator
que pode estar modulando a competição é o
pouco tempo de privação de alimento que
esses animais foram expostos.
Análise descritiva: A pergunta de pesquisa está presente em todas as versões. Nas versões inicial e intermediária aparece apenas uma vez, mas na versão final é indicada em três momentos separados (introdução, método e discussão).
A pergunta perde especificidade na versão final, uma vez que o modelo de estudo é retirado da sentença da pergunta, mesmo tendo sido abordado na introdução. O texto fica menos claro ao longo das versões e a pergunta perde
clareza a parti da versão intermediária. Há hipótese nas três versões, mas o texto muda consideravelmente entre versões. Não é clara a mudança na redação, ou seja, não é uma mudança de escolha de termos apenas, mas sim uma
mudança no entendimento do que seria testado (assimetria corpórea/diminuição no tamanho do funil; razão de tamanho entre competidores/resultado da competição/tamanho absoluto dos competidores; diferença na capacidade
competitiva/tamanho absoluto dos competidores). Há suporte da hipótese nas três versões, sendo que na versão inicial o suporte foi suficiente para a redação da hipótese, na versão intermediária, com a mudança da redação, o suporte
foi incompleto e na versão final, o suporte foi considerado suficiente para a nova redação da hipótese. Não há previsão na versão inicial e nas versões seguintes o aluno usa variáveis teóricas (tamanho absoluto). Não há suporte da
previsão em nenhuma versão. A conclusão na versão inicial diz respeito ao fato da hipótese ter sido refutada e ao final da seção o aluno escreve uma conclusão mais geral. Nas versões seguintes a conclusão inclui o fato de ter
corroborado a hipótese e há uma explicação biológica para o fenômeno. A versão inicial não apresenta suporte para a conclusão, enquanto que as versões seguintes apresentam. A versão final apresenta suporte da conclusão em que
os dados falam por si (“meus resultados mostram”) e tem menos conexão entre evidências e explicações construídas. Há Contra-argumento na versão inicial, afirmando que se o método fosse diferente, os resultados poderiam ser
outros.

Aluno 7
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Suporte da
Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I24)O objetivo do meu estudo foi investigar
que fatores determinam quais folhas sofrerão
abscisão foliar em I. pes-caprae.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

(I28)Assim, elaborei uma hipótese de que as
folhas em locais com maior salinidade no solo
devem ter maior probabilidade de sofrer
abscisão foliar. (I30)Com isso, elaborei uma
segunda hipótese de que as folhas mais velhas
da planta devem ter maior probabilidade de
sofrer abscisão foliar.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

(I25)Por um lado, dado que o movimento de sal
nos vasos pode ser custoso para a planta, pois
este poderia prejudicar as funções celulares,
uma estratégia possível seria reduzir ao
máximo o movimento do sal ao longo do ramo
(Munss e Tester, 2008). (I26)Isso se daria pelo
acúmulo de sal nas folhas mais próximas ao
local de maior entrada de sal. (I27)Uma vez
que a absorção de sal depende apenas das
concentrações de sal no solo e na raiz (Munss e
Tester, 2008), a maior quantidade de sal é
absorvida nos locais onde a salinidade do solo é
maior. (I29)Por outro lado, dado que o custo de
perder folhas mais velhas é menor do que o de
perder folhas mais jovens, a planta poderia
acumular sal nas folhas mais velhas.

Justifica a
hipótese

2

2
2

Versão intermediária
Sentença
(I30)Assim, o objetivo do meu estudo foi
investigar como a salinidade do solo e a
idade das folhas determinam quais folhas
sofrerão envelhecimento precoce em I. pescaprae. (D1)Neste estudo, investiguei como a
salinidade do solo e a idade das folhas
determinam qual folha envelhecerá
precocemente em I. pes-caprae.
(I31)Dado que o transporte de sal pode ser
custoso para a planta, elaborei uma hipótese
de que as folhas em locais com maior
salinidade no solo devem ter maior
probabilidade de sofrer envelhecimento
precoce. (I32)Por outro lado, dado que o
custo de perder folhas mais jovens pode ser
maior, elaborei uma segunda hipótese de que
as folhas mais velhas da planta devem ter
maior probabilidade de sofrer
envelhecimento precoce.
(I31)Dado que o transporte de sal pode ser
custoso para a planta, elaborei uma hipótese
de que as folhas em locais com maior
salinidade no solo devem ter maior
probabilidade de sofrer envelhecimento
precoce. (I32)Por outro lado, dado que o
custo de perder folhas mais jovens pode ser
maior, elaborei uma segunda hipótese de que
as folhas mais velhas da planta devem ter
maior probabilidade de sofrer
envelhecimento precoce.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

1

2
2

Versão final
Sentença
(I24)Assim, o objetivo do meu estudo foi
investigar como a exposição ao sal e a idade
das folhas influenciaram quais folhas ficaram
amarelas em I. pes-caprae. (D1)Neste estudo,
investiguei como a exposição ao sal e a idade
das folhas influenciaram a posição das folhas
amarelas em I. pes-caprae.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

(I26)Assim, dado que o transporte de sal pode
ser custoso para a planta, elaborei uma hipótese
de que as folhas mais expostas ao sal devem ter
maior probabilidade de ficarem amarelas.
(I27)Por outro lado, dado que o custo de perder
folhas mais velhas pode ser menor, elaborei
uma segunda hipótese de que as folhas mais
velhas da planta devem ter maior probabilidade
de ficarem amarelas.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

(I25)Para elaborar as hipóteses, assumi que
todas as raízes de I. pes-caprae são igualmente
capazes de absorver sal. (I26)Assim, dado que
o transporte de sal pode ser custoso para a
planta, elaborei uma hipótese de que as folhas
mais expostas ao sal devem ter maior
probabilidade de ficarem amarelas. (I27)Por
outro lado, dado que o custo de perder folhas
mais velhas pode ser menor, elaborei uma
segunda hipótese de que as folhas mais velhas
da planta devem ter maior probabilidade de
ficarem amarelas.

Justifica a
hipótese

2

2
2

Elemento
Previsão

Suporte da
Previsão
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(M20)Para os ramos M, as folhas novas se
encontram mais próximas ao mar, onde a
salinidade do solo é maior, e, portanto, a
previsão da hipótese da salinidade do solo é de
valores baixos de PRF, enquanto a previsão da
hipótese da idade das folhas é de valores altos
de PRF (Tabela 1). (M21)Para os ramos P, as
folhas se encontram sob mesma salinidade do
solo e, portanto, a previsão da hipótese da
salinidade do solo é de ausência de padrão nos
valores de PRF, enquanto a previsão da
hipótese da idade das folhas é de valores altos
de PRF (Tabela 1).

(D3)Isso indica um efeito da idade das folhas,
em que folhas mais velhas têm maior
probabilidade de sofrer abscisão foliar (Tabela
1). (D4)No entanto, ao comparar os dois tipos
de ramos, a posição das folhas amarelas foi
menor nos ramos M do que nos ramos P,
indicando um efeito da salinidade do solo na
probabilidade das folhas sofrerem abscisão
foliar (Tabela 1). (M26)Tabela 1. Previsões
esperadas de cada hipótese para a posição das
folhas amarelas em cada tipo de ramo e para a
diferença na posição das folhas amarelas entre
os tipos de ramos. Ramos M = ramos que
crescem em direção ao mar; Ramos P = ramos
que crescem paralelos ao mar. (D5)Portanto, I.
pes-caprae acumula sal preferencialmente nas
folhas mais velhas dentre aquelas mais
próximas a locais com maior salinidade do
solo.

Índice
Variável
operacional

Justifica a
previsão
Explicação

2

Versão intermediária
Sentença
(M20)Para os ramos M, as folhas novas se
encontram mais próximas ao mar, onde a
salinidade do solo é maior, e, portanto, a
previsão da hipótese da salinidade do solo é
de valores baixos de PRF, enquanto a
previsão da hipótese da idade das folhas é de
valores altos de PRF. (M21)Para os ramos P,
as folhas se encontram sob mesma salinidade
do solo e, portanto, a previsão da hipótese da
salinidade do solo é de ausência de padrão
nos valores de PRF, enquanto a previsão da
hipótese da idade das folhas é de valores
altos de PRF. (M29)A previsão da hipótese
da salinidade é que a mediana dos valores de
PRF seja maior em ramos P do que em ramos
M (valores positivos), enquanto a previsão da
hipótese da idade das folhas é que não haja
diferença entre os dois tipos de ramos
(valores próximos a 0).

0
2

(D2)Encontrei que folhas amarelas estiveram
presentes com maior frequência em posições
mais velhas em ramos de I. pes-caprae,
indicando que folhas mais velhas têm maior
probabilidade de sofrer envelhecimento
precoce. (D3)No entanto, as folhas amarelas
estiveram mais próximas do ápice do ramo
quando o ramo crescia em direção a locais
com maior salinidade do solo, sugerindo um
efeito da salinidade na probabilidade das
folhas sofrerem envelhecimento precoce.
(D4)Então, assumindo que as folhas amarelas
de I. pes-caprae são resultado de acúmulo de
sal como estratégia para lidar com o estresse
salino, essa espécie acumularia sal nas folhas
mais velhas, mas provavelmente de maneira
dependente da salinidade do solo. (D33)A
partir do meu estudo, concluo que as folhas
de I. pes-caprae que sofrem envelhecimento
precoce são determinadas por um balanço
entre a idade das folhas e a salinidade do
solo. (D34)Ramos que crescem em diferentes
direções apresentariam um balanço entre
idade das folhas e salinidade do solo
diferentes, o que poderia determinar
diferentes padrões de crescimento.

Índice
Variável
operacional

Justifica a
previsão
Explicação

2

Versão final
Sentença
(M22)Para os ramos M, as folhas novas se
encontram mais próximas ao mar, onde a
exposição ao sal é maior, e, portanto, a previsão
da hipótese da exposição ao sal é de valores de
PRF mais baixos que o esperado ao acaso,
enquanto a previsão da hipótese da idade das
folhas é de valores de PRF mais altos que o
esperado ao acaso. (M23)Para os ramos P, as
folhas se encontram igualmente expostas ao sal
e, portanto, a previsão da hipótese da exposição
ao sal é de ausência de padrão nos valores de
PRF, enquanto a previsão da hipótese da idade
das folhas é de valores de PRF mais altos que o
esperado ao acaso.

0
2

(D2)Encontrei que folhas mais velhas de I. pescaprae ficaram amarelas mais frequentemente,
indicando que a idade da folha influenciou qual
folha ficou amarela. (D3)No entanto, as folhas
amarelas estiveram relativamente mais
próximas do ápice quando o ramo crescia em
direção ao mar, sugerindo um efeito da
exposição ao sal na probabilidade das folhas
ficarem amarelas. (D4)Então, assumindo que as
folhas amarelas de I. pes-caprae são resultado
de acúmulo de sal como estratégia para lidar
com o estresse salino, essa espécie acumularia
sal preferencialmente nas folhas mais velhas,
mas dependendo da exposição ao sal. (D21)A
partir do meu estudo, concluo que um balanço
entre a idade das folhas e a exposição ao sal
influencia as posições em que ocorrem as
folhas de I. pes-caprae.

Índice
Variável
operacional

Justifica a
previsão
Explicação

2

0
2

Elemento
Suporte da
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(D2)Ao considerar cada tipo de ramo
separadamente, as folhas amarelas estiverem
presentes com maior probabilidade do que ao
acaso nas folhas mais velhas em ambos os tipos
de ramos. (D4)No entanto, ao comparar os dois
tipos de ramos, a posição das folhas amarelas
foi menor nos ramos M do que nos ramos P,
indicando um efeito da salinidade do solo na
probabilidade das folhas sofrerem abscisão
foliar (Tabela 1).

Índice
Evidência
Magnitude

2
2

Versão intermediária
Sentença
(D2)Encontrei que folhas amarelas estiveram
presentes com maior frequência em posições
mais velhas em ramos de I. pes-caprae,
indicando que folhas mais velhas têm maior
probabilidade de sofrer envelhecimento
precoce. (D3)No entanto, as folhas amarelas
estiveram mais próximas do ápice do ramo
quando o ramo crescia em direção a locais
com maior salinidade do solo, sugerindo um
efeito da salinidade na probabilidade das
folhas sofrerem envelhecimento precoce.
(D4)Então, assumindo que as folhas amarelas
de I. pes-caprae são resultado de acúmulo de
sal como estratégia para lidar com o estresse
salino, essa espécie acumularia sal nas folhas
mais velhas, mas provavelmente de maneira
dependente da salinidade do solo.

Índice
Evidência
Magnitude

2
2

Versão final
Sentença
(D2)Encontrei que folhas mais velhas de I. pescaprae ficaram amarelas mais frequentemente,
indicando que a idade da folha influenciou qual
folha ficou amarela. (D3)No entanto, as folhas
amarelas estiveram relativamente mais
próximas do ápice quando o ramo crescia em
direção ao mar, sugerindo um efeito da
exposição ao sal na probabilidade das folhas
ficarem amarelas. (D4)Então, assumindo que as
folhas amarelas de I. pes-caprae são resultado
de acúmulo de sal como estratégia para lidar
com o estresse salino, essa espécie acumularia
sal preferencialmente nas folhas mais velhas,
mas dependendo da exposição ao sal.

Índice
Evidência
Magnitude

2
2

ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
0
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva:
A pergunta de pesquisa está presente em todas as versões, com algumas modificações. Na versão inicial a pergunta é mais exploratória, na busca de fatores causadores do fenômeno, enquanto que nas versões seguintes o aluno indica
quais fatores foram correlacionados com o fenômeno. Da versão intermediária para a final, há uma mudança na descrição do fator correlacionado com o fenômeno. O fenômeno observado também é modificado entre as versões do
trabalho (“abscisão foliar”; “envelhecimento precoce”; “folhas ficarem amarelas”). As mudanças no texto da pergunta acarretam em mudanças no texto da hipótese, que é presente nas três versões e coerente com o texto da pergunta
nas três versões. O suporte da hipótese, embora presente em todas as versões, é mais longo, detalhado e contém citações na versão inicial enquanto que nas versões seguintes o texto está no mesmo período que a hipótese e se resume
a uma oração. Na versão final, o aluno indica uma premissa estabelecida no trabalho que não tinha sido explicitada nas versões anteriores. A previsão está presente em todas as versões e é mais longa na versão intermediária,
indicando um padrão esperado entre índices medidos que não é mantido na versão final. Não há suporte para a previsão em nenhuma versão, o aluno descreve os procedimentos metodológicos sem justificar as escolhas das variáveis
operacionais. A conclusão é mais restrita na versão inicial que nas seguintes, além disso, a conclusão tem referencia a uma tabela. Esse elemento teria sido classificado como numérico caso estivesse no suporte para a conclusão, mas
por estar na conclusão, não foi considerado no índice. Nas versões intermediária e final há uma conclusão final ao estudo, ausente na versão inicial. O suporte da conclusão é coerente com as variáveis teóricas apresentadas em cada
versão e apresenta diálogo com a literatura nas versões intermediária e final. Não há Contra-argumento em nenhuma versão do trabalho.

Aluno 8
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I10)Dado que o clima na caverna é
heterogêneo, que fatores abióticos como
umidade e luminosidade modulam o
comportamento, que o comportamento desse
opilião difere nas estações e que os jovens
possuem a cutícula fina, a pergunta do meu
trabalho foi: Qual o fator abiótico mais
importante na seleção de habitat para jovens
do opilião S. proximum?
(I11)Assim, o objetivo do meu trabalho foi
testar a hipótese de que o fator abiótico mais
importante na seleção de habitat de jovens de
S. proximum é a umidade. (M3)Nesse
experimento, testei a hipótese de que a
umidade é o fator mais importante para jovens
de S. proximum.

Suporte da
Hipótese

Previsão

Suporte da
Previsão

(M4)A previsão foi de que mesmo oferecendo
outras opções de combinações de
luminosidade e umidade, os jovens fossem
escolher mais os quadrantes com umidade do
que os que não possuíssem essa variável.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

0

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão

0

2
2

Versão intermediária
Sentença
(I13)A pergunta deste trabalho foi qual o fator
abiótico é mais importante na seleção de habitat
por jovens do opilião S. proximum?

(I14)Dado que opiliões se refugiam em
cavernas a fim de evitar o clima seco, que
opiliões perdem água por diversas vias, que
locais secos potencializam as chances de
opiliões morrerem por dissecação e que esse
risco deve ser ainda maior nos jovens que
possuem a cutícula fina podendo ter uma perda
d’água maior, testarei a hipótese de que o fator
abiótico mais importante na seleção de habitat
por jovens de S. proximum é a umidade.
(M4)Para testar a hipótese de que a umidade é o
fator mais importante para seleção de habitat
para jovens de S. proximum realizei um
experimento em laboratório.
(I14)Dado que opiliões se refugiam em
cavernas a fim de evitar o clima seco, que
opiliões perdem água por diversas vias, que
locais secos potencializam as chances de
opiliões morrerem por dissecação e que esse
risco deve ser ainda maior nos jovens que
possuem a cutícula fina podendo ter uma perda
d’água maior, testarei a hipótese de que o fator
abiótico mais importante na seleção de habitat
por jovens de S. proximum é a umidade.
(M13)Para testar a minha previsão de que,
mesmo oferecendo outras opções de
combinações de luminosidade e umidade, os
jovens fossem escolher mais os
compartimentos com umidade do que aqueles
que não possuíssem esta variável, primeiro
comparei a proporção dos indivíduos que foi
para compartimento úmidos.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

Versão final
Sentença
(I14)A pergunta deste trabalho foi qual o fator
abiótico é mais importante na seleção de
habitat por jovens do opilião S. proximum?

Índice
Clareza
Especificidade

2
1

(I15)Apesar de opiliões, em geral, serem
fotofóbicos (Pinto-da-Rocha et al., 2007),
minha hipótese é que o fator abiótico mais
importante na seleção de habitat por jovens de
S. proximum é a umidade, pois eles perdem
água facilmente em virtude da cutícula fina e o
risco de morrerem por dissecação em habitats
secos é alto.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

2

(I15)Apesar de opiliões, em geral, serem
fotofóbicos (Pinto-da-Rocha et al., 2007),
minha hipótese é que o fator abiótico mais
importante na seleção de habitat por jovens de
S. proximum é a umidade, pois eles perdem
água facilmente em virtude da cutícula fina e o
risco de morrerem por dissecação em habitats
secos é alto.

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

2

(M13)Para testar minha previsão de que,
mesmo oferecendo outras opções de
combinações de luminosidade e umidade, os
jovens fossem escolher os compartimentos
com umidade, primeiro comparei a proporção
dos indivíduos que foi para os compartimentos
úmidos, independentemente das condições de
luminosidade.

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão

0

Justifica a
previsão

0

2
2

2
2

Elemento
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(D1)A partir dos resultados, rejeito a minha
hipótese de que a umidade seja o fator
abiótico mais importante para a seleção de
habitat para jovens de S. proximum.
(D2)Meus resultados mostram que, dentre os
fatores abióticos que eu testei, o fator mais
importante é a luminosidade, sendo o lado
escuros mais selecionado que o claro.
(D11)Os meus resultados mostram que a
luminosidade é o fator abiótico mais limitante
dentre o que eu testei na seleção de habitat
para os jovens de S. proximum.
(D1)A partir dos resultados, rejeito a minha
hipótese de que a umidade seja o fator
abiótico mais importante para a seleção de
habitat para jovens de S. proximum.
(D2)Meus resultados mostram que, dentre os
fatores abióticos que eu testei, o fator mais
importante é a luminosidade, sendo o lado
escuros mais selecionado que o claro.
(D11)Os meus resultados mostram que a
luminosidade é o fator abiótico mais limitante
dentre o que eu testei na seleção de habitat
para os jovens de S. proximum.

Índice
Explicação

2

Evidência
Magnitude

1
2

Versão intermediária
Sentença
(D1)A partir dos resultados obtidos no
experimento, rejeito minha hipótese de que a
umidade seja o fator abiótico mais importante
para a seleção de habitat por jovens de S.
proximum. (D2)Ao contrário do esperado,
meus resultados mostram que os jovens de S.
proximum preferem locais escuros, mesmo que
a umidade seja baixa. (D11)Meus resultados
mostram que a ausência de luz é o fator
abiótico preferencialmente escolhido na seleção
de habitat por jovens de S. proximum.
(D1)A partir dos resultados obtidos no
experimento, rejeito minha hipótese de que a
umidade seja o fator abiótico mais importante
para a seleção de habitat por jovens de S.
proximum. (D2)Ao contrário do esperado,
meus resultados mostram que os jovens de S.
proximum preferem locais escuros, mesmo que
a umidade seja baixa. (D11)Meus resultados
mostram que a ausência de luz é o fator
abiótico preferencialmente escolhido na seleção
de habitat por jovens de S. proximum.

Índice
Explicação

2

Evidência
Magnitude

1
2

Versão final
Sentença
(D1)A partir dos resultados obtidos no
experimento, rejeito minha hipótese de que a
umidade seja o fator abiótico mais importante
para a seleção de habitat por jovens de S.
proximum. (D2)Ao contrário do esperado, os
resultados mostram que jovens preferem locais
escuros, mesmo que a umidade seja baixa.
(D10)Em conclusão, meus resultados mostram
que a ausência de luz é o fator abiótico
preferencial na seleção de habitat por jovens
de S. proximum.
(D1)A partir dos resultados obtidos no
experimento, rejeito minha hipótese de que a
umidade seja o fator abiótico mais importante
para a seleção de habitat por jovens de S.
proximum. (D2)Ao contrário do esperado, os
resultados mostram que jovens preferem locais
escuros, mesmo que a umidade seja baixa.
(D10)Em conclusão, meus resultados mostram
que a ausência de luz é o fator abiótico
preferencial na seleção de habitat por jovens
de S. proximum.

Índice
Explicação

2

Evidência
Magnitude

1
2

ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
0
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva:
As três versões analisadas apresentaram pergunta de pesquisa que teve redação igual nas três versões. A hipótese também foi apresentada em todas as versões com redação igual. O suporte para a hipótese está presente apenas nas
versões intermediária e final. Na versão intermediária o suporte da hipótese é mais longo e detalhado, mas é suficiente em ambas as versões. Na versão final, o aluno adiciona uma informação desconectada com a hipótese como
sendo suporte da hipótese, o que leva a uma perda de clareza do trecho do texto. A previsão está presente nas três versões apresentando redação muito semelhante nas versões e não há suporte da previsão em nenhuma versão
analisada. Há conclusão nas três versões e nas três versões a informação de que a hipótese foi refutada é apresentada como conclusão do trabalho, seguida de uma indicação do fenômeno. Nas três versões o suporte para a conclusão
está presente e se refere a todo o conjunto de dados, sem indicar especificamente qual evidência é relevante para cada trecho da conclusão. Não há Contra-argumento m nenhuma das versões.

Aluno 9
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Suporte da
Hipótese

Previsão

Versão inicial
Sentença
(I14)Considerando as prováveis
características do inseto galhador associado a
planta Laguncularia sp. e as consequências
da adaptação ao ambiente salino dessa
planta, o objetivo do trabalho é começar a
avaliar se de fato há preferência pela região
central da folha de Laguncularia sp. pela
espécie de inseto galhador em questão e se a
preferência muda em ambientes com alta ou
baixa qualidade.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

(I15)Espera-se que independente do
ambiente que o indivíduo da planta esteja, os
insetos oviponham primeiro no entorno da
nervura central que é o local de melhor
qualidade e que no ambiente salgado esse
padrão seja mais acentuado. (M8)Para testar
se os insetos galhadores da planta
Laguncularia sp. preferem ovipor na região
de maior qualidade da folha, i.e. próximo à
nervura central, a análise foi realizada para
cada ambiente em separado.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

(I15)Espera-se que independente do
ambiente que o indivíduo da planta esteja, os
insetos oviponham primeiro no entorno da
nervura central que é o local de melhor
qualidade e que no ambiente salgado esse
padrão seja mais acentuado.
(M12)Esperamos que para os dois ambientes,
a distância máxima seja maior do que o
gerado a partir de uma distribuição uniforme,
ou seja, que o acúmulo de galhas seja mais
rápido nas menores distâncias relativas e se
aproxime de zero nas maiores distâncias
relativas.

Justifica a
hipótese

1

Variável
operacional

1

2
2

Versão intermediária
Sentença
(I14)Considerando as características do grupo ao
qual o inseto galhador associado à planta
Laguncularia sp. pertence, e as consequências da
adaptação ao ambiente salino dessa planta, os
objetivos do trabalho são (1) avaliar se há a
preferência pela região central da folha, como
relatado para outras espécies, e (2) investigar se
ocorre o processo descrito de tomada de decisão
pela fêmea para ovipor.

(M8)Para testar se os insetos galhadores da
planta Laguncularia sp. preferem ovipor na
região de maior qualidade da folha, i.e. próximo
à nervura central, a análise foi realizada para
cada ambiente em separado para que outras
diferenças entre os ambientes não influenciassem
o resultado.(M14)Para testar se no ambiente
distante do mar as fêmeas ovipõe somente
próximo à nervura central e saem em busca de
uma nova folha, foi estimado o número de folhas
não galhadas dos cinco indivíduos analisados na
primeira etapa do campo a partir da proporção
média de folhas não galhadas dos indivíduos
analisados na segunda etapa do campo para cada
ambiente (0,951 de folhas não galhadas no
ambiente distante do mar e 0,869 no ambiente
próximo ao mar).

(M13)Era esperado que para os dois ambientes, a
distância máxima fosse maior do que o gerado a
partir de uma distribuição uniforme, ou seja, que
o acúmulo de galhas seja mais rápido nas
menores distâncias relativas e se aproxime de
zero nas maiores distâncias
relativas.(M19)Espera-se que independente do
ambiente que o indivíduo da planta esteja, haverá
(1) um acúmulo rápido de galhas em distâncias
relativas pequenas, que é o local de melhor
qualidade e que (2) haverá uma maior variância
do número de galhas no ambiente distante do
mar do que no ambiente próximo ao mar.

Índice
Clareza
Especificidade

1
1

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

0

Variável
operacional

1

1
2

Versão final
Sentença
(I20)Considerando as características do grupo
ao qual o inseto galhador associado à planta
Laguncularia racemosa pertence, e as
consequências da adaptação ao ambiente
salino dessa planta, os objetivos do trabalho
são (1) avaliar se há a preferência pela região
próxima da nervura central da folha, (2)
avaliar se essa preferência é mais acentuada
em ambientes mais salinos, e (3) avaliar se as
fêmeas distribuem seus ovos de forma mais
dispersa entre as folhas no ambiente de baixa
qualidade e de forma mais concentrada no
ambiente de alta qualidade.
(M10)Para testar qual região da folha os
insetos galhadores da planta Laguncularia
racemosa preferem ovipor, a análise foi
realizada para cada ambiente (próximo e
distante do mar) em separado.
(M17)Considerando que no ambiente próximo
ao mar as fêmeas devem ovipor próximo à
nervura central e sair em busca de uma nova
folha, foi calculada a variância do número de
galhas por folhas para cada ambiente,
incluindo o número estimado de folhas sem
galhas.

(M15)Espera-se que para os dois ambientes, a
distância máxima entre as curvas seja maior
do que zero, ou seja, que o acúmulo de galhas
seja mais rápido nas menores distâncias
relativas e se aproxime de zero nas maiores
distâncias relativas. (M16)No entanto, é
esperado também que esse padrão de
acumulação seja mais acentuado no ambiente
próximo ao mar, no qual as folhas têm baixa
qualidade. (M22)A partir do mecanismo
descrito espera-se que no ambiente distante do
mar, com folhas de alta qualidade, sejam
observadas algumas folhas com muitas galhas
e outras com poucas ou nenhuma galha, ou
seja, maior variância do número de galhas

Índice
Clareza
Especificidade

1
1

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

0

Variável
operacional

1

1
2

entre folhas. (M23)No ambiente próximo ao
mar, com folhas de baixa qualidade, espera-se
encontrar muitas folhas com algumas galhas,
ou seja, menor variância do número de galhas
entre as folhas.
Versão inicial
Elemento
Suporte da
Previsão
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Sentença
(D1)O fato de ter diferença entre a curva de
acumulação do número de galhas na
distância relativa para o ambiente salgado,
mas não no ambiente doce indica que os
insetos galhadores de Laguncularia sp.
escolhem ovipor próximo à nervura central
no ambiente salgado, mas não no ambiente
doce. (D2)Este resultado corrobora em parte
a hipótese inicial, pois era esperado o mesmo
efeito para os dois ambientes. (D8)Assim, o
consenso geral de que os indivíduos
galhadores preferem regiões no entorno da
nervura central em qualquer situação não é
verdade no caso do inseto galhador de
Laguncularia sp.. (D9)Para esse inseto, a
região da folha não importa se o indivíduo da
planta está em um ambiente doce.
(D1)O fato de ter diferença entre a curva de
acumulação do número de galhas na
distância relativa para o ambiente salgado,
mas não no ambiente doce indica que os
insetos galhadores de Laguncularia sp.
escolhem ovipor próximo à nervura central
no ambiente salgado, mas não no ambiente
doce.

Versão intermediária
Índice
Justifica a
previsão
Explicação

Evidência
Magnitude

Sentença
0
2

(D3)Isso indica que as galhas nas folhas do
ambiente próximo ao mar estão dispostas, em
sua maioria, na metade da folha, e não dispostas
próximas à nervura central, como seria esperado.
(D12)Considerando a seleção entre folhas, não
houve diferença entre as variações no número de
galhas por folha, indicando que possivelmente a
estratégia de oviposição das fêmeas é igual nos
dois ambientes. (D13)Portanto, insetos
galhadores de Laguncularia sp. não têm
preferência por sítios de oviposição próximos à
nervura central e o padrão de variação do número
de galhas por folha não aponta para uma
diferença de estratégia de oviposição pelas
fêmeas entre os dois ambientes.

2
2

(D1)Há um acúmulo mais rápido do número de
galhas ao longo da distância relativa do que
esperado por uma distribuição uniforme para o
ambiente próximo ao mar, mas não para o
ambiente distante do mar. (D2)A aceleração do
acúmulo de galhas é próxima ao meio da folha
(distância relativa 0,5; Figura 1).
(D12)Considerando a seleção entre folhas, não
houve diferença entre as variações no número de
galhas por folha, indicando que possivelmente a
estratégia de oviposição das fêmeas é igual nos
dois ambientes.

Versão final
Índice
Justifica a
previsão
Explicação

Evidência
Magnitude

Sentença
0
2

(D1)O resultado da seleção de sítio de
oviposição dentro das folhas não corrobora a
hipótese de que a oviposição é feita
preferencialmente próxima à nervura central.
(D15)Portanto, no ambiente em que as folhas
são de baixa qualidade por possuírem alta
concentração de sal, as fêmeas preferem
ovipor de forma concentrada em poucas folhas
e dentro da folha, distantes da nervura central.
(D16)No ambiente de alta qualidade, onde a
concentração de sal na folha não é um fator
limitante, elas ovipõem de forma mais
dispersa entre folhas e ao longo de toda a
folha.

2
1

(D1)O resultado da seleção de sítio de
oviposição dentro das folhas não corrobora a
hipótese de que a oviposição é feita
preferencialmente próxima à nervura central.
(D2)Ao contrário do esperado para o ambiente
próximo ao mar, cujas folhas possivelmente
têm baixa qualidade para o inseto galhador,
foi encontrada oviposição preferencial nas
porções mais distantes da folha. (D3)Em
relação à seleção entre folhas para oviposição,
a concentração de galhas em poucas folhas
não foi maior no ambiente distante do mar,
com alta qualidade. (D4)Ao contrário do
esperado, existe evidência de que a
concentração do número de galhas entre
folhas é maior no ambiente próximo ao mar.

Índice
Justifica a
previsão
Explicação

Evidência
Magnitude

0
2

2
2

ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
0
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva:Há pergunta de pesquisa em todas as versões, sendo que apenas na versão inicial a pergunta é considerada clara e específica. Nas versões seguintes, o texto da pergunta não indica quais espécies estão envolvidas no
fenômeno (mesmo tendo indicado no restante da introdução) e não é possível identificar o que é esperado de cada espécie (“verificar se há preferencia pela região próxima da nervura central da folha”), ou seja, não é possível
identificar se é esperado da planta ter preferência ou da espécie animal estudada. Há hipótese nas três versões, porém apenas na versão inicial a hipótese é indicada explicitamente (nas demais o aluno indica a hipótese apenas para
indicar qual o teste a ser realizado) e pode ser considerada plausível à pergunta de pesquisa. Na versão intermediária duas hipóteses são apresentadas, mas não há plausibilidade entre as perguntas e hipóteses indicadas. Na versão final
a plausibilidade é perdida, pois o texto da pergunta não é claro. Além disso, o texto apresenta três perguntas, para as quais são apresentadas duas hipóteses. Há suporte da hipótese apenas na versão inicial, ainda assim, insuficiente
para sustentar a hipótese. Há previsão nas três versões, mas em todas as versões a previsão é na verdade uma descrição da curva de distribuição probabilística esperada pelos dados e não ficam claras as variáveis operacionais. Não há
suporte da previsão em nenhuma versão. Há conclusão nas três versões. Na versão inicial, a conclusão é ambígua. Apesar de hipótese ter sido refutada, o aluno indica que a hipótese foi parcialmente corroborada como conclusão e
não define se há ou não padrão nos dados observados. Na versão intermediária a conclusão é redigida de forma mais clara, contempla todos os testes realizados e indica o fenômeno biológico como conclusão. Na versão final, o aluno
afirma que não corroborou a hipótese como conclusão, seguida da indicação do fenômeno. Há suporte da conclusão nas três versões, sendo que, na versão intermediária, o suporte da conclusão foi considerado numérico. Não há
Contra-argumento em nenhuma versão.

Aluno 10
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa
Hipótese

Suporte da
Hipótese

Previsão

Suporte da
Previsão
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(I11)O objetivo desse trabalho foi avaliar
qual o efeito indireto dos pilhadores sobre
as plantas.
(I12)Dado que (i) os pilhadores deixam o
néctar exposto ao pilharem as flores ii) o
néctar atrai as formigas; (iii) a interação
formiga-planta pode ser positiva; (iv)
interações indiretas podem alterar o efeito
de uma interação direta; minha hipótese é
de o néctar exposto pelos orifícios
causados pelo pilhadores atrai as formigas
que acabam oferecendo proteção contra
herbívoros para a planta.
(I12)Dado que (i) os pilhadores deixam o
néctar exposto ao pilharem as flores ii) o
néctar atrai as formigas; (iii) a interação
formiga-planta pode ser positiva; (iv)
interações indiretas podem alterar o efeito
de uma interação direta; minha hipótese é
de o néctar exposto pelos orifícios
causados pelo pilhadores atrai as formigas
que acabam oferecendo proteção contra
herbívoros para a planta.
(M20)Minha previsão era que a proporção
de cupins removidos em flores pilhadas
seria maior do que a proporção de cupins
removidos em flores tampadas.

(D2)Dessa maneira, os pilhadores o efeito
indireto para a planta é positivo, uma vez
que as formigas ao forragearem por néctar,
diminuem o consumo da planta por
herbívoros.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

2
2

2

Versão intermediária
Sentença
(I16)O objetivo desse trabalho foi avaliar qual o
efeito indireto dos pilhadores sobre as plantas.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

(I19)Dado que (i) os pilhadores deixam o néctar
exposto ao pilharem as flores, (ii) um recurso
açucarado atrai as formigas; (iii) formigas podem
proteger a planta contra herbívoros; minha
hipótese é de que as formigas atraídas pelo néctar
exposto pelos pilhadores oferecem proteção contra
herbívoros para a planta. (M22)Para testar se as
formigas atacam ou removem potenciais insetos
herbívoros nas folhas, colei com cola branca um
cupim na primeira folha abaixo da flor de cada um
dos grupos, simulando assim a presença de um
inseto herbívoro.
(M19)Dado que (i) os pilhadores deixam o néctar
exposto ao pilharem as flores, (ii) um recurso
açucarado atrai as formigas; (iii) formigas podem
proteger a planta contra herbívoros; minha
hipótese é de que as formigas atraídas pelo néctar
exposto pelos pilhadores oferecem proteção contra
herbívoros para a planta.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

2

(M33)Minha previsão era que a proporção de
cupins removidos no meu grupo tratamento seria
maior do que a proporção de cupins removidos no
meu grupo controle.

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão
Explicação

0

(D3)Nesse estudo observei que o efeito indireto
causado pelos pilhadores em plantas é positivo,
uma vez que as formigas, ao forragearem em busca
de néctar, protegem a planta de herbívoros.
(D17)Neste estudo concluí que os pilhadores tem
um efeito indireto positivo nas plantas referente à
proteção oferecida pelas formigas contra
herbívoros.

2
2

1

Versão final
Sentença
(I16)O objetivo desse trabalho foi avaliar qual
o efeito indireto dos pilhadores sobre as
plantas.
(I18)Dado que (i) os pilhadores deixam o
néctar acessível ao pilharem as flores; (ii) um
recurso açucarado atrai as formigas; (iii)
formigas podem proteger a planta contra
herbívoros; minha hipótese é de que as
formigas atraídas pelo néctar exposto pelos
pilhadores protegem as plantas contra
herbívoros

(I17)Se as formigas protegem a planta contra
herbivoria, o efeito indireto dos pilhadores
sobre as plantas é positivo. (I18)Dado que (i)
os pilhadores deixam o néctar acessível ao
pilharem as flores; (ii) um recurso açucarado
atrai as formigas; (iii) formigas podem
proteger a planta contra herbívoros; minha
hipótese é de que as formigas atraídas pelo
néctar exposto pelos pilhadores protegem as
plantas contra herbívoros
(M29)Assim, minha previsão, ou hipótese
alternativa era que a proporção de cupins
removidos no meu grupo tratamento seria
maior do que a proporção de cupins
removidos no meu grupo controle.

(D4)Portanto, há um efeito indireto positivo
causado pelos pilhadores em plantas, uma vez
que as formigas, ao forragearem em busca de
néctar das flores pilhadas, protegem a planta
de herbívoros, trazendo um benefício.
(D17)Nesse estudo observei que o efeito
indireto dos pilhadores nas plantas pode ser
positivo, pois os furos que os pilhadores
fazem na base da flor deixa o néctar exposto,
atraindo formigas que oferecem proteção para
a planta.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão
Explicação

0

2
2

2

Elemento
Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(D1)Minha hipótese de o néctar exposto
pelos orifícios causados pelo pilhadores
atrai as formigas que acabam oferecendo
proteção contra herbívoros para a planta
foi corroborada.

(D11)Portanto, as formigas poderiam
diminuir a eficiência na polinização, o que
acarretaria em um efeito indireto negativo
sobre a planta. (D13)Porém, o efeito dessa
interação sobre a polinização pode ser
negativo.

Índice
Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

2
2

2

Versão intermediária
Sentença
(D1)Minha hipótese de que as formigas atraídas
pelo néctar exposto pelos pilhadores protegem a
planta contra herbívoros foi corroborada.
(D3)Nesse estudo observei que o efeito indireto
causado pelos pilhadores em plantas é positivo,
uma vez que as formigas, ao forragearem em busca
de néctar, protegem a planta de herbívoros.

(D15)Dessa maneira, se ao forragem por néctar nas
flores pilhadas, as formigas diminuem a visitação
por polinizadores, seja por predarem, espantarem,
ou alterarem o comportamento desses
polinizadores (Rudgers et al. 2003), haveria uma
diminuição da taxa de polinização da planta.
(D16)Portanto, o efeito indireto causado pelo
pilhador na planta, referente à polinização, poderia
ser negativo.

Índice
Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

2
2

2

Versão final
Sentença
(D1)Neste estudo observei que a ocorrência
de formigas em plantas pilhadas é maior do
que em plantas não pilhadas. (D2)Observei
também que as formigas atraídas pelo néctar
exposto são capazes de remover insetos da
planta e, assim, proteger as plantas de
herbívoros. (D3)Minha hipótese de que as
formigas atraídas pelo néctar exposto pelos
pilhadores protegem a planta contra
herbívoros foi corroborada.
(D18)Porém, as formigas ao forragearem por
néctar podem espantar polinizadores,
diminuindo o sucesso reprodutivo da planta.
(D19)Dessa maneira, somado ao efeito direto
negativo do pilhador na planta, há um efeito
indireto na planta que pode ser positivo ou
negativo. (D20)O resultado final líquido desse
efeito indireto depende da eficiência com que
as formigas afugentam herbívoros e
polinizadores.

Índice
Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

2
2

2

Análise descritiva:
Há pergunta de pesquisa nas três versões do trabalho e a redação é igual em todas as versões. Há hipótese nas três versões, mas há uma inversão da ordem da redação do texto a partir da versão intermediária, que gera uma maior
clareza da hipótese testada. Há suporte da hipótese nas três versões, mas o texto muda nas três versões, tanto na adição e retirada de informações, como no conteúdo indicado nas sentenças. Há previsão nas três versões, mas apenas na
versão inicial o aluno indica as variáveis operacionais explicitamente. Nas versões intermediária e final o aluno indica os grupos experimental e controle como parte da previsão, sem reafirmar quais seriam tais grupos. Não há suporte
da previsão em nenhuma versão analisada. Há conclusão nas três versões com diferenças na redação. A versão inicial não é clara e é mais restrita que as demais versões e na versão final há uma afirmação mais geral sobre o
fenômeno analisado. O suporte da conclusão inclui a informação de que a hipótese foi corroborada nas três versões. Apenas nas versões intermediária e final tal informação é acrescida de uma síntese dos resultados. Não há Contraargumentos em nenhuma versão.

Aluno 11
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I14)Este trabalho teve como objetivo
verificar se a distância da mata de borda e
presença de imaturos de artrópodes influência
na distribuição de teias de aranha nas
bromélias.

Índice
Clareza
Especificidade

2
1

(I15)Dado que (i) aranhas fazem teias em
bromélias; (ii) uma das funções das teias é a
captura de alimento; e (iii) bromélias
apresentam uma variedade de artrópodes que
podem ser presas de aranhas, meu objetivo
foi testar se (i) a quantidade de folhas da
bromélia influencia na quantidade de
artrópodes ovopostos na água acumulada no
fundo da planta e (ii) se a distribuição de teias
de aranhas na área de transição da mata para
o costão rochoso difere da área próxima para
a distante da mata.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

1

Suporte da
Hipótese

(I15)Dado que (i) aranhas fazem teias em
bromélias; (ii) uma das funções das teias é a
captura de alimento; e (iii) bromélias
apresentam uma variedade de artrópodes que
podem ser presas de aranhas, meu objetivo
foi testar se (i) a quantidade de folhas da
bromélia influencia na quantidade de
artrópodes ovopostos na água acumulada no
fundo da planta e (ii) se a distribuição de teias
de aranhas na área de transição da mata para
o costão rochoso difere da área próxima para
a distante da mata.

Justifica a
hipótese

2

Previsão

(M11)A previsão era de que haveria uma
abundância maior em áreas próximas da mata
do que distante dela. (M15)A previsão para
este procedimento era de que as teias de
aranhas ocorreriam em maior quantidade
próximas da área de mata do que distante
dela.

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão

0

Suporte da
Previsão

1
2

Versão intermediária
Sentença
(I19)Neste trabalho investigo se a abundância
de artrópodes considerados presas de aranhas,
ainda na fase imatura aquática, encontrados na
água acumulada dentro Q. arvensis varia da
área de transição de restinga para a área de
costão rochoso. (I20)E também se a distribuição
de teias de aranha nas bromélias varia da área
de transição de restinga para a área de costão
rochoso.
(I21)Considerando que aranhas fazem teias em
bromélias, sendo que uma das funções das teias
é a captura de alimento, e admitindo que
artrópodes que podem ser presas de aranhas
habitam bromélias, minha hipótese é que (i) a
abundância de artrópodes na água acumulada na
bromélia é maior na área de restinga do que na
área de costão rochoso, e (ii) que a distribuição
de teias de aranhas nas bromélias ocorre mais
vezes na área de restinga do que na área de
costão rochoso. (M17)Para testar se há relação
entre a quantidade de folhas por bromélia e a
abundância de artrópodes de interesse, realizei
uma regressão linear levando em consideração a
área de ocorrência das bromélias, sendo uma
área próxima e a outra distante da restinga do
costão rochoso.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

1

(I21)Considerando que aranhas fazem teias em
bromélias, sendo que uma das funções das teias
é a captura de alimento, e admitindo que
artrópodes que podem ser presas de aranhas
habitam bromélias, minha hipótese é que (i) a
abundância de artrópodes na água acumulada na
bromélia é maior na área de restinga do que na
área de costão rochoso, e (ii) que a distribuição
de teias de aranhas nas bromélias ocorre mais
vezes na área de restinga do que na área de
costão rochoso.

Justifica a
hipótese

1

(M18)A previsão era de que haveria uma
abundância de artrópodes seria maior em áreas
próximas da restinga do que distante dela.
(M24)A previsão era de que as teias de aranhas
ocorreriam em maior quantidade próximas da
área de restinga do que distante dela.

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão

0

2
2

Versão final
Sentença
(I25)Neste trabalho investigo se a área de
transição de restinga para a área de costão
rochoso afeta a abundância de presas de
aranhas e a distribuição de teias de aranha nas
bromélias.

(I26)Dado que as aranhas fazem teias para a
captura de alimento em bromélias, que
artrópodes que habitam as bromélias são
potenciais presas para as aranhas e que os
ambientes de restinga e costão rochoso
apresentam características ambientais
diferentes, as minhas hipóteses são que (i) a
abundância de artrópodes na água acumulada
na bromélia é maior na área de restinga do que
na área de costão rochoso e (ii) que a
distribuição de teias de aranhas nas bromélias
é maior na área de restinga do que na área de
costão rochoso. (M6)Coletei bromélias sem
teias de aranhas e que não apresentavam
infrutescência para testar a hipótese de que a
quantidade de artrópodes na bromélia é maior
na área de restinga do que na área de costão
rochoso.
(I26)Dado que as aranhas fazem teias para a
captura de alimento em bromélias, que
artrópodes que habitam as bromélias são
potenciais presas para as aranhas e que os
ambientes de restinga e costão rochoso
apresentam características ambientais
diferentes, as minhas hipóteses são que (i) a
abundância de artrópodes na água acumulada
na bromélia é maior na área de restinga do que
na área de costão rochoso e (ii) que a
distribuição de teias de aranhas nas bromélias
é maior na área de restinga do que na área de
costão rochoso.
(M16)A previsão era de que a abundância de
artrópodes seria maior em áreas próximas da
restinga do que distante dela. (M22)A previsão
era de que as teias de aranhas ocorreriam em
maior quantidade próximas da área de restinga
do que distante dela.

Índice
Clareza
Especificidade

2
1

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

1

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão

0

2
2

Elemento
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(D7)Um dos resultados encontrados neste
estudo aponta que a quantidade de presas não
influencia na distribuição das teias de aranha
em bromélias. (D9)Finalmente, os dados
indicam que as características do habitat
podem ser mais importantes na distribuição
das teias de aranha, do que a disponibilidade
de presas.

(D1)Encontrei que não há correlação entre a
quantidade de folhas por bromélia e a
abundância de artrópodes encontrados na
água acumulada no fundo da planta. (D2)No
entanto, a disposição das bromélias nas áreas
próximas da mata apresentam maior
quantidade de teias de aranhas. (D7)Um dos
resultados encontrados neste estudo aponta
que a quantidade de presas não influencia na
distribuição das teias de aranha em bromélias.
(D9)Finalmente, os dados indicam que as
características do habitat podem ser mais
importantes na distribuição das teias de
aranha, do que a disponibilidade de presas.

Índice
Explicação

2

Evidência
Magnitude

1
2

Versão intermediária
Sentença
(D2)Isso indica que a distribuição dos
artrópodes ocorre independente da localização
da bromélia Quesnelia arvensis. (D3)No
entanto, a disposição das bromélias nas áreas
próximas da restinga apresentam maior
quantidade de teias de aranhas, apontando que a
distribuição das teias de aranha não era
aleatória no local. (D4)Um dos resultados
encontrados neste estudo aponta que a
quantidade de presas nas bromélias não
influencia na distribuição das teias de aranha
em bromélias. (D14)Finalmente, os dados
indicam que ocorre distribuição homogênea de
artrópodes em bromélias Q. arvensis entre as
localidades próxima e distante da área de
restinga no costão rochoso. (D15)E que as
características do habitat podem ser mais
importantes na distribuição das teias de aranha,
do que a disponibilidade de presas.
(D1)Encontrei que não há correlação entre a
quantidade de folhas por bromélia e a
abundância de artrópodes encontrados na água
acumulada no fundo da planta entre as
localidades próxima e distante da área de
restinga. (D3)No entanto, a disposição das
bromélias nas áreas próximas da restinga
apresentam maior quantidade de teias de
aranhas, apontando que a distribuição das teias
de aranha não era aleatória no local. (D4)Um
dos resultados encontrados neste estudo aponta
que a quantidade de presas nas bromélias não
influencia na distribuição das teias de aranha
em bromélias. (D14)Finalmente, os dados
indicam que ocorre distribuição homogênea de
artrópodes em bromélias Q. arvensis entre as
localidades próxima e distante da área de
restinga no costão rochoso.

Índice
Explicação

2

Evidência
Magnitude

1
2

Versão final
Sentença
(D2)Isso indica que a distribuição dos
artrópodes independe da localização da
bromélia Quesnelia arvensis. (D3)No entanto,
as bromélias próximas da área de restinga
apresentam maior quantidade de teias de
aranhas, o que indica que a distribuição das
teias de aranha é influenciada pela presença da
vegetação e independe da presença de presas.
(D4)A partir dos resultados obtidos, observei
que a abundância de artrópodes independe do
tamanho da bromélia, o que demonstra que o
tamanho da planta não é necessariamente um
indicador de abundância de presas.
(D15)Finalmente, os dados indicam que a
distribuição dos artrópodes em bromélias Q.
arvensis não varia entre as localidades próxima
e distante da área de restinga no costão
rochoso. (D16)E que as aranhas selecionam o
habitat principalmente pela localidade da
bromélia, dando preferência para a área
próxima da restinga.
(D1)Encontrei que não há correlação entre o
tamanho da bromélia e a abundância de
artrópodes nas áreas próximas e distantes da
restinga. (D3)No entanto, as bromélias
próximas da área de restinga apresentam maior
quantidade de teias de aranhas, o que indica
que a distribuição das teias de aranha é
influenciada pela presença da vegetação e
independe da presença de presas. (D4)A partir
dos resultados obtidos, observei que a
abundância de artrópodes independe do
tamanho da bromélia, o que demonstra que o
tamanho da planta não é necessariamente um
indicador de abundância de presas.
(D15)Finalmente, os dados indicam que a
distribuição dos artrópodes em bromélias Q.
arvensis não varia entre as localidades próxima
e distante da área de restinga no costão
rochoso.

Índice
Explicação

2

Evidência
Magnitude

1
2

ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
0
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva:
Há pergunta de pesquisa nas três versões. Nas versões inicial e final a pergunta é inespecífica, pois o modelo de estudo é apresentado na introdução e não é retomado na pergunta. Na versão intermediária, o aluno escreve uma
pergunta específica, mas prolixa e longa, o que dificulta a compreensão. Há hipótese nas três versões, mas parte das variáveis apresentadas é operacional. Além disso, na versão inicial, a hipótese não é plausível com a pergunta, pois
os testes apresentados não são uma possível resposta para a pergunta de pesquisa. Há suporte da hipótese nas três versões, mas na versão intermediária ele foi considerado insuficiente. Há previsão nas três versões e nas três versões
parte das variáveis apresentadas foram teóricas. Não há suporte da previsão em nenhuma versão. A conclusão nas três versões tem foco no fenômeno, enquanto que o suporte da conclusão indica todo o conjunto de dados como
evidência em determinado momento. Não há Contra-argumento em nenhuma das versões.

Aluno 12
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa
Hipótese

Suporte da
Hipótese

Previsão

Suporte da
Previsão
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Elemento

Versão inicial
Sentença
(I14)Nesse estudo, meu objetivo foi verificar se o
ato de forragear em grupo provê benefícios para
cada batuíra.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

(I15)Dado que alguns grupos de animais tem o
hábito de forragear em grupo, considerando que o
forrageamento em grupo reduz as chances do
indivíduo ser predado e aumenta as chances de
encontrar alimento, minha hipótese foi que quanto
maior o tamanho do grupo maior a taxa de
forrageamento individual. (D1)A minha hipótese
era que quanto maior fosse tamanho do grupo de
batuíras, maior seria a taxa de forrageamento do
indivíduo.
(I15)Dado que alguns grupos de animais tem o
hábito de forragear em grupo, considerando que o
forrageamento em grupo reduz as chances do
indivíduo ser predado e aumenta as chances de
encontrar alimento, minha hipótese foi que quanto
maior o tamanho do grupo maior a taxa de
forrageamento individual

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

2

(M8)Minha previsão era que conforme o número
de indivíduos no grupo aumentasse, o número de
investidas por minuto para cada indivíduo também
aumentaria.

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

Evidência
Magnitude

(D3)Sendo assim, no caso das batuíras, o ato de
forragear em grupo não necessariamente provê um
benefício aos indivíduos. (D16)Dessa forma,
concluo que possivelmente o efeito da predação
não é tão forte para essas espécies, indicando que
outros fatores, como a disponibilidade de recurso
podem ser importantes em determinar como as
batuíras se beneficiam do forrageamento em grupo.
(D2)No entanto, meus dados evidenciam que a taxa
de forrageamento não depende do tamanho do
grupo e alguns grupos apresentam padrões
diferentes de outros grupos com o mesmo tamanho.
(D15)Não encontrei relação positiva entre o
tamanho do grupo e a taxa de forrageamento
individual em batuíras, Charadrius spp.
Versão inicial
Sentença

Índice

2
2

Versão intermediária
Sentença
Índice
(I13)Nesse estudo, meu objetivo foi
Clareza
verificar se a taxa de forrageamento
Especificidade
individual relaciona-se com o
tamanho do grupo em C.
semipalmatus.
(I14)Dado que alguns animais tem o
Variável
hábito de forragear em grupo,
teórica
reduzindo as chances do indivíduo
Plausibilidade
ser predado e aumentando as
Testabilidade
chances de encontrar alimento,
minha hipótese foi que quanto maior
o tamanho do grupo maior a taxa de
forrageamento individual.
(I14)Dado que alguns animais tem o
hábito de forragear em grupo,
reduzindo as chances do indivíduo
ser predado e aumentando as
chances de encontrar alimento,
minha hipótese foi que quanto maior
o tamanho do grupo maior a taxa de
forrageamento individual.
(M8)Assim, eu esperava que a
minha variável preditora (número de
indivíduos no grupo) iria se
relacionar positivamente com a
minha variável resposta (número de
investidas por minuto por
indivíduo).

2
2

2
2
2

Versão final
Sentença
(I11)Neste estudo, meu objetivo foi verificar se a
taxa de forrageamento individual varia com o
tamanho do grupo em C. semipalmatus.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

(I12)Considerando que forragear em grupos maiores
aumentaria a taxa de forrageamento ao oferecer
maior proteção aos indivíduos, minha hipótese foi
que quanto maior o tamanho do grupo maior a taxa
de forrageamento individual.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2
2
2

Justifica a
hipótese

2

(I12)Considerando que forragear em grupos maiores
aumentaria a taxa de forrageamento ao oferecer
maior proteção aos indivíduos, minha hipótese foi
que quanto maior o tamanho do grupo maior a taxa
de forrageamento individual.

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

2

(M7)Utilizei modelos mistos para testar se o
número de bicadas no substrato por minuto por
indivíduo relaciona-se com o número de indivíduos
dentro do grupo.

Variável
operacional

2

0

(D2)Sendo assim, o ato de forragear
em grupo não necessariamente
aumenta o sucesso de forrageamento
dos indivíduos. (D12)Concluo que
não necessariamente o
forrageamento em grupo aumenta o
sucesso individual dos componentes
do grupo.

Justifica a
previsão
Explicação

0

2

Justifica a
previsão
Explicação

1
2

(D1)Os resultados encontrados
Evidência
nesse estudo refutam a minha
Magnitude
hipótese de que a taxa de
forrageamento do indivíduo
relaciona-se positivamente com o
tamanho do grupo em C.
semipalmatus.
Versão intermediária
Sentença
Índice

1
2

Evidência
Magnitude

1
2

2

(D3)Sendo assim, não encontrei evidências de que
tamanho de grupo, ao menos na amplitude de
valores aqui contemplada (1 a 10 indivíduos),
aumenta ou diminui o sucesso de forrageamento dos
indivíduos de batuíra-de-bando. (D10)Concluo que
o tamanho do grupo em C. semipalmatus não é
determinante do sucesso de forrageamento
individual, ao menos no período em que os bandos
da espécie são menores.
(D1)Os resultados que obtive neste estudo refutam a
hipótese de que a taxa de forrageamento do
indivíduo relaciona-se positivamente com o
tamanho do grupo em C. semipalmatus. (D2)A taxa
de forrageio variou consideravelmente, porém
independentemente, de tamanho do grupo.
Versão final
Sentença

Índice

2

ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
0
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva:
Há pergunta nas três versões. O texto da versão inicial é vago e de difícil compreensão, enquanto que o texto das versões intermediária e final é mais direto. Ainda assim, o texto das versões intermediária e final são diferentes pelo
verbo utilizado (“relaciona-se”; “varia”). Há suporte da hipótese nas três versões, com texto semelhante entre as versões. Há previsão nas três versões, com texto diferente nas três versões, mas usando variáveis operacionais nas três
versões. Não há suporte da previsão em nenhuma versão. A conclusão das três versões analisadas foca no fenômeno analisado, mas o suporte da conclusão se remete a todo o conjunto de dados, sem especificar as evidências pontuais
que permitem chegar à conclusão. Não há Contra-argumento em nenhuma versão.

Aluno 13
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Suporte da
Hipótese
Previsão

Suporte da
Previsão

Versão inicial
Sentença
(I11)Sendo assim, dado que indivíduos
menores de moluscos do gênero Brachidontes
são mais predados que indivíduos maiores
dessa espécie (Ruppert & Barnes 1996), que o
crescimento desses indivíduos, em qualquer
estágio do desenvolvimento, é isométrico
(Oricchio, 2013), e que, devido ao hábito séssil
desses animais, uma maior pressão de
predação pode induzir um aumento na
espessura da concha, de forma a aumentar a
sobrevivência dos indivíduos, este trabalho
teve como objetivo investigar como ocorre o
crescimento da espessura da concha em
relação ao tamanho corporal dos Brachidontes.
(I12)Para isso levantei a seguinte hipótese:
Indivíduos menores de Brachidontes
apresentam crescimento hipoalométrico da
espessura da concha em relação ao tamanho,
comparado com indivíduos maiores.
(M10)Para testar minha hipótese, que
indivíduos menores de Brachidontes
apresentam crescimento hipoalométrico na
espessura da concha em relação ao tamanho do
individuo, utilizei uma regressão linear da
relação entre o crescimento da espessura da
concha e o comprimento dos indivíduos, de
diferentes tamanhos. (D1)Neste estudo testei a
hipótese de que indivíduos menores de
Brachidontes sp. apresentam crescimento
hipoalométrico da espessura da concha em
relação ao comprimento, comparado com
indivíduos maiores.
(I13)Minha previsão é que indivíduos de
menor tamanho invistam proporcionalmente
mais em depósito de carbonato nas conchas do
que em crescimento em relação aos indivíduos
maiores.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese
Variável
operacional

0

Justifica a
previsão

0

2
2

1

Versão intermediária
Sentença
(I17)Sendo assim, dado que indivíduos
menores de moluscos do gênero Brachidontes
são mais predados que indivíduos maiores
dessa espécie (Ruppert & Barnes 1996), que o
crescimento desses indivíduos, em qualquer
estágio do desenvolvimento, é isométrico
(Oricchio, 2013), e que, devido à baixa
movimentação desses animais e forte pressão
de predação, uma das estratégias é o aumento
na espessura da concha, de forma a aumentar a
sobrevivência dos indivíduos, este trabalho
teve como objetivo investigar como ocorre o
crescimento da espessura da concha em
relação ao tamanho corporal dos Brachidontes.
(I18)Para isso levantei a seguinte hipótese:
Indivíduos de Brachidontes apresentam
crescimento hipoalométrico da espessura da
concha em relação ao seu tamanho. (M11)Para
testar minha hipótese que indivíduos menores
de Brachidontes sp. apresentam crescimento
hipoalométrico na espessura da concha em
relação ao tamanho do indivíduo, utilizei uma
regressão linear da relação entre a espessura da
concha e o comprimento dos indivíduos de
diferentes tamanhos. (D1)Neste estudo testei a
hipótese de que indivíduos de Brachidontes sp.
apresentam crescimento hipoalométrico da
espessura da concha em relação ao
comprimento.

(I19)Minha previsão é que indivíduos de
menor tamanho possuam proporcionalmente
maior espessura de concha em relação ao seu
comprimento, comparado com indivíduos
maiores.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese
Variável
operacional

0

Justifica a
previsão

0

2
2

1

Versão final
Sentença
(I14)Sendo assim, dado que indivíduos
menores de moluscos do gênero Brachidontes
são mais predados que indivíduos maiores
dessa espécie (Ruppert & Barnes 1996), que o
crescimento desses indivíduos segue uma
relação isométrica nas proporções das
dimensões corpóreas (Oricchio, 2013), e que,
devido à baixa movimentação desses animais e
forte pressão de predação, uma das estratégias
para aumentar a sobrevivência é o aumento na
espessura da concha, este trabalho teve como
objetivo investigar como ocorre o crescimento
da espessura da concha em relação ao tamanho
corporal dos Brachidontes.
(I15)Para isso levantei a seguinte hipótese:
indivíduos de Brachidontes apresentam
crescimento hipoalométrico da espessura da
concha em relação ao seu tamanho, investindo
proporcionalmente mais na espessura da
concha quanto menor for o indivíduo.
(M11)Para testar minha hipótese que
indivíduos de Brachidontes sp. apresentam
crescimento hipoalométrico na espessura da
concha em relação ao tamanho do indivíduo,
utilizei uma regressão linear da relação entre a
espessura da concha e o comprimento dos
indivíduos de diferentes tamanhos. (D1)Neste
estudo testei a hipótese de que indivíduos de
Brachidontes sp. apresentam crescimento
hipoalométrico da espessura da concha em
relação ao comprimento.

(I16)Minha previsão é que indivíduos de
menor tamanho possuam proporcionalmente
maior espessura de concha em relação ao seu
comprimento, comparado com indivíduos
maiores.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese
Variável
operacional

0

Justifica a
previsão

0

2
2

1

Elemento
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(D9)Concluo, portanto, que o crescimento da
espessura da concha em relação ao
comprimento de Brachidontes sp. segue uma
relação hipoalométrica nos primeiros estágios
de desenvolvimento, onde a pressão de
predação é maior na população. (D10)De
forma que indivíduos menores investem em
maior proteção contra predadores, até atingir
tamanhos maiores, onde a proporção de
crescimento e deposição de carbonato de
cálcio é estabilizada.

(D2)Minha hipótese foi corroborada, e de fato
o crescimento da espessura da concha em
indivíduos menores segue uma relação
hipoalométrica em relação ao comprimento
destes indivíduos, em uma lei de potência com
expoente igual a 0,541.

Índice
Explicação

2

Evidência
Magnitude

2
1

Versão intermediária
Sentença
(D6)As relações alométricas encontradas em
indivíduos de Brachidontes sp. entre
comprimento e espessura sugerem que esses
traços foram fixados por seleção natural
(Niklas, 1994), devido às pressões evolutivas
sofridas por essas populações. (D11)Concluo
que o crescimento da espessura da concha em
Brachidontes sp. segue uma relação
hipoalométrica. (D12)Dessa forma, indivíduos
investem de forma diferenciada na deposição
de carbonato de cálcio nas conchas ao longo da
ontogenia.

(D2)Minha hipótese foi corroborada, e de fato
o crescimento da espessura da concha em
relação ao comprimento dos indivíduos de
Brachidontes sp. segue uma relação
hipoalométrica em uma lei de potência com
expoente igual a 0,541. (D6)As relações
alométricas encontradas em indivíduos de
Brachidontes sp. entre comprimento e
espessura sugerem que esses traços foram
fixados por seleção natural (Niklas, 1994),
devido às pressões evolutivas sofridas por
essas populações.

Índice
Explicação

2

Evidência
Magnitude

2
1

Versão final
Sentença
(D3)Como indivíduos menores de
Brachidontes sp. são proporcionalmente mais
espessos e indivíduos de diferentes tamanhos
possuem as mesmas proporções de
crescimento das dimensões do corpo
(Oricchio, 2013), esse aumento hipoalométrico
da espessura da concha mostra que ocorre um
investimento maior em defesa em indivíduos
de menor tamanho dessa população.
(D12)Concluo que o crescimento da espessura
da concha em Brachidontes sp. segue uma
relação hipoalométrica. (D13)Dessa forma,
indivíduos investem de forma diferenciada na
deposição de carbonato de cálcio nas conchas
proporcionalmente ao tamanho.
(D2)Minha hipótese foi corroborada, e de fato
o crescimento da espessura da concha em
relação ao comprimento dos indivíduos de
Brachidontes sp. segue uma relação
hipoalométrica em uma lei de potência com
expoente igual a 0,541. (D3)Como indivíduos
menores de Brachidontes sp. são
proporcionalmente mais espessos e indivíduos
de diferentes tamanhos possuem as mesmas
proporções de crescimento das dimensões do
corpo (Oricchio, 2013), esse aumento
hipoalométrico da espessura da concha mostra
que ocorre um investimento maior em defesa
em indivíduos de menor tamanho dessa
população.

Índice
Explicação

2

Evidência
Magnitude

2
1

ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva:
Há pergunta e hipótese nas três versões, com texto igual nas três versões. Não há suporte da previsão em nenhuma versão. Há previsão nas três versões, com texto igual nas versões e uso de variáveis teóricas. Não há suporte da
previsão em nenhuma versão. Há conclusão nas três versões. O texto da conclusão é diferente nas versões, mas em todas as versões o foco é no fenômeno estudado. O suporte da conclusão, presente nas três versões, indica que a
hipótese foi corroborada e contém uma síntese dos resultados, porém, foi considerada numérica.
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Aluno 14
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa
Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I13)Desta forma, o objetivo do presente projeto
foi investigar como a passagem de uma presa por
uma armadilha grande influencia a chance de
predação por uma armadilha subsequente de
menor tamanho.
(I14)Dado que o tamanho do corpo de larvas de
formiga-leão é correlacionado ao diâmetro da
armadilha em funil (Dias et al., 2006), testei a
hipótese de que a chance de captura de presas por
larvas com armadilhas de menor tamanho
aumenta se a presa tiver sofrido danos físicos em
uma armadilha de maior tamanho.
(I14)Dado que o tamanho do corpo de larvas de
formiga-leão é correlacionado ao diâmetro da
armadilha em funil (Dias et al., 2006), testei a
hipótese de que a chance de captura de presas por
larvas com armadilhas de menor tamanho
aumenta se a presa tiver sofrido danos físicos em
uma armadilha de maior tamanho.

Versão intermediária
Índice
Clareza
Especificidade

Sentença
2
1

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

Previsão

Suporte da
Previsão
Conclusão

Suporte da
Hipótese

(D1)Os meus resultados mostram que a chance de
captura de presas por larvas de formiga-leão com
armadilhas de menor tamanho não aumenta se a
presa tiver sofrido danos físicos em uma
armadilha de maior tamanho previamente.
(D2)Logo, não parece haver um “efeito de
ricochete”, em que larvas de formiga-leão com
armadilhas de maior tamanho facilitam a captura
de presas por larvas com armadilhas vizinhas de
menor tamanho. (D3)No entanto, a proporção de
predação no tratamento de “dano prévio” fooi
quase duas vezes maior que a proporção de
predação no tratamento “controle”, o que indica
que o mecanismo de “efeito de ricochete” ainda
merece atenção em estudos futuros de predação
por formiga-leão.(D4)O fato de não haver um
mecanismo de facilitação de captura de presas em
agregações de armadilhas de formiga-leão, sugere
que a competição intra-específica pode ser um
mecanismo mais importante em determinar o
sucesso de forrageamento de larvas de formigaleão.(D8)Meus resultados indicam que há um
limiar de diâmetro da armadilha (1,75cm; Figura
1) a partir do qual as larvas conseguem capturar a
formiga de correição E. burchelli. (D9)Desta

Sentença
0
0

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

2

Justifica a
hipótese

0

Variável
operacional

0

Variável
operacional

0

Justifica a
previsão
Explicação

0

Justifica a
previsão
Explicação

0

2
2

2

(I17)No presente trabalho, testei a hipótese
de que a taxa de captura de presas por
larvas de formiga-leão com armadilhas
menores aumenta com o “efeito de
ricochete”.

Versão final
Índice
Clareza
Especificidade

(D1)Os meus resultados mostram que a
chance de captura de presas por larvas de
formiga-leão com armadilhas de menor
tamanho não aumenta se a presa tiver
sofrido danos físicos em uma armadilha de
maior tamanho previamente. (D2)Logo, não
parece haver um “efeito de ricochete”, em
que larvas de formiga-leão com armadilhas
de maior tamanho facilitam a captura de
presas por larvas com armadilhas vizinhas
de menor tamanho. (D3)No entanto, a
proporção de predação no tratamento de
“dano prévio” foi quase duas vezes maior
que a proporção de predação no tratamento
“controle”, o que indica que o mecanismo
de “efeito de ricochete” ainda merece
atenção em estudos futuros de predação por
formiga-leão. (D4)O fato de não haver um
mecanismo de facilitação de captura de
presas em agregações de armadilhas de
formiga-leão, sugere que a competição
intra-específica pode ser um mecanismo
mais importante em determinar o sucesso
de forrageamento de larvas de formiga-leão.
(D8)Meus resultados indicam que há um

1
2

2

(I18)Neste trabalho, testei por meio de
experimentos a hipótese de que a taxa de
captura de presas por larvas de formiga-leão
com armadilhas menores aumenta com o
“efeito de ricochete”.

(M36)Minha previsão era que tanto o
tratamento de dano prévio, quanto um maior
tamanho de armadilha aumentariam a
probabilidade de predação das larvas.
(D1)Os meus resultados mostram que a chance
de captura de presas por larvas de formiga-leão
com armadilhas de menor tamanho aumenta se
a presa tiver sofrido danos prévios em uma
armadilha maior. (D2)Desta forma, corroborei
a minha hipótese de que a taxa de captura de
presas por larvas de formiga-leão com
armadilhas menores aumenta com o “efeito de
ricochete”. (D8)Meus resultados indicam que
há um limiar de diâmetro da armadilha (1,75
mm; Figura 1) a partir do qual as larvas
conseguem capturar a formiga de correição E.
burchelli. (D9)Dessa forma, dentre as larvas
com armadilhas médias/pequenas, as larvas
com armadilhas maiores parecem apresentar
uma taxa de predação maior do que larvas com
armadilhas menores. (D13)Portanto, concluo
que o “efeito de ricochete” e o tamanho da
armadilha são efeitos semi-independentes que
agem sobre a taxa de predação de larvas de
formiga-leão. (D24)Portanto, meus resultados
sugerem que o “efeito de ricochete” eleva o
sucesso de forrageamento de larvas de
formiga-leão com uma baixa taxa de captura
de presas. (D25)Dessa forma, pode haver

Índice
Clareza
Especificidade

0
0

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

0

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

1
2

2

forma, armadilhas grandes parecem apresentar
uma taxa de predação maior do que armadilhas
pequenas.

Elemento
Suporte da
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(D1)Os meus resultados mostram que a chance de
captura de presas por larvas de formiga-leão com
armadilhas de menor tamanho não aumenta se a
presa tiver sofrido danos físicos em uma
armadilha de maior tamanho previamente.(D3)No
entanto, a proporção de predação no tratamento
de “dano prévio” fooi quase duas vezes maior que
a proporção de predação no tratamento
“controle”, o que indica que o mecanismo de
“efeito de ricochete” ainda merece atenção em
estudos futuros de predação por formiga-leão.
(D4)O fato de não haver um mecanismo de
facilitação de captura de presas em agregações de
armadilhas de formiga-leão, sugere que a
competição intra-específica pode ser um
mecanismo mais importante em determinar o
sucesso de forrageamento de larvas de formigaleão.

limiar de diâmetro da armadilha (1,75cm;
Figura 1) a partir do qual as larvas
conseguem capturar a formiga de correição
E. burchelli. (D9)Desta forma, armadilhas
grandes parecem apresentar uma taxa de
predação maior do que armadilhas
pequenas.

Índice
Evidência
Magnitude

1
2

Versão intermediária
Sentença
Os meus resultados mostram que a chance
de captura de presas por larvas de formigaleão com armadilhas de menor tamanho não
aumenta se a presa tiver sofrido danos
físicos em uma armadilha de maior
tamanho previamente. No entanto, a
proporção de predação no tratamento de
“dano prévio” foi quase duas vezes maior
que a proporção de predação no tratamento
“controle”, o que indica que o mecanismo
de “efeito de ricochete” ainda merece
atenção em estudos futuros de predação por
formiga-leão. O fato de não haver um
mecanismo de facilitação de captura de
presas em agregações de armadilhas de
formiga-leão, sugere que a competição
intra-específica pode ser um mecanismo
mais importante em determinar o sucesso
de forrageamento de larvas de formiga-leão.
Meus resultados indicam que há um limiar
de diâmetro da armadilha (1,75cm; Figura
1) a partir do qual as larvas conseguem
capturar a formiga de correição E. burchelli.

coexistência entre larvas de formiga-leão com
habilidades competitivas distintas, o que pode
gerar padrões espaciais bem definidos em
agregações.

Índice
Evidência
Magnitude

1
2

Versão final
Sentença
Os meus resultados mostram que a chance de
captura de presas por larvas de formiga-leão
com armadilhas de menor tamanho aumenta se
a presa tiver sofrido danos prévios em uma
armadilha maior. Além disso, também
encontrei que a chance de predação por larvas
com armadilhas de menor tamanho aumenta
quanto maior o diâmetro da armadilha. Meus
resultados indicam que há um limiar de
diâmetro da armadilha (1,75 mm; Figura 1) a
partir do qual as larvas conseguem capturar a
formiga de correição E. burchelli. Portanto,
meus resultados sugerem que o “efeito de
ricochete” eleva o sucesso de forrageamento
de larvas de formiga-leão com uma baixa taxa
de captura de presas.

Índice
Evidência
Magnitude

1
2

ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
0
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva:
Há pergunta de pesquisa apenas na versão inicial e a pergunta foi considerada inespecífica, uma vez que o modelo de estudo havia sido citado na introdução, mas não foi inclu;ido na pergunta. Há hipótese nas três versões, não
considerada plausível nas vrsoes intermediária e final, uma vez que não havia pergunta nessas versões. As variáveis das hipóteses foram consideradas teóricas. Há suporte da hipótese apenas na versão inicial, considerada suficiente
para sustentar a hipótese. Há previsão apenas na versão final, com variável considerada operacional. Não há suporte da previsão em nenhuma das versões. Há conclusão nas três versões. Apenas na versão final o aluno indica o fato de
ter corroborado a hipótese como conclusão, mas mesmo assim, em todas as versões o aluno indica os fenômenos biológicos analisados. O aluno indica a magnitude do fenômeno na conclusão, o que nos teria feito considerar o suporte
da conclusão numérico, mas o elemento conclusão não apresenta o mesmo parâmetro. ( Há suporte da conclusão nas três versões e em todas as versões consideramos que o conjunto de dados como um todo foi citado, sem indicar as
evidências pontuais que sustentam as conclusões. Não há suporte da conclusão.

Aluno 15
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa
Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I9)O objetivo deste estudo é avaliar como o
tamanho dos indivíduos de uma planta e a
proximidade dos indivíduos com coespecíficos
influencia a taxa de fecundação dos indivíduos.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

(I11)Dado que as abelhas polinizadoras são
atraídas por elevadas densidades de flores e que
árvores com copa maior produzem maior número
de flores, será testada a hipótese de que quanto
maior a copa da árvore de Clitoria sp. e quanto
maior a proximidade das árvores com
coespecíficos, maior é a taxa de fecundação dos
indivíduos de Clitoria sp.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

1

(I10)O modelo de estudo utilizado foi a planta
Clitoria sp. (Fabaceae), polinizada por abelhas.
(I11)Dado que as abelhas polinizadoras são
atraídas por elevadas densidades de flores e que
árvores com copa maior produzem maior número
de flores, será testada a hipótese de que quanto
maior a copa da árvore de Clitoria sp. e quanto
maior a proximidade das árvores com
coespecíficos, maior é a taxa de fecundação dos
indivíduos de Clitoria sp.

Justifica a
hipótese

2

Previsão

Variável
operacional

0

Suporte da
Previsão
Conclusão

Justifica a
previsão
Explicação

0

Suporte da
Hipótese

(D1)Os resultados indicam que o tamanho das
árvores e a proximidade das árvores em relação a
coespecíficos não influencia de forma positiva a
taxa de fecundação dos indivíduos. (D2)Isso
significa que a maior atratividade do polinizador à
elevada densidade de flores não gerou um sucesso
proporcionalmente maior na polinização das
flores. (D10)Conclui-se que a taxa de fecundação
de plantas resultante da polinização pode não ser
determinada pela densidade das plantas.

2
2

2

Versão intermediária
Sentença
(I15)O objetivo deste estudo foi avaliar como
o tamanho e o adensamento dos indivíduos de
uma planta influenciam a probabilidade de
fecundação dos óvulos para cada indivíduo.
(I17)Dado que as abelhas polinizadoras são
atraídas por elevada abundância de flores
(Pellmyr, 2002) e que árvores com copas
maiores apresentam maior número de flores,
testei a hipótese de que quanto maior a copa
da árvore de Clitoria sp. e quanto maior a
proximidade das árvores com coespecíficos,
maior é a probabilidade de fecundação dos
óvulos para cada indivíduo de Clitoria sp.
(I16)O modelo de estudo utilizado foi a planta
Clitoria sp. (Fabaceae), polinizada por
abelhas. (I17)Dado que as abelhas
polinizadoras são atraídas por elevada
abundância de flores (Pellmyr, 2002) e que
árvores com copas maiores apresentam maior
número de flores, testei a hipótese de que
quanto maior a copa da árvore de Clitoria sp.
e quanto maior a proximidade das árvores
com coespecíficos, maior é a probabilidade de
fecundação dos óvulos para cada indivíduo de
Clitoria sp.
(M16)As previsões foram que a relação entre
a proporção de óvulos fecundados e o volume
da copa seria positiva e que a relação entre a
proporção de óvulos fecundados e o índice de
proximidade seria positiva.
(D1)Os resultados indicam que o tamanho das
árvores e a proximidade das árvores em
relação a coespecíficos não influenciam de
forma positiva a probabilidade de fecundação
dos indivíduos. (D2)Isso significa que a maior
atratividade do polinizador à elevada
abundância de flores não gerou um sucesso
maior na polinização das flores. (D3)Dessa
forma, as hipóteses formuladas foram
refutadas.

Índice
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2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

1

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

2
2

2

Versão final
Sentença
(I13)O objetivo deste estudo foi avaliar
como o tamanho e o adensamento dos
indivíduos de uma planta influenciam a
probabilidade de fecundação dos óvulos
para cada indivíduo.
(I15)Dado que as abelhas polinizadoras são
atraídas por elevada abundância de flores
(Pellmyr, 2002) e que árvores com copas
maiores apresentam maior número de flores,
testei a hipótese de que quanto maior a copa
da árvore e quanto mais próxima a
coespecíficos, maior é a probabilidade de
fecundação dos óvulos para cada indivíduo
de C. fairchildiana.
(I14)O modelo de estudo utilizado foi a
planta Clitoria sp. (Fabaceae), polinizada
por abelhas. (I15)Dado que as abelhas
polinizadoras são atraídas por elevada
abundância de flores (Pellmyr, 2002) e que
árvores com copas maiores apresentam
maior número de flores, testei a hipótese de
que quanto maior a copa da árvore e quanto
mais próxima a coespecíficos, maior é a
probabilidade de fecundação dos óvulos
para cada indivíduo de C. fairchildiana.
(M16)As previsões foram que a proporção
de óvulos fecundados seria influenciada
positivamente tanto pelo volume da copa da
árvore quanto pelo índice de proximidade a
coespecíficos.
(D1)Os resultados observados indicam que
o tamanho das árvores de C. fairchildiana e
a proximidade das árvores em relação a
coespecíficos não influenciam de forma
positiva a probabilidade de fecundação dos
óvulos para cada indivíduo. (D2)Isso
significa que a maior atratividade do
polinizador à elevada abundância de flores
não promoveu um sucesso maior na
polinização das flores. (D3)Dessa forma,
ambas as hipóteses formuladas foram
refutadas.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

1

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

2
2

2

Elemento
Suporte da
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(D1)Os resultados indicam que o tamanho das
árvores e a proximidade das árvores em relação a
coespecíficos não influencia de forma positiva a
taxa de fecundação dos indivíduos.

Índice
Evidência
Magnitude

1
2

Versão intermediária
Sentença
(D1)Os resultados indicam que o tamanho das
árvores e a proximidade das árvores em
relação a coespecíficos não influenciam de
forma positiva a probabilidade de fecundação
dos indivíduos.

Índice
Evidência
Magnitude

1
2

Versão final
Sentença
(D1)Os resultados observados indicam que
o tamanho das árvores de C. fairchildiana e
a proximidade das árvores em relação a
coespecíficos não influenciam de forma
positiva a probabilidade de fecundação dos
óvulos para cada indivíduo.

Índice
Evidência
Magnitude

1
2

ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
0
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva:
Há pergunta nas três versões, com texto semelhante. Há hipótese nas três versões, sendo que parte das variáveis apresentadas foram consideradas operacionais (“taxa”; “probabilidade”). Há suporte da hipótese nas três versões, com
texto igual nas três versões, considerada suficiente. Há previsão nas versões intermediária e final, com variáveis operacionais e texto semelhante nas duas versões. Não há suporte da previsão em nenhuma versão. Há conclusão nas
três versões e nas três versões o fato das hipóteses terem sido refutadas é indicado como conclusão após a indicação do fenômeno. Há suporte da conclusão nas três versões e nas três versões o aluno usa todo o conjunto de dados para
sustentar a conclusão. Não há Contra-argumentos em nenhuma versão.

Aluno 16
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I13)O objetivo desse estudo é investigar
como ocorre a seleção de presas por
predadores de Brachidontes sp., Para a
primeira hipótese, dado que : (i) o tamanho
da rádula corresponde ao tamanho do
predador, (ii) quanto mais espessa a
concha, maior o tempo para perfurá-la e,
(iii) a relação entre a espessura da concha e
o corpo diminui nos Brachidontes sp.
maiores (Vivolt, 2015), logo gastrópodes
maiores e menores predam Brachidontes
sp. maiores.
(I13)O objetivo desse estudo é investigar
como ocorre a seleção de presas por
predadores de Brachidontes sp., Para a
primeira hipótese, dado que : (i) o tamanho
da rádula corresponde ao tamanho do
predador, (ii) quanto mais espessa a
concha, maior o tempo para perfurá-la e,
(iii) a relação entre a espessura da concha e
o corpo diminui nos Brachidontes sp.
maiores (Vivolt, 2015), logo gastrópodes
maiores e menores predam Brachidontes
sp. maiores. (I14)Para a segunda hipótese,
dado que: (i) o tamanho da rádula
corresponde ao tamanho do predador, (ii)
quanto maior o bivalve mais espessa é sua
concha, (iii) quanto mais espessa a concha,
maior o tempo para perfurá-la, (iv) o tempo
médio de manipulação da presa aumenta
sob condições estressantes, logo
gastrópodes maiores predam Brachidontes
sp. maiores e gastrópodes menores predam
Brachidontes sp. menores.

Índice
Clareza
Especificidade

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2
2

2
2
2

Versão intermediária
Sentença
(I16)O objetivo desse estudo é investigar como
ocorre a seleção de presas por predadores de
Brachidontes sp.

(I18)Para a primeira hipótese, dado que : (i)
bivalves grandes oferecem maior retorno
energético, (ii) quanto mais espessa a concha do
bivalve, maior o tempo para perfurá-la e, (iii) a
concha de Brachidontes sp. grandes é
proporcionalmente mais fina que as de
Brachidontes sp. pequenos (Vivolt, 2015), logo
gastrópodes grandes e pequenos predam
Brachidontes sp. grandes. (I19)Para a segunda
hipótese, dado que: (i) quanto maior o bivalve
mais espessa é sua concha, (ii) quanto mais
espessa a concha do bivavle, maior o tempo para
perfurá-la, (iii) a dificuldade de predadores
pequenos manipularem as presas grandes sob
condições estressantes é alta, logo gastrópodes
grandes predam Brachidontes sp. grandes e
gastrópodes pequenos predam Brachidontes sp.
pequenos.

Índice
Clareza
Especificidade

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2
2

2
2
2

Versão final
Sentença
(I17)Diante desse contexto, o presente estudo
teve como objetivo investigar como ocorre a
seleção de presas por predadores de
Brachidontes sp.

(I18)Para isso, formulei duas hipóteses.
(I19)Para a primeira hipótese, dado que : (i)
bivalves grandes oferecem maior retorno
energético, (ii) quanto mais espessa a concha do
bivalve, maior o tempo para perfurá-la e, (iii) a
concha de Brachidontes sp. grandes é
proporcionalmente mais fina que as de
Brachidontes sp. pequenos (Vivot, 2015), logo,
tanto gastrópodes grandes como gastrópodes
pequenos devem predar preferencialmente
Brachidontes sp. grandes. (I20)Para a segunda
hipótese, dado que: (i) quanto maior o bivalve,
mais espessa é sua concha, (ii) quanto mais
espessa a concha do bivalve, maior o tempo para
perfurá-la e, (iii) manipular presas grandes sob
condições estressantes é mais custoso para
predadores pequenos do que para predadores
grandes, logo, gastrópodes grandes devem
predar Brachidontes sp. grandes e gastrópodes
pequenos devem ficar restritos a consumirem
Brachidontes sp. pequenos.

Índice
Clareza
Especificidade

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2
2

2
2
2

Elemento
Suporte da
Hipótese

Previsão

Suporte da
Previsão
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(I13)O objetivo desse estudo é investigar
como ocorre a seleção de presas por
predadores de Brachidontes sp., Para a
primeira hipótese, dado que : (i) o tamanho
da rádula corresponde ao tamanho do
predador, (ii) quanto mais espessa a
concha, maior o tempo para perfurá-la e,
(iii) a relação entre a espessura da concha e
o corpo diminui nos Brachidontes sp.
maiores (Vivolt, 2015), logo gastrópodes
maiores e menores predam Brachidontes
sp. maiores. (I14)Para a segunda hipótese,
dado que: (i) o tamanho da rádula
corresponde ao tamanho do predador, (ii)
quanto maior o bivalve mais espessa é sua
concha, (iii) quanto mais espessa a concha,
maior o tempo para perfurá-la, (iv) o tempo
médio de manipulação da presa aumenta
sob condições estressantes, logo
gastrópodes maiores predam Brachidontes
sp. maiores e gastrópodes menores predam
Brachidontes sp. menores.
(M9)A primeira previsão é que tanto para
diâmetros menores quanto diâmetros
maiores o índice de preferência é positivo e
a segunda previsão é que quanto maior o
diâmetro da perfuração maior será o índice
de preferência e quanto menor o diâmetro
menor será o índice de preferência.
(D2)Isso sugere que gastrópodes de
qualquer tamanho não escolhem os
Brachidontes sp. maiores e que a escolha
do tamanho dos Brachidontes sp.
independe do tamanho do gastrópode.
(D3)Dessa forma, para este modelo de
estudo, não há escolha de presas como
resultado da interação entre gastrópodes e
Brachidontes sp. (D8)Concluo que a
relação custo-benefício da interação entre
predadores gastrópodes e presas
Brachidontes sp. é baixa. (D9)Isto significa
que, os custos energéticos para a procura,
captura e manipulação da presa são
superiores aos benefícios energéticos
provenientes da alimentação.

Índice
Justifica a
hipótese

2

Versão intermediária
Sentença
(I18)Para a primeira hipótese, dado que : (i)
bivalves grandes oferecem maior retorno
energético, (ii) quanto mais espessa a concha do
bivalve, maior o tempo para perfurá-la e, (iii) a
concha de Brachidontes sp. grandes é
proporcionalmente mais fina que as de
Brachidontes sp. pequenos (Vivolt, 2015), logo
gastrópodes grandes e pequenos predam
Brachidontes sp. grandes. (I19)Para a segunda
hipótese, dado que: (i) quanto maior o bivalve
mais espessa é sua concha, (ii) quanto mais
espessa a concha do bivavle, maior o tempo para
perfurá-la, (iii) a dificuldade de predadores
pequenos manipularem as presas grandes sob
condições estressantes é alta, logo gastrópodes
grandes predam Brachidontes sp. grandes e
gastrópodes pequenos predam Brachidontes sp.
pequenos.

Índice
Justifica a
hipótese

2

Versão final
Sentença
(I19)Para a primeira hipótese, dado que : (i)
bivalves grandes oferecem maior retorno
energético, (ii) quanto mais espessa a concha do
bivalve, maior o tempo para perfurá-la e, (iii) a
concha de Brachidontes sp. grandes é
proporcionalmente mais fina que as de
Brachidontes sp. pequenos (Vivot, 2015), logo,
tanto gastrópodes grandes como gastrópodes
pequenos devem predar preferencialmente
Brachidontes sp. grandes. (I20)Para a segunda
hipótese, dado que: (i) quanto maior o bivalve,
mais espessa é sua concha, (ii) quanto mais
espessa a concha do bivalve, maior o tempo para
perfurá-la e, (iii) manipular presas grandes sob
condições estressantes é mais custoso para
predadores pequenos do que para predadores
grandes, logo, gastrópodes grandes devem
predar Brachidontes sp. grandes e gastrópodes
pequenos devem ficar restritos a consumirem
Brachidontes sp. pequenos.

Índice
Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

2

Variável
operacional

0

Variável
operacional

0

Justifica a
previsão
Explicação

0

Justifica a
previsão
Explicação

0

Justifica a
previsão
Explicação

0

2

(D7)Assim, a distribuição diferenciada dos
bivalves aliada à pequena área de forrageio dos
gastrópodes podem comprometer a maximização
do ganho energético dos predadores, uma vez
que o deslocamento para áreas com melhores
presas pode ser menos vantajoso do que
permanecer no local. Isto significa que, os
custos energéticos para a procura, captura e
manipulação da presa são superiores aos
benefícios energéticos provenientes da
alimentação.

2

(D4)O IP positivo apresentado pelos
gastrópodes mostra que, apesar da distribuição
heterogênea de Brachidontes sp. ao longo do
costão rochoso, os gastrópodes são capazes de
localizar as presas que lhes confiram uma
melhor relação benefício-custo. (D9)O fato de
bivalves grandes serem igualmente predados por
gastrópodes de diferentes tamanhos indica que
as condições de risco impostas pelas ondas não
implicam em custos de manipulação maiores
para gastrópodes pequenos.

2

Elemento
Suporte da
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(D1)As duas hipóteses desse estudo foram
rejeitadas.

Índice
Evidência
Magnitude

2
2

Versão intermediária
Sentença
(D1)As duas hipóteses, de que gastrópodes
grandes e pequenos predam Brachidontes sp.
grandes e de que gastrópodes grandes predam
Brachidontes sp. grandes e gastrópodes
pequenos predam Brachidontes sp. pequenos,
foram refutadas. (D2)Apesar da disponibilidade
de bivalves grandes e pequenos na população
amostrada, gastrópodes de qualquer tamanho
consumiram bivalves que lhes conferiram uma
relação custo-benefício pior do que o esperado.

Índice
Evidência
Magnitude

2
2

Versão final
Sentença
(D1)A hipótese de que gastrópodes grandes e
pequenos predam preferencialmente
Brachidontes sp. grandes foi corroborada.
(D2)Por outro lado, foi refutada a hipótese de
que gastrópodes grandes predariam
preferencialmente Brachidontes sp. grandes e
que gastrópodes pequenos ficariam restritos à
predação de Brachidontes sp. pequenos.
(D3)Apesar da disponibilidade de bivalves
grandes e pequenos na população amostrada
(Figura 1), gastrópodes de qualquer tamanho
consumiram preferencialmente bivalves grandes
(Figura 2).
(D4)O IP positivo apresentado pelos
gastrópodes mostra que, apesar da distribuição
heterogênea de Brachidontes sp. ao longo do
costão rochoso, os gastrópodes são capazes de
localizar as presas que lhes confiram uma
melhor relação benefício-custo. (D8)Contra
minha expectativa, gastrópodes de diferentes
tamanhos não apresentaram diferenças nos IPs.
(D9)O fato de bivalves grandes serem
igualmente predados por gastrópodes de
diferentes tamanhos indica que as condições de
risco impostas pelas ondas não implicam em
custos de manipulação maiores para gastrópodes
pequenos.

Índice
Evidência
Magnitude

2
1

ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
0
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva:
Há pergunta nas três versões com texto igual. Há hipótese nas três versões. Uma das variáveis é indicada diferentemente na versão inicial em relação às versões seguintes (“maior/menor”; “grande/pequeno”) e há uma mudança
pequena na estrutura da hipótese na versão final (“predam”; “ficam restritos a consumirem”). Há suporte da hipótese nas três versões, com informações diferentes nas diferentes versões. Para a primeira hipótese, o aluno apresenta
três premissas nas três versões, mas substitui uma das premissas da versão inicial para a intermediária e melhora o texto das demais ao longo das verões. Para a segunda hipótese, o aluno apresenta quatro premissas na versão inicial e
três nas versões seguintes, além de melhorar o texto das que foram mantidas. Há previsão apenas na versão inicial, com variáveis operacionais. Não há suporte da previsão em nenhuma das versões. Há conclusão nas três versões e
nas três versões o foco é o fenômeno estudado. Há suporte da conclusão nas três versões e nas três versões parte do suporte da conclusão indica se as hipóteses foram ou não corroboradas. Na versão inicial o suporte da conclusão é
exclusivamente o fato de ter refutado as hipóteses e na versão final o suporte da conclusão é considerado numérico. Não há Contra-argumento em nenhuma versão. Uma particularidade interessante é que da versão intermediária para
a final há uma mudança radical na conclusão e no suporte da conclusão, causado por uma correção nos testes estatísticos realizados pelo aluno.

Aluno 17
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I9)Neste estudo, busquei compreender
qual a relação entre a qualidade da galha e
sua distância à nervura central em folhas
de Laguncularia sp. de duas regiões de
mangue com condições distintas, uma mais
salina e outra menos salina.
(I10)Dado que plantas de ambientes mais
salinos têm menor disponibilidade de
recursos nas folhas para insetos galhadores
do que ambientes menos salinos e
considerando que a qualidade da galha é
determinada pelo recurso disponível em
uma folha, minha hipótese é que a relação
entre qualidade da galha e distância à
nervura será inversa no ambiente mais
salino e que esta relação será atenuada no
ambiente menos salino. (D1)Minha
hipótese era que a relação entre qualidade
da galha e distância à nervura seria inversa
no ambiente mais salino, sendo que quanto
mais perto da nervura a galha estivesse
maior seria sua qualidade. (D2)A hipótese
para o ambiente menos salino era que não
existiria relação entre as duas variáveis ou
que essa relação seria inversa porém mais
suave do que no ambiente menos salino.
(I10)Dado que plantas de ambientes mais
salinos têm menor disponibilidade de
recursos nas folhas para insetos galhadores
do que ambientes menos salinos e
considerando que a qualidade da galha é
determinada pelo recurso disponível em
uma folha, minha hipótese é que a relação
entre qualidade da galha e distância à
nervura será inversa no ambiente mais
salino e que esta relação será atenuada no
ambiente menos salino.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

1

Previsão

Variável
operacional

0

Suporte da
Previsão

Justifica a
previsão

0

Suporte da
Hipótese

2
2

Versão intermediária
Sentença
(I16)Busquei compreender qual a relação entre a
viabilidade da galha e sua distância à nervura
central em folhas de Laguncularia sp. de duas
regiões de mangue com condições distintas, uma
mais salina e outra menos salina.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

(I17)Considerando que plantas de ambientes
mais salinos têm menor disponibilidade de
recursos nas folhas para insetos galhadores do
que ambientes menos salinos e que a viabilidade
da galha é determinada pelo recurso disponível
em uma folha, minha hipótese é que a relação
entre viabilidade da galha e distância à nervura
será decrescente no ambiente mais salino.
(I18)Adicionalmente minha hipótese para o
ambiente menos salino é que não existirá
relação entre as duas variáveis ou que essa
relação será decrescente porém mais suave do
que o esperado no ambiente mais salino.
(D1)Minha hipótese era que a relação entre
viabilidade da galha e distância à nervura seria
inversa no ambiente mais salino e que no
ambiente menos salino não existiria relação
entre as duas variáveis ou que essa relação seria
inversa porém mais suave do que no ambiente
menos salino.
(I17)Considerando que plantas de ambientes
mais salinos têm menor disponibilidade de
recursos nas folhas para insetos galhadores do
que ambientes menos salinos e que a viabilidade
da galha é determinada pelo recurso disponível
em uma folha, minha hipótese é que a relação
entre viabilidade da galha e distância à nervura
será decrescente no ambiente mais salino.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

1

(M18)De acordo com minha hipótese, previ um
padrão entre a viabilidade e distância à nervura
central para cada ambiente.

Variável
operacional
Justifica a
previsão

Versão final
Sentença
(I13)Busquei compreender qual a relação entre a
qualidade do sítio da galha e sua distância à
nervura central em folhas de Laguncularia
racemosa em duas regiões de mangue com
condições distintas, uma mais salina e outra
menos salina.
(I14)Pressupondo que plantas de ambientes mais
salinos têm menor disponibilidade de recursos
nas folhas e considerando que a qualidade do
sítio da galha é determinada pelo recurso
disponível em uma folha, minha hipótese é que a
relação entre qualidade do sítio da galha e
distância à nervura será decrescente no ambiente
mais salino. (I15)Adicionalmente, minha
hipótese para o ambiente menos salino é que não
existirá relação entre as duas variáveis ou que
essa relação também será decrescente, porém
menos acentuada do que o esperado no ambiente
mais salino.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

1

1

Variável
operacional

0

0

Justifica a
previsão

0

2
2

(I14)Pressupondo que plantas de ambientes mais
salinos têm menor disponibilidade de recursos
nas folhas e considerando que a qualidade do
sítio da galha é determinada pelo recurso
disponível em uma folha, minha hipótese é que a
relação entre qualidade do sítio da galha e
distância à nervura será decrescente no ambiente
mais salino.

2
2

Elemento
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(D4)Portanto, não obtive evidências de que
a qualidade da galha esteja relacionada à
proximidade da nervura central.
(D13)Concluo que a qualidade da galha
depende do benefício líquido do sítio
escolhido e não apenas da quantidade de
recurso disponível.

(D3)Não observei diferença significativa
entre a qualidade da galha e sua distância à
nervura central para nenhum dos dois
ambientes. (D11)Observei que não há
diferença significativa entre a qualidade da
galha e sua distância à nervura central para
nenhum dos dois ambientes.

Índice
Explicação

2

Evidência
Magnitude

2
2

Versão intermediária
Sentença
(D3)Portanto, não obtive evidências de que a
viabilidade da galha esteja relacionada à
proximidade da nervura central e, portanto, da
quantidade e qualidade de recurso que chega à
ela. (D20)Dessa maneira, concluo que a
viabilidade da galha não depende
exclusivamente de sua distância à nervura
central, mas sim de uma localização na folha
que garanta a maior relação custo-benefício,
dado os custos que este sítio impõe.
(D2)Não observei diferença significativa entre a
viabilidade da galha e sua distância à nervura
central para nenhum dos dois ambientes, o que
remete à ausência de relação entre ambientes.

Índice
Explicação

2

Evidência
Magnitude

2
2

Versão final
Sentença
(D2)Portanto, não obtive evidências de que a
qualidade do sítio da galha esteja relacionada à
proximidade da nervura central em ambiente
mais e menos salinos. (D16)A qualidade do sítio
da galha não depende de sua distância à nervura
central da folha. (D18)Dessa maneira, concluo
que a qualidade do sítio depende provavelmente
de uma localização na folha que garanta a maior
relação custo-benefício ao parasita, dado os
custos que este sítio impõe.
(D1)Não observei diferença significativa entre a
qualidade do sítio da galha e sua distância
relativa à nervura central para nenhum dos dois
ambientes, o que remete à ausência de relação
entre ambientes.

Índice
Explicação

2

Evidência
Magnitude

2
2

ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
0
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva:
Há pergunta de pesquisa nas três versões com texto igual nas versões. Há hipótese nas três versões, sendo que há uma mudança em parte das variáveis da versão intermediária para a final, ambas variáveis teóricas, mas com foco em
outro elemento do fenômeno estudado (“viabilidade da galha”; “qualidade do sítio da galha”). Há suporte da hipótese nas três versões, considerado insuficiente. Há previsão apenas na versão intermediária, mas não contém
informações sobre o padrão esperado, nem indica as variáveis operacionais. Não há suporte da previsão em nenhuma das versões. Há conclusão e suporte da conclusão nas três versões, com texto semelhante entre versões. Não há
Contra-argumento em nenhuma das versões.

Aluno 18
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Suporte da
Hipótese

Previsão

Suporte da
Previsão

Versão inicial
Sentença
(I17)Assim, o objetivo deste trabalho
foi avaliar o custo do tamanho do
armamento na velocidade de fuga de
machos de L. xanthopus.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

(I18)Dado que há uma variação
proporcional no investimento em
tamanho de fórceps entre machos de L.
xanthopus, a hipótese é que com o
aumento do tamanho do fórceps haverá
uma diminuição na velocidade de
machos. (D1)Foi testada a hipótese de
que o aumento no tamanho do fórceps
resultaria em uma diminuição na
velocidade de machos de Labidura
xanthopus.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

(I18)Dado que há uma variação
proporcional no investimento em
tamanho de fórceps entre machos de L.
xanthopus, a hipótese é que com o
aumento do tamanho do fórceps haverá
uma diminuição na velocidade de
machos.
(M23)Se a hipótese apresentada for
verdadeira, então a velocidade dos
indivíduos diminuirá com o aumento
dos resíduos da regressão entre
comprimento do fórceps e largura do
pronoto. (M24)Espera-se que o mesmo
ocorra para os resíduos da regressão
entre massa do fórceps e massa do
corpo sem fórceps.

Justifica a
hipótese

1

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão

0

2
2

Versão intermediária
Sentença
(I25)Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o
custo do tamanho do armamento na velocidade de
fuga de machos de L. xanthopus. (M1)Para
investigar experimentalmente o custo do tamanho
do armamento na velocidade de fuga de machos
de L. xanthopus, foram coletados 40 machos na
praia da Reserva de Desenvolvimento Sustentável
da Barra do Una (24º26’22’’S; 47º04’20’’O),
município de Peruíbe, estado de São Paulo.
(I26)Dado que há uma variação no investimento
do tamanho dos fórceps em relação ao tamanho do
corpo entre machos de L. xanthopus, a hipótese é
que com o aumento do tamanho relativo dos
fórceps, haverá uma diminuição na velocidade de
fuga de machos. (M21)Para testar se com o
aumento do tamanho relativo dos fórceps há uma
diminuição na velocidade de fuga dos machos de
L. xanthopus, foi feita uma regressão linear entre
os resíduos da regressão entre comprimento dos
fórceps e largura do pronoto e a velocidade.
(D1)Foi testada a hipótese de que o aumento no
tamanho dos fórceps resultaria em uma
diminuição na velocidade de machos de L.
xanthopus.
(I26)Dado que há uma variação no investimento
do tamanho dos fórceps em relação ao tamanho do
corpo entre machos de L. xanthopus, a hipótese é
que com o aumento do tamanho relativo dos
fórceps, haverá uma diminuição na velocidade de
fuga de machos.
(M24)A previsão é que a velocidade dos
indivíduos diminuirá com o aumento dos resíduos
da regressão entre comprimento dos fórceps e
largura do pronoto. (M25)Espera-se que o mesmo
ocorra para os resíduos da regressão entre massa
dos fórceps e massa do corpo sem os fórceps.
(M26)Por possuírem fórceps menores, espera-se
que machos subadultos menores apresentem uma
maior velocidade ao passo que machos adultos
maiores apresentarão uma menor velocidade.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

1

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão

0

2
2

Versão final
Sentença
(I22)Assim, diante da possibilidade de pressões
seletivas distintas agirem em sentidos opostos
sobre os armamentos dos machos de L.
xanthopus, esse trabalho objetivou avaliar o custo
do tamanho do armamento na velocidade de fuga
de machos de L. xanthopus.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

(I24)Para ambos os casos, era esperado que o
aumento do tamanho relativo do fórceps
produzisse uma diminuição na velocidade de fuga
dos machos. (D1)Foi testada a hipótese de que o
aumento no tamanho dos fórceps resultaria em
uma diminuição na velocidade de machos de L.
xanthopus.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

(I23)Dado que os benefícios associados aos
fórceps são distintos entre machos adultos e
subadultos e que há uma pressão para que machos
adultos apresentem fórceps grandes, o custo do
tamanho do armamento na velocidade de fuga foi
mensurado tanto para indivíduos adultos, como
para subadultos.
(M29)A previsão é que a velocidade dos
indivíduos diminuirá com o aumento dos resíduos
tanto para a regressão de comprimento como para
a regressão de massa.

Justifica a
hipótese

1

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão

0

2
2

Elemento
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(D4)Esses dados são evidências para
que a hipótese seja corroborada. (D5)Os
dados de tamanho mostram que machos
adultos e subadultos representam dois
morfotípos distintos.

(D2)Essa relação não foi encontrada
para machos adultos, ou seja, o aumento
do fórceps em relação ao corpo não
influencia a velocidade dos indivíduos.
(D3)Contudo, para machos subadultos,
o aumento proporcional do tamanho do
fórceps acarreta em uma diminuição da
velocidade dos indivíduos. (D5)Os
dados de tamanho mostram que machos
adultos e subadultos representam dois
morfotípos distintos.

Índice
Explicação

2

Evidência
Magnitude

2
2

Versão intermediária
Sentença
(D5)O resultado obtido neste trabalho é evidência
para que a hipótese levantada seja corroborada
apenas para os machos subadultos.

(D2)Essa relação não foi encontrada para machos
adultos, ou seja, o aumento dos fórceps em
relação ao corpo não influenciou a velocidade dos
indivíduos. (D3)Contudo, para machos
subadultos, o aumento do tamanho relativo dos
fórceps acarretou em uma diminuição da
velocidade dos indivíduos. (D4)Para um mesmo
tamanho corpóreo, adultos apresentam fórceps
proporcionalmente maiores que os de subadultos.

Índice
Explicação

2

Evidência
Magnitude

2
2

Versão final
Sentença
(D4)Dessa forma, o resultado obtido neste
trabalho é evidência para que a hipótese levantada
seja corroborada apenas para os machos
subadultos. (D6)Esse cenário, juntamente com os
resultados obtidos sobre a influência do tamanho
dos fórceps na velocidade dos indivíduos, parece
ser um exemplo no qual a seleção natural e
seleção sexual estão exercendo pressões seletivas
em direções diferentes. (D20)Pôde-se concluir
com este trabalho que machos subadultos com
tamanhos relativos de fórceps maiores tem uma
menor probabilidade de sobrevivência pois, o
aumento relativo no tamanho dos fórceps diminui
sua velocidade de fuga. (D21)Contudo, ao chegar
à fase adulta, os subadultos de fórceps compridos
que conseguirem superar os custos de ostentar
armamentos grandes obterão sucesso reprodutivo
maior que os demais machos. (D22)Assim, o
custo de se ter um armamento grande durante a
fase juvenil parece compensar os riscos de
sobrevivência em machos de Labidura xanthopus.
(D2)Essa relação não foi encontrada para machos
adultos, ou seja, o aumento dos fórceps em
relação ao corpo não influenciou a velocidade
desses indivíduos. (D3)Contudo, o aumento do
tamanho relativo (em comprimento) dos fórceps
acarretou em uma diminuição da velocidade dos
subadultos. (D5)Para um mesmo tamanho
corpóreo, adultos apresentam fórceps
proporcionalmente maiores que os de subadultos.
(D6)Esse cenário, juntamente com os resultados
obtidos sobre a influência do tamanho dos fórceps
na velocidade dos indivíduos, parece ser um
exemplo no qual a seleção natural e seleção
sexual estão exercendo pressões seletivas em
direções diferentes

Índice
Explicação

2

Evidência
Magnitude

2
2

ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
0
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva:
Há pergunta de pesquisa nas três versões, tendo sido indicada duas vezes na versão intermediária. Há hipótese nas três versões, apontada duas vezes em cada versão. Há suporte da hipótese nas três versões, considerado insuficiente
em todas as versões, apesar de na versão final incluir mais informações que nas versões anteriores. Há previsão nas três versões, com parte das variáveis apresentadas sendo teóricas. Não há suporte da previsão em nenhuma das
versões. Ha conclusão nas três versões, sendo que nas versões inicial e intermediária a única informação indicada como conclusão é o fato da hipótese ter sido corroborada. Na versão final, o aluno indica que a hipótese foi
corroborada, mas explicita o fenômeno biológico estudado. Há suporte da conclusão nas três versões, sendo mais complexo na versão final. Não há Contra-argumento em nenhuma versão.

Aluno 20
Elemento
Pergunta de
Pesquisa
Hipótese

Suporte da
Hipótese

Previsão

Suporte da
Previsão
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(I14)O objetivo deste trabalho foi verificar se
os predadores de topo do fitotelma de
bromélias competem por este espaço.
(I15)Dado que as libélulas e os besouros são
predadores de topo e que a energia no sistema
decresce conforme aumenta o nível trófico e,
considerando que a bromélia é um sistema
com recurso limitado, a minha hipótese é que
as larvas de libélulas e larvas de besouros não
estarão na mesma bromélia
(I15)Dado que as libélulas e os besouros são
predadores de topo e que a energia no sistema
decresce conforme aumenta o nível trófico e,
considerando que a bromélia é um sistema
com recurso limitado, a minha hipótese é que
as larvas de libélulas e larvas de besouros não
estarão na mesma bromélia
(M9)Para testar a previsão de que diferentes
predadores de topo não estarão na mesma
bromélia, comparei os dados de
presença/ausência observados com os dados
aleatorizados das probabilidades da libélula
estar no bromélia com a probabilidade do
besouro estar na bromélia.

(D3)Este resultado sugere que a competição
espacial entre estes predadores de topo não é
importante na determinação de ocorrência
destas larvas. (D10)Concluo que não há
competição espacial entre as larvas de libélulas
e larvas de besouros.
(D1)A hipótese de que os predadores de topo
de diferentes espécies não iriam coexistir na
mesma bromélia foi refutada. (D2)Os besouros
e as libélulas predadores de topo não estão se
excluindo dentro da mesma bromélia.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

1

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão
Explicação

0

Evidência
Magnitude

2
2

2
2

2

Versão intermediária
Sentença
(I14)O objetivo deste trabalho foi verificar há
coocorrência de predadores de topo do
fitotelma de bromélias.
(I15)Dado que as larvas de libélulas e de
besouros são predadores de topo e que a
energia decresce em níveis tróficos mais altos
e, considerando que a bromélia é um sistema
com recursos limitados, a minha hipótese é que
as larvas de libélulas e larvas de besouros não
irão coexistir na mesma bromélia.
(I15)Dado que as larvas de libélulas e de
besouros são predadores de topo e que a
energia decresce em níveis tróficos mais altos
e, considerando que a bromélia é um sistema
com recursos limitados, a minha hipótese é que
as larvas de libélulas e larvas de besouros não
irão coexistir na mesma bromélia.
(M6)Para testar a previsão de que diferentes
predadores de topo não estarão na mesma
bromélia, comparei os dados de
presença/ausência observados com as
probabilidades das libélulas e besouros estarem
na bromélia.

(D3)Este resultado sugere que a competição
por recurso entre estes predadores de topo nas
bromélias não é forte o suficiente ao ponto de
haver a exclusão de um destes predadores.
(D11)Concluo que as larvas de libélulas e
larvas de besouros não se excluem do fitotelma
de bromélias.
(D1)A hipótese de que os predadores de topo
de diferentes espécies não iriam coexistir na
mesma bromélia foi refutada. (D2)Os besouros
e as libélulas predadores de topo não estão se
excluindo dentro da mesma bromélia.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão
Explicação

0

Evidência
Magnitude

2
2

2
2

2

Versão final
Sentença
(I13)O objetivo deste trabalho foi verificar a
coocorrência de predadores de topo do
fitotelma de bromélias.
(I14)Dado que as larvas de libélulas e de
besouros são predadores de topo,
considerando que a bromélia é um sistema
com recursos limitados, a minha hipótese é
que as larvas de libélulas e larvas de
besouros não irão coexistir na mesma
bromélia devido à competição entre elas.
(I14)Dado que as larvas de libélulas e de
besouros são predadores de topo,
considerando que a bromélia é um sistema
com recursos limitados, a minha hipótese é
que as larvas de libélulas e larvas de
besouros não irão coexistir na mesma
bromélia devido à competição entre elas.
(M6)Para testar a previsão de que diferentes
predadores de topo não estarão na mesma
bromélia, usei os dados de presença/ausência
observados no conjunto das bromélias.

(D2)Este resultado sugere que a competição
por recurso entre estes predadores de topo
nas bromélias não é forte o suficiente ao
ponto de haver a exclusão de um destes
predadores. (D12)Concluo que as larvas de
libélulas e larvas de besouros não se excluem
do fitotelma de bromélias.
(D1)Os besouros e as libélulas predadores de
topo não estão se excluindo dentro da mesma
bromélia, refutando a hipótese de que os
predadores de topo de diferentes espécies
não iriam coexistir na mesma bromélia.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão
Explicação

0

Evidência
Magnitude

2
2

2
2

2

ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
0
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva:
Há pergunta nas três versões. Há uma mudança no fenômeno analisado da versão inicial para a versão intermediária (“competição”; “coocorrência”). Há hipótese nas três versões, com variáveis operacionais na versão inicial e
teóricas nas versões seguintes. Há suporte da Hipótese nas três versões com uma premissa a menos na versão final, considerado suficiente nas versões. Há previsão nas três versões, sendo que nas três versões a redação é confusa e o
aluno indica inicialmente variáveis teóricas e as variáveis operacionais em seguida. Não há suporte da previsão em nenhuma das versões. Há conclusão e suporte da conclusão nas três versões, com textos semelhantes nas versões. A
informação de que a hipótese foi refutada é indicada como suporte da conclusão. Não há Contra-argumentos em nenhuma das versões.

Aluno 21
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Suporte da
Hipótese

Previsão
Suporte da
Previsão

Versão inicial
Sentença
(I10)O objetivo do trabalho foi averiguar como
a intensidade luminosa afeta a área foliar e a
pilosidade sobre a herbivoria de C. capitellata.

Índice
Clareza
Especificidade

1
2

(I12)Para o qual foi testada a hipótese de que
quanto menor a intensidade luminosa, maior a
área foliar, menor a densidade de tricomas e
conseqüentemente maior o índice de herbivoria
em C. capitellata.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

1

(I11)Partindo das premissas que i) indivíduos
de C. capitellata em áreas com maior
intensidade luminosa tem maior densidade de
tricomas por milímetro quadrado ii) indivíduos
de C. capitellata em áreas com maior
intensidade luminosa tem menor área foliar, e
iii) indivíduos de C. capitellata que tem menor
densidade de tricomas tem maior índice de
herbivoria.

Justifica a
hipótese

1

Variável
operacional
Justifica a
previsão

0

2
2

0

Versão intermediária
Sentença
(I14)Neste contexto, o objetivo do trabalho foi
investigar qual é a relação entre a área foliar, e
a pilosidade sobre a herbivoria de C. capitellata
em ambientes de luz e de sombra. (D1)Neste
trabalho, se investigo a relação entre a área
foliar, e a pilosidade sobre a herbivoria em C.
capitellata em ambientes de luz e de sombra.

Índice
Clareza
Especificidade

1
2

(I16)Para o qual foi testada a hipótese de que
quanto maior a área foliar em C. capitellata,
menor a densidade de tricomas e
consequentemente maior o índice de herbivoria
em C. capitellata.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

1

(I15)Partindo das premissas que i) indivíduos
de C. capitellata em áreas com menor
intensidade luminosa têm maior área foliar e ii)
indivíduos de C. capitellata em áreas com
menor intensidade luminosa têm menor
densidade de tricomas.

Justifica a
hipótese

1

Variável
operacional
Justifica a
previsão

0

2
2

0

Versão final
Sentença
(I15)Neste contexto, o objetivo do trabalho
foi investigar qual é a relação entre a área
foliar, a pilosidade e a herbivoria em C.
capitellata sob diferentes condições de luz.
(D1)Neste trabalho, o objetivo foi investigar
qual é a relação entre a área foliar,
pilosidade e a herbivoria em C. capitellata
sob diferentes condições de luz.
(I16)Partindo das premissas que indivíduos
de C. capitellata em áreas com menor
intensidade luminosa têm maior área foliar e
que, conforme aumenta a área foliar diminui
a densidade de tricomas, a hipótese foi que
indivíduos de C. capitellata em áreas com
menor intensidade luminosa têm menor
densidade de tricomas. (I17)Se a hipótese
anterior for corroborada, e supondo que com
menor densidade de tricomas haveria maior
herbivoria, foi elaborada uma segunda
hipótese deque, como consequência,
indivíduos de C. capitellata em áreas com
menor intensidade luminosa teriam maior
herbivoria.
(I16)Partindo das premissas que indivíduos
de C. capitellata em áreas com menor
intensidade luminosa têm maior área foliar e
que, conforme aumenta a área foliar diminui
a densidade de tricomas, a hipótese foi que
indivíduos de C. capitellata em áreas com
menor intensidade luminosa têm menor
densidade de tricomas. (I17)Se a hipótese
anterior for corroborada, e supondo que com
menor densidade de tricomas haveria maior
herbivoria, foi elaborada uma segunda
hipótese deque, como consequência,
indivíduos de C. capitellata em áreas com
menor intensidade luminosa teriam maior
herbivoria.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

1

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional
Justifica a
previsão

0

2
2

0

Elemento
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(D3)Em relação à diferença encontrada para
área foliar nos dois ambientes, se comprovo que
há plasticidade fenotípica nas folhas de C.
capitellata ao evidenciar que os indivíduos da
sombra aumentaram a área foliar, devido á
necessidade de captar maior energia luminosa
para realizar fotossínteses (Gianoli 2004).
(D7)Deste modo, posso inferir que no ambiente
de sombra o numero de tricomas permanece
constante ao longo de seu desenvolvimento,
porque a densidade de tricomas vai decrescendo
na medida em que aumenta a área foliar.
(D10)Em conseqüência, como o ambiente de
luz teve maior incremento de tricomas entre as
idades folhares. (D13)Em síntese, a plasticidade
fenotípica foi observável em C. capitellata,
dado que, os indivíduos que estiveram na
sombra investiram mais no aumento da área
foliar para captar luz e neste mesmo sentido, a
densidade de tricomas diminuiu. (D14)Os
indivíduos de C. capitellata que estiveram no
ambiente de luz, o investimento foi maior na
produção de tricomas para proteção contra a
perda de água e a herbivoria, pelo qual a PF
acontece para a morfologia foliar e para a
quantidade de tricomas em indivíduos de C.
capitellata nos dois ambientes, o qual
provavelmente leva a uma maior atividade de
herbivoria nas folhas que tem menos defesas
físicas como tricomas.

Índice
Explicação

2

Versão intermediária
Sentença
(D4)Em relação à diferença encontrada para
área foliar na sombra, é possível sugerir que a
variação morfológica nas folhas de C.
capitellata é influenciada pela necessidade de
capturar maior energia luminosa para realizar
fotossíntese. (D8)Devido à alta densidade de
tricomas (38 tricomas/mm2) com a que se
encontraram as folhas do ambiente de luz de C.
capitellata, posso inferir que no ambiente de
sombra a planta não precisa investir no aumento
de tricomas, provavelmente por que, a principal
necessidade é captar energia luminosa para
(Gianoli 2004). (D14)Em síntese, os resultados
indicam que a captação de luz é a principal
razão pela qual a área foliar e a densidade de
tricomas em C. capitellata têm variação nos
dois ambientes.

Índice
Explicação

2

Versão final
Sentença
(D7)Em relação à diferença encontrada para
área foliar na sombra, é possível sugerir que
a variação morfológica nas folhas de C.
capitellata é influenciada pela necessidade
de capturar maior energia luminosa para
realizar fotossíntese. (D10)Devido à alta
densidade de tricomas (38 tricomas/mm2)
que as folhas no ambiente de luz em C.
capitellata possuem, posso inferir que na
sombra a planta não investe no aumento de
tricomas, provavelmente por que a principal
necessidade é captar energia luminosa, e os
tricomas geram reflexão da luz (Gianoli
2004). (D18)Em síntese, os resultados
indicam que a captação de luz é a principal
razão pela qual a área foliar e a densidade de
tricomas em C. capitellata têm variação nos
dois ambientes.

Índice
Explicação

2

Elemento
Suporte da
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(D1)Os indivíduos de C. capitellata, têm uma
área foliar maior tanto nas folhas jovens como
nas folhas velhas no ambiente de sombra e para
o ambiente de luz a área foliar foi menor.
(D2)Por outra parte, os indivíduos do ambiente
de sombra tiveram uma menor densidade de
tricomas quando comparados com os indivíduos
do ambiente de luz que têm uma maior
densidade de tricomas, este relacionado
também a que o índice de herbivoria aumento
na sombra. (D6)Por outra parte, o numero de
tricomas com o que nasce a folha de C.
capitellata foi diferente nos dois ambientes.
(D7)Deste modo, posso inferir que no ambiente
de sombra o numero de tricomas permanece
constante ao longo de seu desenvolvimento,
porque a densidade de tricomas vai decrescendo
na medida em que aumenta a área foliar.
(D13)Em síntese, a plasticidade fenotípica foi
observável em C. capitellata, dado que, os
indivíduos que estiveram na sombra investiram
mais no aumento da área foliar para captar luz e
neste mesmo sentido, a densidade de tricomas
diminuiu. (D14)Os indivíduos de C. capitellata
que estiveram no ambiente de luz, o
investimento foi maior na produção de tricomas
para proteção contra a perda de água e a
herbivoria, pelo qual a PF acontece para a
morfologia foliar e para a quantidade de
tricomas em indivíduos de C. capitellata nos
dois ambientes, o qual provavelmente leva a
uma maior atividade de herbivoria nas folhas
que tem menos defesas físicas como tricomas.

Índice
Evidência
Magnitude

2
2

Versão intermediária
Sentença
(D2)Segundo o esperado, os testes de premissas
não foram refutados e a hipótese de que quanto
maior a área foliar em C. capitellata, menor a
densidade de tricomas e consequentemente
maior o índice de herbivoria em C. capitellata
não foi refutada, dado que se encontro
diferencia entre os dois ambientes (luz e
sombra) em relação a área foliar, a densidade de
tricomas e a herbivoria. (D3)Os indivíduos de
C. capitellata têm uma maior área foliar tanto
nas folhas jovens como nas folhas velhas no
ambiente de sombra. (D8)Devido à alta
densidade de tricomas (38 tricomas/mm2) com
a que se encontraram as folhas do ambiente de
luz de C. capitellata, posso inferir que no
ambiente de sombra a planta não precisa
investir no aumento de tricomas, provavelmente
por que, a principal necessidade é captar
energia luminosa para (Gianoli 2004). (D14)Em
síntese, os resultados indicam que a captação de
luz é a principal razão pela qual a área foliar e a
densidade de tricomas em C. capitellata têm
variação nos dois ambientes.

Índice
Evidência
Magnitude

1
1

Versão final
Sentença
(D2)Segundo o esperado, a tendência foi que
a área foliar é maior no ambiente de sombra
desde que a folha é jovem até sua
maturidade. (D3)Além disso, foi encontrada
uma menor densidade de tricomas nas folhas
velhas que nas folhas jovens para cada
indivíduo independente do ambiente. (D4)A
hipótese de que a densidade de tricomas é
diferente em cada ambiente foi comprovada.
(D5)Sendo que no ambiente com luz teve
uma maior densidade de tricomas quando
comparado com o ambiente de sombra, e a
hipótese para índice de herbivoria foi
comprobada, dado que, foi encontrado que a
herbivoria foi maior na sombra. (D6)Os
indivíduos de C. capitellata têm uma maior
área foliar tanto nas folhas jovens como nas
folhas velhas no ambiente de sombra.
(D10)Devido à alta densidade de tricomas
(38 tricomas/mm2) que as folhas no
ambiente de luz em C. capitellata possuem,
posso inferir que na sombra a planta não
investe no aumento de tricomas,
provavelmente por que a principal
necessidade é captar energia luminosa, e os
tricomas geram reflexão da luz (Gianoli
2004). (D18)Em síntese, os resultados
indicam que a captação de luz é a principal
razão pela qual a área foliar e a densidade de
tricomas em C. capitellata têm variação nos
dois ambientes.

Índice
Evidência
Magnitude

1
1

ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
0
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva:
Há pergunta de pesquisa nas três versões, considerada clara apenas na versão final. Há hipótese nas três versões, com variáveis operacionais em todas as versões O texto da hipótese muda na versão final, com duas hipóteses, sendo a
segunda condicional à primeira. Há Suporte da hipótese nas três versões, sendo que somente na versão final a informação é suficiente para sustentar as hipóteses, devido à forma de escrita do suporte da hipótese e das hipóteses. Não
há previsão nem suporte da previsão em nenhuma das versões. Há conclusão nas três versões, sendo mais complexa na versão inicial que nas seguintes e em todas as versões com foco no fenômeno. Há suporte da conclusão nas três
versões. Nas versões intermediária e final o suporte da conclusão foi considero numérico, além de indicar em determinado momento todo o conjunto de dados como justificativa para a conclusão. Não há Contra-argumento em
nenhuma das versões.

Aluno 23
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa
Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I15)Neste trabalho busquei entender como a
escolha do sítio de oviposição influencia no
sucesso reprodutivo de insetos galhadores.

Índice
Clareza
Especificidade

2
1

(I17)Dessa forma, espero encontrar um menor
sucesso reprodutivo nas folhas do estrato mais
exposto ao sol. (D1)Neste estudo avaliei se no
estrato superior (de maior exposição solar) há
maior taxa de mortalidade das larvas de
galhadores localizadas na região central da
folha, que é a região mais quente dela.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

1

Suporte da
Hipótese

(I16)As fêmeas reprodutoras de insetos
galhadores escolhem seu sítio de oviposição, e
no estrato vertical superior das árvores (mais
exposto à radiação solar), a formação das galhas
tende a se afastar da nervura central.

Justifica a
hipótese

1

Previsão

(M13)De acordo com minha hipótese, esperei
encontrar uma taxa de mortalidade maior das
galhas localizadas no quadrante central das
folhas do estrato superior, onde ficam mais
expostas ao sol e, portanto, a temperatura é
maior.

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

Suporte da
Previsão
Conclusão

(R6)Assim, o resultado da minha análise não
fornece evidências que me façam refutar o
cenário nulo de que a taxa de mortalidade nas
folhas de A. schuaeriana não é influenciada
pelas condições de maior ou menor exposição
solar. (D3)Dessa forma, refuto minha hipótese
de que a mortalidade das larvas é maior no
estrato superior. (D13)A mortalidade das galhas
já formadas não depende do estrato mais ou
menos exposto à radiação solar.

2
2

2

Versão intermediária
Sentença
Índice
(I15)Neste trabalho busquei
Clareza
entender como a escolha do sítio de
Especificidade
oviposição influencia o sucesso
reprodutivo de insetos galhadores.
(I18)Dessa forma, espero encontrar
Variável
um menor sucesso reprodutivo nas
teórica
folhas do estrato mais exposto ao
Plausibilidade
sol. (D1)Neste estudo avaliei se no
Testabilidade
estrato superior há maior taxa de
mortalidade das larvas de
galhadores localizadas no
quadrante central de folhas de
Avicennia schaueriana.
(I16)As fêmeas de insetos
galhadores escolhem seu sítio de
oviposição. (I17)Insetos galhadores
em geral são sensíveis à variação
de temperatura. (I18)No estrato
vertical superior das árvores, a
formação das galhas tende a se
afastar da nervura central.
(M24)Minha previsão era encontrar
uma taxa de mortalidade de larvas
maior no quadrante central das
folhas do estrato superior.

(D3)Dessa forma, refuto minha
hipótese de que a mortalidade das
larvas é maior no estrato superior.
(D20)Neste estudo, mostrei que a
mortalidade das larvas nas folhas
de A. schaueriana não é
influenciada pelo estrato no qual as
folhas se encontram.

2
2
1
2
2

Justifica a
hipótese

1

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0
2

Versão final
Sentença
(I15)Neste trabalho busquei entender como a escolha
do sítio de oviposição influencia o sucesso reprodutivo
de insetos galhadores.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

(I16)Dado que as fêmeas de insetos galhadores
escolhem seu sítio de oviposição, que insetos
galhadores são sensíveis à variação de temperatura e
que no estrato vertical superior das árvores, a formação
das galhas tende a se afastar da nervura central, espero
encontrar um menor sucesso reprodutivo de insetos
galhadores nas folhas do estrato mais exposto ao sol.
(D1)Neste estudo avaliei se no estrato superior há
maior taxa de mortalidade das larvas de galhadores
localizadas no quadrante central de folhas de Avicennia
schaueriana.
(I16)Dado que as fêmeas de insetos galhadores
escolhem seu sítio de oviposição, que insetos
galhadores são sensíveis à variação de temperatura e
que no estrato vertical superior das árvores, a formação
das galhas tende a se afastar da nervura central, espero
encontrar um menor sucesso reprodutivo de insetos
galhadores nas folhas do estrato mais exposto ao sol.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

1

Justifica a
hipótese

2

(M24)Minha previsão era encontrar uma taxa de
mortalidade de larvas maior no quadrante central das
folhas do estrato superior.

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

(D3)Dessa forma, refuto minha hipótese de que a
mortalidade das larvas é maior no estrato superior.

2
2

2

Elemento
Suporte da
Conclusão

Contraargumento

Versão inicial
Sentença
(R6)Assim, o resultado da minha análise não
fornece evidências que me façam refutar o
cenário nulo de que a taxa de mortalidade nas
folhas de A. schuaeriana não é influenciada
pelas condições de maior ou menor exposição
solar. (D2)Encontrei que a maior ou menor
exposição solar à qual as folhas estão
submetidas, não influencia na taxa de
mortalidade das larvas das galhas localizadas na
região central da folha.

Índice
Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

1
2

0

Versão intermediária
Sentença
Índice
(D2)Encontrei que a exposição
Evidência
solar à qual as folhas estão
Magnitude
submetidas não influencia a taxa de
mortalidade das larvas das galhas
localizadas na região central da
folha.

Explicação
alternativa

2
2

0

Versão final
Sentença
(D2)Encontrei que a exposição solar à qual as folhas
estão submetidas não influencia a taxa de mortalidade
das larvas das galhas localizadas na região central da
folha.

(D10)Portanto, no verão, é possível que a taxa de
mortalidade das larvas no estrato superior seja maior
que no estrato inferior. (D12)Portanto, a pressão de
seleção da temperatura seria maior nos estágios iniciais
de desenvolvimento. (D13)Nesse caso, a população
amostrada deve apresentar indivíduos com maior
resistência a altas temperaturas.

Índice
Evidência
Magnitude

Explicação
alternativa

Análise descritiva:
Há pergunta de pesquisa nas três versões, considerada inespecífica na versão inicial, uma vez que o modelo de estudo havia sido apontado na introdução e não fora usado na pergunta. Há hipótese nas três versões, indicada mais de
uma vez em cada versão, com variáveis operacionais quando indicada pela segunda vez em todas as versões. Há suporte da hipótese nas três versões, mas foi considerado suficiente apenas na versão final. Há previsão nas três
versões, com texto semelhante e variáveis operacionais. Não há suporte da previsão em nenhuma das versões. Há conclusão nas três versões e em todas as versões, o fato da hipótese ter sido refutada é mencionada na conclusão. Há
suporte da conclusão nas três versões e na versão inicial o aluno usa o conjunto de dados como suporte, sem indicar evidências pontuais. Há Contra-argumento apenas na versão final, considerado insuficiente, por apontar problemas
no método do trabalho (estudo realizado no inverno).

2
2

1

Aluno 24
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Suporte da
Hipótese

Previsão

Versão inicial
Sentença
(I13)O objetivo deste trabalho foi estudar
como a disponibilidade de alimento influencia
o investimento em estruturas de captação de
alimento em anêmonas.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

(I14)Considerando (i) que os recursos
alimentares estão distribuídos
heterogeneamente no ambiente, (ii) que a
variação de disponibilidade de recursos
alimentares no ambiente pode influenciar o
investimento em estruturas de captação de
alimento em organismos e (iii) que anêmonas
são animais sésseis suscetíveis à
disponibilidade de alimento, espero que
anêmonas em ambientes com menor
disponibilidade de alimento invistam mais em
estruturas de captação de alimento, de modo a
maximizar a eficiência de seu forrageio.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

(I14)Considerando (i) que os recursos
alimentares estão distribuídos
heterogeneamente no ambiente, (ii) que a
variação de disponibilidade de recursos
alimentares no ambiente pode influenciar o
investimento em estruturas de captação de
alimento em organismos e (iii) que anêmonas
são animais sésseis suscetíveis à
disponibilidade de alimento, espero que
anêmonas em ambientes com menor
disponibilidade de alimento invistam mais em
estruturas de captação de alimento, de modo a
maximizar a eficiência de seu forrageio.
(M30)Espero que as anêmonas de ambientes
com menor disponibilidade de alimento sejam
maiores (i.e. tenham maior área pedal) e
tenham mais tentáculos para uma mesma
unidade de tamanho do que as anêmonas de
ambientes com maior disponibilidade de
alimento.

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

1

2
2

Versão intermediária
Sentença
(I17)O objetivo deste trabalho foi estudar
como a disponibilidade de alimento influencia
o investimento em estruturas de captação de
alimento na anêmona-do-mar Anthopleura
krebsi, cujos indivíduos habitam poças de
maré no mesolitoral e se alimentam de
microcrustáceos e larvas de animais marinhos
(Schick, 1991; Daly, 2004).
(I18)Considerando que as anêmonas do mar
são animais que habitam poças de maré em
costões rochosos e que os recursos alimentares
estão distribuídos em um gradiente ao longo
do costão rochoso, espero que indivíduos que
se estabelecem em ambientes com menor
disponibilidade de alimento invistam mais em
estruturas de captação de alimento de modo a
maximizar a eficiência de forrageio.
(M17)Para testar a hipótese de que indivíduos
na parte superior do mesolitoral investem mais
em tentáculos, calculei os coeficientes angular
e linear das retas de regressão do número de
tentáculos em função da área do disco pedal,
que foram as minhas estatísticas de interesse.
(I18)Considerando que as anêmonas do mar
são animais que habitam poças de maré em
costões rochosos e que os recursos alimentares
estão distribuídos em um gradiente ao longo
do costão rochoso, espero que indivíduos que
se estabelecem em ambientes com menor
disponibilidade de alimento invistam mais em
estruturas de captação de alimento de modo a
maximizar a eficiência de forrageio.

(M22)Minha previsão é que, dada uma mesma
área de disco pedal, indivíduos na região
superior do costão rochoso teriam mais
tentáculos do que indivíduos na região inferior
do costão rochoso.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

1

Justifica a
hipótese

1

Variável
operacional

2

2
2

Versão final
Sentença
(I17)O objetivo deste trabalho foi estudar
como a disponibilidade de alimento influencia
o investimento em estruturas de captação de
alimento na anêmona-do-mar Anthopleura
krebsi, cujos indivíduos habitam poças de
maré no mesolitoral e se alimentam de
microcrustáceos e larvas de animais marinhos
(Schick, 1991; Daly, 2004).
(I18)Considerando que as anêmonas do mar
são animais que habitam poças de maré em
costões rochosos e que os recursos alimentares
estão distribuídos em um gradiente ao longo
do costão rochoso, espero que indivíduos que
se estabelecem em ambientes com menor
disponibilidade de alimento invistam mais em
estruturas de captação de alimento de modo a
maximizar a eficiência de forrageio.
(M17)Para testar a hipótese de que indivíduos
na parte superior do mesolitoral investem mais
em tentáculos, calculei os coeficientes angular
e linear das retas de regressão do número de
tentáculos em função da área do disco pedal,
que foram as minhas estatísticas de interesse.
(I18)Considerando que as anêmonas do mar
são animais que habitam poças de maré em
costões rochosos e que os recursos alimentares
estão distribuídos em um gradiente ao longo
do costão rochoso, espero que indivíduos que
se estabelecem em ambientes com menor
disponibilidade de alimento invistam mais em
estruturas de captação de alimento de modo a
maximizar a eficiência de forrageio.

(M22)Minha previsão é que, dada uma mesma
área de disco pedal, indivíduos na região
superior do costão rochoso teriam mais
tentáculos do que indivíduos na região inferior
do costão rochoso.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

1

Justifica a
hipótese

1

Variável
operacional

2

2
2

Elemento
Suporte da
Previsão

Versão inicial
Sentença
(M22)Estudos demonstram que a melhor
maneira para se inferir o tamanho de uma
anêmona é por meio do cálculo da área de seu
disco pedal (Shick, 1991; Acuña, 2001).

Índice
Justifica a
previsão

1

Conclusão

(D7)Os resultados referentes à regressão entre
número de tentáculos e área pedal são
congruentes com o encontrado na literatura
para outras espécies do gênero.
(D12)Anêmonas-do-mar em ambientes com
maior disponibilidade de alimento são maiores
e possuem maior investimento em estruturas
de captação de alimento do que as anêmonas
em ambientes com menor disponibilidade de
alimento. (D15)Desse modo, disponibilidade
de alimento pode influenciar o crescimento
alométrico de estruturas para captação de
alimento em anêmonas.

Explicação

2

Suporte da
Conclusão

(D1)O tamanho da anêmona e a relação
tamanho e área de captura de alimento variou
entre anêmonas de ambientes com maior e
menor disponibilidade de alimento. (D2)As
anêmonas de ambientes com maior
disponibilidade de alimento são maiores do
que as anêmonas de ambientes com menor
disponibilidade de alimento. (D7)Os resultados
referentes à regressão entre número de
tentáculos e área pedal são congruentes com o
encontrado na literatura para outras espécies
do gênero.

Evidência
Magnitude

2
2

Versão intermediária
Sentença
(M14)Estudos demonstram que a melhor
maneira para se inferir o tamanho de um
indivíduo é por meio do cálculo da área de seu
disco pedal (Shick, 1991; Acuña, 2001).
(M15)Assim, utilizei a área do disco pedal
como uma variável preditora do número de
tentáculos e inclui esta covariável nas análises,
pois o número de tentáculos deve aumentar
com o tamanho da anêmona.
(D1)Os resultados obtidos neste estudo
indicam que indivíduos da anêmona A. krebsi
que se estabeleceram em ambientes com
menos recursos alimentares possuem mais
tentáculos do que anêmonas em indivíduos que
se estabeleceram em ambientes com mais
recursos alimentares. (D2)Esses resultados
indicam que indivíduos em ambientes com
maior disponibilidade de alimento investem
mais em estruturas de captação de alimento do
que indivíduos em ambientes com menor
disponibilidade de alimento. (D3)O maior
investimento em estruturas de captação de
alimento em indivíduos de ambientes com
poucos recursos alimentares pode representar,
portanto, uma resposta fenotípica plástica que
maximiza a eficiência de forrageio.

(D1)Os resultados obtidos neste estudo
indicam que indivíduos da anêmona A. krebsi
que se estabeleceram em ambientes com
menos recursos alimentares possuem mais
tentáculos do que anêmonas em indivíduos que
se estabeleceram em ambientes com mais
recursos alimentares. (D2)Esses resultados
indicam que indivíduos em ambientes com
maior disponibilidade de alimento investem
mais em estruturas de captação de alimento do
que indivíduos em ambientes com menor
disponibilidade de alimento.

Índice
Justifica a
previsão

1

Explicação

2

Evidência
Magnitude

1
2

Versão final
Sentença
(M14)Estudos demonstram que a melhor
maneira para se inferir o tamanho de um
indivíduo é por meio do cálculo da área de seu
disco pedal (Shick, 1991; Acuña, 2001).
(M15)Assim, utilizei a área do disco pedal
como uma variável preditora do número de
tentáculos e inclui esta covariável nas análises,
pois o número de tentáculos deve aumentar
com o tamanho da anêmona.
(D1)Os resultados obtidos neste estudo
indicam que indivíduos da anêmona A. krebsi
que se estabeleceram em ambientes com
menos recursos alimentares possuem mais
tentáculos do que indivíduos que se
estabeleceram em ambientes com mais
recursos alimentares. (D2)Esses resultados
indicam que indivíduos em ambientes com
menor disponibilidade de alimento investem
mais em estruturas de captação de alimento do
que indivíduos em ambientes com maior
disponibilidade de alimento. (D3)O maior
investimento em estruturas de captação de
alimento em indivíduos de ambientes com
poucos recursos alimentares pode representar,
portanto, uma resposta fenotípica plástica que
maximiza a eficiência de forrageio em
anêmonas. (D18)Concluo, portanto, que a
resposta plástica referente ao aumento de
investimento em estruturas de captação de
alimento seja uma estratégia eficiente quando a
disponibilidade de alimento no ambiente é
baixa.
(D1)Os resultados obtidos neste estudo
indicam que indivíduos da anêmona A. krebsi
que se estabeleceram em ambientes com
menos recursos alimentares possuem mais
tentáculos do que indivíduos que se
estabeleceram em ambientes com mais
recursos alimentares. (D2)Esses resultados
indicam que indivíduos em ambientes com
menor disponibilidade de alimento investem
mais em estruturas de captação de alimento do
que indivíduos em ambientes com maior
disponibilidade de alimento.

Índice
Justifica a
previsão

1

Explicação

2

Evidência
Magnitude

1
2

ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
0
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva:
Há pergunta de pesquisa nas três versões, com texto semelhante nas versões. Há hipótese nas três versões. Nas versões intermediária e final a hipótese é explicitamente indicada duas vezes e, na segunda vez que foi indicada, continha
variáveis operacionais. Há suporte da hipótese, considerado suficiente na versão inicial e insuficiente nas versões seguintes. Há previsão nas três versões, as variáveis usadas foram teóricas. Há suporte da previsão nas três versões,
considerado insuficiente. O suporte é indicado, mesmo que no texto de previsão o aluno tenha usado as variáveis teóricas. Há conclusão nas três versões e a complexidade aumenta ao longo das versões. Há suporte da conclusão nas
três versões, sendo que nas versões intermediária e final o aluno se refere a todo o conjunto de dados como justificativa da conclusão. Não há Contra-argumentos em nenhuma das versões.

Aluno 25
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa
Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I21)Meu objetivo com este estudo é investigar
como o gradiente de condições afeta o
desenvolvimento modular em Ipomoae pescaprae.
(I22)Minha hipótese é de que ramos sujeitos a
uma maior amplitude de condições ambientais
apresentam maior especialização funcional em
seus módulos.

Suporte da
Hipótese

Previsão

Suporte da
Previsão
Conclusão

(M18)Se os módulos de I. pes-caprae de fato
apresentam especialização funcional, espero
que a média de variância dos órgãos
vegetativos entre grupos para os ramos
ortogonais seja maior do que a dos ramos
paralelos.

(D6)O padrão de composição modular
encontrado em ramos paralelos sugere que a
trajetória ontogenética de Ipomoea pes-caprae
na ausência de uma grande amplitude de
condições ambientais seja de desenvolver
folhas e raízes conforme o ramo cresce.
(D11)Meu estudo concluiu que não há
evidências de especialização funcional nos
módulos de Ipomoea pes-caprae.
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0

2
2
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Versão intermediária
Sentença
(I21)O objetivo deste estudo é caracterizar a
relação dessa zonação ambiental com o padrão
de desenvolvimento dos módulos em ramos de
Ipomoea pes-caprae.
(I22)Dado que os módulos respondem
localmente aos estímulos ambientais, minha
hipótese é de que os ramos sujeitos a uma
maior heterogeneidade de condições
ambientais apresentam maior diferenciação
morfológica.
(I22)Dado que os módulos respondem
localmente aos estímulos ambientais, minha
hipótese é de que os ramos sujeitos a uma
maior heterogeneidade de condições
ambientais apresentam maior diferenciação
morfológica.
(M16)É esperado que o componente da
variância total que se deve às diferenças
morfométricas entre os módulos apicais e os
basais (daqui em diante, variância entre ápice e
base) seja em média, maior nos ramos que
crescem perpendiculares à linha do mar (ramos
perpendiculares) do que nos ramos que
crescem paralelos à essa linha (ramos
paralelos).
(D3)A ausência de qualquer indício de
especialização indica que as adaptações à
instabilidade do ambiente que I. pes-caprae
possui impeçam que qualquer tipo de resposta
plástica gere uma variação preponderante
sobre a morfologia dos órgãos vegetativos do
indivíduo. (D22)A variação morfológica
encontrada em ramos de Ipomoea pes-caprae
não apresenta evidências de que haja qualquer
tipo de especialização funcional nos módulos.
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Versão final
Sentença
(I26)O objetivo deste estudo é avaliar se a
zonação ambiental altera o padrão de
desenvolvimento dos módulos em ramos de
Ipomoea pes-caprae.
(I27)Dado que os módulos podem responder
localmente aos estímulos ambientais, minha
hipótese é de que ramos sujeitos a uma maior
heterogeneidade de condições ambientais
apresentam maior diferenciação morfológica
entre os módulos.
(I27)Dado que os módulos podem responder
localmente aos estímulos ambientais, minha
hipótese é de que ramos sujeitos a uma maior
heterogeneidade de condições ambientais
apresentam maior diferenciação morfológica
entre os módulos.
(M19)É esperado que o componente da
variância total que se deve às diferenças
morfológicas entre os módulos apicais e os
basais (daqui em diante, variância entre ápice e
base) seja, em média, maior nos ramos que
crescem perpendiculares à linha do mar (ramos
perpendiculares) do que nos ramos que
crescem paralelos à essa linha (ramos
paralelos).
(D1)A exposição a ambientes mais
heterogêneos não é o principal fator
promovendo diferenças entre o padrão de
desenvolvimento dos módulos. (D4)A alta
variabilidade encontrada indica que a
plasticidade sobre as características
morfológicas possivelmente ocorre, mas em
outro nível de organização. (D22)A variação
morfológica encontrada em ramos de Ipomoea
pes-caprae não apresenta evidências de que
haja diferenças no padrão de investimento em
órgãos vegetativos em módulos expostos à
maior ou menor heterogeneidade. (D23)A alta
variação morfológica encontrada em folhas e
raízes sugere que as possivelmente ocorrem
em outro nível de organização corporal.
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Elemento
Suporte da
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(D1)A hipótese de que ramos sujeitos a uma
maior amplitude de condições ambientais
apresentassem maior especialização funcional
foi rejeitada, tanto para raízes como para
folhas. (D2)Em geral, trechos apicais
apresentam mais folhas e mais raízes que os
trechos basais. (D3)Essa diferença parece ser
mais acentuada em ramos paralelos do que em
ramos ortogonais. (D6)O padrão de
composição modular encontrado em ramos
paralelos sugere que a trajetória ontogenética
de Ipomoea pes-caprae na ausência de uma
grande amplitude de condições ambientais seja
de desenvolver folhas e raízes conforme o
ramo cresce.

Índice
Evidência
Magnitude

2
2

Versão intermediária
Sentença
(D1)O padrão de desenvolvimento de módulos
não é afetado pela exposição a ambientes mais
heterogêneos. (D2)Mesmo sujeitos a uma
zonação ambiental, ramos de Ipomea pescaprae mantiveram o padrão de
desenvolvimento que apresentam quando
expostos a condições menos variáveis. (D3)A
ausência de qualquer indício de especialização
indica que as adaptações à instabilidade do
ambiente que I. pes-caprae possui impeçam
que qualquer tipo de resposta plástica gere
uma variação preponderante sobre a
morfologia dos órgãos vegetativos do
indivíduo. (D22)A variação morfológica
encontrada em ramos de Ipomoea pes-caprae
não apresenta evidências de que haja qualquer
tipo de especialização funcional nos módulos.

Índice
Evidência
Magnitude

2
2

Versão final
Sentença
(D2)Ramos de Ipomea pes-caprae expostos a
alta heterogeneidade ambiental apresentaram
padrão de desenvolvimento similar aos ramos
expostos a condições menos variáveis.
(D3)Não houve indício de especialização sobre
a média de investimento foliar por módulo
nem sobre a média de investimento em raízes
por módulo. (D4)A alta variabilidade
encontrada indica que a plasticidade sobre as
características morfológicas possivelmente
ocorre, mas em outro nível de organização.
(D15)Como observado no estudo, módulos
apicais apresentaram folhas e raízes com maior
frequência do que os basais. (D22)A variação
morfológica encontrada em ramos de Ipomoea
pes-caprae não apresenta evidências de que
haja diferenças no padrão de investimento em
órgãos vegetativos em módulos expostos à
maior ou menor heterogeneidade. (D22)A alta
variação morfológica encontrada em folhas e
raízes sugere que as possivelmente ocorrem
em outro nível de organização corporal.

Índice
Evidência
Magnitude

ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva:
Há pergunta de pesquisa nas três versões, com textos bastante diferentes entre as versões. Há mudanças na indicação do fenômeno (“Gradiente de condições”; “zonação ambiental”) e no tipo de trabalho realizado (“A afeta B”;
“caracterizar a relação entre A e B”; “A altera B”). Há hipótese nas três versões, com variáveis teóricas nas três versões, mesmo com as mudanças realizadas (“amplitude de condições”; “heterogeneidade de condições”)
(“especialização funcional”; “diferenciação morfológica”). Há suporte da hipótese nas versões intermediária e final, considerada insuficiente nas duas versões. Há previsão nas três versões, mas as variáveis foram consideradas
teóricas, uma vez que parte das variáveis não é informada ao leitor (“a média de variância”, “o componente de variância total”). Não há suporte da previsão em nenhuma das versões. Há conclusão e suporte da conclusão nas três
versões. Ambos os elemento ganham complexidade ao longo das versões. Na versão inicial o fato da hipótese ter sido refutada é indicado como suporte da conclusão, enquanto que nas versões seguintes o aluno faz sínteses dos
resultados para sustentar cada conclusão construída. Não há Contra-argumentos em nenhuma versão.
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Aluno 26
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Suporte da
Hipótese

Previsão

Suporte da
Previsão
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(I18)Neste estudo pretendo avaliar como as
correlações entre diferentes agentes, herbívoros
e microrganismos, variam com a
disponibilidade de recursos para a planta, uma
vez que pode existir uma alocação diferente
dos recursos nas vias e mecanismos de defesa.
(M1)Para avaliar como a disponibilidade de
recursos para a planta influencia na ocorrência
de diferentes tipos de fitófagos e patógenos,
amostrei folhas de árvores crescendo em dois
ambientes distintos.
(I19)Como em um ambiente pobre para a
planta, sua eficiência na defesa contra outros
organismos deve ser maior, a co-ocorrência de
diferentes tipos de herbívoros e/ou
microrganismos deve ser menor.

(I19)Como em um ambiente pobre para a
planta, sua eficiência na defesa contra outros
organismos deve ser maior, a co-ocorrência de
diferentes tipos de herbívoros e/ou
microrganismos deve ser menor.
(R1)O esperado é que no ambiente pobre de
recursos a co-ocorrência dos morfotipos seja
menor, uma vez que a planta estaria se
defendendo de forma mais eficiente de
herbívoros e microrganismos.
(D1)A co-ocorrência dos morfotipos, que
representam organismos com interação
negativa com a planta, foi maior nos ambientes
com maior disponibilidade de recursos,
indicando que realmente a planta se defende de
forma mais eficiente nos ambientes onde há
uma restrição de recursos. (D11)Este estudo
mostra que a defesa da planta contra agentes
danosos, herbívoros ou microrganismos, pode
variar em decorrência de fatores ambientais
como a disponibilidade de recursos.
(D12)Além disso, coloca em evidência um
mecanismo pelo qual a planta, enquanto
recurso para outras espécies, pode modular a
interação entre fitófagos e outros patógenos.
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Versão intermediária
Sentença
(I19)Neste estudo pretendo investigar como a
disponibilidade de nutrientes para as plantas
influencia a co-ocorrência entre diferentes
fitófagos (aqui definidos amplamente como
herbívoros e/ou microrganismos consumidores
de vegetais) em folhas.

(I20)Espero que em ambientes com poucos
recursos para as plantas, além dos danos gerais
em folhas serem menores, também seja
encontrado um menor grau de co-ocorrência
entre tipos de fitófagos.

(M25)Tenho como expectativa que os valores
de IS para todos os pares de fitófagos sejam
menores nos indivíduos de L. racemosa que
crescem na porção do mangue com solo pobre
em nutrientes.
(D1)Os resultados deste trabalho confirmam
que em ambientes com pouca disponibilidade
de nutrientes no solo plantas têm menos danos
nas folhas, possivelmente por um aumento no
investimento em defesa. (D2)A hipótese da
co-ocorrência de fitófagos ser menor em
plantas crescendo no mangue de solo pobre
também foi corroborada, isso pode indicar que
além de aumentar sua defesa, a planta está
respondendo com uma defesa induzida
específica. (D21)Este estudo mostra que existe
uma interação da resposta de defesa das
plantas em função da disponibilidade de
nutrientes, com plantas de ambientes com
poucos recursos sofrendo menos danos.
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Versão final
Sentença
(I20)Neste estudo investiguei como a
disponibilidade de recursos para as plantas
influencia sua susceptibilidade a danos através
da co-ocorrência entre diferentes inimigos
naturais.

(I21)Espero que em ambientes com solos
pobres em nutrientes, além dos danos gerais
em folhas serem menores, também seja
encontrado um menor grau de co-ocorrência
entre tipos distintos de fitófagos (aqui
definidos genericamente como insetos
herbívoros e/ou microrganismos consumidores
de vegetais).

(M25)Tenho como expectativa que os valores
de IS para todos os pares de fitófagos sejam
menores nos indivíduos de L. racemosa que
crescem no trecho do mangue com solo pobre
em nutrientes.
(D1)Os resultados deste trabalho confirmam
que em ambientes com pouca disponibilidade
de nutrientes no solo plantas têm menos danos
nas folhas, possivelmente por um aumento no
investimento em defesa. (D2)A hipótese da
co-ocorrência de fitófagos ser menor em
plantas crescendo no mangue de solo pobre
também foi corroborada, isso pode indicar que
além de aumentar sua defesa em geral, a
planta está respondendo com uma defesa
induzida específica. (D23)Este estudo mostra
que existe uma interação da resposta de defesa
das plantas em função da disponibilidade de
nutrientes, com plantas de ambientes com
poucos recursos sofrendo menos danos.
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Elemento
Suporte da
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(D1)A co-ocorrência dos morfotipos, que
representam organismos com interação
negativa com a planta, foi maior nos ambientes
com maior disponibilidade de recursos,
indicando que realmente a planta se defende de
forma mais eficiente nos ambientes onde há
uma restrição de recursos.

Índice
Evidência
Magnitude

2
2

Versão intermediária
Sentença
(D1)Os resultados deste trabalho confirmam
que em ambientes com pouca disponibilidade
de nutrientes no solo plantas têm menos danos
nas folhas, possivelmente por um aumento no
investimento em defesa. (D2)A hipótese da
co-ocorrência de fitófagos ser menor em
plantas crescendo no mangue de solo pobre
também foi corroborada, isso pode indicar que
além de aumentar sua defesa, a planta está
respondendo com uma defesa induzida
específica.

Índice
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Versão final
Sentença
(D1)Os resultados deste trabalho confirmam
que em ambientes com pouca disponibilidade
de nutrientes no solo plantas têm menos danos
nas folhas, possivelmente por um aumento no
investimento em defesa. (D2)A hipótese da
co-ocorrência de fitófagos ser menor em
plantas crescendo no mangue de solo pobre
também foi corroborada, isso pode indicar que
além de aumentar sua defesa em geral, a
planta está respondendo com uma defesa
induzida específica.

Índice
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ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
0
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva:
Há pergunta de pesquisa nas três versões, considerada específica e clara em todas as versões. O texto muda bastante entre as três versões, modificando o foco do estudo (“correlações entre diferentes agentes”; “co-ocorrência de
diferentes fitófagos”; “disponibilidade de recurso da planta influencia sua susceptibilidade”). Há hipótese nas três versões. Na versão inicial só uma hipótese é apresentada e nas versões intermediária e final são apresentadas duas
hipóteses. Há suporte da hipótese apenas na versão inicial, sendo que uma das informações apresentadas como suporte da hipótese na versão inicial é indicada como hipótese nas versões seguintes. Há previsão nas três versões, mas
as variáveis apresentadas foram consideradas teóricas. Não há suporte da previsão em nenhuma das versões. Há conclusão nas três versões, com texto coerente com as hipóteses apresentadas em cada versão. Há suporte da conclusão
nas três versões, sendo que nas versões intermediárias e final o aluno indica todo o conjunto de resultados como suporte da conclusão. Além disso, o fato da hipótese ter sido corroborada é apresentado como suporte da conclusão nas
versões intermediária e final. Não há Contra-argumento em nenhuma versão.

Aluno 27
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Suporte da
Hipótese

Previsão

Versão inicial
Sentença
(I17)O objetivo deste trabalho foi compreender
se aranhas Peucetia flava se distribuem de
forma diferencial entre folhas novas e velhas
de Clidemia capitellata.

(I18)Sabendo que folhas novas apresentam
maior densidade de tricomas glandulares
ativos (Acero, 2016), minha primeira hipótese
foi que presas potenciais das aranhas devem
ficar mais fortemente retidas em folhas novas
do que em folhas velhas. (I19)Se minha
primeira hipótese fosse respaldada, minha
segunda hipótese era que aranhas P. flava
deveriam ter preferência por folhas novas
como sítio de forrageio, quando comparadas
com as folhas velhas. (D14)Minha segunda
hipótese se referia à preferência de Peucetia
flava por folhas novas de Clidemia clitellata, e
foi corroborada.
(I18)Sabendo que folhas novas apresentam
maior densidade de tricomas glandulares
ativos (Acero, 2016), minha primeira hipótese
foi que presas potenciais das aranhas devem
ficar mais fortemente retidas em folhas novas
do que em folhas velhas. (I19)Se minha
primeira hipótese fosse respaldada, minha
segunda hipótese era que aranhas P. flava
deveriam ter preferência por folhas novas
como sítio de forrageio, quando comparadas
com as folhas velhas.
Para minha hipótese sobre a retenção
diferencial de presas em folhas novas e velhas
eu gerei duas previsões: (1) as folhas mais
novas devem conter maior número de carcaças
de artrópodes presos ao limbo da folha; (2) as
folhas mais novas devem conter menor
número de artrópodes andando livremente (i. e.
vágeis) no limbo da folha. Minha previsão,
para a hipótese de seleção de sítio de
forrageamento, é que as aranhas seriam mais
frequentemente observadas em folhas novas,
quando comparado ao que seria esperado se
elas se distribuíssem conforme a
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Versão intermediária
Sentença
(I16)Dado que a densidade de tricomas
glândulares varia em folhas de diferentes
idades e que folhas novas apresentam maior
densidade de tricomas ativos (Acero, 2016), o
objetivo deste trabalho foi compreender se a
distribuição de aranhas Peucetia flava diferia
entre folhas novas e velhas de Clidemia
capitellata. (D23)Neste trabalho mostrei como
a preferência de sítio de forrageio por Peucetia
flava varia entre folhas de diferentes idades em
uma mesma espécie de planta.
(I17)Minha primeira hipótese era que
potenciais presas das aranhas deviam ficar
mais retidas em folhas novas do que em folhas
velhas. (I18)Caso esta hipótese se confirmasse,
minha segunda hipótese era que aranhas P.
flava prefeririam folhas novas como sítio de
forrageio, quando comparadas com as folhas
velhas.
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(I18)Caso esta hipótese se confirmasse, minha
segunda hipótese era que aranhas P. flava
prefeririam folhas novas como sítio de
forrageio, quando comparadas com as folhas
velhas.

Justifica a
hipótese
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(M14)Para a hipótese sobre a retenção
diferencial de presas em folhas novas e velhas
previ que: (1) as folhas novas devem conter
maior número de carcaças de artrópodes
presos ao limbo da folha; (2) as folhas novas
devem conter menor número de artrópodes
vivos se deslocando (i. e. vágeis) no limbo da
folha. (M22)A previsão para a hipótese de
preferência de sítio de forrageamento, é um
maior número de observações aranhas em
folhas novas do que seria esperado, caso se
elas se distribuíssem conforme a
disponibilidade de folhas novas e velhas.

Variável
operacional

1

2
2

Versão final
Sentença
(I17)Dado que a densidade de tricomas
glândulares varia em folhas de diferentes
idades e que folhas novas apresentam maior
densidade de tricomas ativos (Acero-Murcia,
2016), o objetivo deste trabalho foi
compreender se a distribuição de aranhas
Peucetia flava diferia entre folhas novas e
velhas de Clidemia capitellata.

(I18)Minha primeira hipótese era que
potenciais presas das aranhas ficariam mais
retidas em folhas novas do que em folhas
velhas. (I19)Caso esta hipótese se confirmasse,
minha segunda hipótese era que aranhas P.
flava prefeririam folhas novas como sítio de
forrageio, quando comparadas com as folhas
velhas.

(M13)Para a hipótese sobre a retenção
diferencial de presas em folhas novas e velhas
previ que: (1) as folhas novas devem conter
maior número de carcaças de artrópodes
presos ao limbo da folha; (2) as folhas novas
devem conter menor número de artrópodes
vivos se deslocando (i.e., vágeis) no limbo da
folha. (M21)A previsão para a hipótese de
preferência de sítio de forrageamento, é um
maior número de observações aranhas em
folhas novas do que seria esperado caso se elas
se distribuíssem conforme a disponibilidade de
folhas novas e velhas.
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disponibilidade de área de folhas novas e
velhas na população.
Versão inicial
Elemento
Suporte da
Previsão

Sentença

Índice
Justifica a
previsão

0

Conclusão

(D1)Minha primeira hipótese foi corroborada,
o que evidencia que folhas novas de Clidemia
capitellata possuem maior potencial em reter
presas de Peucetia flava. (D2)Minha segunda
hipótese também foi sustentada, já que meus
dados mostraram que indivíduos de P. flava
eram muito mais frequentemente encontrados
em folhas novas. (D12)Meus dados também
me permitem aferir que as folhas novas podem
causar uma maior limitação no movimento das
presas de Peucetia flava. (D16)Dessa forma, a
preferência observada faz parte de um
encadeamento de fatos que pude evidenciar
com meu trabalho.

Explicação

2

Suporte da
Conclusão

(D1)Minha primeira hipótese foi corroborada,
o que evidencia que folhas novas de Clidemia
capitellata possuem maior potencial em reter
presas de Peucetia flava. (D2)Minha segunda
hipótese também foi sustentada, já que meus
dados mostraram que indivíduos de P. flava
eram muito mais frequentemente encontrados
em folhas novas. (D3)Mesmo possuindo uma
área foliar muito menor do que as folhas
velhas, as aranhas preferem se posicionar e
forragear sobre as folhas novas (Figura 1a, b).
(D14)Minha segunda hipótese se referia à
preferência de Peucetia flava por folhas novas
de Clidemia clitellata, e foi corroborada.
(D15)Obtive dados de que as folhas novas
oferecem maior potencial de reter presas, o que
pode levar a uma maior disponibilidade de
alimento e maior facilidade de manipulação.

Evidência
Magnitude

1
1

Versão intermediária
Sentença
(M16)Essa forma de estimar a disponibilidade
de recursos é confiável, pois após as aranhas
se alimentarem o exoesqueleto das presas se
mantém sobre a folha (Turner, 1979).
(D1)Minha primeira hipótese foi corroborada,
pois as folhas novas de Clidemia capitellata
retêm mais presas de Peucetia flava. (D3)A
segunda hipótese também foi corroborada,
pois os indivíduos de P. flava foram
encontrados quatro vezes mais em folhas
novas do que em folhas velhas. (D4)Sendo
assim, tenho evidências de que P. flava prefere
forragear nas folhas novas de Clidemia
capitellata. (D24)P. flava preferem folhas
novas de Clidemia capitellata, as quais
possuem maior densidade de tricomas, retêm
mais alimento e podem facilitar a manipulação
das presas.

(D1)Minha primeira hipótese foi corroborada,
pois as folhas novas de Clidemia capitellata
retêm mais presas de Peucetia flava. (D2)As
folhas novas possuem mais carcaças presas
nos tricomas e menos artrópodes se movendo
sobre a folha. (D3)A segunda hipótese também
foi corroborada, pois os indivíduos de P. flava
foram encontrados quatro vezes mais em
folhas novas do que em folhas velhas.

Índice
Justifica a
previsão

1

Explicação

2

Evidência
Magnitude

2
2

Versão final
Sentença
(M15)Essa forma de estimar a disponibilidade
de recursos é confiável, pois após as aranhas
se alimentarem o exoesqueleto das presas se
mantém sobre a folha (Turner, 1979).
(D1)Minha primeira hipótese foi corroborada,
pois as folhas novas de Clidemia capitellata
retêm mais presas de Peucetia flava. (D3)A
segunda hipótese também foi corroborada,
pois os indivíduos de P. flava foram
encontrados quatro vezes mais em folhas
novas do que em folhas velhas. (D4)Sendo
assim, tenho evidências de que P. flava prefere
forragear nas folhas novas de Clidemia
capitellata. (D21)Neste trabalho mostrei como
a preferência de sítio de forrageio por P. flava
varia entre folhas de diferentes idades em uma
mesma espécie de planta. (D22)Peucetia flava
preferem folhas novas de Clidemia capitellata,
as quais possuem maior densidade de
tricomas, retêm mais alimento e podem
facilitar a manipulação das presas.
(D1)Minha primeira hipótese foi corroborada,
pois as folhas novas de Clidemia capitellata
retêm mais presas de Peucetia flava. (D2)As
folhas novas possuem mais carcaças presas
nos tricomas e menos artrópodes se movendo
sobre a folha. (D3)A segunda hipótese também
foi corroborada, pois os indivíduos de P. flava
foram encontrados quatro vezes mais em
folhas novas do que em folhas velhas.

Índice
Justifica a
previsão

1

Explicação

2

Evidência
Magnitude

2
1

ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
0
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva:
Há pergunta nas três versões, com texto semelhante entre versões. Há hipótese nas três versões, com texto semelhante entre versões. Há suporte da hipótese nas versões inicial e intermediária, sendo mais completo na versão inicial
que nas demais versões. Ainda assim, o suporte da hipótese não foi considerado suficiente na versão inicial. Parte do texto indicado na versão inicial como suporte da hipótese passa a ser indicado como justificativa para a pergunta
nas versões intermediária e final. Há previsão nas três versões, mas uma das variáveis apresentada é teórica (“folhas novas e folhas velhas”). Há suporte da previsão nas versões intermediária e final, mas não foi considerada
suficiente, pois justifica apenas uma variável operacional. Há conclusão e suporte da conclusão nas três versões e não há Contra-argumento em nenhuma das versões. A Conclusão nas três versões indica que as hipóteses foram
corroboradas (parcialmente na versão inicial e totalmente nas versões seguintes) e depois indicam o fenômeno biológico. O suporte da conclusão foi considerado numérico nas três versões, seja por fazer referência a uma figura
(versão inicial) ou por indicar a magnitude do fenômeno (versões intermediária e final). Na versão inicial, parte do suporte da conclusão indica o fato de as hipóteses terem sido corroboradas.

Aluno 28
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I20)Assim, meu objetivo foi investigar o
efeito da salinidade em manguezais sobre a
infestação por galhas e o desempenho de
larvas galhadoras, utilizando como modelo
um cecidomiídeo parasita de Avicennia
schaueriana.
(I21)Minhas hipóteses são que, em um
mangue mais salino, I) a infestação por
galhas e II) o desempenho das larvas
galhadoras serão maiores do que em um
mangue menos salino.

Suporte da
Hipótese

Previsão

(M31)Para testar se a infestação foliar no
mangue salino foi maior do que no mangue
salobro, realizei um teste de significância
por permutação, no qual a estatística de
interesse é a diferença entre a infestação
foliar das duas áreas de mangue. (M35)Para
testar se a porcentagem de larvas
sobreviventes foi maior no mangue salino
do que no mangue salobro realizei um teste
de significância por permutação, no qual a
estatística de interesse é a diferença entre a
porcentagem de larvas sobreviventes nas
duas áreas de mangue. (M39)Para testar se
a maior quantidade de galhas na folha reduz
a sobrevivência das larvas, realizei um teste
de significância por permutação, no qual a
estatística de interesse é a diferença entre a
porcentagem de larvas sobreviventes nas
duas categorias de quantidade de galhas,
descontando o efeito do ambiente.

Índice
Clareza
Especificidade

1
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

0

Variável
operacional

1

2
2

Versão intermediária
Sentença
(I19)Assim, meu objetivo foi investigar o efeito
da qualidade do ambiente para a planta
hospedeira sobre a infestação por galhas e o
desempenho de larvas galhadoras, utilizando
como modelo um cecidomiídeo parasita de
Avicennia schaueriana Stapf & Leechm.
(Avicenniaceae).
(I20)Considerando que a qualidade nutricional
das folhas de A. schaueriana é potencialmente
maior em ambientes mais salinos, minhas
hipóteses são que: I) em um mangue mais
salino, a infestação por galhas será maior do que
em mangues menos salinos, e que II) o
desempenho das larvas galhadoras será melhor
em condições de baixa competição em um
mangue mais salino e pior em condições de alta
competição em um mangue menos salino.
(I20)Considerando que a qualidade nutricional
das folhas de A. schaueriana é potencialmente
maior em ambientes mais salinos, minhas
hipóteses são que: I) em um mangue mais
salino, a infestação por galhas será maior do que
em mangues menos salinos, e que II) o
desempenho das larvas galhadoras será melhor
em condições de baixa competição em um
mangue mais salino e pior em condições de alta
competição em um mangue menos salino.
(M32)Para testar se a porcentagem de folhas
infestadas por indivíduo no mangue salino foi
maior do que no mangue salobro, realizei um
teste de significância por permutação, no qual a
estatística de interesse foi a diferença entre a
porcentagem média de folhas infestadas por
indivíduo nas duas áreas de mangue. (M35)Para
testar se a infestação foliar média no mangue
salino foi maior do que no mangue salobro,
realizei um teste de significância por
permutação, no qual a estatística de interesse foi
a diferença entre a infestação foliar média das
duas áreas de mangue. (M38)Para testar se a
porcentagem de larvas sobreviventes será maior
em condições de baixa competição em um
mangue mais salino e menor em condições de
alta competição em um mangue menos salino,
realizei um teste de significância por
permutação análogo à análise de variância, no
qual a estatística de interesse era a razão entre a
variância entre categorias de ocorrência da galha
sobre a variância dentro de cada categoria.

Índice
Clareza
Especificidade

1
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

1

Variável
operacional

1

2
2

Versão final
Sentença
(I19)Assim, meu objetivo foi investigar o efeito
da qualidade do ambiente para a planta
hospedeira sobre a infestação por galhas e o
desempenho de larvas galhadoras, utilizando
como modelo um cecidomiídeo parasita de
Avicennia schaueriana Stapf & Leechm.
(Avicenniaceae).
(I20)Considerando que a qualidade nutricional
das folhas de A. schaueriana é potencialmente
maior em ambientes mais salinos, minhas
hipóteses são que: I) em um mangue mais
salino, a infestação por galhas será maior do que
em mangues menos salinos, e que II) o
desempenho das larvas galhadoras será melhor
em condições de baixa competição em um
mangue mais salino e pior em condições de alta
competição em um mangue menos salino.
(I20)Considerando que a qualidade nutricional
das folhas de A. schaueriana é potencialmente
maior em ambientes mais salinos, minhas
hipóteses são que: I) em um mangue mais
salino, a infestação por galhas será maior do que
em mangues menos salinos, e que II) o
desempenho das larvas galhadoras será melhor
em condições de baixa competição em um
mangue mais salino e pior em condições de alta
competição em um mangue menos salino.
(M32)Para testar se a porcentagem de folhas
infestadas por indivíduo no mangue salino foi
maior do que no mangue salobro, realizei um
teste de significância por permutação, no qual a
estatística de interesse foi a diferença entre a
porcentagem média de folhas infestadas por
indivíduo nas duas áreas de mangue. (M35)Para
testar se a infestação foliar média no mangue
salino foi maior do que no mangue salobro,
realizei um teste de significância por
permutação, no qual a estatística de interesse foi
a diferença entre a infestação foliar média das
duas áreas de mangue. (M38)Para testar se a
porcentagem de larvas sobreviventes será maior
em condições de baixa competição em um
mangue mais salino e menor em condições de
alta competição em um mangue menos salino,
realizei um teste de significância por
permutação análogo à análise de variância, no
qual a estatística de interesse era a razão entre a
variância entre categorias de ocorrência da galha
sobre a variância dentro de cada categoria.

Índice
Clareza
Especificidade

1
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

1

Variável
operacional

1

2
2

Versão inicial
Elemento
Suporte da
Previsão
Conclusão

Sentença

Suporte da
Conclusão

(D2)No entanto, não encontrei evidências
de que a infestação por galhas e o
desempenho das larvas de um cecidomiídeo
galhador de A. schaueriana é maior em uma
área de mangue mais salina em comparação
a uma área menos salina.

No entanto, não encontrei evidências de
que a infestação por galhas e o desempenho
das larvas de um cecidomiídeo galhador de
A. schaueriana é maior em uma área de
mangue mais salina em comparação a uma
área menos salina. A resposta das plantas à
qualidade do ambiente parece não
influenciar a infestação por galhas e o
desempenho das larvas galhadoras.

Versão intermediária
Índice
Justifica a
previsão
Explicação

Evidência
Magnitude

Sentença
0
2

1
2

No entanto, não encontrei evidências de que a
infestação por galhas e o desempenho das larvas
de um cecidomiídeo galhador de A. schaueriana
seja maior em um ambiente mais favorável para
a planta hospedeira em comparação a um
ambiente menos favorável, nem que a
competição por recursos influencie o
desempenho das larvas. Condições ambientais
mais estressantes para as plantas e a competição
por recursos parecem não influenciar a
infestação por galhas e o desempenho das larvas
galhadoras.
(D2)No entanto, não encontrei evidências de
que a infestação por galhas e o desempenho das
larvas de um cecidomiídeo galhador de A.
schaueriana seja maior em um ambiente mais
favorável para a planta hospedeira em
comparação a um ambiente menos favorável,
nem que a competição por recursos influencie o
desempenho das larvas.

Versão final
Índice
Justifica a
previsão
Explicação

Evidência
Magnitude

Sentença
0
2

1
2

No entanto, não encontrei evidências de que a
infestação por galhas e o desempenho das larvas
de um cecidomiídeo galhador de A. schaueriana
seja maior em um ambiente mais favorável para
a planta hospedeira em comparação a um
ambiente menos favorável, nem que a
competição por recursos influencie o
desempenho das larvas. Condições ambientais
mais estressantes para as plantas e a competição
por recursos parecem não influenciar a
infestação por galhas e o desempenho das larvas
galhadoras.
(D2)No entanto, não encontrei evidências de
que a infestação por galhas e o desempenho das
larvas de um cecidomiídeo galhador de A.
schaueriana seja maior em um ambiente mais
favorável para a planta hospedeira em
comparação a um ambiente menos favorável,
nem que a competição por recursos influencie o
desempenho das larvas.

Índice
Justifica a
previsão
Explicação

Evidência
Magnitude

0
2

1
2

ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
0
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva:
Há pergunta nas três versões. Da versão inicial para as demais, um dos termos usados é modificado (“salinidade”; “Qualidade”), tornando a pergunta mais teórica. Em todas as versões o texto da pergunta é pouco claro (“o efeito de A
para B sobre C”). Há hipótese nas três versões. Nas versões intermediária e final, o texto da hipótese é mais detalhado. Há suporte da hipótese nas versões intermediária e final, mas não foi considerado suficiente. Há previsão nas três
versões, mas parte das variáveis usadas são teóricas (“infestação foliar”; “infestação foliar média”). Não há suporte da previsão em nenhuma versão. A conclusão nas três versões foca o fenômeno biológico, enquanto que o suporte da
conclusão nas três versões é apenas uma referencia a todo o conjunto de resultados. Não há Contra-argumentos.

Aluno 29
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I14)Dado que indivíduos protegidos por
um parceiro mutualista geralmente
possuem outros mecanismos de defesa
(Edmunds, 1974), o objetivo deste
trabalho foi avaliar se a menor proteção
oferecida por formigas em embaúbas
brancas pode ser compensada por um
maior investimento em defesas
mecânicas, como a esclerificação foliar.

(I15)Minha hipótese é a de que embaúbas
brancas investem mais em esclerificação
foliar que as embaúbas vermelhas.

Suporte da
Hipótese

Previsão

Suporte da
Previsão
Conclusão

(M16)Minha previsão foi que o peso
médio necessário para romper as folhas de
embaúbas brancas seria maior que o peso
médio necessário para romper as folhas de
embaúbas vermelhas.
(D1)Constatei que a esclerificação foliar
em embaúbas brancas é de fato maior que
em embaúbas vermelhas, o que corrobora
minha hipótese.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

0

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

2
2

2

Versão intermediária
Sentença
(I13)Dado que indivíduos protegidos por um parceiro
mutualista geralmente possuem outros mecanismos de
defesa (Edmunds, 1974) e que as embaúbas brancas se
beneficiam menos da proteção por formigas que
embaúbas vermelhas, o objetivo deste trabalho foi
avaliar se a menor proteção oferecida por formigas em
embaúbas brancas pode ser compensada por uma maior
esclerificação foliar, um mecanismo de defesa
mecânica que confere maior dureza à folha (Coley &
Barone, 1996). (M14)Para avaliar se haveria diferença
entre a esclerificação foliar de cada uma das espécies
de embaúbas, calculei a diferença entre as médias dos
pesos necessários para romper as folhas das duas
espécies.
(I14)Minha hipótese é a de que embaúbas brancas
investem mais em esclerificação foliar que embaúbas
vermelhas.

(M18)Minha previsão foi que o peso médio necessário
para romper as folhas de embaúbas brancas seria maior
que o peso médio necessário para romper as folhas de
embaúbas vermelhas.

(D1)Constatei que a esclerificação foliar em embaúbas
brancas é de fato maior que em embaúbas vermelhas, o
que corrobora minha hipótese.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

0

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

2
2

2

Versão final
Sentença
(I16)O objetivo deste trabalho foi
investigar se embaúbas brancas
apresentam maior esclerificação foliar em
relação às embaúbas vermelhas.
(M16)Para avaliar se haveria diferença de
esclerificação foliar entre as espécies de
embaúbas, calculei a diferença entre as
médias dos pesos necessários para romper
as folhas das duas espécies.

(I17)Dado que indivíduos protegidos por
um parceiro mutualista geralmente
possuem outros mecanismos de defesa
(Edmunds, 1974) e que as embaúbas
brancas se beneficiam menos da proteção
por formigas que embaúbas vermelhas,
minha hipótese é que embaúbas brancas
investem mais em esclerificação foliar
que embaúbas vermelhas.
Dado que indivíduos protegidos por um
parceiro mutualista geralmente possuem
outros mecanismos de defesa (Edmunds,
1974) e que as embaúbas brancas se
beneficiam menos da proteção por
formigas que embaúbas vermelhas, minha
hipótese é que embaúbas brancas
investem mais em esclerificação foliar
que embaúbas vermelhas.
(M20)Minha previsão foi que o peso
médio necessário para romper as folhas de
embaúbas brancas seria maior que o peso
médio necessário para romper as folhas de
embaúbas vermelhas.
(D1)Constatei que a esclerificação foliar
em embaúbas brancas é maior que em
embaúbas vermelhas, o que corrobora
minha hipótese.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

2
2

2

Elemento
Suporte da
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(D1)Constatei que a esclerificação foliar
em embaúbas brancas é de fato maior que
em embaúbas vermelhas, o que corrobora
minha hipótese.

Índice
Evidência
Magnitude

2
2

Versão intermediária
Sentença
(D1)Constatei que a esclerificação foliar em embaúbas
brancas é de fato maior que em embaúbas vermelhas, o
que corrobora minha hipótese.

Índice
Evidência
Magnitude

2
2

Versão final
Sentença
(D1)Constatei que a esclerificação foliar
em embaúbas brancas é maior que em
embaúbas vermelhas, o que corrobora
minha hipótese.

Índice
Evidência
Magnitude

ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva:
Há pergunta nas três versões. Nas versões inicial e intermediária o texto é igual e na versão final o texto é mais direto e tem redação muito similar à hipótese. Ha hipótese nas três versões e o texto é semelhante nas três versões,
porém, na versão final a hipótese é uma reafirmação da pergunta, poderia ser substituída por sim ou não. Há suporte da hipótese apenas na versão final. Nas vesoes anteriores o mesmo texto é indicado como justificativa para a
pergunta. Há previsão nas três versões e o texto é igual nas versões, com variáveis operacionais. Não há suporte da previsão em nenhuma versão. A conclusão nas três versões indica que a hipótese foi corroborada e não retoma o
fenômeno. O suporte da conclusão é uma síntese dos resultados. Não há Contra-argumento.

2
2
0

Aluno 30
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I16)O objetivo deste trabalho é responder a
pergunta: como o estresse hídrico afeta a o
investimento em defesas contra dessecação no
costão rochoso?

(I17)Utilizando a espécie de anêmona A. krebsi
como modelo, minha hipótese é que indivíduos sob
maior estresse hídrico investirão mais em defesas
contra dessecação do que indivíduos sob menor
estresse hídrico no costão rochoso.

Suporte da
Hipótese

Previsão

Suporte da
Previsão
Conclusão

(M29)Assim, minha previsão é que de maneira
geral, anêmonas na borda de agrupamentos terão
mais área de concha em função de seu tamanho que
anêmonas no centro de agrupamentos. (M30)Para
verificar se a área dos fragmentos de concha era
maior para as anêmonas em áreas de borda
comparei os interceptos e as inclinações das retas
de regressão entre área do disco oral e área das
conchas para os indivíduos da borda e os
indivíduos do centro.
(D2)Dessa forma, os indivíduos de A. krebsi
sujeitos a maior estresse hídrico investem mais em
defesa contra dessecação diminuindo a área exposta
da superfície do corpo ao aumentar a área das
conchas aderidas em suas verrucae. (D14)Há maior
área de cobertura por conchas nos indivíduos da
borda dos agrupamentos, o que está relacionado a
uma maior condição de estresse hídrico a qual estão
sujeitos esses indivíduos.

Índice
Clareza
Especificidade

2
1

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

0

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

2
2

2

Versão intermediária
Sentença
(I23)O objetivo deste trabalho foi responder a
pergunta: como o risco de dessecação influencia o
investimento em defesas contra dessecação por
indivíduos da anêmona Anthopleura krebsi?

(I24)Minha hipótese é que indivíduos em posições de
maior risco de dessecação em agrupamentos investirão
mais em defesas contra dessecação do que indivíduos
em posições mais favorecidas.

(M31)Assim, minha previsão é que independente da
região na zona mesolitoral, anêmonas na borda de
agrupamentos terão maior área de concha em função
de seu tamanho que anêmonas no centro de
agrupamentos. (M32)Para testar se a área dos
fragmentos de concha era maior para as anêmonas em
áreas de borda comparei os interceptos e as
inclinações das retas de regressão entre área do disco
oral e área das conchas para indivíduos da borda e do
centro.
(D2)Essa diferença entre indivíduos da borda e do
centro está possivelmente associada ao maior risco de
dessecação a qual devem estar sujeitos os indivíduos
da borda de agrupamentos. (D19)O aumento na área
da conchas em indivíduos da borda de agregações de
A. krebsi parece estar relacionado principalmente com
o risco de dessecação, entretanto outros estudos
relacionados ao risco de predação e à camuflagem
podem ser feitos para compreender melhor os fatores
que podem determinar a história de vida dessas
anêmonas.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

0

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

2
2

2

Versão final
Sentença
(I19)O objetivo deste trabalho foi
responder a pergunta: como a
posição dos indivíduos dentro de
agrupamentos da anêmona
Anthopleura krebsi influencia seu
investimento em defesas contra
dessecação?
(I20)Minha hipótese é que
indivíduos na borda dos
agrupamentos, que possivelmente
enfrentam maior risco de
dessecação, investirão mais em
defesas contra dessecação do que
indivíduos em posições mais
favorecidas no centro dos
agrupamentos.
(I20)Minha hipótese é que
indivíduos na borda dos
agrupamentos, que possivelmente
enfrentam maior risco de
dessecação, investirão mais em
defesas contra dessecação do que
indivíduos em posições mais
favorecidas no centro dos
agrupamentos.
(M31)Com base nesse resultado,
juntei as poças de maré de ambas
as regiões para testar a previsão
de que indivíduos na borda dos
agrupamentos teriam maior área
de concha em função de seu
tamanho do que indivíduos no
centro dos agrupamentos

(D2)Essa diferença entre
indivíduos da borda e do centro
está possivelmente associada ao
maior risco de dessecação ao qual
devem estar sujeitos os
indivíduos da borda dos
agrupamentos.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

1

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

2
2

2

Elemento
Suporte da
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(D1)A área das conchas aderidas às anêmonas é
maior para indivíduos de diferentes tamanho que
estão na borda dos agrupamentos.

Índice
Evidência
Magnitude

2
2

Versão intermediária
Sentença
(D1)A área das conchas aderidas às anêmonas da
borda é maior do que para indivíduos do centro dos
agrupamentos.

Índice
Evidência
Magnitude

2
2

Versão final
Sentença
(D1)A área das conchas aderidas
aos indivíduos de A. krebsi na
borda dos agrupamentos foi
maior do a dos indivíduos do
centro.

Índice
Evidência
Magnitude

1
2

ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
0
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva:
Há pergunta nas três versões, mas o texto difere substancialmente entre as versões. A pergunta da versão inicial foi considerada inespecífica, pois o modelo de estudo já havia sido apresentado e a pergunta não envolveu o modelo de
estudo. Na versão intermediária o modelo de estudo é indicado e uma das variáveis é modificada, aumentando a clareza da pergunta (“risco de dessecação”). Na versão final o texto da pergunta muda novamente, mas torna a pergunta
mais operacional (“posição do indivíduo no agregado”). Há hipótese nas três versões de forma plausível com a pergunta, o que acarretou no uso de variáveis operacionais na versão final (“indivíduos na borda do agrupamento”). Há
suporte da hipótese apenas na versão final, considerado suficiente. Há previsão nas três versões, com uso de variáveis operacionais nas versões, mas não há suporte da previsão em nenhuma versão. Há conclusão e suporte da
conclusão nas três versões. Em todas as versões o aluno indicou o fenômeno como conclusão e indicou evidências pontuais para sustentar as afirmações. Não há Contra-argumento.

Aluno 31
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I29)Dado que (1) as plantas competem por
recursos limitantes e possuem estratégias para
aumentar seu desempenho, (2) a incorporação
de biomassa é um bom proxy da habilidade
competitiva de uma planta, (3) as fases
iniciais do desenvolvimento são as mais
sensíveis aos efeitos da competição e da
denso-dependência, o objetivo deste trabalho
é responder à pergunta: Como a presença de
competidores coespecíficos interfere no
desenvolvimento inicial de uma planta que
possui reserva de nutrientes?

(I30)Testei a hipótese de que Indivíduos
agregados a coespecíficos terão menor
desenvolvimento do que indivíduos isolados
em relação ao consumo da reserva de
nutrientes.

Suporte da
Hipótese

Previsão

Suporte da
Previsão

(I31)Previ que, para uma determinada taxa de
consumo da reserva de nutrientes da semente,
indivíduos próximos à coespecíficos terão
menor incorporação de biomassa do que
indivíduos isolados.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

0

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão

0

2
2

Versão intermediária
Sentença
(I22)Dado que (1) as plantas competem por
recursos limitantes e possuem estratégias para
lidar com a competição, (Tilman, 1984; Turner,
2001) (2) as fases iniciais do desenvolvimento
são as mais sensíveis aos efeitos da competição
e da denso-dependência (Janzen, 1970; Connel,
1971; Burslen et al., 2005) e (3) plantas sob
maior competição terão maior dificuldade de
obter nutrientes do solo e usarão os recursos
disponíveis na semente mais rapidamente, o
objetivo deste trabalho é responder à pergunta:
Como a presença de competidores coespecíficos
interfere no desenvolvimento de uma plântula
que possui reserva de nutrientes em sua
semente?
(I23)Testei a hipótese de que indivíduos
próximos a coespecíficos, submetidos à
competição mais intensa, terão menor
desenvolvimento do que indivíduos isolados
quando considerado o consumo da reserva de
nutrientes de suas sementes.
(I23)Testei a hipótese de que indivíduos
próximos a coespecíficos, submetidos à
competição mais intensa, terão menor
desenvolvimento do que indivíduos isolados
quando considerado o consumo da reserva de
nutrientes de suas sementes.
(M22)Para avaliar a previsão de que o aumento
da biomassa em relação ao consumo dos
recursos da semente é proporcionalmente menor
em indivíduos agregados, observei a diferença
na inclinação das retas.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão

0

2
2

Versão final
Sentença
(I20)Dado que (1) as plantas competem por
recursos limitantes e possuem estratégias para
lidar com a competição, (Tilman, 1984;
Turner, 2001) (2) as fases iniciais do
desenvolvimento são as mais sensíveis aos
efeitos da competição e da denso-dependência
(Burslen et al., 2005) e (3) plantas sob maior
competição terão maior dificuldade de se
estabelecer e consumirão os recursos
disponíveis na semente mais rapidamente, o
objetivo deste trabalho é responder à
pergunta: como a presença de competidores
coespecíficos interfere no desenvolvimento de
uma plântula que possui reserva de nutrientes
em sua semente?
(I21)Testei a hipótese de que indivíduos
próximos a coespecíficos, por estarem
submetidos à competição mais intensa, terão
menor desenvolvimento do que indivíduos
isolados quando considerado o consumo da
reserva de nutrientes de suas sementes.
(I21)Testei a hipótese de que indivíduos
próximos a coespecíficos, por estarem
submetidos à competição mais intensa, terão
menor desenvolvimento do que indivíduos
isolados quando considerado o consumo da
reserva de nutrientes de suas sementes.
(M21)Para avaliar se a incorporação de
biomassa em relação ao consumo da reserva
de nutrientes da semente é diferente entre
indivíduos agregados e isolados, realizei uma
análise de covariância. (M22)Para avaliar a
previsão de que o aumento da biomassa em
relação ao consumo dos recursos da semente
incrementaria mais rapidamente nos
indivíduos isolados do que nos agregados,
observei a diferença na inclinação das retas
das regressões entre porcentagem consumida
da semente e biomassa total para plântulas
agregadas ou isoladas. (M23)Para avaliar se,
para uma determinada taxa de consumo da
reserva de nutrientes da semente, indivíduos
isolados terão maior biomassa do que
indivíduos agregados, observei a diferença no
intercepto das retas.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão

0

2
2

Elemento
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(D3)Assim, o efeito prejudicial da densodependência é marcante e influencia no
sucesso do recrutamento de novas árvores.
(D9)Assim, plântulas agregadas que alocam
os recursos de maneira estratégica,
possivelmente em raízes, terão maiores
chances de sobreviver quando os recursos da
semente acabarem.

(D1)Os resultados corroboraram minha
hipótese de que haveria maior incorporação de
biomassa em plântulas que estivessem mais
distantes de coespecíficos, dado o consumo
dos recursos disponíveis na semente. (D2)De
maneira similar, plântulas que compartilham o
entorno imediato com coespecíficos
incorporaram menos biomassa dada uma taxa
de consumo dos recursos disponíveis.
(D7)Entretanto, a capacidade de produzir
sementes com reservas de nutrientes não
parece sobrepujar o efeito da densodependência.

Índice
Explicação

2

Evidência
Magnitude

1
2

Versão intermediária
Sentença
(D3)Sendo assim, os resultados corroboraram
minha hipótese de que plântulas que
compartilham o entorno imediato com
coespecíficos incorporariam menos biomassa
dada uma taxa de consumo dos recursos
disponíveis. (D28)Por fim, a capacidade de
produzir sementes com reservas de nutrientes
não parece sobrepujar o efeito da densodependência.

(D1)O desenvolvimento de plântulas de C.
brasiliense, representado pelo incremento de
biomassa seca por volume de recurso
consumido da semente, foi maior para as
plântulas que encontravam-se distantes de
coespecíficos. (D2)Logo, plântulas sob maior
intensidade de competição com intraespecíficos
utilizam mais rapidamente os recursos
disponíveis das sementes para atingir um
desenvolvimento similar do que as sob menor
competição. (D3)Sendo assim, os resultados
corroboraram minha hipótese de que plântulas
que compartilham o entorno imediato com
coespecíficos incorporariam menos biomassa
dada uma taxa de consumo dos recursos
disponíveis.

Índice
Explicação

2

Evidência
Magnitude

1
2

Versão final
Sentença
(D2)Logo, plântulas sob maior intensidade de
competição com intraespecíficos utilizam
mais rapidamente os recursos disponíveis das
sementes para atingir um desenvolvimento
similar do que as sob menor competição.
(D3)Sendo assim, os resultados corroboraram
minha hipótese de que plântulas que
compartilham o entorno imediato com
coespecíficos incorporariam menos biomassa
dada uma taxa de consumo dos recursos
disponíveis. (D4)Por fim, o efeito prejudicial
da competição intraespecífica e,
adicionalmente, da denso-dependência é
marcante e influencia o sucesso do
recrutamento de novas árvores de C.
brasiliense. (D30)Por fim, a capacidade de
produzir sementes com reservas de nutrientes
não parece compensar o efeito da densodependência. (D31)Logo, o recrutamento de
novas plântulas está intrinsicamente ligado à
densidade de coespecíficos e, ao que parece,
apenas plântulas que estão minimamente
distantes entre si conseguirão utilizar os
recursos disponíveis nas sementes para
investir em estruturas que contribuam para um
maior ganho de biomassa.
(D1)O desenvolvimento de plântulas de C.
brasiliense, representado pelo incremento de
biomassa seca por volume de recurso
consumido da semente, foi maior para as
plântulas que encontravam-se distantes de
coespecíficos. (D3)Sendo assim, os resultados
corroboraram minha hipótese de que plântulas
que compartilham o entorno imediato com
coespecíficos incorporariam menos biomassa
dada uma taxa de consumo dos recursos
disponíveis.

Índice
Explicação

2

Evidência
Magnitude

1
2

ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
0
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva:
Há pergunta nas três versões, com texto semelhante. Na versão intermediária o aluno insere um detalhe que aumenta a clareza da pergunta que é mantido na versão final. Há hipótese nas três versões. A variável teórica usada na
versão inicial foi agregação, enquanto que nas versões intermediária e final foi proximidade. Há suporte para a hipótese nas versões intermediária e final, mas em ambas as versões ele é insuficiente para sustentar a hipótese e foi
inserido sem ênfase no meio do texto da hipótese. Há previsão nas três versões e nas três versões o aluno usa variáveis teóricas (“proximidade”; “agregação”). Não há suporte da previsão em nenhuma das versões. Há conclusão nas
três versões e nas três versões o aluno indica o fato de ter corroborado a hipótese como sendo a conclusão do trabalho. Além disso, o texto é mais detalhado na versão final. Há suporte da conclusão nas três versões e nas três versões
o aluno indica todo o conjunto de resultados (“os resultados corroboram”), mesmo tendo afirmado pontualmente alguns dos resultados obtidos. Não há Contra-argumento em nenhuma versão.

Aluno 32
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I11)Diante disso, o objetivo deste trabalho foi
entender como as intensidades da facilitação e
competição diferem entre ambientes com baixa
disponibilidade de recursos e elevada
insolação e ambientes de alta disponibilidade
de recurso e baixa insolação.
(I10)Desse modo, espera-se encontrar maior
intensidade de facilitação e menor competição
em ambientes mais estressantes e menor
intensidade de facilitação e maior competição
em ambientes menos estressantes.

Suporte da
Hipótese

Previsão

Suporte da
Previsão
Conclusão

(M25)Esperava-se encontrar maior média das
proporções de indivíduos embaixo da copa do
que fora em ambiente de duna e menor
proporção de indivíduos embaixo da copa no
jundu.
(D1)Considerando um ambiente com gradiente
de stress, encontrei maior intensidade de
facilitação e menor competição em ambientes
mais estressantes e menor intensidade de
facilitação e maior competição em ambientes
menos estressantes, o que corresponde ao
padrão previsto pela Hipótese do Gradiente de
Stress (Bertness & Callaway, 1994). (D5)Este
trabalho corroborou a Hipótese de Gradientes
de Stress para o gradiente de restinga.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

0

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

2
2

2

Versão intermediária
Sentença
(I13)Em vista disso, o objetivo deste
trabalho foi entender o resultado do
balanço entre competição e facilitação
entre ambientes mais e menos estressantes.
(I12)Considerando, assim, a atuação
simultânea da facilitação e competição e os
efeitos contraditórios dessas interações; e
que o balanço facilitação-competição se
altera a depender da severidade do
ambiente, espero encontrar deslocamento
do balanço para a facilitação em ambientes
mais estressantes e deslocamento para a
competição em ambientes menos
estressantes.
(I12)Considerando, assim, a atuação
simultânea da facilitação e competição e os
efeitos contraditórios dessas interações; e
que o balanço facilitação-competição se
altera a depender da severidade do
ambiente, espero encontrar deslocamento
do balanço para a facilitação em ambientes
mais estressantes e deslocamento para a
competição em ambientes menos
estressantes.
(M30)Espero encontrar maior média das
proporções de indivíduos abaixo da copa
em ambiente de duna do que no jundu.

(D2)Este resultado corrobora o padrão
previsto pela Hipótese do Gradiente de
Estresse (Bertness & Callaway, 1994), o
qual previa maior intensidade da
facilitação e menor da competição em
ambientes mais estressantes.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

Versão final
Sentença
(I12)Em vista disso, o objetivo deste trabalho foi
entender o resultado do balanço entre competição
e facilitação utilizando um gradiente de estresse
luminoso e nutricional.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

(I11)Considerando a atuação simultânea de
interações de facilitação e competição e que o
balanço entre essas interações se altera a depender
da severidade do ambiente, espero encontrar
deslocamento do balanço para a facilitação em
ambientes mais estressantes e deslocamento para a
competição em ambientes menos estressantes.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

1

(I11)Considerando a atuação simultânea de
interações de facilitação e competição e que o
balanço entre essas interações se altera a depender
da severidade do ambiente, espero encontrar
deslocamento do balanço para a facilitação em
ambientes mais estressantes e deslocamento para a
competição em ambientes menos estressantes.

Justifica a
hipótese

1

Variável
operacional

2

(M25)Segundo a minha hipótese de trabalho,
esperava encontrar maior média das proporções de
indivíduos abaixo da copa de M. parvifolia em
ambiente de duna do que em ambiente de jundu.

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

Justifica a
previsão
Explicação

0

2
2

2

(D2)Esse resultado permite afirmar que, em um
gradiente de estresse duna-jundu, encontrei que o
saldo do balanço entre facilitação e competição
teve predomínio do efeito da facilitação em
ambientes mais estressantes e predomínio do
efeito da competição em ambientes menos
estressantes. (D3)Este resultado corrobora o
padrão previsto pela Hipótese do Gradiente de
Estresse (Bertness & Callaway, 1994), o qual
previa maior intensidade da facilitação e menor da
competição em ambientes mais estressantes.
(D24)Este trabalho demonstrou como o balanço
competição e facilitação varia em um gradiente de
estresse duna-jundu de restinga.

2
2

2

Elemento
Suporte da
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(D1)Considerando um ambiente com gradiente
de stress, encontrei maior intensidade de
facilitação e menor competição em ambientes
mais estressantes e menor intensidade de
facilitação e maior competição em ambientes
menos estressantes, o que corresponde ao
padrão previsto pela Hipótese do Gradiente de
Stress (Bertness & Callaway, 1994).

Índice
Evidência
Magnitude

2
2

Versão intermediária
Sentença
(D1)Considerando um ambiente com
gradiente de estresse, encontrei que o saldo
do balanço entre facilitação e competição
teve predomínio do efeito da facilitação
em ambientes mais estressantes e
predomínio do efeito da competição em
ambientes menos estressantes.

Índice
Evidência
Magnitude

2
2

Versão final
Sentença
(D1)Houve maior proporção de indivíduos
lenhosos abaixo de copas de M. parvifolia em
ambiente de duna do que no jundu.

Índice
Evidência
Magnitude

2
2

ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
0
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva:
Há pergunta nas três versões. Na versão inicial o texto é mais longo e mais específico enquanto que nas versões seguintes o texto é reduzido e mais amplo conceitualmente. Há hipótese nas três versões e o texto é coerente com o
texto da pergunta nas três versões, ganhando clareza nas versões intermediária e final devido à escolha de termos realizada. Há suporte da hipótese nas versões intermediária e final, mas as informações indicadas não sustentam a
hipótese. Há previsão nas três versões e nas três versões o aluno usa variáveis operacionais. Não há suporte de previsão em nenhuma versão analisada. Há conclusão e suporte de conclusão nas três versões. A informação indicada
como suporte da conclusão nas versões inicial e intermediária é usada como conclusão na versão final e a conclusão é substituída por uma síntese dos resultados. A conclusão na versão final fica mais coerente com o trabalho, pois é
na versão final que o aluno constrói uma afirmação em termos teóricos do fenômeno estudado na conclusão. Ainda assim, é dada ênfase a uma hipótese já conhecida na literatura, o que leva o leitor a entender que o trabalho é apenas
um caso particular da hipótese mencionada. Não há Contra-argumento em nenhuma das versões.

Aluno 33
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Suporte da
Hipótese

Previsão

Suporte da
Previsão
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(I18)Meu objetivo é responder como o
grau de especificidade de polinização em
P. glomerata e W. paludosa afetam o
padrão de modularidade nessas espécies.

(I21)Então, hipotetizei que P. glomerata
deve possuir um maior desacoplamento
entre as partes floral e vegetativa do que
W. paludosa
(I19)P. glomerata possui polinização
específica, enquanto W. paludosa é
polinizada por muitos grupos funcionais.
(I20)Sei que quanto maior a
especificidade de polinização, maior
deve ser a pressão seletiva sobre as
características florais, as quais estão
envolvidas diretamente na polinização, o
que pode levar ao desacoplamento entre
a flor e o restante da planta.
(M13)Minha expectativa é que a
correlação absoluta média entre
características florais e vegetativas seja
menor para P. glomerata que para W.
paludosa (i.e., a diferença entre as
médias será negativa).

(D4)É possível que haja desacoplamento
entre as partes floral e vegetativa em W.
paludosa.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade
Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

2
2
2

2

Versão intermediária
Sentença
(I28)Meu objetivo é responder como a
especificidade de polinização em uma
melastomatácea, com polinização específica, e
uma asterácea, com polinização generalista,
afetam o padrão de modularidade nessas
espécies. (D1)Meu objetivo com este trabalho
foi de investigar como a especificidade de
polinização em uma melastomatácea com
polinização específica e uma asterácea com
polinização generalista afetam o padrão de
modularidade nessas espécies.
(I29)Minha hipótese é que a melastomatácea
deve possuir um maior desacoplamento entre as
partes floral e vegetativa do que a asterácea.

(M17)Minha expectativa é que a correlação
absoluta média entre características florais e
vegetativas seja menor para P. glomerata que
para W. paludosa (i.e., a diferença entre as
médias será negativa), o que refletiria um maior
desacoplamento entre as partes floral e
vegetativa para a espécie com polinização mais
especializada.
(D2)A hipótese de que a melastomatácea possui
parte floral mais desacoplada da parte vegetativa
do que a asterácea não foi corroborada, pois a
correlação média entre as partes floral e
vegetativa da melastomatácea não foi menor do
que a média da asterácea. (D19)Concluo que o
padrão modular em asteráceas pode ser
acentuado, como resultado de aspectos
ontogenéticos que desacoplam a flor da parte
vegetativa.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade
Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

2
2
0

2

Versão final
Sentença
(I28)Meu objetivo é responder como a
especificidade de polinização em uma
melastomatácea, com polinização específica, e
uma asterácea, com polinização generalista,
influencia o padrão de modularidade nessas
espécies. (D1)Meu objetivo com este trabalho foi
de investigar como a especificidade de polinização
em uma melastomatácea com polinização
específica e uma asterácea com polinização
generalista afetam o padrão de modularidade
nessas espécies.
(I29)Minha hipótese é que a melastomatácea deve
possuir um maior desacoplamento entre as partes
floral e vegetativa do que a asterácea.

(M17)Minha expectativa é que a correlação
absoluta média entre características florais e
vegetativas seja menor para P. glomerata que para
W. paludosa (i.e., a diferença entre as médias será
negativa), o que refletiria um maior
desacoplamento entre as partes floral e vegetativa
para a espécie com polinização mais especializada.

(D2)A hipótese de que a melastomatácea possui
parte floral mais desacoplada da parte vegetativa
do que a asterácea não foi corroborada, pois a
correlação média entre as partes floral e vegetativa
da melastomatácea foi semelhante à média da
asterácea. (D6)Por outro lado, os resultados podem
ser explicados em um cenário em que ambas as
espécies são similarmente desacopladas.
(D20)Concluo que existem casos em que plantas
generalistas podem ter padrão modular, com
desacoplamento das partes floral e vegetativa.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade
Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

2
2
0

2

Elemento
Suporte da
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(D1)A hipótese de que P. glomerata
possui parte floral mais desacopladas da
parte vegetativa do que W. paludosa não
foi corroborada.

Índice
Evidência
Magnitude

2
2

Versão intermediária
Sentença
(D2)A hipótese de que a melastomatácea possui
parte floral mais desacoplada da parte vegetativa
do que a asterácea não foi corroborada, pois a
correlação média entre as partes floral e
vegetativa da melastomatácea não foi menor do
que a média da asterácea.

Índice
Evidência
Magnitude

1
2

Versão final
Sentença
(D2)A hipótese de que a melastomatácea possui
parte floral mais desacoplada da parte vegetativa
do que a asterácea não foi corroborada, pois a
correlação média entre as partes floral e vegetativa
da melastomatácea foi semelhante à média da
asterácea.

Índice
Evidência
Magnitude

ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva:
Há pergunta de pesquisa nas três versões, sendo que o texto se torna mais amplo nas versões intermediária e final (característica das espécies estudadas ou invés do nome da espécie). Há hipótese nas três versões com texto
praticamente semelhante, mantendo coerência com a forma de apresentação das espécies na pergunta. Há suporte da hipótese apenas na versão inicial. Há previsão nas três versões com redação igual nas versões. Nas versões
intermediária e final após a previsão, o aluno reafirma a hipótese. Não há suporte da previsão em nenhuma das versões. Há conclusão nas três versões e em todas as versões a informação sobre não corroborar a hipótese é indicada
como conclusão. Nas versões intermediária e final o aluno indica mais afirmações para além de não ter corroborado a hipótese. Há suporte da conclusão apenas nas versões intermediária e final e não há Contra-argumento em
nenhuma das versões.

2
2

0

Aluno 34
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Versão inicial
Sentença
(I20)Portanto, neste estudo investiguei
como as taxas de forrageamento de
gerrídeos podem ser influenciadas pela
presença de um predador.

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

1

Suporte da
Hipótese

Justifica a
hipótese

Previsão
Suporte da
Previsão
Conclusão

Suporte da
Conclusão

(I21)Espero que as taxas sejam menores
na presença de predadores.

Índice
Clareza
Especificidade

(D1)Tanto a soma das frequências das
aproximações de presas foi menor,
como o tempo médio de aproximação
das presas foi maior para gerrídeos do
tratamento "Predação" quando
comparados aos do tratamento
"Controle", indicando que as taxas de
forrageamento de gerrídeos são
influenciados pela presença de
predadores.
(D1)Tanto a soma das frequências das
aproximações de presas foi menor,
como o tempo médio de aproximação
das presas foi maior para gerrídeos do
tratamento "Predação" quando
comparados aos do tratamento
"Controle", indicando que as taxas de
forrageamento de gerrídeos são
influenciados pela presença de
predadores.

Versão intermediária
Sentença
(I18)Portanto, neste estudo investiguei como o risco
de predação pode influenciar a eficiência de
forrageamento de gerrídeos.

2
2

Versão final
Sentença
(I14)Neste estudo, portanto, investiguei
como o risco de predação pode influenciar a
eficiência de forrageamento de gerrídeos.
(D1)Neste estudo, investiguei como
indivíduos de uma espécie não identificada
de gerrídeo respondem ao risco de predação
e corroborei a hipótese de que indivíduos
sob risco de predação têm menor eficiência
de forrageamento.
(I15)Minha hipótese é que indivíduos sob
risco de predação tenham menor eficiência
de forrageamento, pois a fuga do predador
comprometeria não apenas a detecção da
presa, mas também sua captura.
(I15)Minha hipótese é que indivíduos sob
risco de predação tenham menor eficiência
de forrageamento, pois a fuga do predador
comprometeria não apenas a detecção da
presa, mas também sua captura.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

0

Justifica a
hipótese

0

Variável
operacional
Justifica a
previsão
Explicação

0

0

2

(D1)Através de comparações de indivíduos de uma
espécie não identificada de gerrídeos em dois grupos
experimentais corroborei a hipótese de que indivíduos
sob risco de predação apresentem menor eficiência de
forrageamento do que indivíduos sem risco de
predação. (D23)Diante disso, fica claro que o risco de
predação afeta consideravelmente a eficiência de
forrageamento de gerrídeos, e consequentemente sua
aptidão.

Variável
operacional
Justifica a
previsão
Explicação

2

(D1)Neste estudo, investiguei como
indivíduos de uma espécie não identificada
de gerrídeo respondem ao risco de predação
e corroborei a hipótese de que indivíduos
sob risco de predação têm menor eficiência
de forrageamento.

Evidência
Magnitude

2
1

(D2)Apesar de nem todos os indivíduos terem
apresentado eficiência máxima de forrageio na
ausência de risco de predação, a maioria desses
indivíduos diminuiu consideravelmente sua eficiência
de forrageio quando em situação de risco de predação.
(D3)Na presença de um predador os indivíduos não só
se aproximaram consideravelmente menos das presas,
mas quando o fizeram demoram quase três vezes mais
do que na ausência do predador.

Evidência
Magnitude

2
1

(D2)Apesar de nem todos os indivíduos
terem detectado a presa na ausência de risco
de predação, a maioria dos indivíduos se saiu
pior em detectar a presa quando em situação
de risco de predação. (D3)Na presença de
um predador, os indivíduos tiveram
dificuldade em detectar a presa e, quando o
fizeram, demoram quase três vezes mais do
que na ausência do predador.

1
2

(I19)Espero que indivíduos sob risco de predação
apresentem menor eficiência de forrageamento do que
indivíduos sem risco de predação.

Índice
Clareza
Especificidade

0

2
2

0

Índice
Clareza
Especificidade

1
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

1

Variável
operacional
Justifica a
previsão
Explicação

0

Evidência
Magnitude

2
1

2
2

0
2

ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
0
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva: Nas três versões há pergunta de pesquisa, com redação bastante similar. Da versão inicial para a intermediária há uma inversão na apresentação da pergunta (“A é influenciado por B”; “B influencia A”), além
disso, um dos fatores tem sua redação modificada, deixando a pergunta em termos teóricos (“taxa”; “eficiência”). Há hipótese nas três versões. Na versão inicial a hipótese é enigmática, pois explicita apenas uma das variáveis, além
disso, a variável indicada é operacional. Nas versões subsequentes a hipótese contém as duas variáveis envolvidas no teste e todas as informações são apresentadas em termos de variáveis teóricas. Há suporte da hipótese apenas na
versão final e o texto não é suficiente para sustentar a hipótese nem tem redação clara, pois apresenta pronomes possesivos que não permitem entender a que a sentença se refere. Não há previsão nem suporte da previsão em nenhuma
das versões. Há conclusão nas três versões, mas nas versões intermediária e final o fato de a hipótese ter sido corroborada é indicado como conclusão. No suporte para a conclusão, também presente nas três versões, as informações
remetem aos métodos (versão inicial) ou aos resultados (versões intermediária e final), por isso, foram considerados numéricos. Não há Contra-argumentos em nenhuma das versões analisadas.

Aluno 35
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Suporte da
Hipótese

Previsão

Suporte da
Previsão
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(I13)Assim, meu objetivo foi investigar como a posição
da semente na vagem e a competição entre sementes
influenciam a variação de tamanho das sementes nas
vagens de C. fairchildiana.

(I15)Supondo que o influxo de nutrientes recebido pela
vagem é via pecíolo, minha primeira hipótese foi que
quanto mais próximo a semente está do pecíolo, maior
ela será. (I16)Ademais, com a premissa de que quanto
mais sementes há em uma vagem menos recursos há por
semente, minha segunda hipótese foi que, quanto mais
sementes há em uma vagem, maior será a variação entre
o tamanho das sementes (evidência de competição).
(I14)Primeiramente, testei a premissa de que vagens não
recebem recursos proporcionalmente ao número de
sementes fertlizadas que contêm. (I15)Supondo que o
influxo de nutrientes recebido pela vagem é via pecíolo,
minha primeira hipótese foi que quanto mais próximo a
semente está do pecíolo, maior ela será. (I16)Ademais,
com a premissa de que quanto mais sementes há em uma
vagem menos recursos há por semente, minha segunda
hipótese foi que, quanto mais sementes há em uma
vagem, maior será a variação entre o tamanho das
sementes (evidência de competição).
(M10)Para testar a hipótese da alocação de recursos de
acordo com a posição da semente, realizei uma regressão
linear da área cumulativa de cada semente predita pela
posição da semente na vagem, em que eu esperava uma
relação hipoalométrica positiva (assíntota). (M11)Para a
hipótese de competição entre sementes de uma mesma
vagem, realizei uma regressão linear da variância da
proporção da área total de cada semente por vagem
predita pelo número de sementes fertilizadas em cada
vagem, em que eu esperava uma relação diretamente
proporcional.
(D1)Meus resultados mostraram que a posição da
semente não influencia no seu tamanho. (D2)Já a relação
entre o número de sementes fertilizadas por vagem e a
variância da área das sementes foi na verdade o oposto
do que hipotetizei, pois quanto maior o número de
sementes fertilizadas por vagem, menor a variância.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Versão intermediária
Sentença
Índice
(I18)Meu objetivo foi
Clareza
investigar como a escassez de
Especificidade
recursos influencia na
competição entre as sementes
de um mesmo fruto, usando
como modelo a fabácea Clitoria
fairchildiana.
(I19)Minha hipótese é que
Variável
quanto mais escassos são os
teórica
recursos por semente em uma
Plausibilidade
vagem, mais intensa é a
Testabilidade
competição entre as sementes.

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

1

Justifica a
hipótese

1

Justifica a
hipótese

0

Variável
operacional

1

Variável
operacional

0

Justifica a
previsão
Explicação

0

Justifica a
previsão
Explicação

0

2
2

2

(D1)Minha hipótese não foi
corroborada, pois a
discrepância entre tamanhos
das sementes, ou seja, a
competição entre as sementes
irmãs de uma mesma vagem
atinge seu ápice em vagens com
valores intermediários de
sementes fertilizadas.

2
2
2

2

Versão final
Sentença
(I18)Meu objetivo foi investigar como a escassez
de recursos influencia na competição entre as
sementes de um mesmo fruto, usando como
modelo a fabácea Clitoria fairchildiana.

(I19)Minha hipótese é que quanto mais escassos
são os recursos por semente em um fruto, maior é a
assimetria de tamanho entre as sementes irmãs, que
indicaria competição mais acirrada.

Na minha hipótese, quanto maior o coeficiente de
Gini para a área das sementes de uma vagem,
maior é a discrepância entre a área das sementes.

(D1)Em Clitoria falchidiana, apesar da massa por
semente diminuir quanto mais sementes a vagem
contém, a minha hipótese de que a escassez de
recursos gera assimetria de tamanho entre as
sementes foi refutada. (D2)Ademais, a posição da
semente na vagem não influencia o seu tamanho.
(D14)Apesar de vagens com muitas sementes
representarem um cenário de maior escassez de
recursos, não encontrei diferentes intensidades de
competição entre as sementes em vagens com
poucas e muitas sementes.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

0

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão
Explicação

0

2
2

2

Elemento
Suporte da
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(D1)Meus resultados mostraram que a posição da
semente não influencia no seu tamanho. (D2)Já a relação
entre o número de sementes fertilizadas por vagem e a
variância da área das sementes foi na verdade o oposto
do que hipotetizei, pois quanto maior o número de
sementes fertilizadas por vagem, menor a variância.

Índice
Evidência
Magnitude

1
2

Versão intermediária
Sentença
Índice
(D1)Minha hipótese não foi
Evidência
corroborada, pois a
Magnitude
discrepância entre tamanhos
das sementes, ou seja, a
competição entre as sementes
irmãs de uma mesma vagem
atinge seu ápice em vagens com
valores intermediários de
sementes fertilizadas.
Explicação
alternativa

2
2

Versão final
Sentença
(D1)Em Clitoria falchidiana, apesar da massa por
semente diminuir quanto mais sementes a vagem
contém, a minha hipótese de que a escassez de
recursos gera assimetria de tamanho entre as
sementes foi refutada.

Índice
Evidência
Magnitude

2
2

ContraExplicação
0
0
Explicação
0
argumento
alternativa
alternativa
Análise descritiva:
As três versões analisadas apresentam pergunta de Pesquisa, mas na versão inicial o texto contém variáveis operacionais. Este não é um critério da pergunta de pesquisa, logo, em todos as versões, a pergunta foi considerada
específica e clara. Há hipótese em todas as versões, sendo que na versão inicial a hipótese está em termos de variável operacional. Há suporte da hipótese apenas na versão inicial. Há Previsão nas versões inicial e final, mas em
ambos os casos o indicado na previsão é a descrição dos testes estatísticos ou do tratamento matemático dos dados, sem explicitar as variáveis envolvidas. Não há suporte para a previsão em nenhuma versão. As três versões
apresentam conclusão e suporte da conclusão e não apresentam Contra-argumento. A conclusão na versão inicial usa a variável operacional de forma coerente com a hipótese da versão e descreve o fenômeno, indicando que o
fenômeno é o oposto ao esperado pela hipótese. Nas versões seguintes, a informação de que a hipótese foi refutada se torna a conclusão e o fenômeno não é tratado. O suporte da conclusão na versão inicial se refere a todo o conjunto
de resultados, na versão intermediária retoma uma síntese dos resultados e na versão final indica que o fenômeno existe, mesmo que não em intensidade suficiente para corroborar a hipótese (“apesar da massa diminuir”). Não há
contra-argumentos em nenhuma das versões.

Aluno 36
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Suporte da
Hipótese

Previsão

Suporte da
Previsão

Versão inicial
Sentença
(I14)O objetivo deste trabalho é investigar
como a cobertura vegetal nas dunas influencia
o estabelecimento de D. ecastophyllum.
(R2)Como o intuito desse trabalho foi analisar
a facilitação da vegetação das dunas no
estabelecimento de D. ecastaphyllum esse
material proveniente de outra formação vegetal
trazida pelo mar foi considerado um artefato
que poderia causar um fator de confusão na
análise dos dados.
(I16)A minha hipótese é que quanto maior a
cobertura vegetal maior o sucesso de
estabelecimento de D. ecastophyllum na
vegetação de duna. (M14)Para testar a minha
hipótese de que quanto maior a cobertura
vegetal maior o sucesso de estabelecimento de
D. ecastophyllum na vegetação de duna, fiz um
teste de significância tendo como estatística de
interesse a variação da abundância de D.
ecastaphyllum para cada categoria de taxa de
cobertura.

(I15)Considerando que frutos de D.
ecastaphyllum são trazidos pelo mar, fiz o teste
de premissa de que a cobertura vegetal de
dunas retém os frutos de D. ecastaphyllum,
facilitando o seu estabelecimento. (M13)Logo
a premissa de que a cobertura vegetal de dunas
retém os frutos de D. ecastaphyllum,
facilitando o seu estabelecimento foi
confirmada.
(M17)Espero que haja diferença entre as
categorias com a abundância de D.
ecastaphyllum aumentando conforme as
categorias tenham cada vez maior taxa de
cobertura.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

Versão intermediária
Sentença
(I16)O objetivo deste trabalho é investigar
como a cobertura vegetal nas dunas influencia
o estabelecimento de D. ecastophyllum.
(D1)Neste trabalho investiguei como a
cobertura vegetal nas dunas influencia o
estabelecimento de D. ecastophyllum.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

(I18)A minha hipótese é que quanto maior a
cobertura vegetal maior o sucesso de
estabelecimento de plântulas de D.
ecastophyllum na vegetação de duna.
(M22)Para testar a minha hipótese de que
quanto maior a cobertura vegetal, maior o
sucesso de estabelecimento de D.
ecastophyllum na vegetação de duna, fiz um
teste de significância tendo como estatística
de interesse a variação da abundância de D.
ecastophyllum para cada categoria de taxa de
cobertura. (D2)A minha hipótese de que
quanto maior a cobertura vegetal maior o
sucesso de estabelecimento de D.
ecastophyllum na vegetação de duna não foi
corroborada.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

2

(I17)Dado que as dunas é um lugar com um
forte estresse, que lugares estressantes
possuem maior ocorrência de facilitação, e
que a cobertura vegetal retém os frutos de D.
ecastophyllum. (M21)Logo a premissa de que
a cobertura vegetal de dunas retém os frutos
de D. ecastaphyllum, facilitando o seu
estabelecimento foi confirmada.

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

1

(M26)Minha previsão é que haja diferença
entre as categorias com a abundância de D.
ecastophyllum aumentando conforme as
categorias tenham cada vez maior taxa de
cobertura.

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão

0

Justifica a
previsão

0

2
2

2
2

Versão final
Sentença
(I18)O objetivo deste trabalho é investigar
como a cobertura vegetal nas dunas influencia
o estabelecimento de plântulas de D.
ecastophyllum.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

(I19)Dado que a presença de plantas deve
facilitar o estabelecimento de outras em
ambientes com condições estressantes, é
plausível supor que a cobertura vegetal retém
os frutos de D. Ecastophyllum trazidos pela
água do mar. (I20)Neste estudo, investigamos
experimentalmente a premissa sobre a retenção
de sementes de D. Ecastophyllum pela
vegetação de dunas e a hipótese de que a
quantidade de cobertura vegetal favorece o
estabelecimento de plântulas de D.
Ecastophyllum. (M8)Fizemos um experimento
para testar a premissa de que a cobertura
vegetal de dunas retém os frutos de D.
ecastophyllum trazidos pela água do mar.
(M17)Para testar a hipótese de que quanto
maior a cobertura vegetal, maior o sucesso de
estabelecimento de D. ecastophyllum na
vegetação de duna, fiz um teste de
significância.
(I19)Dado que a presença de plantas deve
facilitar o estabelecimento de outras em
ambientes com condições estressantes, é
plausível supor que a cobertura vegetal retém
os frutos de D. Ecastophyllum trazidos pela
água do mar.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

1

(M22)Minha previsão é que haja diferença
entre as categorias, com a abundância de D.
ecastophyllum aumentando conforme as
categorias tenham cada vez maior porcentagem
de cobertura.

Variável
operacional

1

Justifica a
previsão

0

2
2

Elemento
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(D4)O padrão observado de poucas espécies
presentes em altas e baixas coberturas vegetais
indica que há processos diferentes
influenciando no estabelecimento das plântulas
de D. ecastaphyllum na vegetação de dunas.
(D7)Concluímos que a distribuição das
Dalbergia está em função da capacidade de
dispersão de sementes pelo mar e das
interações que elas tem com outras plantas
presentes no local, havendo competição em
lugares com uma maior cobertura vegetal e
faccilitação em lugares com coberturas
intermediárias
(D1)A minha hipótese de que quanto maior a
cobertura vegetal maior o sucesso de
estabelecimento de D. ecastophyllum na
vegetação de duna não foi corroborada.
(D2)No entanto foi observada uma tendência
para um aumento de plântulas de D.
ecastaphyllum quando há um valor
intermediário de cobertura vegetal. (D3)E
valores similares em situações que há pouca ou
muita cobertura vegetal nas dunas. (D4)O
padrão observado de poucas espécies presentes
em altas e baixas coberturas vegetais indica
que há processos diferentes influenciando no
estabelecimento das plântulas de D.
ecastaphyllum na vegetação de dunas.

Índice
Explicação

2

Evidência
Magnitude

2
2

Versão intermediária
Sentença
(D13)Concluímos que o sucesso no
estabelecimento das plântulas de D.
ecastophyllum ocorre em função dos filtros
ambientais relativos a disponibilidade de água
nesse ambiente.

(D2)A minha hipótese de que quanto maior a
cobertura vegetal maior o sucesso de
estabelecimento de D. ecastophyllum na
vegetação de duna não foi corroborada.
(D3)No entanto, foi observada padrão para um
aumento do estabelecimento de plântulas de
D. ecastophyllum quando há um valor
intermediário de cobertura vegetal. (D4)E
valores similares em situações que há pouca
ou muita cobertura vegetal nas dunas.

Índice
Explicação

1

Evidência
Magnitude

2
2

Versão final
Sentença
(D11)Em conclusão, ocorre a facilitação da
vegetação de dunas no estabelecimento de
plântulas de D. ecastophyllum.

(D1)A minha hipótese de que quanto maior a
cobertura vegetal maior o sucesso de
estabelecimento de D. ecastophyllum na
vegetação de duna não foi corroborada.
(D2)No entanto, é possível observar um padrão
para um aumento do estabelecimento de
plântulas de D. ecastophyllum quando há um
valor intermediário de cobertura vegetal.

Índice
Explicação

1

Evidência
Magnitude

2
2

ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
0
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva:
Todas as versões apresentam pergunta de pesquisa, mas a redação é mais sucinta ao longo das versões. Nas versões inicial e intermediária a pergunta é reafirmada em outras seções do texto. A hipótese é afirmada em mais de uma
seção nas três versões de forma semelhante. Na versão final, a hipótese é menos clara e o aluno indica teste de premissa como sendo teste da hipótese, o que gera perda de clareza do texto. Nas três versões o aluno indica suporte da
hipóteses, mas na versão final, o teste de premissa ganha status de hipótese, perdendo o lugar como suporte de hipótese, como havia sido usado nas versões iniciais. A previsão está presente nas três versões de forma semelhante e em
todas há o uso de variável teórica (abundância). Não há suporte da previsão em nenhuma versão. A Conclusão na versão inicial tem uma relação direta com as evidências coletadas no trabalho, enquanto que nas versões seguintes é
vaga e não está relacionada diretamente com os dados coletados. O suporte da conclusão nas três versões inclui a afirmação de não corroborar a hipótese seguida por uma afirmação que indica padrão, apesar de não ter sido
significativo. Apenas na versão inicial há menção direta a um resultado pontual como suporte da conclusão. Não há Contra-argumentos em nenhuma versão.

Aluno 37
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa

Hipótese

Suporte da
Hipótese
Previsão

Suporte da
Previsão
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(I8)Como as distâncias entre moitas
podem ser altas para visitantes como
insetos e as manchas podem variar em
atratividade (Begon, 2007), o objetivo
deste trabalho foi investigar como a
disponibilidade de flores influencia a
atração de visitantes florais.

(I9)Minha hipótese é que as moitas com
mais flores são mais atrativas para os
visitantes florais.

(M25)Como a atratividade da moita
depende da quantidade de flores
disponíveis, eu esperava que as
diferenças temporais das moitas
submetidas à redução de flores fossem
negativas e menores do que as
diferenças temporais das moitas
controle dentro do respectivo par,
resultando numa diferença negativa
(redução menos controle) das
diferenças temporais, em média.

(D2)Portanto, a redução da
disponibilidade de flores nas moitas não
diminui a sua atratividade. (D18)A
atratividade das moitas não é
influenciada pela redução da
disponibilidade de flores.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade
Justifica a
hipótese
Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

2
2
0
2

2

Versão intermediária
Sentença
(I16)Dado que os indivíduos buscam
manchas ricas em recursos para diminuir os
custos de se deslocar para manchas menores
(Dugatkin, 2004) e supondo que as
distâncias entre moitas podem ser altas para
visitantes como insetos e que as manchas
podem variar em atratividade de acordo com
a exibição floral (Rech et al., 2014), o
objetivo deste trabalho foi investigar como a
disponibilidade de flores influencia a atração
de visitantes florais.
(I17)Minha hipótese é que as moitas com
mais flores são mais atrativas para os
visitantes florais.

(M31)Como a atratividade da moita depende
da quantidade de flores disponíveis, eu
esperava que as diferenças temporais das
moitas submetidas à redução de flores (dtr)
fossem negativas e menores do que as
diferenças temporais das moitas controle
(dtc) dentro do respectivo par, resultando
num DT médio negativo.

(D3)Portanto, a redução da disponibilidade
de flores nas moitas não diminui a sua
atratividade. (D25)Conclui que a atratividade
das moitas não depende da disponibilidade
de flores, o que sugere que outros aspectos
podem explicar melhor as suas taxas de
visitação.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade
Justifica a
hipótese
Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

Versão final
Sentença
(I14)Supondo que as distâncias entre moitas podem ser
altas para visitantes como insetos e que as manchas
podem variar em atratividade de acordo com a exibição
floral (Rech et al., 2014), o objetivo deste trabalho foi
investigar como a disponibilidade de flores influencia a
atração de visitantes florais.

(I15)Minha hipótese é que as manchas com mais flores
são mais atrativas para os visitantes florais.

2
2
0
2

2

(M21)Eu esperava que as moitas do tratamento de
redução apresentassem valores negativos de dt,
indicando assim a queda do número de visitas totais
após a redução do número de flores. (M26)Como a
atratividade da moita depende da quantidade de flores
disponíveis, eu esperava que as diferenças temporais
das moitas submetidas à redução de flores (dt) fossem
negativas e menores do que as diferenças temporais das
moitas controle (dtc1) ) dentro de cada bloco.
(M27)Adicionalmente, eu esperava que o valor de dt,
que corresponde à minha estatística de interesse, fosse
negativo em consequência da queda de visitas nas
moitas cujos números de flores foram reduzidos em
relação aos controles.
Portanto, ao menos na escala de tempo aqui
considerada, a redução da disponibilidade de flores nas
moitas não diminui a sua atratividade. Dessa forma,
outros mecanismos devem contribuir para a
atratividade, mantendo a intensidade de visitação
observada em cada moita. Concluí que a atratividade
das moitas estudadas não depende da disponibilidade
de flores, o que sugere que outros mecanismos podem
explicar melhor as suas taxas de visitação.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade
Justifica a
hipótese
Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

2
2
0
2

2

Elemento
Suporte da
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(D1)Encontrei uma redução da
atratividade das moitas entre os dois
dias observados para os dois
tratamentos, mas não houve diferença
entre os tratamentos após a redução da
disponibilidade de flores. (D3)Os
resultados segurem que outros aspectos
da moita podem ser mais importantes
para a sua atratividade do que a
quantidade de flores.

Índice
Evidência
Magnitude

1
2

Versão intermediária
Sentença
(D1)Encontrei uma redução da atratividade
das moitas entre os dois dias observados para
os dois tratamentos, possivelmente devido a
variações climáticas. (D2)Contudo, após
descontar o efeito da variação temporal em
cada tratamento, não houve diferença na
atratividade das moitas entre os dois
tratamentos.

Índice
Evidência
Magnitude

2
2

Versão final
Sentença
(D1)Encontrei uma redução da atratividade geral das
moitas entre os dois dias observados para os dois
tratamentos, possivelmente devido a variações
climáticas. (D2)Contudo, mesmo após descontar o
efeito dessa variação temporal em cada tratamento, não
houve diferença na atratividade entre as moitas
reduzidas em flores e as moitas não manipuladas.

Índice
Evidência
Magnitude

ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva:
As três versões apresentam Pergunta de pesquisa e Hipótese, ambas não apresentaram modificações entre as versões. Não há suporte da hipótese em nenhuma versão. A Previsão fica mais detalhada e mais complexa ao longo das
versões, indicando todos os desdobramentos esperados do teste. Não há suporte de previsão. A Conclusão ganha complexidade na versão final. O aluno indica uma condição de ocorrência (“ao menos na escala de tempo aqui
considerada”) e uma implicação da falta de padrão encontrada. O suporte para a conclusão se remete a todo conjunto de dados na versão inicial. Não há Contra-argumento em nenhuma versão.

2
2

0

Aluno 38
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa
Hipótese

Suporte da
Hipótese
Previsão

Suporte da
Previsão
Conclusão

Suporte da
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(I26)O Objetivo deste trabalho é investigar
como os diferentes níveis de conectividade
entre comunidades de poças no costão
rochoso influenciam a estruturação dessas
comunidades.
(I27)Minhas hipóteses são de que: (1) a
similaridade entre as poças é maior em áreas
menos conectadas do costão, intermediária
em áreas moderadamente conectadas e baixa
em áreas muito conectadas; e (2) a riqueza de
espécies é maior em áreas moderadamente
conectadas em relação a áreas mais e menos
conectadas.

(M9)Minhas previsões são de que: (1) a
similaridade entre as poças é maior na zona
superior do costão rochoso, intermediária na
zona intermediária e baixa na zona inferior do
costão e (2) a riqueza de espécies é maior na
zona intermediária do costão, em relação as
zonas superiores e inferiores.
(D23)Neste trabalho, eu concluo que a
variação nos níveis de conectividade entre
comunidades de costões rochosos não é o
principal fator estruturador dessas
comunidades.
(D1)A similaridade entre poças é semelhante
nos diferentes níveis de conectividade.
(D2)Além disso, a riqueza de espécies nas
porções intermediárias é maior apenas que a
riqueza observada quando a conectividade é
baixa. (D3)De forma geral, os padrões
observados tanto para riqueza, quanto para
similaridade entre poças nos diferentes níveis
de conectividade não foram condizentes com
o esperado para comunidades estruturadas
predominantemente por dispersão.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese
Variável
operacional

0

Justifica a
previsão
Explicação

0

Evidência
Magnitude

2
2

2
2

1

2

Versão intermediária
Sentença
(I22)O objetivo deste trabalho foi investigar
como os diferentes níveis de conectividade
entre comunidades de poças no costão rochoso
influenciam a estruturação dessas
comunidades.
(I23)Minha hipótese é de que a conectividade é
o principal fator estruturador das comunidades
de poças em costões rochosos. (I24)Nesse caso,
seria esperado que (1) a similaridade na
composição de espécies entre poças aumente
com o aumento da conectividade entre as
comunidades; e (2) a riqueza de espécies seja
maior em áreas de conectividade intermediária,
em comparação a áreas com conectividade alta
e baixa.

(M9)Minhas previsões são de que: (1) a
similaridade entre as poças é maior na zona
superior do costão rochoso, intermediária na
zona intermediária e baixa na zona inferior do
costão e (2) a riqueza de espécies é maior na
zona intermediária do costão, em relação as
zonas superiores e inferiores.
(D16)Neste trabalho, eu concluo que apenas a
variação nos níveis de conectividade entre
comunidades promovido pela maré em poças
em costões rochosos não é o principal fator
estruturador dessas comunidades.
(D1)A similaridade entre poças foi semelhante
sob diferentes níveis de conectividade na
metacomunidade de poças analisadas.
(D2)Além disso, a riqueza de espécies nas
porções intermediárias foi maior apenas que a
riqueza observada quando a conectividade é
baixa. (D3)De forma geral, os padrões
observados tanto para riqueza, como para
similaridade entre poças nos diferentes níveis
de conectividade não foram condizentes com o
esperado para comunidades estruturadas
predominantemente por variações na
conectividade entre comunidades.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese
Variável
operacional

0

Justifica a
previsão
Explicação

0

Evidência
Magnitude

2
2

2
2

1

2

Versão final
Sentença
(I16)O objetivo deste trabalho foi investigar
como os diferentes níveis de conectividade
entre comunidades de poças no costão rochoso
influenciam a riqueza e a similaridade entre
essas comunidades.
(I17)Minhas hipóteses são de que (1) a
similaridade na composição de espécies entre
poças aumenta com o aumento da
conectividade entre as comunidades; e (2) a
riqueza local de espécies é maior em áreas de
conectividade intermediária, em comparação a
áreas com conectividade alta e baixa. (D5)Eu
esperava que a baixa conectividade entre poças
fizesse com que taxa de extinções locais fosse
maior do que a de recolonização, resultando em
baixa similaridade e baixa riqueza de espécies.
(M32)Minhas previsões são de que: (1) a
similaridade entre as poças é maior na zona
superior do costão rochoso, intermediária na
zona intermediária e baixa na zona inferior do
costão e (2) a riqueza local de espécies é maior
na zona intermediária do costão, em relação as
zonas superiores e inferiores.
(D18)Assim, concluo que apenas a variação
nos níveis de conectividade entre comunidades
promovido pela maré não é capaz de prever os
padrões de riqueza local e similaridade entre
comunidades.
(D1)A similaridade entre as comunidades não
diminuiu com o aumento de conectividade.
(D2)Além disso, a riqueza local de espécies nas
comunidades moderadamente conectadas foi
maior apenas que a riqueza observada quando a
conectividade é baixa. (D3)De forma geral, os
padrões observados tanto para riqueza local,
como para similaridade entre poças nos
diferentes níveis de conectividade não foram
condizentes com o esperado para comunidades
estruturadas predominantemente pela variação
na conectividade entre comunidades.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese
Variável
operacional

0

Justifica a
previsão
Explicação

0

Evidência
Magnitude

2
2

2
2

1

2

ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
0
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva:Os textos da Pergunta de Pesquisa estão muito semelhantes entre as versões, sendo um pouco mais específico na versão final, indicando um termo mais claro para o fenômeno que será avaliado. A Hipótese varia
nas versões. Nas versões inicial e final o aluno indica duas Hipóteses, já na versão intermediária, o aluno indica uma Hipótese com dois subitens. Não há Suporte da Hipótese em nenhuma versão. Na Previsão das três versões as
variáveis usadas são teóricas. Também não há Suporte da previsão em nenhuma versão. A Conclusão é praticamente igual nas versões. Em todas as versões a Conclusão é em primeira pessoa (eu concluo). O Suporte da Conclusão é
uma síntese dos resultados e uma definição do padrão encontrado em termos teóricos. Não há Contra-argumento em nenhuma versão.

Aluno 39
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa
Hipótese

Suporte da
Hipótese

Previsão

Suporte da
Previsão
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(I15)O objetivo deste trabalho é
analisar como indivíduos de embaúba
branca alocam diferencialmente seus
recursos em defesa biológica e defesa
mecânica.
(I16)Dado que a limitação de recursos
faz com que indivíduos aloquem
diferencialmente seus recursos em
diferentes funções, e supondo que haja
uma concorrência entre investimentos
em defesa mecânica e defesa
biológica, espero que plantas que
invistam mais em defesa biológica
devem investir menos em defesa
mecânica.
(I16)Dado que a limitação de recursos
faz com que indivíduos aloquem
diferencialmente seus recursos em
diferentes funções, e supondo que haja
uma concorrência entre investimentos
em defesa mecânica e defesa
biológica, espero que plantas que
invistam mais em defesa biológica
devem investir menos em defesa
mecânica.
(M11)Calculei o coeficiente de
correlação entre o número de
corpúsculos müllerianos e a resistência
foliar de cada indivíduo, esperando
que houvesse uma correlação negativa
entre as duas variáveis.
(D16)Não existe uma demanda
conflitante entre os investimentos em
defesa mecânica e defesa biológica.
(D17)Em vez disso, há uma tendência
do investimento nesses dois tipos de
defesa aumentarem juntos.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

Versão intermediária
Sentença
(I17)O objetivo deste trabalho é analisar como
indivíduos de embaúba branca de uma única
população alocam diferencialmente seus recursos
em defesa biológica e defesa mecânica.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

(I18)Dado que a limitação de recursos faz com que
indivíduos aloquem diferencialmente seus recursos
em diferentes funções, e supondo que haja uma
concorrência entre investimentos em defesa
mecânica e defesa biológica, espero que plantas
que investem mais em defesa biológica devem
investir menos em defesa mecânica.

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

2

(I18)Dado que a limitação de recursos faz com que
indivíduos aloquem diferencialmente seus recursos
em diferentes funções, e supondo que haja uma
concorrência entre investimentos em defesa
mecânica e defesa biológica, espero que plantas
que investem mais em defesa biológica devem
investir menos em defesa mecânica.

Justifica a
hipótese

2

Variável
operacional

2

(M11)Calculei o coeficiente de regressão linear
entre o número de corpúsculos müllerianos e a
resistência foliar de cada indivíduo, esperando que
houvesse uma correlação negativa entre as duas
variáveis.

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

Justifica a
previsão
Explicação

0

2
2

2

(D5)A implicação disso é que indivíduos só
passam a investir mais em defesa biológica
quando já tem certo nível de proteção mecânica.
(D14)Não existe uma demanda conflitante entre os
investimentos em defesa mecânica e defesa
biológica. (D15)Em vez disso, há uma tendência
do investimento ser feito nesses dois tipos de
defesa.

2
2

2

Versão final
Sentença
(I15)O objetivo deste trabalho é analisar como
indivíduos de embaúba branca (Cecropia
pachystachya) de uma única população alocam
diferencialmente recursos em defesa biológica e
defesa mecânica.
(I16)Dado que a limitação de recursos faz com que
indivíduos aloquem diferencialmente seus recursos
em diferentes funções, e supondo que haja uma
concorrência entre investimentos em defesa
mecânica e defesa biológica, espero que plantas
que investem mais em defesa biológica devam
investir menos em defesa mecânica.

Índice
Clareza
Especificidade

2
2

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

(I16)Dado que a limitação de recursos faz com que
indivíduos aloquem diferencialmente seus recursos
em diferentes funções, e supondo que haja uma
concorrência entre investimentos em defesa
mecânica e defesa biológica, espero que plantas
que investem mais em defesa biológica devam
investir menos em defesa mecânica.

Justifica a
hipótese

2

(M11)Minha previsão era que havia uma
correlação negativa entre a resistência foliar e o
número de corpúsculos müllerianos de cada
indivíduo.

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

(D4)Os resultados mostraram que indivíduos que
tiveram grande investimento em defesa biológica
também haviam investido bastante em defesa
mecânica. (D5)A implicação disso é que
indivíduos só passam a investir mais em defesa
biológica quando já tem certo nível de proteção
mecânica. (D20)Não existe uma demanda
conflitante entre os investimentos em defesa
mecânica e defesa biológica. (D21)Em vez disso,
há uma tendência de investimento nos dois tipos
de defesa.

2
2

2

Elemento
Suporte da
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(D1)Observei que não há uma
demanda conflitante entre o
investimento em defesa mecânica e o
investimento em defesa biológica.
(D2)Pelo contrário, parece haver uma
tendência do investimento nos dois
tipos de defesa estar correlacionado
positivamente.

Índice
Evidência
Magnitude

2
2

Versão intermediária
Sentença
(D1)Observei que não há uma demanda conflitante
entre o investimento em defesa mecânica e o
investimento em defesa biológica. (D2)Pelo
contrário, parece haver uma tendência do
investimento ser feito nos dois tipos de defesa.
(D3)Isso, porém, parece ocorrer apenas entre
indivíduos que já investiriam muito em defesa
mecânica. (D4)Há um gradiente de investimento
em defesa mecânica, e apenas quando este
investimento atinge um limiar o investimento em
defesa biológica passa a crescer.

Índice
Evidência
Magnitude

2
2

Versão final
Sentença
(D1)Observei que a defesa mecânica e a defesa
biológica não estão negativamente correlacionadas
na embaúba branca (C. pachystachya), ou seja, não
há uma demanda conflitante entre o investimento
em defesa mecânica e o investimento em defesa
biológica nessa espécie. (D4)Os resultados
mostraram que indivíduos que tiveram grande
investimento em defesa biológica também haviam
investido bastante em defesa mecânica.
(D5)Houve uma distribuição homogênea dos
indivíduos ao longo do gradiente de investimento
em defesa mecânica, mas apenas quando este
investimento atingiu um limiar o investimento em
defesa biológica foi maior.

Índice
Evidência
Magnitude

1
2

ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
0
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva:
A Pergunta de Pesquisa é quase igual em todas as versões, se tornando mais detalhada ao longo das versões (nome científico da espécie e definição da população estudada). O texto da Hipótese e do Suporte da Hipótese é o mesmo
nas três versões. A Previsão nas versões inicial e intermediária aparece misturada com o teste estatístico que será realizado e não há uma indicação explícita de que aquele trecho é a previsão do trabalho, já na versão final, o aluno
indica explicitamente a previsão e não menciona o tratamento estatístico na sentença. Não há Suporte da Previsão em nenhuma versão. Há Conclusão nas três versões, com textos diferentes. Há suporte da conclusão nas três versões,
sendo que na versão final, o aluno se remete a todo conjunto de dados como suporte da conclusão. Não há Contra-argumento em nenhuma versão.

Aluno 40
Elemento
Pergunta
de
Pesquisa
Hipótese

Suporte da
Hipótese

Previsão

Suporte da
Previsão
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(I8)Meu objetivo foi analisar como a
competição intraespecífica influencia a
alocação de recursos em plantas.
(I9)Dado que a competição
intraespecífica é maior entre coespecíficos e entre indivíduos da mesma
coorte, minha hipótese é que em
ambientes de competição intraespecífica
mais intensa, haverá maior alocação de
recursos pelas plântulas em tecido de
sustentação (caule) do que em área
fotossintetizante (folhas).
(I9)Dado que a competição
intraespecífica é maior entre coespecíficos e entre indivíduos da mesma
coorte, minha hipótese é que em
ambientes de competição intraespecífica
mais intensa, haverá maior alocação de
recursos pelas plântulas em tecido de
sustentação (caule) do que em área
fotossintetizante (folhas).
(I10)Espero que plântulas que cresçam
agregadas a outras plântulas da mesma
espécie tenham a proporção entre área
foliar total e tamanho de caule menor do
que plântulas que crescem longe dos
seus co-específicos.

(D4)Assim, o caule das plântulas
desempenha papel importante na
competição por luz e o investimento em
tecidos do caule pode ser uma estratégia
para o aproveitamento da luz na presença
de forte competição intraespecífica.

Índice
Clareza
Especificidade

2
1

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

Justifica a
hipótese

1

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

2
2

2

Versão intermediária
Sentença
(I16)Meu objetivo foi analisar qual a relação
entre a competição intraespecífica e a alocação
de recursos em plantas.
(I17)Dado que a pressão de competição é maior
entre co-específicos, minha hipótese é que em
ambientes de competição intraespecífica mais
intensa, haverá maior alocação de recursos pelas
plântulas em tecido do caule do que em área
fotossintetizante (folhas).

Índice
Clareza
Especificidade

2
1

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

(I17)Dado que a pressão de competição é maior
entre co-específicos, minha hipótese é que em
ambientes de competição intraespecífica mais
intensa, haverá maior alocação de recursos pelas
plântulas em tecido do caule do que em área
fotossintetizante (folhas).

Justifica a
hipótese

1

(M15)Com isso, espero que plântulas que
cresçam agregadas a outras plântulas da mesma
espécie tenham menor índice de investimento, ou
seja, proporcionalmente maior comprimento do
caule do que área foliar, pois isso é um fator que
aumenta o sucesso competitivo do indivíduo em
um ambiente de forte competição intraespecífica.

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

(D2)Isso significa que plântulas de espécies
arbóreas que se estabelecem no sub-bosque e
passam por privação de luz possuem estratégias
diferentes para a maximização da captação de luz
dependendo da pressão de competição
intraespecífica. (D12)Assim, a competição
intraespecífica é responsável pela modulação do
investimento de biomassa nas partes aéreas em
plântulas de espécies arbóreas.

2
2

2

Versão final
Sentença
(I18)Meu objetivo foi analisar qual a relação
entre a competição intraespecífica e a alocação de
recursos em plântulas.
(I19)Dado que a pressão de competição é maior
entre indivíduos da mesma espécie, minha
hipótese é que em ambientes de competição
intraespecífica mais intensa, haverá maior
alocação de recursos pelas plântulas de C.
brasiliensis em tecido do caule do que em área
fotossintetizante (folhas).

Índice
Clareza
Especificidade

2
1

Variável
teórica
Plausibilidade
Testabilidade

2

(I19)Dado que a pressão de competição é maior
entre indivíduos da mesma espécie, minha
hipótese é que em ambientes de competição
intraespecífica mais intensa, haverá maior
alocação de recursos pelas plântulas de C.
brasiliensis em tecido do caule do que em área
fotossintetizante (folhas).

Justifica a
hipótese

1

(M10)Com isso, espero que plântulas que
cresçam agregadas a outras plântulas da mesma
espécie tenham menor índice de investimento, ou
seja, proporcionalmente maior comprimento do
caule do que área foliar, pois isso é um fator que
aumenta o sucesso competitivo do indivíduo em
um ambiente de forte competição intraespecífica.

Variável
operacional

2

Justifica a
previsão
Explicação

0

(D3)Isso significa que plântulas de espécies
arbóreas que se estabelecem no sub-bosque e
passam por privação de luz possuem estratégias
diferentes para a maximização da captação de luz
dependendo da pressão de competição
intraespecífica. (D14)A competição
intraespecífica em plântulas adensadas pode
influenciar o investimento de biomassa nas partes
aéreas em plântulas de espécies arbóreas.

2
2

2

Elemento
Suporte da
Conclusão

Versão inicial
Sentença
(D1)Minha hipótese de que há maior
investimento em tecidos de sustentação
do que em tecidos fotossintetizantes em
plântulas sob maior pressão de
competição intraespecífica foi
corroborada.

Índice
Evidência
Magnitude

2
2

Versão intermediária
Sentença
(D1)A hipótese de que há maior investimento em
tecidos de sustentação do que em tecidos
fotossintetizantes em plântulas em condições de
maior pressão de competição intraespecífica foi
corroborada.

Índice
Evidência
Magnitude

2
2

Versão final
Sentença
(D1)Os resultados deste estudo mostram que
plântulas agregadas tiveram menor índice de
investimento, ou seja, proporcionalmente mais
comprimento de caule do que área foliar. (D2)A
hipótese de que há maior investimento em tecidos
de sustentação do que em tecidos
fotossintetizantes em plântulas em condições de
maior pressão de competição intraespecífica foi
corroborada.

Índice
Evidência
Magnitude

1
2

ContraExplicação
0
Explicação
0
Explicação
0
argumento
alternativa
alternativa
alternativa
Análise descritiva:
As três versões analisadas apresentam igual construção na Pergunta de Pesquisa, que foi considerada inespecífica, uma vez que o aluno comentou do grupo com o qual trabalharia durante a introdução, mas na Pergunta de Pesquisa
volta a falar sobre uma possível relação geral que acontece em quaisquer grupos. O texto da Hipótese é muito semelhante nas versões, sendo idêntico na versão inicial e intermediária e mais específico na final, pois o aluno indica o
nome da espécie na qual vai testar a Hipótese. O Suporte da Hipótese é exatamente o mesmo nas versões e foi considerado insuficiente. O texto da previsão foi o mesmo nas três versões e as variáveis foram operacionais. Não há
Suporte da previsão, apesar de no texto da previsão o aluno ter colocado informações muito condizentes com um Suporte da Hipótese. A Conclusão é igual nas três versões e o Suporte da Conclusão só muda na versão final. Na
versão final o aluno indica totó do conjunto de dados como Suporte da Conclusão. Não há Contra-argumentos em nenhuma das versões.

6. Apêndice – Originais das versões inicial, intermediária e final dos
trabalhos em grupo

Alocação de recursos na produção de sementes em Mucuna urens
(Leguminosae)
P1 – G1
Aluno 2, 7, 12, 19 – Versão inicial
RESUMO: Alocação de recursos entre estruturas de plantas pode
resultar em ganho de um aspecto em detrimento de outro. Uma destas
demandas conflitantes é a relação negativa entre quantidade e tamanho
de sementes, que pode ocorrer dentro das estruturas de um indivíduo
modular. Aqui testamos se essa demanda conflitante está ocorrendo
dentro de módulos reprodutivos da espécie de liana Mucuna urens.
Para isso coletamos frutos de um mesmo cacho com diferente número
de sementes e calculamos para cada cacho coeficientes de inclinação
entre massa média das sementes e número de sementes por fruto para
13 indivíduos. Não encontramos relação negativa entre o número de
sementes e massa de sementes. Outros mecanismos estão orientando a
alocação de recursos na produção de sementes nos frutos. Duas
possibilidades são demanda conflitante ao nível de indivíduo ou
controle do tamanho da semente independente do número de sementes
ao nível de espécie.
PALAVRAS-CHAVE: demanda conflitante; Fabaceae; fecundidade;
tamanho da semente.
INTRODUÇÃO
(I1)A alocação de recursos é definida como a partição de
recursos entre estruturas ou funções de uma planta (Ackerly & Stuart,
2009). (I2)Essa partição implica que certos recursos utilizados para um
propósito não estão disponíveis para outros, resultando no ganho de
algumas qualidades em detrimento da perda de outras. (I3)Tal
contraposição é definida como demanda conflitante e influencia
eventos determinantes no ciclo de vida dos organismos, como
reprodução, sobrevivência e crescimento (Wikelski, 2009).
(I4)Uma demanda conflitante relacionada à reprodução é a
relação inversa entre fecundidade (quantidade de sementes) e
habilidade competitiva (tamanho da semente) (Hammond & Brown,
1995). (I5)Evidências indicam que espécies que produzem muitas
sementes pequenas possuam alta capacidade de dispersão e
probabilidade de se estabelecer em ambientes com alta disponibilidade
de recursos. (I6)Em contraste, espécies que produzem poucas
sementes grandes possuem baixa capacidade de dispersão e maior
probabilidade de estabelecimento da plântula em condições
competitivas desfavoráveis. (I7)Essa demanda conflitante pode
ocorrer também em níveis de organização inferiores, como populações
e indivíduos (Roff, 1992).
(I8)Considerando que as plantas são organismos modulares
(Begon, 2006), a alocação de recursos para reprodução pode ocorrer
dentro de unidades específicas. (I9)Assim, a demanda conflitante entre
tamanho e quantidade de sementes pode ser evidenciada dentro de
unidades reprodutivas da própria planta, inclusive dentro de um
mesmo fruto (Fenner & Thompson, 2005). (I10)Em florestas de
restinga, um bom modelo de estudo é a espécie Mucuna urens, uma
liana da família Leguminosae, cujos frutos estão agrupados em cachos
dependurados em pedúnculos que atingem vários metros (Souza &
Lorenzi, 2005).
(I11)O objetivo do nosso trabalho foi investigar como a liana
M. urens aloca recursos na produção de sementes dentro dos frutos.
(I12)Dado que os frutos variam em número de sementes e que a
quantidade de recursos alocada para cada fruto do cacho é a mesma,
nossa hipótese é de que quanto mais recursos a planta aloca em
quantidade de sementes, menos recursos seriam alocado no tamanho
das sementes.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Para testar a previsão de que quanto maior for o número
de sementes encontradas por fruto, menor será a massa média das
sementes, coletamos frutos de Mucuna urens na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una, Peruíbe – Estado de
São Paulo. (M2)Considerando a dificuldade em determinar se cachos
agrupados pertencem a um mesmo indivíduo, amostramos apenas um
cacho por agrupamento para que não houvesse a possibilidade de
coletarmos cachos dos mesmos indivíduos. (M3)Selecionamos
agrupamentos de acordo com a acessibilidade (bordas da vegetação
mais baixa de restinga e da mata).
(M4)Em cada agrupamento priorizamos amostrar cachos que
possuíam frutos com maior variação no número de sementes. (M5)Por
exemplo, preferimos amostrar um cacho com um fruto com duas

sementes e outro com quatro sementes ao invés de cachos com vários
frutos de apenas quatro sementes. (M6)Nos agrupamentos em que
mais de um cacho cumpriram esse critério, sorteamos aleatoriamente
um cacho.
(M7)Escolhemos apenas dois frutos por cacho: o fruto com
menor número de sementes e o fruto com maior número de sementes.
(M8)Quando houve frutos com mesmo número de sementes no cacho,
sorteamos aleatoriamente os frutos. (M9)Calculamos a massa média
das sementes encontradas dentro de cada fruto.
(M10)Em todas as etapas, excluímos os frutos ou cachos que
apresentaram indícios de predação, mau desenvolvimento e diferentes
estágios de maturação das sementes.
Análise de dados
(M11)Partindo da premissa de que uma tendência linear
explica bem os dados, calculamos o coeficiente de inclinação da reta
que expressa a relação de massa por número de sementes para cada
cacho. (M12)De acordo com a previsão, a relação entre essas duas
variáveis é negativa. (M13)O coeficiente foi calculado a partir da
fórmula
CC = (M2 – M1)/(NS2 – NS1),
na qual CC = coeficiente em cada cacho; M2 = massa média das
sementes no fruto com mais sementes; M1 = massa média das sementes
no fruto com menos sementes; NS2= número de sementes no fruto com
mais sementes; NS1= número de sementes no fruto com menos
sementes.
(M14)O valor que expressa a relação entre massa e número
de sementes do conjunto de dados é o coeficiente médio entre cachos.
(M15)Para testar nossa hipótese, realizamos um teste de significância
com um cenário nulo de 10000 permutações dos valores de M2 e M1
em cada cacho.
RESULTADOS
(R1)Não houve relação negativa entre número de sementes e
massa de sementes (p = 0,523). (R2)O coeficiente médio observado
foi de 0,033 ± 1,548 g·semente-1 (média ± desvio padrão, N = 13).
DISCUSSÃO
(D1)Não encontramos uma relação negativa entre número de
sementes e massa média de sementes em frutos de um mesmo cacho
de Mucuna urens. (D2)Portanto, essa espécie aloca os recursos para o
tamanho das sementes independentemente da quantidade nos frutos.
(D3)Roff (1949) aponta dois possíveis mecanismos que podem
explicar nossos resultados: competição por recursos entre sementes ao
nível de indivíduo e controle direto do tamanho das sementes.
(D4)No primeiro caso, a demanda conflitante em M. urens
ainda poderia se dar ao nível de indivíduo e não de frutos. (D5)Os
nossos resultados não demonstram a relação negativa em níveis
diferentes do analisado, mas isso não significa que as demandas
conflitantes não estariam presentes em outros níveis de organização.
(D6)Em um indivíduo, o tamanho da semente pode ser consequência
da competição por recursos entre todas as sementes (Roff, 1949).
(D7)Roff (1949) também cita alguns estudos com leguminosas que
dão suporte a existência de demanda conflitante no indivíduo, pois o
aborto experimental de embriões resultou em aumento no tamanho das
sementes restantes do indivíduo. (D8)Outro padrão que essa
explicação prevê é a diferença de tamanhos e quantidade de sementes
entre indivíduos, mesmo quando sujeitos à mesma quantidade de
recursos. (D9)Então, apesar de plantas serem organismos modulares,
a demanda conflitante na produção de semente pode ser um
mecanismo que atua de maneira integrada entre as unidades
específicas de uma planta.
(D10)Por outro lado, a independência entre tamanho e
quantidade também pode ser explicada pela presença de um controle
do tamanho de semente na espécie estudada e não por uma demanda
conflitante. (D11)Esse padrão seria resultado de pressões seletivas que
convergem o tamanho da semente para um valor ótimo, determinado
por exemplo pela preferência de agentes dispersores ou pela
disponibilidade de luz no ambiente onde ocorre a germinação
(Kitajima, 2007; Turner, 2004). (D12)Com o controle de tamanho, a
quantidade de sementes produzida nos frutos depende apenas da
quantidade de recursos disponíveis no ambiente, implicando em uma
mesma quantidade de sementes produzidas para diferentes indivíduos
sob a mesma disponibilidade de recursos. (D13)Qualquer recurso
insuficiente para a produção de uma semente de tamanho ótimo é
alocado para outras funções da planta e não para aumentar o tamanho
das sementes já existentes. (D14)Sendo assim, a homogeneidade de
tamanhos entre sementes é esperada tanto intra quanto entre
indivíduos.

(D15)A ausência da demanda conflitante entre quantidade e
tamanho de sementes nos frutos de M. urens é um indicativo de que
outros mecanismos estão orientando a alocação de recursos para a
produção de sementes nos frutos. (D16)Outros padrões podem ser
mais importantes para o sucesso da reprodução do que a relação entre
quantidade e qualidade das sementes. (D17)Estudos futuros poderiam
distinguir o mecanismo atuante através da comparação da quantidade
de sementes produzidas por indivíduos sob a mesma disponibilidade
de recursos.
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Alocação de recursos na produção de sementes em Mucuna urens
(Leguminosae)
P1 – G1
Alunos 2, 7, 12, 19 – Versão intermediária
RESUMO: Alocação de recursos pode resultar no favorecimento de
um atributo ou aspecto em detrimento de outros, efeito definido como
demanda conflitante. Uma dessas ocorre entre quantidade e tamanho
de sementes em plantas. Testamos se essa demanda conflitante ocorre
nos frutos de Mucuna urens. Para isso, amostramos 13 indivíduos e
em cada um coletamos dois frutos. Os frutos eram do mesmo cacho e
possuíam números de sementes diferentes. Medimos a relação da
variação na massa média das sementes e a variação do número de
sementes entre os frutos de cada cacho. Não encontramos relação entre
número e massa média das sementes. Concluímos que a M. urens aloca
recursos no tamanho das sementes independentemente da quantidade
de sementes nas vagens de um mesmo individuo. Porém, a relação
pode ocorrer em outros níveis ou uma pressão reguladora sobre o
tamanho da semente impossibilitaria a ocorrência da demanda
conflitante entre as variáveis estudadas.

e maior probabilidade de estabelecimento em condições competitivas
desfavoráveis. (I8)Essa demanda conflitante foi evidenciada em
estudos no nível de espécies, populações e indivíduos (Roff, 1992).
(I9)No caso das plantas, os indivíduos são compostos por
unidades repetidas com crescimento relativamente independente
(módulos), tais como folhas, flores ou frutos (Begon et al., 2006).
(I10)Dessa maneira, demandas conflitantes por recursos entre
tamanho e quantidade de sementes podem ocorrer não só no nível de
indivíduo, sino também dentro de um mesmo fruto (Fenner &
Thompson, 2005). (I11)Um bom modelo de estudo é a espécie
Mucuna urens (Leguminosae), uma liana de florestas de restinga cujos
frutos são do tipo vagem, possuem tricomas urticantes e se agrupam
em cachos (Souza & Lorenzi, 2005). (I12)Além disso, possui sementes
grandes, variação frequente no número de sementes entre vagens e é
de fácil detecção em campo.
(I13)O objetivo do nosso trabalho foi investigar como a liana
M. urens aloca recursos na produção de sementes dentro dos frutos.
(I14)Considerando que as vagens de um mesmo cacho variam em
número de sementes e supondo que a quantidade de recursos alocada
para cada fruto do cacho é a mesma, nossa hipótese é de que quanto
mais recursos a planta aloca em quantidade de sementes, menos
recursos seriam alocado no tamanho das sementes.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Coletamos vagens de M. urens na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una, Peruíbe, Estado de
São Paulo. (M2)Considerando a dificuldade em determinar se cachos
agrupados pertencem a um mesmo indivíduo (Figura 1a), amostramos
apenas um cacho por agrupamento para que não houvesse a
possibilidade de coletarmos cachos dos mesmos indivíduos. (M3)Uma
vez que alguns agrupamentos estavam muito altos, optamos por
amostrar apenas os acessíveis nas bordas da vegetação mais baixa de
restinga e da mata.
(M4)Em cada agrupamento priorizamos amostrar cachos que
possuíam frutos com maior variação no número de sementes para
maximizar os extremos da possível demanda conflitante. (M5)Por
exemplo, preferimos amostrar um cacho com um fruto com duas
sementes e outro com quatro sementes ao invés de cachos com vários
frutos de apenas quatro sementes. (M6)Nos agrupamentos em que
mais de um cacho cumpriram esse critério, sorteamos um cacho.
(M7)Escolhemos apenas duas vagens por cacho: a vagem
com menor número de sementes e a vagem com maior número de
sementes. (M8)Quando houve vagens com mesmo número de
sementes no cacho, sorteamos aleatoriamente as vagens.
(M9)Medimos a massa das sementes em uma balança com precisão de
0,01g e calculamos a massa média das sementes encontradas dentro de
cada vagem .
(M10)Em todas as etapas, excluímos as vagens ou cachos que
apresentaram indícios de predação, mau desenvolvimento e diferentes
estágios de maturação das sementes (Figuras 1b, c, d).

PALAVRAS-CHAVE: demanda conflitante; Fabaceae; fecundidade;
tamanho da semente.
INTRODUÇÃO
(I1)A alocação de recursos é definida como a partição de
recursos entre estruturas ou funções de um organismo. (I2)Essa
partição implica que certos recursos utilizados para um propósito não
estão disponíveis para outros, resultando no favorecimento de alguns
atributos ou aspectos em detrimento de outros. (I3)Tal contraposição
é definida como demanda conflitante e influencia eventos
determinantes no ciclo de vida dos organismos (Wikelski, 2009).
(I4)Um exemplo extremo são espécies que ao alcançarem a
maturidade sexual alocam todos seus recursos em reprodução, em
troca de sua sobrevivência.
(I5)Na reprodução, uma demanda conflitante importante é a
relação inversa entre fecundidade e habilidade competitiva da prole
(Roff, 1992). (I6)Em plantas, esses componentes do sucesso
reprodutivo são geralmente inferidos através da quantidade e do
tamanho das sementes, respectivamente (Hammond & Brown, 1995).
(I7)Indivíduos com sementes pequenas e numerosas possuem alta
capacidade de dispersão e probabilidade de se estabelecer em
ambientes com alta disponibilidade de recursos, enquanto indivíduos
com poucas sementes grandes possuem baixa capacidade de dispersão

Figura 1. Organização modular da liana Mucuna urens. (a)
Agrupamento de cachos (indivíduo). (b) Sementes em diferentes graus
de maturação dentro de uma vagem. (c) Semente predada. (d) Semente
abortada.
Análise de dados
(M11)Partindo da previsão de que quanto maior o número das
sementes menor a massa media das sementes por vagem dentro de
cada cacho, calculamos a diferença entre as massas médias de
sementes para cada par de vagens de um mesmo cacho, assim como a
diferença entre seus números de sementes. (M12)Logo, calculamos o
ângulo de inclinação a partir de tais medidas, um valor que expressa a
relação entre as variáveis número y tamanho das sementes e que
controla a magnitude das diferenças entre o número de sementes.

(M13)Para calcular
trigonométrica:

o

ângulo

usamos

a

seguinte

equação

CCcacho = (M2 – M1)/(NS2 – NS1),
na qual, CCcacho = ângulo de inclinação para cada par de vagens; M2 =
massa média das sementes na vagem com mais sementes; M1 = massa
média das sementes na vagem com menos sementes; NS2= número de
sementes na vagem com mais sementes; NS1= número de sementes na
vagem com menos sementes.
(M14)Para testar a previsão, realizamos um teste de
significância para a média dos ângulos de inclinação baseado em um
cenário nulo usando 10,000 permutações dos valores de M2 e M1 para
cada cacho.
RESULTADOS
(R1)Não houve relação entre número de sementes e massa de
sementes (p = 0,523). (R2)O ângulo de inclinação médio foi de 0,033
± 1,548 g·semente-1 (média ± desvio padrão, N = 13).
(R3)Em todos os indivíduos amostrados as sementes
variaram de 1 a 5 sementes por vagem. (R4)A massa media das
sementes variam de 8,85 g a 16,89 g e a massa media total das
sementes foi de 13,18 ± 2,28 g (média ± desvio padrão, N = 13)
(Informação suplementaria S1).
DISCUSSÃO
(D1)Não encontramos relação entre número e massa média
de sementes em vagens de um mesmo cacho para M. urens.
(D2)Entretanto, há a possibilidade de que tal relação ocorra em outros
níveis, ou de que uma pressão reguladora sobre o tamanho da semente
impossibilite a ocorrência de uma demanda conflitante entre as
variáveis estudadas (Roff, 1992).
(D3)Na primeira situação, a relação inversa esperada poderia
estar acontecendo apenas entre indivíduos e não dentro de módulos
reprodutivos de um mesmo individuo. (D4)Assim indivíduos com
maior número de sementes teriam tamanho médio de sementes
menores que indivíduos com menor número de sementes. (D5)Esta
demanda conflitante dentro de populações no acontece apenas em
plantas mas também em diversos taxa, inclusive em animais.
(D6)Além disso, esta poderia ser mais comum do que os estudos
empíricos revelam, pois outros fatores podem mascarar os efeitos de
fatores como estados de estrese; uma desvantagem de testar predições
baseadas em observações não manipuladas (Roff, 1992).
(D7)Na segunda situação, intensas pressões seletivas
estariam determinando um tamanho de semente. (D8)Alguns agentes
ou mecanismos dispersores podem direcionar a variação e amplitude
dos atributos das sementes; por exemplo frutos dispersados por varias
espécies de animais podem exibir ampla variação em número de
sementes aumentando as possibilidades de colonizar ambientes com
baixa competência por recursos como clareiras. (D9)Por outro lado,
algumas plantas de sombra adaptadas a baixa disponibilidade de
recursos produzem sementes grandes em baixa quantidade, limitando
assim sua capacidade de dispersão mas maximizando sua habilidade
competitiva para se estabelecer em ambientes com baixa
disponibilidade de recursos (Crawley, 1986; Turner, 2004; Kitajima,
2007). (D10)Portanto, o tamanho relativamente grande das sementes
e a presença de defensas urticantes nas vagens sugerem que M. urens
tem uma capacidade de dispersão muito limitada e que manter um
tamanho de vagem grande seria mais vantajoso para o estabelecimento
das plântulas. (D11)Um dos mecanismos que parece ocorrer para não
comprometer o tamanho das sementes em situações de escassez de
recursos e que poderia estar ocorrendo com M. urens é o aborto
seletivo de óvulos. (D12)Experimentos controlados demonstram que
óvulos fecundados são abortados seletivamente pelas plantas quando
a quantidade de recursos e manipulada (Fenner & Thompson, 2005).
(D13)Concluímos que a M. urens aloca recursos para o
tamanho das sementes independentemente da quantidade de sementes
nas vagens dentro de um mesmo individuo. (D14)Sugerimos que
mecanismos de controle para a alocação de recursos da espécie sejam
estudados em condições controladas. (D15)A disposição de seus
módulos reprodutivos e sua aparentemente limitada forma de
dispersión a convertem em um excelente modelo para prever
generalizações a grupos funcionais similares.
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Alocação de recursos na produção de sementes em Mucuna urens
(Leguminosae)
P1 – G1
Alunos 2, 7, 12, 19 – Versão final
RESUMO: Alocação de recursos pode resultar no favorecimento de
um atributo ou aspecto em detrimento de outros, efeito definido como
demanda conflitante. Em plantas, um desses conflitos ocorre entre
quantidade e tamanho de sementes. Testamos se essa demanda
conflitante ocorre nos frutos de Mucuna urens. Amostramos 13
indivíduos e em cada um deles coletamos dois frutos do mesmo cacho
que possuíam números de sementes diferentes. Medimos o coeficiente
de regressão entre a massa média e o número de sementes entre os
frutos do mesmo cacho, esperando um valor médio negativo.
Observamos um coeficiente médio de 0,033 ± 1,548 g·semente-1.
Concluímos que a M. urens aloca recursos para o tamanho das
sementes independentemente da quantidade de sementes nas vagens
de um mesmo individuo. Porém, a relação pode ocorrer em outros
níveis ou uma pressão reguladora sobre o tamanho da semente
impossibilitaria a ocorrência da demanda conflitante entre as variáveis
estudadas.
PALAVRAS-CHAVE: demanda conflitante; Fabaceae; fecundidade;
tamanho da semente.
INTRODUÇÃO
(I1)A alocação de recursos é definida como a partição de
recursos entre estruturas ou funções de um organismo. (I2)Essa
partição implica que certos recursos utilizados para um propósito não
estão disponíveis para outros, resultando no favorecimento de alguns
atributos ou aspectos em detrimento de outros. (I3)Tal contraposição
é definida como demanda conflitante e influencia eventos
determinantes no ciclo de vida dos organismos (Wikelski, 2009).
(I4)Um exemplo extremo são espécies que, ao alcançarem a
maturidade sexual, alocam todos seus recursos em reprodução em
troca de sua sobrevivência, como no caso do bambu e do salmão
(Begon et al., 2006).
(I5)Durante a reprodução, uma demanda conflitante
importante é a relação inversa entre fecundidade e habilidade
competitiva da prole (Roff, 1992). (I6)Em plantas, esses componentes
do sucesso reprodutivo são geralmente inferidos através da quantidade
e do tamanho das sementes, respectivamente (Hammond & Brown,
1995). (I7)Indivíduos com sementes pequenas e numerosas possuem
alta capacidade de dispersão e probabilidade de se estabelecer em
ambientes com alta disponibilidade de recursos, enquanto indivíduos
com poucas e grandes sementes possuem baixa capacidade de
dispersão e maior probabilidade de estabelecimento em condições
competitivas desfavoráveis. (I8)As diferentes estratégias de alocação
de recursos que ocorrem entre espécies e populações podem ser
resultado dessas demandas conflitantes que atuam em indivíduos e
que, por pressões competitivas e ambientais, fixaram padrões
contrastantes nos atributos e aspectos de suas histórias de vida (Roff,
1992).
(I9)No caso das plantas, os indivíduos são compostos por
unidades repetidas com crescimento relativamente independente
(módulos), tais como folhas, flores ou frutos (Begon et al., 2006).
(I10)Dessa maneira, demandas conflitantes por recursos entre

tamanho e quantidade de sementes podem ocorrer não só no nível de
indivíduo, mas também dentro de um mesmo fruto (Fenner &
Thompson, 2005). (I11)Nosso modelo de estudo é a espécie Mucuna
urens (Leguminosae), uma liana de florestas de restinga cujos frutos
são do tipo vagem, possuem tricomas urticantes e se agrupam em
cachos (Figura 1a) (Souza & Lorenzi, 2005). (I12)Além disso,
indivíduos dessa espécie possuem sementes grandes, variação
frequente no número de sementes entre vagens e são de fácil detecção
em campo.

na qual: Ccacho = coeficiente de regressão para cada cacho; M2 = massa
média das sementes na vagem com mais sementes; M1 = massa média
das sementes na vagem com menos sementes; NS2= número de
sementes na vagem com mais sementes; NS1= número de sementes na
vagem com menos sementes. (M14)Construímos um cenário nulo em
que diferentes massas médias de sementes têm igual probabilidade de
estarem em vagens com poucas ou muitas sementes (10000
permutações). (M15)Portanto, testamos a hipótese estatística nula de
que a massa média das sementes de vagens de um mesmo cacho é
independente do número de sementes dentro dela, realizando um teste
de significância.
RESULTADOS
(R1)Entre todos os indivíduos amostrados, o número de
sementes por vagem variou de 1 a 5 (mediana = 2,5 sementes). (R2)A
massa média das sementes variou de 8,85 g a 16,89 g e a massa média
total das sementes foi de 13,18 ± 2,28 g (média ± desvio padrão, N =
13) (Anexo). (R3)O coeficiente de regressão médio foi 0,033 ± 1,548
g·semente-1 (média ± desvio padrão, N = 13). (R4)A massa média das
sementes de vagens de um mesmo cacho foi independente do número
de sementes dentro dela (p = 0,523).

Figura 1. Organização modular da liana Mucuna urens. (a)
Agrupamento de cachos (indivíduo). (b) Sementes em diferentes graus
de maturação dentro de uma vagem. (c) Semente predada (a seta indica
o local da predação).
(I13)O objetivo do nosso trabalho foi investigar como
indivíduos da liana M. urens alocam recursos na produção de sementes
dentro dos frutos. (I14)Dado que as vagens de um mesmo cacho
variam em número de sementes e supondo que a quantidade de
recursos alocada para cada fruto do cacho é a mesma, nossa hipótese
é de que quanto mais recursos a planta aloca em quantidade de
sementes, menos recursos seriam alocados no tamanho das sementes.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Coletamos vagens de M. urens na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una, Peruíbe, Estado de
São Paulo. (M2)Considerando a dificuldade em determinar se cachos
agrupados pertencem a um mesmo indivíduo (Figura 1a), amostramos
apenas um cacho por agrupamento para que não houvesse a
possibilidade de coletarmos mais de um cacho para os mesmos
indivíduos. (M3)Uma vez que alguns agrupamentos estavam muito
altos, optamos por amostrar apenas os cachos até 5m de altura ao longo
de trilhas na restinga e na mata.
(M4)Em cada agrupamento, priorizamos amostrar cachos que
possuíam frutos com maior variação no número de sementes. (M5)Por
exemplo, preferimos amostrar um cacho com um fruto com duas
sementes e outro com quatro sementes ao invés de cachos com vários
frutos de apenas quatro sementes. (M6)Nos agrupamentos em que
mais de um cacho cumpriu esse critério, sorteamos um cacho para ser
amostrado. (M7)Escolhemos apenas duas vagens por cacho: a vagem
com menor número de sementes e a vagem com maior número de
sementes. (M8)Quando houve vagens com mesmo número de
sementes no cacho, sorteamos as vagens para serem amostradas.
(M9)Medimos a massa das sementes em uma balança com precisão de
0,01g e calculamos a massa média das sementes encontradas dentro de
cada vagem. (M10)Em todas as etapas, excluímos as vagens ou cachos
que apresentaram diferentes estágios de maturação das sementes
(Figura 1b) e indícios de predação (Figuras 1c).
Análise de dados
(M11)Partindo da previsão de que quanto maior o número das
sementes, menor a massa média das sementes por vagem dentro de
cada cacho, calculamos a diferença entre as massas médias de
sementes para cada par de vagens de um mesmo cacho, assim como a
diferença entre seus números de sementes. (M12)Medimos o
coeficiente de regressão entre a massa média e o número de sementes
em cada cacho, um valor que expressa a relação entre essas variáveis
e que controla a magnitude das diferenças entre o número de sementes.
Portanto, de acordo com a nossa previsão este valor deveria ser
negativo. (M13)Para calcular o coeficiente de regressão, usamos a
equação trigonométrica
Ccacho = (M2 – M1)/(NS2 – NS1)

DISCUSSÃO
(D1)Não encontramos relação entre número e tamanho médio
de sementes em vagens de um mesmo cacho para M. urens.
(D2)Entretanto, a relação esperada pode acontecer apenas entre
indivíduos e não dentro de módulos reprodutivos de um mesmo
indivíduo. (D3)Assim, indivíduos com maior número de sementes
teriam tamanho médio de sementes menor que indivíduos com menor
número de sementes. (D4)Esta demanda conflitante entre indivíduos
não acontece apenas em plantas, mas também em diversos táxons,
inclusive em animais (Roff, 1992). (D5)Além disso, essa demanda
conflitante poderia ser mais comum do que os estudos empíricos
revelam, pois outros fatores podem mascará-la. (D6)Por exemplo,
aves que botam ovos pequenos podem também produzir uma baixa
quantidade de ovos por causa de estresse fisiológico ou patologias
(Roff, 1992). (D7)Essa é uma desvantagem de testar predições
baseadas em observações não manipuladas e que deve ser levada em
conta em estudos futuros.
(D8)Outra possibilidade é que intensas pressões seletivas
poderiam determinar um tamanho ótimo de sementes. (D9)Alguns
agentes ou mecanismos dispersores podem direcionar a variação e
amplitude dos atributos das sementes. (D10)Por exemplo, frutos
dispersados por várias espécies de animais exibem ampla variação em
número de sementes, o que aumentaria as possibilidades de colonizar
ambientes com baixa competição por recursos. (D11)Por outro lado,
algumas plantas de sombra produzem poucas e grandes sementes, o
que limitaria sua capacidade de dispersão, mas maximizaria as chances
de suas sementes se estabelecerem em ambientes com recursos
escassos (Crawley, 1986; Turner, 2004; Kitajima, 2007). (D12)As
grandes sementes nas vagens de M. urens sugerem que esta planta tem
uma baixa capacidade de dispersão e a presença de defesas por
tricomas urticantes sugere que a dispersão não é realizada por animais.
(D13)Portanto, um tamanho de semente grande deve ser mais
vantajoso para o estabelecimento das plântulas de M. urens.
(D14)Além disso, experimentos controlados já demonstraram que, em
geral, óvulos fecundados podem ser abortados seletivamente por
plantas quando a quantidade de recursos é reduzida (Fenner &
Thompson, 2005). (D15)Assim, o aborto seletivo de óvulos poderia
ser um dos mecanismos responsáveis pela manutenção de sementes de
tamanhos semelhantes por indivíduos de M. urens em escassez de
recursos.
(D16)Concluímos que indivíduos da liana Mucuna urens
aloca recursos para o tamanho das sementes independentemente da
quantidade de sementes em cada uma de suas vagens. (D17)A
disposição de seus módulos reprodutivos e sua aparente limitação na
forma de dispersão torna essa espécie um excelente modelo para
prever generalizações a grupos funcionais similares. (D18)Sugerimos
que mecanismos de controle para a alocação de recursos nesta espécie
sejam estudados em condições em que a disponibilidade de recursos é
controlada ou ao menos conhecida.
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Seleção de habitat por minadores: o tamanho foliar importa?
P1 – G2
Alunos 5, 6, 10, 18 – Versão inicial
RESUMO: Para herbívoros minadores a seleção de habitat é de
fundamental importância. Dado que tamanho da folha implicaria na
maior disponibilidade de recurso, testamos a hipótese: quanto maior a
área foliar da planta, maior a probabilidade de encontrarmos
minadores. Coletamos 43 morfoespécies de plantas e relacionamos a
área foliar com a presença ou ausência de minadores. Só observou-se
a ocorrência de minadores a partir de uma área foliar de 9,62 cm2.
Acima desse valor pode-se encontrar ou não a presença de minadores.
Concluímos que o tamanho foliar não influencia na probabilidade de
encontrarmos minadores, mas que a partir de um valor de área foliar a
ocorrência do herbívoro se torna possível.
PALAVRAS-CHAVES: área foliar,
endógenos, interação inseto-planta.

herbivoria,

herbívoro

INTRODUÇÃO
(I1)Seleção de habitat é a busca ativa de ambientes
específicos por organismos móveis (Stamps, 2009; Morin, 2011).
(I2)Esse comportamento aumenta a chance de sobrevivência e
reprodução da espécie (Krebs & Davies, 1993; Envagelista, 2010) e é
de fundamental importância para muitos herbívoros. (I3)Para algumas
espécies de herbívoros a escolha de sítios para ovoposição é um
componente essencial, pois tem implicações diretas na aptidão da
prole. (I4)A sobrevivência de larvas de espécies endógenas depende
da escolha feita pela mãe já que, por possuírem mobilidade restrita, as
larvas estarão sujeitos às condições bióticas e abióticas do local em
que nasceram. (I5)Diversas características podem servir como fatores
de seleção de habitat por herbívoros, as borboletas por exemplo têm
grande preferencia por folhas mais verdes, já os afídeos têm
sensibilidade à alguns compostos químicos (Jolivet, 1998). (I6)Uma
característica ainda pouco estudada que pode servir como fator de
seleção de habitat é o tamanho foliar.
(I7)Minadores são pequenas larvas que se alimentam do
mesófilo da folha (Daly et al., 1998). (I8)São herbívoros endógenos,
tendo, portanto, sua área de vida restrita, dependente do lugar
selecionado pela mãe para ovoposição. (I9)Durante o seu
desenvolvimento, os minadores utilizam o limbo foliar tanto para
alimentação, como também para proteção (Schoonhoven, 2005).
(I10)Uma maior área foliar, nesse caso, representaria uma maior
disponibilidade de recurso para o indivíduo minador. (I11)Dessa
maneira, se esperaria que o tamanho foliar também fosse uma
característica que serviria como um fator de seleção de habitat para a
fêmea ovopositora, uma vez que escolhendo folhas maiores para
colocar seus ovos, garantiria uma maior chance de sobrevivência para
sua prole.
(I12)Levando em consideração a seleção de habitat por
fêmeas de insetos com larvas minadoras e assumindo que uma folha
maior implica em uma maior quantidade de recurso para a larva, o
objetivo deste trabalho foi responder à seguinte pergunta: O tamanho
foliar influencia na probabilidade de encontramos minadores?
(I13)Nossa hipótese é que quanto maior a área foliar da planta, maior
a probabilidade de encontrarmos minadores.

MATERIAL & MÉTODOS
(M1)Realizamos o estudo em uma área de Mata Atlântica,
na praia Barra do Una, no município de Peruíbe, Estado de São Paulo.
(M2)A coleta foi feita nos últimos 130 metros da estrada de acesso à
praia Barra do Una, utilizando 1 metro de cada uma das bordas como
limite.
(M3)Para verificarmos a ocorrência de minadores em
folhas levamos em consideração apenas espécies arbustivas e
herbáceas, excluindo gramíneas, de até dois metros de altura.
(M4)Para efeito de padronização, espécies com morfologia foliar
semelhantes foram categorizadas em um mesmo grupo
(morfoespécie).
(M5)Após evidenciarmos a presença de minador em uma
morfoespécie, outros indivíduos foram amostrados até coletarmos
pelo menos 5 indivíduos da mesma morfoespécie, independentemente
se haviam parasitas nesses novos indivíduos ou não. (M6)Para
assumirmos que uma espécie não sofria parasitismo por minadores,
coletamos pelo menos 10 indivíduos sem evidência de parasitismo de
uma mesma morfoespécie.
(M7)Para representarmos a área foliar (cm2) de uma
morfoespécie, cinco indivíduos tiveram uma folha sorteada e para cada
uma destas calculamos a área da elipse. (M8)Após o cálculo médio da
área, os valores foram transformados para a base logarítmica.
(M9)Para verificarmos se área foliar influencia a
ocorrência de minadores, aplicamos uma regressão logística entre as
variáveis “ocorrência de minadores” e “área foliar” no programa R.
(M10)Nossa hipótese estatística é de que com o incremento da área
foliar haverá uma maior probabilidade de se encontrar um organismo
minador, levando-se em consideração que valores de p maiores que
0.05 refutariam essa hipótese.
RESULTADOS
(R1)Encontramos 43 morfoespécies no local de estudo,
com a área foliar variando de 0,21 cm² até 632,93 cm² e a média de
108,03 cm². (R2)Do total de morfoespécies encontrados, 24 (55,81%)
apresentaram pelo menos um indivíduo infestado por minador. (R3)As
ocorrência de minadores não estão igualmente distribuídas ao longo
do eixo de área foliar das morfoespécies, sendo observada a ocorrência
do minador a partir do valor de 9,62 cm² (Figura 1), equivalendo a
52,4%. (R4)Dentre todas as morfoespécies coletas, apenas 16,28%
tinham uma área foliar menor que 9,62 cm².
(R5)Os dados não corroboram a hipótese de que quanto
maior a área foliar maior a probabilidade de ocorrência do herbívoro
(p = 0,087). (R6)Contudo, pela distribuição de nossos dados (ver
figura 1) podemos sugerir que a partir de um dado valor de área foliar
(9,62 cm2) não ocorre infestação pelo herbívoros.

Figura 1. Relação entre área foliar média (cm²) das morfoespécies em
escala log e ocorrência de minador. A reta pontilhada marca a área
foliar de 9,62 cm². A curva logística apresenta intercepto = -0,941 e
estimativa do log da área = 0,768.
DISCUSSÃO
(D1)Nossa hipótese era que quanto maior a área foliar,
maior seria a probabilidade de encontrarmos minadores, no entanto,
nossos resultados não corroboraram a hipótese e mostraram que em
folhas com maior área foliar podem ou não apresentar minadores.
(D2)Por outro lado, os resultados evidenciaram que folhas com áreas
menores não apresentavam herbívoros minadores, o que evidencia um
tamanho mínimo necessário para sua ocorrência .
(D3)Uma explicação possível para o resultado encontrado
é que plantas com folhas grandes podem possuir alguns mecanismos
de defesa químico e físico, tais como metabólitos secundários e
tricomas. (D4)Outra possibilidade seria que folhas maiores podem
possuir baixo valor nutricional para o herbívoro, limitando seu

desenvolvimento (Schoonhooven et al., 2005). (D5)Folhas de área
menor podem não ser bons habitats para minadores devido ao menor
tamanho foliar e consequentemente por não possuírem a quantidade
necessária de recurso para o desenvolvimento do herbívoro.
(D6)Outros sistemas endógenos poderiam ser estudados
para evidenciar um limite a partir do qual ocorre a presença do
herbívoro. (D7)Uma possível sistema para estudar seria a interação
entre folhas e galhas, já que a seleção de habitat seria feita de um modo
muito semelhante ao dos minadores. (D8)Neste caso esperaríamos
encontrar um limiar menor, pois as galhas necessitam de uma área
foliar menor.
(D9)Concluímos portanto que não há uma maior
probabilidade de encotramos minadores conforme o aumento do
tamanho foliar. (D10)Porém evidenciamos que folhas maiores podem
ou não ter a presença de minadores e que há um valor limite no qual
minadores não ocorrem.
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Seleção de habitat por minadores: o tamanho foliar importa?
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RESUMO: Seleção de habitat é a busca por ambientes que aumentem
a chance de sobrevivência e reprodução dos indivíduos. Minadores são
herbívoros endógenos que se desenvolvem em folhas, sendo
dependentes da escolha do sítio de oviposição pela fêmea. Folhas
maiores implicariam em maior disponibilidade de recurso. Assim,
testamos a hipótese que quanto maior o tamanho foliar, maior a chance
de ocorrência de minadores. Coletamos ramos de morfoespecies de
diferentes tamanhos foliares e verificamos se continham ou não rastros
de minadores. Estimamos a área foliar das morfoespécie e fizemos
uma regressão logística para avaliar a relação entre área e ocorrência
de minadores. A hipótese nula não foi refutada. Observamos a
ocorrência de minadores a partir de uma área de 9,62 cm2. Acima
desse valor pode-se encontrar ou não minadores. Concluímos que o
tamanho foliar não influencia a ocorrência de minadores, mas estes
selecionam folhas apenas a partir de um determinado valor.
PALAVRAS-CHAVES: área foliar,
endógeno, interação inseto-planta.

herbivoria,

(I8)Minadores são espécies que possuem todo seu
desenvolvimento larval na epiderme da folha (Bernays & Chapman,
1994), se alimentando do mesófilo foliar (Daly et al., 1998).
(I9)Durante o seu desenvolvimento, os minadores utilizam como
recurso o limbo foliar tanto para uma fonte nutricional, como para sua
proteção (Schoonhoven et al., 2005). (I10)Uma folha maior, nesse
caso, representa uma maior disponibilidade de recurso para o
indivíduo minador. (I11)Dessa maneira o tamanho foliar pode ser uma
característica que serve como um fator de seleção de habitat para a
fêmea ovipositora.
(I12)Levando em consideração a seleção de habitat por
fêmeas de insetos com larvas minadoras, sabendo que por serem
herbívoros endógenos essa interação é bastante específica e assumindo
que uma folha maior implica em uma maior quantidade de recurso para
a larva, o tamanho foliar dentro de um indivíduo de uma morfoespécie
deve servir como fator de seleção para espécies minadoras. (I13)Dessa
maneira, esperamos que as fêmeas prefiram ovipositar em folhas
maiores, garantindo uma maior quantidade de recurso para sua prole.
(I14)O objetivo deste trabalho foi então responder à seguinte pergunta:
O tamanho foliar das espécies influencia a ocorrência de minadores?
(I15)Nossa hipótese é que quanto maior o tamanho foliar de uma
espécie de planta, maior a chance de ocorrência de minadores.
MATERIAL & MÉTODOS
(M1)Realizamos o estudo em uma área de Mata Atlântica,
na estrada de acesso à praia Barra do Una, no município de Peruíbe,
Estado de São Paulo. (M2)Observamos espécies arbustivas e
herbáceas, excluindo gramíneas, de até dois metros de altura.
(M3)Coletamos nos últimos 130 metros da estrada, utilizando um
metro para dentro da mata em cada uma das bordas. (M4)Para efeito
de padronização, categorizamos espécies com morfologia foliar
semelhantes em um mesmo grupo (morfoespécie).
(M5)Ao percorrermos a área amostrada da amostra,
categorizamos um indivíduo de uma morfoespécie como com minador
(=1) se observamos o rastro deixado por esses organismos nas folhas
(Figura 1). (M6)Neste caso, buscamos outros quatro indivíduos da
mesma morfoespécie e retiramos um ramo de cada um deles
arbitrariamente. (M7)O registro de minador em apenas um indivíduo
de uma morfoespécie, portanto, foi suficiente para categorizarmos essa
morfoespécie na categoria com minador, contudo coletamos ramos de
mais quatro outros indivíduos dessa morfoespécie para posteriormente
calcularmos a área foliar. (M8)Quando não encontramos registros de
minadores (=0) em pelo menos 10 indivíduos de uma dada
morfoespécies, assumimos que estas não eram atacadas por
minadores. (M9)Quando não foi possível coletarmos pelo menos 10
ramos de indivíduos de morfoespécies sem minadores ou cinco com
minadores esses dados não foram considerados. (M10)Como
coletamos todas as morfoespécies existente no local, garantimos uma
ampla diversidade morfologica de folhas, o que nos forneceu garantia
que um possível não houve um viés filogenético na amostragem de
nossos dados.
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herbívoro

INTRODUÇÃO
(I1)Seleção de habitat é a busca ativa de ambientes
específicos por organismos móveis (Stamps, 2009; Morin, 2011) e
esse comportamento aumenta a chance de sobrevivência e reprodução
do indivíduo (Krebs & Davies, 1993; Envagelista, 2010). (I2)Diversas
características podem servir como critério de seleção de habitat.
(I3)Algumas espécies de borboletas, por exemplo, têm preferência por
folhas mais verdes, uma vez que a coloração verde mais claro seria
uma evidência de folha mais nova, o que garantiria recurso por mais
tempo para sua prole (Jolivet, 1998). (I4)Alguns afídeos utilizam
compostos químicos como característica de critério de seleção de
habitat, evitando substâncias que seriam prejudiciais à prole. (Jolivet,
1998). (I5)A seleção de habitat é especialmente importante para
herbívoros, já que a escolha do sítio de oviposição acaba tendo
implicações diretas na aptidão da prole (Resh & Cardé, 2003).
(I6)Larvas endógenas são aquelas que ficam dentro da planta, portanto
têm uma área de vida limitada. (I7)A sobrevivência desse tipo de
organismo é ainda mais dependente da escolha do lugar de oviposição
da fêmea, pois ficam sujeitos às condições bióticas e abióticas do local
em que nasceram (Resh & Cardé, 2003).

C

Figura 1. Evidência da utilização da folha por um minador. C =
comprimento foliar. L = largura foliar.
(M11)Para representarmos a área foliar (cm2) de uma
morfoespécie, sorteamos cinco ramos do total de ramos coletados de
cada morfoespécie e para cada ramo sorteamos uma folha. (M12)Os
valores de comprimento (C) e maior largura (L) dessas folhas foram
medidos e calculamos a área foliar de cada folha pela área da elipse
(0,25*C*L π), por julgarmos que o formato da maioria das folhas se
assemelhava mais com o formato de uma elipse (Figura 1). (M13)Em
seguida, calculamos a média da área foliar para cada morfoespécie.
(M14)Esses valores médios de área foliar foram transformados para a
base logarítmica, já que a variância das medidas era muito grande.
(M15)Para testarmos se área foliar influencia a ocorrência
de minadores, aplicamos uma regressão logística entre as variáveis de
probabilidade de ocorrência de minadores e área foliar utilizando a
função glm (pacote: stats, família de distribuição de erros: binomial).
(M16)Utilizamos os pacotes básicos do software R (versão 3.0.3) para
esta análise. (M17)Nossa hipótese nula é de que com o incremento da
área foliar não haverá uma maior probabilidade de se encontrar um

organismo minador, levando-se em consideração que valores de p
maiores que 0,05 refutariam a hipótese nula.
RESULTADOS
(R1)Amostramos 43 morfoespécies na área de estudo, com
a área foliar variando de 0,21 cm² até 632,93 cm² (média=108,03 cm²,
desvio padrão=165,97 cm²). (R2)Do total de morfoespécies
encontradas, 24 (55,81%) apresentaram pelo menos um indivíduo
infestado por minador. (R3)Só observamos ocorrência de minador a
partir do valor 9,62 cm² (Figura 1). (R4)Valores inferiores a 9,62 cm²
correspondem a 47,6% da amplitude de valores do log da área foliar e
16,28% das morfoespecies amostradas ocorreram nessa faixa.
(R5)Os dados não corroboraram a nossa hipótese de que
quanto maior a área foliar maior a probabilidade de ocorrência do
herbívoro (p = 0,087).
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Figura 1. Relação entre área foliar média (cm²) das morfoespécies em
escala log e probabilidade de ocorrência de minador. A probabilidade
ocorrência do minador foi categorizada como “com minador” (=1) e
“sem minador” (=0). A reta pontilhada marca a área foliar de 9,62
cm². A curva logística apresenta intercepto = -0,941 (erro
padrão=0,758) e estimativa do log da área = 0,768 (erro
padrão=0,448).
DISCUSSÃO
(D1)Nossa hipótese de que folhas maiores teriam maior
probabilidade de termos minadores não foi corroborada com os
resultados obtidos. (D2)Observamos que folhas com tamanhos acima
de 9,62 cm² poderiam ou não apresentar minadores. (D3)Por outro
lado, os resultados evidenciaram que folhas menores que 5,73 cm2 não
apresentavam herbívoros minadores, o que indica um tamanho
mínimo necessário para sua ocorrência. (D4)Além disso, em folhas
muito grandes também não foram observados a ocorrência de
minadores.
(D5)Uma possível explicação para o resultado encontrado
é que plantas com folhas grandes devem possuir mecanismos de defesa
químicos e/ou físicos, tais como metabólitos secundários e tricomas,
em maior quantidade conforme seu tamanho aumenta. (D6)Os
mecanismos de defesa podem dificultar a oviposição do herbívoro ou
até a sobrevivência da larva (Strauss & Zangerl, 2002). (D7)Outra
possibilidade seria que algumas folhas maiores poderiam ter baixo
valor nutricional para o herbívoro, limitando seu desenvolvimento no
estágio larval (Schoonhooven et al., 2005). (D8)Já as folhas de
tamanho menor podem não ser bons habitats para minadores por não
possuírem a quantidade necessária de recurso para o seu
desenvolvimento.
(D9)Outros herbívoros endógenos poderiam ser estudados
para evidenciar um limite a partir do qual ocorre a presença do
herbívoro. (D10)Um possível sistema de estudo seria a interação entre
folhas e galhas, já que a seleção de habitat seria feita de um modo
muito semelhante ao dos minadores (Shorthouse & Rohfritsch, 1992).
(D11)Como as galhas são sesseis e drenam seiva das plantas,
esperaríamos encontrar um tamanho limite menor para as folhas com
galhas. (D12)Porém possivelmente não existiriam também em folhas
muito pequenas, já que entre manter uma folha muito pequena com
galha ou perder esta folha por abscisão, esta última opção seria mais
vantajosa.
(D13)Concluímos, portanto, que não há uma maior
probabilidade de ter minadores conforme o aumento do tamanho
foliar. (D14)Porém evidenciamos que folhas maiores podem ou não
ter a presença de minadores e que há um valor limite no qual
minadores podem ocorrer.

RESUMO: Seleção de habitat é a busca por ambientes que aumentem
a aptidão dos indivíduos. Minadores são herbívoros endógenos que se
desenvolvem em folhas, utilizando o limbo foliar para alimentação e
proteção. Se folhas maiores oferecem maior disponibilidade de
recursos, o tamanho foliar pode ser um critério de seleção para fêmeas
ovipositoras, o que aumenta a chance de encontrarmos minadores em
folhas maiores. Testamos a hipótese de que quanto maior o tamanho
foliar, maior a chance de encontrarmos minadores. Buscamos espécies
com e sem minadores e coletamos ramos de diferentes indivíduos
nessas categorias. Calculamos as áreas foliares e as relacionamos com
a ocorrência de minadores. Nossa hipótese foi refutada, pois a chance
de encontrarmos minadores não aumenta com o tamanho foliar. Porém
encontramos que minadores não ocorrem em folhas pequenas. A
quantidade mínima de recurso necessária para sobrevivência de
minadores e os mecanismos de defesa das plantas podem explicar
nossos resultados.
PALAVRAS-CHAVE: área foliar, herbívoro endógeno, interação
inseto-planta, recursos
INTRODUÇÃO
(I1)Seleção de habitat é a busca ativa por ambientes
específicos em organismos móveis (Stamps, 2009; Morin, 2011).
(I2)Indivíduos que ocupam habitats inadequados podem se expor ao
estresse fisiológico, a predadores e à dificuldade de obtenção de
alimento e parceiros sexuais. (I3)Sendo assim, a seleção de um habitat
adequado pode aumentar a chance de sobrevivência e de reprodução
do indivíduo (Krebs & Davies, 1993; Stamps, 2009; Evangelista,
2010). (I4)Diversas características do habitat podem servir como
critério de seleção de habitat. (I5)Afídeos (Homoptera), por exemplo,
utilizam compostos químicos da planta como critério de seleção de
habitat, evitando substâncias que seriam prejudiciais à prole (Jolivet,
1998). (I6)Organismos sésseis ou que possuem restrição na
mobilidade, tais como larvas de muitos insetos herbívoros, estão ainda
mais sujeitos às condições bióticas e abióticas do local em que
nasceram (Resh & Cardé, 2003). (I7)Borboletas (Lepidoptera), por
exemplo, preferem ovipor em folhas mais novas, o que garantiria
recurso por mais tempo para suas larvas (Jolivet, 1998).
(I8)Minadores são um grupo de insetos cuja larva se
desenvolve na epiderme da folha (Bernays & Chapman, 1994) se
alimentando do mesófilo (Daly et al., 1998). (I9)Durante o seu
desenvolvimento, a larva dos minadores utiliza o limbo foliar tanto
como fonte de alimento, como para proteção (Schoonhoven et al.,
2005). (I10)Dessa maneira, quanto maior o tamanho foliar, maior a
disponibilidade de recurso para a larva e, consequentemente, maior a
sua chance de sobrevivência e de reprodução na fase adulta.
(I11)Portanto, seria esperado que fêmeas de insetos minadores
selecionassem sítios adequados para ovipor, usando o tamanho foliar
como um critério de seleção. (I12)Neste estudo, portanto, testamos a

hipótese de que a chance de encontrarmos minadores em uma
determinada espécie de planta aumenta com o tamanho foliar.
MATERIAL & MÉTODOS
(M1)Realizamos o estudo em uma área de Mata Atlântica,
na estrada de acesso à praia Barra do Una, no município de Peruíbe,
estado de São Paulo. (M2)Definimos como área de coleta uma área de
mata ao longo de uma estrada. (M3)Percorremos 130 m ao longo da
estrada e delimitamos uma margem de 1 m partindo da borda em
direção à mata. (M4)O primeiro passo do protocolo de coleta foi
categorizar todas as plantas que ocorriam na área em morfoespécies
de acordo com a morfologia foliar. (M5)Consideramos somente as
plantas arbustivas e herbáceas com até 2 m de altura.
(M6)Observamos pelo menos 10 indivíduos de cada uma
das morfoespécies. (M7)Quando não encontramos evidências de
minadores (Figura 1) nas folhas de nenhum dos indivíduos
observados, categorizamos essa espécie como “sem minadores” e
coletamos um ramo selecionado arbitrariamente de cada um destes
indivíduos. (M8)Nos casos em que encontramos evidência de
minadores em pelo menos uma das folhas de um indivíduo,
categorizamos a morfoespécie como “com minadores”.
(M9)Coletamos então um ramo selecionado arbitrariamente de cinco
indivíduos dessa morfoespécie. (M10)O objetivo de observarmos pelo
menos 10 indivíduos sem minadores foi diminuir a possibilidade de
incluirmos espécies com minadores na categoria sem minador.

Figura 1. Evidência da utilização da folha por um minador. C =
comprimento foliar. L = largura foliar.
(M11)Para estimar a área foliar (cm2) média de uma
morfoespécie, sorteamos cinco ramos do total de ramos coletados para
cada morfoespécie. (M12)De cada um desses ramos, sorteamos uma
folha. (M13)Medimos o comprimento (C) e a maior largura (L) das
folhas sorteadas e medimos a área foliar usando a área de uma elipse
(0,25CLπ) como aproximação (Figura 1). (M14)Em seguida,
calculamos a média da área foliar para cada morfoespécie. (M15)Os
valores médios de área foliar foram transformados para a escala
logarítmica, uma vez que a variância das medidas era muito grande.
(M16)Se minadores preferem plantas com maior área foliar nossa
previsão é que a probabilidade de ocorrência de minadores aumentaria
com o aumento de área foliar média. (M17)Fizemos um teste de
regressão logística para testar a significância da associação entre a
probabilidade de ocorrência de minadores e área foliar.
(M18)Utilizamos a função glm do software R (versão 3.0.3) para a
análise. (M19)Consideramos o teste significativo para valores de p <
0,05.
RESULTADOS
(R1)Amostramos 43 morfoespécies de plantas cuja área
foliar variou entre 0,21 cm² e 632,93 cm² (média ± DP = 108,03 ±
165,97 cm²). (R2)Do total das morfoespécies encontradas, 24
(55,81%) apresentaram pelo menos um indivíduo com minador.
(R3)Minadores só foram encontrados em morfoespécies cujas folhas
tinham área média maior que 9,62 cm2 (log da área foliar = 0,98;
Figura 2). (R4)Entretanto, a partir desse limiar encontramos espécies
com e sem minadores. (R5)Logo, o aumento da área foliar não
acarretou em maior probabilidade de encontrarmos minadores
(regressão logística, intercepto = -0,941; inclinação = 0,768; p =
0,087).

Figura 2. Relação entre probabilidade de ocorrência de minadores e
área foliar média (cm²) das morfoespécies de plantas em escala log.
Os pontos referem-se à ocorrência (1) ou ausência (0) do minador. A
reta pontilhada marca a área foliar de 9,62 cm².
DISCUSSÃO
(D1)Não houve um incremento na probabilidade de
ocorrência de minadores com o aumento da área foliar. (D2)Sendo
assim, o tamanho foliar parece não ser o principal critério de seleção
do sítio de oviposição para fêmeas de insetos minadores. (D3)Uma
explicação plausível para a ausência de relação entre a probabilidade
de ocorrência de minadores e tamanho foliar é o investimento das
plantas em defesas contra herbívoros. (D4)Mecanismos de defesas
contra herbívoros, como metabólitos secundários e tricomas, podem
impedir tanto a oviposição como o desenvolvimento da própria larva
dentro da folha (Strauss & Zangerl, 2002). (D5)Portanto, plantas que
investem mais em mecanismos de defesa não teriam minadores,
independentemente do tamanho seu foliar.
(D6)Os minadores foram encontrados apenas em folhas
maiores do que 9,62cm2. (D7)Esse resultado indica que há uma área
mínima necessária para a ocorrência de minadores. (D8)Podemos
analisar esse resultado de duas maneiras: pela perspectiva da planta e
pela perspectiva do minador. (D9)Pela perspectiva da planta, o
herbívoro endógeno utiliza tecido da planta para sobreviver e isso gera
um custo para a planta (Whitham et al., 1991). (D10)Se esse custo for
maior do que a energia produzida por aquela folha, a abscisão foliar
passa a ser uma estratégia mais vantajosa para a planta. (D11)Se as
plantas removem as folhas pequenas com minadores, não
encontraríamos minadores naquelas plantas cujas folhas são pequenas.
(D12)Portanto, o limiar observado para a existência do minador seria,
na verdade, o limiar a partir do qual manter a folha parasitada ainda
seria vantajoso para a planta. (D13)Pela perspectiva do minador, uma
folha muito pequena pode não ter a quantidade mínima necessária de
recurso para a sua sobrevivência e seu desenvolvimento. (D14)Nesse
caso, o limiar representaria a quantidade mínima de recurso que o
organismo minador necessita para sobreviver.
(D15)Estudos futuros poderiam usar o sistema de interação
entre folhas e galhas para avaliar o limiar que permite a ocorrência de
herbívoros endógenos sob a perspectiva da planta. (D16)As galhas são
organismo sésseis que modificam quimicamente a planta, induzindo
uma maior produção de células parenquimáticas ao seu redor
(Shorthouse & Rohfritsch 1992). (D17)Diferentemente dos
minadores, a quantidade de recurso necessário para a sobrevivência da
galha depende dessa modificação química e não do tamanho foliar.
(D18)Porém, como para a planta há um custo para manter esse
organismo, em folhas muito pequenas a abscisão foliar seria mais
vantajosa para a planta. (D19)Portanto, nesse sistema, ainda
esperaríamos encontrar um limiar, porém menor do que o encontrado
para minadores.
(D20)Apesar da ausência de relação entre o aumento do
tamanho foliar e a chance de encontrarmos minadores em uma
determinada espécie de planta, vimos um claro limiar que permite a
ocorrência desses organismos. (D21)O tamanho foliar parece não ser
o único critério de seleção de habitat para a fêmea ovipor.
(D22)Sistemas de defesas das plantas, como metabólitos secundários
e tricomas podem também influenciar nessa seleção. (D23)Outros
estudos como o de sistemas de galhas e plantas seriam interessantes
para explorar mais a fundo a relação entre tamanho foliar e a interação
entre plantas e herbívoros endógenos.
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Orientação: Glauco Machado
_______________________________________________________
A camuflagem em aranhas Allocosa sp. (Araneae: Lycosidae) é
orientada pela visão?
P1 – G3
Alunos 11, 13, 14, 17 – Versão inicial
RESUMO: A camuflagem é uma importante estratégia de
manipulação visual que implica em diminuição na frequência de
avistamento. Neste estudo testamos se a camuflagem em Allocosa sp.
é orientada pela visão. A coleta de dados ocorreu em uma área de
restinga onde amostramos 36 indivíduos de aranhas. Realizamos os
experimentos em arenas divididas em duas cores diferentes e
quantificamos o tempo de permanência em cada cor e a cor escolhida
no primeiro deslocamento. Não observamos diferenças no tempo de
permanência em cada cor e indivíduos não se deslocam com mais
frequência para a cor de areia. Desse modo, não corroboramos nossa
hipótese e as aranhas do gênero Allocosa não utilizam a visão como
principal pista de orientação. Provavelmente outras modalidades
sensoriais estão envolvidas neste comportamento e devem ser testadas
para fornecer informações interessantes sobre a interação dos sistemas
sensoriais nestes animais.
PALAVRAS-CHAVE:
Arachnida,
coloração
críptica,
comportamento animal, predador-presa, sistemas sensoriais
INTRODUÇÃO
(I1)O sistema predador-presa envolve interações entre
animais sendo que um serve de alimento à outro (Begon et al., 2006).
(I2)A importância biológica de um predador não reside apenas em seu
impacto na população de presas pela retirada de indivíduos (Begon et
al., 2006), mas também nas alterações morfológicas, comportamentais
e de história de vida que emergem desta relação e afetam a detecção
da presa, sua palatabilidade e seus hábitos (Barbosa & Castellanos,
2005). (I3)A camuflagem, por exemplo, é uma estratégia de
manipulação visual do oponente, na qual a coloração ou padrão do
corpo de um animal se assemelha à de seu ambiente e diminui suas
chances de visualização (Edmunds, 1974). (I4)Ela pode estar presente
em presas, diminuindo a chance de avistamento pelo predador e
constituindo, portanto, um mecanismo de defesa, mas pode também
estar presente em predadores, dificultando a visualização do predador
pela presa e constituindo então uma estratégia de ataque. (I5)Depende,
portanto, diretamente da acuidade visual dos animais envolvidos na
seleção desta estratégia (Barbosa & Castellanos, 2005).
(I6)A camuflagem evoluiu independentemente em diversos
grupos de animais (Edmunds, 1974), entre os quais aracnídeos
(Gonzaga, 2007). (I7)Foi comprovado que aranhas apresentam padrão
de coloração que possibilita simultaneamente a camuflagem e o
contraste, dependendo da perspectiva visual do observador (Clark et
al., 2010). (I8)Espécies do gênero Allocosa que habitam dunas e
praias apresentam hábito noturno, padrão de coloração similar ao

substrato (Stanley et al., 2013), dimorfismo sexual (fêmeas menores
que os machos) (Aisenberg et al., 2011) e predação coespecífica
(Aisenberg et al., 2009).
(I9)Dado que: (i) a camuflagem é uma estratégia presente
em aranhas; (ii) que a habilidade de diferenciar contrastes de cores foi
constatada em aranhas e; (iii) que espécie de Allocosa que vivem na
areia apresentam coloração e padrão semelhante ao do substrato, este
trabalho teve como objetivo testar se a camuflagem em Allocosa sp. é
orientada pela visão. (I10)Nossa hipótese é que a espécie do gênero
Allocosa utiliza a cor do substrato para se camuflar.
MATERIAL & MÉTODOS
Área de coleta e Coleta de dados
(M1)Conduzimos o presente estudo na Estação Ecológica
Juréia-Itatins (24°32’S; 47°15’O) localizada no município de Peruíbe,
litoral sul do Estado de São Paulo. (M2)A coleta de indivíduos de
Allocosa sp. ocorreu em julho de 2015, em uma área de restinga
composta por solo arenoso, vegetação rasteira e arbustiva, e uma praia
com matéria orgânica acumulada no substrato. (M3)Coletamos 42
indivíduos de aranhas, que foram mantidos em potes até o início dos
experimentos. (M4)Numeramos e classificamos visualmente as
aranhas de acordo com o tamanho (P = pequena; M = média; G =
grande) e amostramos de forma aleatória 36 indivíduos para utilizar
nos experimentos.
(M5)Para testar a hipótese de que as aranhas utilizam a cor
do substrato como pista para camuflagem realizamos experimentos em
arenas. (M6)As arenas consistiram em placas de Petri com o interior
revestido por dois semicírculos de cores distintas: cor de areia e outra
cor (verde ou preto) (Figura 1). (M7)As cores foram selecionadas para
simular substratos (areia, vegetação e matéria orgânica) encontrados
no habitat dessa aranha. (M8)No total foram construídas 36 arenas,
sendo que todas continham um semicírculo de cor de areia, 18
continham um semicírculo verde e 18 continham um semicírculo
preto. (M9)No centro de cada arena incluímos um círculo branco,
referenciando o ponto de partida das aranhas.

Figura 1. Arena experimental composta por placa de Petri, com duas
combinações diferentes de cores (esquerda: cor de areia e preto,
direita: cor de areia e verde).
(M10)Os experimentos foram realizados durante o dia,
devido às questões logísticas. (M11)Apesar dos registros de que
aranhas do gênero Allocosa serem noturnas foram observados
indivíduos no local de estudo durante o dia (observação pessoal dos
pesquisadores).
(M12)Os experimentos foram separados em três rodadas de
filmagens, com 12 arenas analisadas durante cada rodada. (M13)Antes
do início do experimento os indivíduos foram aclimatados durante um
minuto. (M14)Cada filmagem teve duração total de dez minutos.
(M15)Para garantir que diferenças no tamanho e no horário das
gravações não enviesassem a preferência da cor pelas aranhas, cada
simulação apresentou o mesmo número de indivíduos P, M e G e o
mesmo número de arenas verdes e pretas. (M16)Amostramos
aleatoriamente a orientação das arenas e os indivíduos que foram
utilizados em cada rodada experimental.
(M17)As filmagens dos experimentos foram analisadas de
modo a determinar o valor de duas variáveis para cada indivíduo: o
tempo de permanência (em segundos) em cada cor do substrato da
arena e a cor escolhida no primeiro deslocamento.
(M18)Consideramos que um indivíduo estava sobre uma determinada
cor quando mais da metade de seu corpo estava sobre ela. (M19)Caso
o indivíduo estivesse com metade do corpo em cada uma das duas
cores do substrato, consideramos que ele estava sobre a cor para a qual
seus olhos estavam voltados. (M20)Esperávamos que as aranhas se
deslocassem primeiro para a cor de areia e permanecessem por mais
tempo nesta cor.

Análise de dados
(M21)Calculamos duas estatísticas para cada uma das duas
variáveis mensuradas nos experimentos. (M22)A primeira estatística
calculada foi o tempo médio de permanência na cor de areia do
substrato. (M23)Dado que os indivíduos de Allocosa sp. devem ser
capazes de enxergar a cor do substrato e escolher a cor na qual se
camuflam, esperávamos que o tempo médio no substrato cor de areia
fosse maior que do que o tempo médio nas outras cores. (M24)A
segunda estatística calculada foi o número de indivíduos que se
deslocaram primeiro para a cor de areia. (M25)Dado que o primeiro
movimento de um indivíduo de Allocosa sp. após soltura deve ser para
um local onde possa se camuflar, nossa previsão foi que a maioria dos
36 indivíduos deveriam se deslocar primeiro para a cor de areia.
(M26)Após calcular as duas estatísticas, criamos
distribuições destas sob as hipóteses nulas a fim de verificar se os
valores observados para as estatísticas são significativos. (M27)Para
isto, calculamos 10.000 vezes cada estatística, aleatorizando sob a
hipótese nula os valores das variáveis calculadas para cada indivíduo.
(M28)Verificamos então a proporção de vezes em que os valores da
estatística obtidos nestas aleatorizações eram maiores que o valor da
estatística observado. (M29)Consideramos que o valor observado da
estatística era significativo se esta proporção era menor que 𝛼 = 0,05.
(M30)As análises estatísticas foram realizadas no ambiente de
programação R 3.1.3 (R Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)Registramos que indivíduos de Allocosa sp.
permaneceram, em média (± desvio padrão), 296,4 ± 245,3 segundos
na cor de areia do substrato e 303,6 ± 245,3 segundos em outras cores.
(R2)O tempo médio de permanência das aranhas na cor de areia foi
7,28 segundos menor em relação a outras cores. (R3)Não rejeitamos a
hipótese nula de que os indivíduos passam a mesma quantidade de
tempo em qualquer cor de substrato, pois o tempo médio de
permanência na cor de areia não foi maior do que nas outras cores (p
= 0,546; 10.000 aleatorizações). (R4)Observamos uma grande
variação individual de permanência no substrato entre indivíduos
(Figura 2). (R5)Além disso, os indivíduos variaram na forma como se
deslocavam entre as cores do substrato, sendo que alguns indivíduos
ficaram parados sobre uma dada cor durante os 10 minutos do
experimento, enquanto outros se movimentaram entre as cores.

Figura 2. Tempo de permanência, em segundos (s), de 36 indivíduos
da aranha Allocosa sp. em cada uma das cores do substrato das arenas
experimentais. Cada barra representa a fração do tempo de
permanência na cor de areia (faixa branca) e a fração do tempo nas
outras cores (faixa preta). A linha pontilhada indica o tempo médio de
permanência na cor de areia do substrato.
(R6)Um número duas vezes maior de aranhas se deslocou,
na primeira escolha, em direção às outras cores do substrato (N = 24),
do que em direção à cor de areia (N = 12). (R7)Este resultado é
contrário à nossa previsão de que indivíduos se deslocariam primeiro
para a cor de areia do substrato para se camuflar. (R8)Logo, não
rejeitamos a hipótese nula de que os indivíduos se deslocariam
primeiro para qualquer cor de substrato (p = 0,986; 10.000
aleatorizações).
DISCUSSÃO
(D1)Encontramos que os indivíduos de Allocosa sp. não
permanecem, em média, mais tempo na cor de areia do substrato do
que em outras cores. (D2)Além disso, os indivíduos não se deslocam
com mais frequência na primeira escolha para a cor de areia do
substrato. (D3)Portanto, os resultados obtidos neste estudo refutaram
a nossa hipótese de que as aranhas do gênero Allocosa utilizam a cor
do substrato como pista para se camuflar.

(D4)Uma possível explicação para os nossos resultados é
que outras modalidades sensoriais, além da visão, podem estar
relacionadas à seleção da cor do substrato nesta espécie. (D5)Dado o
grande espectro de modalidades sensoriais presentes em aranha
(Gonzaga, 2007) é possível que uma ou mais modalidades sensoriais
estejam envolvidas na tomada de decisão dos indivíduos. (D6)Por
exemplo, em aranhas da espécie Cupiennius salei comportamentos
associados à escolha do substrato foram multimodais (relacionados à
vibração sísmica, correntes de ar e visão) (Fenk et al., 2010). (D7)Isso
também foi observado em fêmeas de aranha de Habronattus dossenus
que baseiam parte da escolha dos parceiros nos sinais sísmicos
realizados durante a corte (Elias et al., 2005). (D8)Estes dados indicam
que futuros experimentos poderiam controlar mais de uma modalidade
sensorial para explicar como diferentes sentidos atuam em conjunto na
camuflagem de aranhas do gênero Allocosa.
(D9)Encontramos uma grande variação individual no
tempo de permanência em cada uma das cores do substrato.
(D10)Possíveis explicações para esta variação individual incluem
diferenças como tamanho, estágio de desenvolvimento, experiência
prévia ou cores dos indivíduos. (D11)Registros do gênero Allocosa,
por exemplo, indicam que há variação na escolha do local de
nidificação de acordo com o estágio de desenvolvimento (Aisenberg
et al., 2011). (D12)Estudos futuros poderão verificar se as diferentes
variáveis citadas podem influenciar a escolha da cor do substrato pelas
aranhas e expandir a compreensão sobre a camuflagem em populações
de Allocosa sp.
(D13)Além de não termos corroborado a nossa previsão de
que aranhas escolheriam primeiro a cor de areia do substrato,
observamos ainda que a maioria das aranhas se deslocaram para os
substratos de cores escuras (verde e preto). (D14)Uma possível
explicação é que os indivíduos de Allocosa sp. possuem preferência
por substratos escuros, pois podem representar abrigos em seu habitat
natural. (D15)Desta maneira, a preferência pelas cores escuras estaria
relacionada à evitação da predação, inclusive por coespecíficos
(Aisenberg et al., 2009).
(D16)Com base em nossos experimentos podemos concluir
que aranhas da espécie Allocosa sp. não escolhem o substrato se
baseando apenas em pistas visuais. (D17)É provável que indivíduos
de Allocosa sp. utilizem múltiplas pistas sensoriais para se orientar no
ambiente e se camuflar. (D18)Entender como a orientação sensorial
determina o comportamento de indivíduos pode ser um fator
importante para compreender a evolução da camuflagem como
estratégia de predação ou defesa.
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As aranhas Allocosa sp. (Arachnida: Araneae) se camuflam
orientadas pela visão?
P1 – G3
Alunos 11, 13, 14, 17 – Versão intermediária
RESUMO: A camuflagem é um mecanismo que evoluiu
independentemente em diversos grupos de animais, inclusive nos
aracnídeos. Aranhas da família Lycosidae utilizam o contraste de cores
entre o seu corpo e o ambiente para se camuflar. Neste estudo testamos
se a camuflagem em Allocosa sp. é orientada pela visão. Realizamos
experimentos com 36 aranhas em arenas individuais compostas por
duas cores diferentes. Avaliamos a cor escolhida no primeiro
deslocamento e o tempo de permanência em cada cor. Verificamos que
os indivíduos não se deslocam primeiramente para a cor de areia e que
não há diferença de tempo de permanência em cada substrato. Desse
modo, não corroboramos a hipótese de que Allocosa sp. utiliza pistas
visuais para se camuflar. É imprescindível a realização de estudos que
relacionem a orientação sensorial com a camuflagem para assim
compreenderemos a evolução da camuflagem como estratégia de
predação ou defesa.

sendo que no centro de cada arena incluímos um círculo branco,
referenciando o ponto de partida das aranhas (Figura 1). (M8)O
tamanho dos indivíduos não excedia o diâmetro do ponto de partida
em nenhum caso. (M9)As cores foram selecionadas para simular
substratos (areia, vegetação e matéria orgânica) encontrados no local
da coleta. (M10)No total construímos 36 arenas, sendo que todas
continham um semicírculo de cor de areia, 18 continham um
semicírculo verde e 18 continham um semicírculo preto. (M11)Para
evitar que a movimentação dos pesquisadores interferisse no teste, os
experimentos foram realizados em uma mesa a um metro e meio do
solo.

PALAVRAS-CHAVE: Coloração críptica, comportamento animal,
Lycosidae, predador-presa, sistemas sensoriais
INTRODUÇÃO
(I1)A predação é uma interação ecológica na qual um
organismo serve de alimento a outro (Begon et al., 2006). (I2)Presa e
predador exercem pressões seletivas recíprocas que podem resultar em
seleção de adaptações morfológicas, comportamentais e de história de
vida como, por exemplo, alterações na palatabilidade da presa, em
seus hábitos e em sua detecção (Barbosa & Castellanos, 2005). (I3)A
camuflagem é um mecanismo no qual a coloração ou padrão do corpo
do animal se assemelha a de seu ambiente e diminui as chances de
visualização por quem o vê (Edmunds, 1974). (I4)A camuflagem pode
estar presente em presas, constituindo uma estratégia de defesa, ou em
predadores, constituindo uma estratégia de ataque. (I5)O efeito da
camuflagem depende, portanto, diretamente da capacidade visual dos
animais envolvidos na seleção desta estratégia (Barbosa &
Castellanos, 2005).
(I6)A camuflagem evoluiu independentemente em diversos
grupos de animais (Edmunds, 1974), dentre os quais aracnídeos.
(I7)Aranhas podem apresentar padrões crípticos de coloração, postura
e formas do corpo evitando a predação por animais que utilizam a
visão para localizar suas presas (Gonzaga, 2007). (I8)Se a aranha
utiliza pistas visuais para selecionar um substrato em que se camufla,
isso indica que ela é capaz de minimizar ainda mais a chance de
avistamento pelo predador. (I9)Aranhas da família Lycosidae, por
exemplo, utilizam o contraste de cores entre o seu corpo e o ambiente
para se camuflar (Clark et al., 2011).
(I10)O gênero Allocosa sp. compreende aranhas da família
Lycosidae, que habitam dunas e praias da América do Sul e
apresentam padrão de coloração similar ao substrato (Stanley et al.,
2013). (I11)Dessa forma, considerando que: (i) a habilidade de
diferenciar contrastes de cores foi constatada em aranhas licosídeas,
(ii) que a camuflagem é uma estratégia presente em aranhas do gênero
Allocosa; e (iii) que Allocosa sp. apresenta coloração semelhante ao
do substrato em que vive, este trabalho objetivou testar se Allocosa sp.
utiliza a cor da areia como informação para se camuflar. (I12)Nossa
hipótese é que Allocosa sp. utiliza a cor do substrato como pista para
se camuflar.
MATERIAL & MÉTODOS
Área de coleta e Coleta de dados
(M1)Conduzimos o presente estudo na Estação Ecológica
Juréia-Itatins (24°32’S; 47°15’O) localizada no município de Peruíbe,
litoral sul do Estado de São Paulo. (M2)A coleta de indivíduos de
Allocosa sp. ocorreu em julho de 2015 no período noturno, em área de
restinga com vegetação rasteira e arbustiva e área de praia com
acúmulo de plântulas de Rizophora sp. e matéria orgânica.
(M3)Coletamos 36 indivíduos de aranhas, que foram mantidos em
potes até o início dos experimentos. (M4)Numeramos e classificamos
visualmente as aranhas de acordo com o tamanho (P = pequeno; M =
médio; G = grande).
(M5)Para testar a hipótese de que as aranhas utilizam a cor
do substrato como pista para camuflagem realizamos experimentos em
arenas. (M6)As arenas consistiram em placas de Petri com a base a as
laterais revestidas por cores distintas: cor de areia e outra cor (verde
ou preto). (M7)O revestimento da base consistia em dois semicírculos,

Figura 1. Modelo das arenas experimentais, compostas por placa de
Petri, com duas combinações diferentes de cores (esquerda: cor de
areia e preto, direita: cor de areia e verde).
(M12)Realizamos os experimentos entre 10 e 14 horas,
devido às questões logísticas. (M13)Apesar dos registros de que
aranhas do gênero Allocosa são noturnas (Stanley et al., 2013),
indivíduos foram observados no local de estudo durante o dia
(observação pessoal de J.P. Silva).
(M14)Separamos os experimentos em três rodadas, com 12
arenas analisadas durante cada rodada. (M15)Antes do início do
experimento os indivíduos foram aclimatados durante um minuto.
(M16)Cada filmagem teve duração total de dez minutos. (M17)Para
minimizar as chances de que diferenças no tamanho das aranhas e o
horário das gravações enviesassem o experimento, cada simulação
apresentou o mesmo número de indivíduos P, M e G e o mesmo
número de arenas verdes e pretas. (M18)Amostramos aleatoriamente
os ângulos de orientação das arenas e os diferentes tamanhos de
indivíduos que foram utilizados em cada rodada experimental.
(M19)Analisamos as filmagens do experimento de modo a
determinar o valor de duas variáveis para cada indivíduo: o tempo de
permanência (em segundos) em cada cor do substrato da arena e a cor
escolhida no primeiro deslocamento. (M20)Nossas previsões eram
que as aranhas se deslocariam primeiro para a cor de areia e
permaneceriam por mais tempo nesta cor. (M21)Consideramos que
um indivíduo estava sobre uma determinada cor quando mais da
metade de seu corpo estava sobre ela. (M22)Caso o indivíduo estivesse
com metade do corpo em cada uma das duas cores do substrato,
consideramos que ele estava sobre a cor para a qual seus olhos estavam
voltados.
Análise de dados
(M23)Calculamos duas estatísticas para cada uma das duas
variáveis mensuradas nos experimentos. (M24)Dado que os
indivíduos de Allocosa sp. devem ser capazes de enxergar a cor do
substrato e escolher a cor na qual se camuflam, esperávamos que o
tempo médio no substrato cor de areia fosse maior que do que o tempo
médio nas outras cores. (M25)A hipótese nula era que Allocosa sp. não
utiliza a cor do substrato como pista para se camuflar. (M26)A
segunda estatística calculada foi o número de indivíduos que se
deslocaram primeiro para a cor de areia. (M27)Dado que o primeiro
movimento de um indivíduo de Allocosa sp. após soltura deveria ser
para um local passível de camuflagem, esperávamos que os indivíduos
se deslocassem primeiro para a cor de areia. (M28)A hipótese nula era
que os indivíduos não se deslocariam primeiro para a cor de areia.
(M29)Aleatorizamos sob a hipótese nula os valores das
variáveis calculadas para cada indivíduo (10.000 interações).
(M30)Verificamos então a proporção de vezes em que os valores da
estatística obtidos nestas aleatorizações eram maiores que o valor da
estatística observado. (M31)Consideramos que o valor observado da
estatística era significativo se esta proporção era menor que 𝛼 = 0,05.
(M32)As análises estatísticas foram realizadas no ambiente de
programação R 3.1.3 (R Core Team, 2015).

RESULTADOS
(R1)Observamos uma grande variação no tempo de
permanência dos indivíduos de Allocosa sp. entre cores de substrato
(Figura 2). (R2)No entanto, registramos que os indivíduos
permaneceram, em média (± desvio padrão), 296,4 ± 245,3 segundos
na cor de areia e 303,6 ± 245,3 segundos em outras cores. (R3)O
tempo médio de permanência das aranhas na cor de areia foi 7,28
segundos menor em relação a outras cores. (R4)As medianas do tempo
de permanência não diferiu substancialmente entre as cores (cor de
areia: 307 segundos; outra cor: 293). (R5)Não rejeitamos a hipótese
nula de que os indivíduos passam a mesma quantidade de tempo em
qualquer cor de substrato, pois o tempo médio de permanência na cor
de areia não foi maior do que nas outras cores (p = 0,546).

Figura 2. Tempo de permanência, de indivíduos da aranha Allocosa
sp., em segundos (s) em cada uma das áreas da arena. Cada barra
representa a fração do tempo de permanência de um indivíduo na cor
de areia (faixas brancas) e a fração do tempo nas outras cores (faixas
pretas). A linha pontilhada indica o tempo médio de permanência na
cor de areia do substrato.
(R6)Um número duas vezes maior de aranhas se deslocou,
na primeira escolha, em direção às outras cores do substrato (N = 24),
do que em direção à cor de areia (N = 12). (R7)Este resultado é
contrário à nossa previsão de que indivíduos se deslocariam primeiro
para a cor de areia do substrato para se camuflar. (R8)Logo, não
rejeitamos a hipótese nula de que os indivíduos se deslocariam
primeiro para qualquer cor de substrato (p = 0,986).
DISCUSSÃO
(D1)Encontramos que os indivíduos de Allocosa sp. não
permanecem, em média, mais tempo no substrato cor de areia em
relação as outras cores. (D2)Além disso, os indivíduos não se
deslocaram primeiramente para a cor de areia do substrato com mais
frequência. (D3)Portanto, os resultados obtidos neste estudo não
evidenciam que as aranhas do gênero Allocosa utilizam a cor do
substrato como pista para se camuflar.
(D4)Uma possível explicação para os nossos resultados é
que outras modalidades sensoriais podem estar relacionadas à seleção
da cor do substrato nesta espécie. (D5)Dado o grande espectro de
modalidades sensoriais presentes em aranhas (Gonzaga, 2007) é
possível que uma ou mais modalidades sensoriais estejam envolvidas
na orientação destes indivíduos. (D6)Em fêmeas de aranhas de
Habronattus dossenus, por exemplo, que são orientadas pela visão, a
escolha dos parceiros durante a corte baseou-se também em sinais
sísmicos entre os indivíduos (Elias et al., 2005). (D7)Futuros
experimentos poderiam controlar mais de uma modalidade sensorial
para explicar como diferentes sentidos atuam em conjunto na
camuflagem de aranhas do gênero Allocosa.
(D8)Encontramos uma grande variação individual no
tempo de permanência em cada uma das cores do substrato.
(D9)Possíveis explicações para esta variação individual incluem
variáveis da história de vida como tamanho, estágio de
desenvolvimento, experiência prévia ou cores dos indivíduos.
(D10)Registros do gênero Allocosa, por exemplo, indicam que há
variação na escolha do substrato entre jovens, fêmeas e machos
(Aisenberg et al., 2011). (D11)Para verificar se a preferência pela cor
do substrato é seletiva para cada indivíduo, propomos realizar
repetições do experimento em cada indivíduo.
(D12)Com base em nossos experimentos não obtivemos
evidências de que aranhas da espécie Allocosa sp. utilizam pistas
visuais na escolha do substrato. (D13)Múltiplas modalidades
sensoriais podem estar relacionadas na orientação ambiental e de
camuflagem. (D14)Entender como a orientação sensorial determina o
comportamento de indivíduos pode ser um fator importante para

compreender a evolução da camuflagem como estratégia de predação
ou defesa.
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A camuflagem em Allocosa sp. (Arachnida: Araneae) é orientada
pela cor do substrato?
P1 – G3
Alunos 11, 13, 14, 17 – Versão final
RESUMO: A camuflagem é um mecanismo que evoluiu
independentemente em diversos grupos de animais, inclusive nos
aracnídeos. O gênero Allocosa sp. compreende aranhas da família
Lycosidae, que habitam dunas e praias da América do Sul e
apresentam padrão de coloração similar ao substrato. Neste estudo
testamos se a camuflagem em Allocosa sp. é orientada pela visão.
Realizamos experimentos com 36 aranhas em arenas individuais
compostas por duas cores diferentes. Avaliamos a cor escolhida no
primeiro deslocamento e o tempo de permanência em cada cor.
Verificamos que os indivíduos não se deslocam primeiramente para a
cor de areia e que não há diferença de tempo de permanência em cada
substrato. Não obtivemos, portanto, evidências de que Allocosa sp.
utiliza pistas visuais na escolha do substrato. Estudos que relacionem
outras modalidades sensoriais com a camuflagem são importantes para
compreendermos como se dá a escolha do substrato por organismos
que se camuflam.
PALAVRAS-CHAVE: Coloração críptica, Lycosidae, predadorpresa, sistemas sensoriais
INTRODUÇÃO
(I1)A predação é uma interação ecológica na qual um
indivíduo, o predador, se alimenta de outro, a presa (Begon et al.,
2006). (I2)Interações predador-presa geram pressões seletivas que
podem resultar em adaptações morfológicas e comportamentais,
aumentando a eficiência de ataque do predador e a capacidade de
defesa da presa. (I3)Estas adaptações incluem, por exemplo, a
impalatabilidade da presa, o hábito do predador e os padrões de
coloração de ambos (Barbosa & Castellanos, 2005). (I4)A
camuflagem é um mecanismo no qual o padrão de coloração do animal
se assemelha a de seu ambiente, diminuindo sua chance de detecção
visual por outro indivíduo (Edmunds, 1974). (I5)Quando presente em

presas, a camuflagem configura uma estratégia de defesa e quando
presente no predador, constitui uma estratégia de ataque.
(I6)A camuflagem evoluiu independentemente em diversos
grupos animais (Edmunds, 1974), dentre os quais os aracnídeos.
(I7)Aranhas podem apresentar padrões crípticos de coloração e formas
do corpo que as protegem da predação por animais que utilizam a visão
para localizar suas presas (Gonzaga, 2007). (I8)Há evidências de que
aranhas da família Lycosidae detectam contrastes de cores (Clark et
al., 2011). (I9)O gênero Allocosa sp. compreende aranhas da família
Lycosidae que habitam dunas e praias da América do Sul, com um
padrão de coloração similar ao substrato e hábito predominantemente
noturno (Stanley et al., 2013).
(I10)Este trabalho teve como objetivo testar se Allocosa sp.
utiliza a cor da areia como informação para se camuflar. (I11)Dado
que: (i) a camuflagem é uma estratégia encontrada em diversos grupos
animais (ii) a habilidade de diferenciar contrastes de cores foi
constatada em aranhas licosídeas; e (iii) que Allocosa sp. apresenta
coloração semelhante ao do substrato em que vive, nossa hipótese é
que Allocosa sp. utiliza a cor do substrato como pista para se camuflar.

pretas. (M18)Sorteamos os ângulos de orientação das arenas e os
diferentes tamanhos de indivíduos que foram utilizados em cada
rodada experimental.
(M19)Analisamos as filmagens do experimento de modo a
determinar o valor de duas variáveis para cada indivíduo: o tempo de
permanência (em segundos) em cada cor do substrato da arena e a cor
escolhida no primeiro deslocamento. (M20)Consideramos que um
indivíduo estava sobre uma determinada cor quando mais da metade
de seu corpo estava sobre esta cor. (M21)Caso o indivíduo estivesse
com metade do corpo em cada uma das duas cores do substrato,
consideramos que este indivíduo estava sobre a cor para a qual seus
olhos estavam voltados.
(M22)Considerando que os indivíduos de Allocosa sp. são
capazes de distinguir entre as cores do substrato e escolher o substrato
com base na cor na qual se camuflam, esperávamos que o tempo médio
no substrato cor de areia fosse maior que o tempo médio nas outras
cores. (M23)Considerando que o primeiro movimento de um
indivíduo de Allocosa sp. após soltura seria para um local em que há
menor chance de ser detectado, esperávamos que a cor de areia fosse
escolhida no primeiro deslocamento.

MATERIAL & MÉTODOS
Área de coleta e coleta de dados
(M1)Conduzimos o presente estudo na Estação Ecológica
Juréia-Itatins (24°32’S; 47°15’O) localizada no município de Peruíbe,
litoral sul do Estado de São Paulo. (M2)A coleta de indivíduos de
Allocosa sp. ocorreu em julho de 2015 no período noturno. (M3)O
local de coleta foi uma área de restinga com vegetação rasteira e
arbustiva, e uma área de praia com acúmulo de plântulas de Rizophora
sp., troncos e galhos em decomposição. (M4)Coletamos 36 indivíduos
de aranhas, que foram mantidos em potes até o início dos
experimentos. (M5)Numeramos os indivíduos e classificamos as
aranhas de acordo com o seu tamanho (P = pequeno; M = médio; G =
grande).
(M6)Para testar a hipótese de que as aranhas utilizam a cor
do substrato como pista para se camuflar realizamos experimentos em
arenas. (M7)As arenas consistiram em placas de Petri com a base e as
laterais revestidas por papéis de cores distintas: cor de areia e outra cor
(verde ou preto, Figura 1). (M8)As cores foram selecionadas para
simular os substratos (areia, vegetação e matéria orgânica)
encontrados no local da coleta, sendo que o papel cor de areia simulou
a situação de camuflagem. (M9)O revestimento da base consistia em
dois semicírculos, sendo que no centro de cada arena incluímos um
círculo branco, referenciando o ponto de partida das aranhas (Figura
1). (M10)O tamanho dos indivíduos não excedia o diâmetro do ponto
de partida e nem cada metade da placa de Petri. (M11)No total
construímos 36 arenas, sendo que todas continham um semicírculo de
cor de areia, 18 continham um semicírculo verde e 18 continham um
semicírculo preto. (M12)A fim de minimizar a chance das aranhas
visualizarem os pesquisadores no experimento, as arenas foram
colocadas em uma mesa a um metro e meio do chão.
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Análise de dados
(M24)Calculamos duas estatísticas, uma para cada variável
mensurada no experimento. (M25)A primeira estatística foi o tempo
médio de permanência em cada cor. (M26)A hipótese nula testada foi
que o tempo médio de permanência na cor de areia seria igual ao tempo
médio de permanência em outras cores. (M27)A segunda estatística
calculada foi o número de indivíduos que se deslocaram primeiro para
a cor de areia. (M28)A hipótese nula testada foi que os indivíduos não
se deslocariam primeiro para a cor de areia.
(M29)Aleatorizamos sob as hipóteses nulas os valores das
variáveis calculadas para cada indivíduo (10.000 interações).
(M30)Verificamos então a proporção de vezes em que os valores das
estatísticas obtidos nestas aleatorizações eram maiores que os valores
observados para as estatísticas. (M31)Consideramos que o valor
observado de cada estatística era significativo se a proporção calculada
era menor que 𝛼 = 0,05. (M32)As análises estatísticas foram
realizadas no ambiente de programação R 3.1.3 (R Development Core
Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)Observamos uma grande variação no tempo de
permanência dos indivíduos de Allocosa sp. entre cores de substrato
(Figura 2). (R2)No entanto, registramos que os indivíduos
permaneceram em média 296,4 segundos na cor de areia e 303,6
segundos em outras cores. (R3)O tempo médio de permanência das
aranhas na cor de areia foi 7,28 segundos menor em relação a outras
cores. (R4)Não rejeitamos a hipótese nula de que os indivíduos passam
a mesma quantidade de tempo entre as diferentes cores de substrato,
pois o tempo médio de permanência não foi diferente entre as cores (p
= 0,546).
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Figura 1. Modelo das arenas experimentais em placa de Petri utilizadas
para testar se Allocosa sp. utiliza a cor do substrato como informação
para se camuflar. a: modelo de arena com papel cor de areia e papel
preto. b: modelo de arena com papel cor de areia e papel verde.
(M13)Realizamos os experimentos entre às 10:00 e 14:00
horas, o que se justifica já que indivíduos ativos foram observados no
local de estudo durante o dia (observação pessoal de J.P. Silva).
(M14)Separamos os experimentos em três rodadas de 10 minutos, com
12 arenas durante cada rodada. (M15)Antes do início do experimento
os indivíduos foram aclimatados durante um minuto. (M16)Filmamos
cada rodada durante dez minutos. (M17)Para minimizar as chances de
que diferenças no tamanho das aranhas e o horário das gravações
enviesassem o experimento, cada simulação apresentou o mesmo
número de indivíduos P, M e G e o mesmo número de arenas verdes e

Figura 2. Tempo de permanência dos indivíduos da aranha Allocosa
sp. em segundos (s) em cada uma das cores da arena experimental.
Cada barra representa a fração do tempo de permanência de um
indivíduo na cor de areia (faixas brancas) e a fração do tempo nas
outras cores (faixas pretas). A linha pontilhada indica o tempo médio
de permanência na cor de areia do substrato.
(R5)Na primeira escolha um número duas vezes maior de
aranhas se deslocou em direção às outras cores do substrato (N = 24),
do que em direção à cor de areia (N = 12). (R6)Este resultado é
contrário à nossa previsão de que indivíduos se deslocariam primeiro
para a cor de areia do substrato para se camuflar. (R7)Logo, não
rejeitamos a hipótese nula de que os indivíduos se deslocariam
primeiro para qualquer cor de substrato (p = 0,986).

DISCUSSÃO
(D1)Encontramos que os indivíduos de Allocosa sp. não
permanecem, em média, mais tempo na cor de areia do substrato do
que nas outras cores. (D2)Além disso, os indivíduos não se deslocaram
primeiro para a cor de areia do substrato com mais frequência.
(D3)Portanto, os resultados obtidos neste estudo não evidenciam que
as aranhas do gênero Allocosa utilizam a cor do substrato como pista
para se camuflar.
(D4)Uma possível explicação para os nossos resultados é
que outras modalidades sensoriais podem estar relacionadas à seleção
da cor do substrato nesta espécie. (D5)Dado o grande espectro de
modalidades sensoriais presentes em aranhas (Gonzaga, 2007) é
possível que uma ou mais modalidades sensoriais estejam envolvidas
na orientação destes indivíduos. (D6)Um exemplo são as fêmeas de
aranhas de Habronattus dossenus que são orientadas pela visão e a
escolha dos parceiros durante a corte baseia-se também em sinais
sísmicos entre os indivíduos (Elias et al., 2005). (D7)Se a hipótese de
que a camuflagem é orientada por outras modalidades sensoriais
estiver correta, esperaríamos que experimentos que variassem fatores
como textura do solo e pistas químicas entre substratos detectariam
uma escolha preferencial por determinados substratos. (D8)Outra
hipótese é que indivíduos de Allocosa sp. não utilizam a cor como pista
para se camuflar e sim a textura por meio da visão. (D9)Uma maneira
de testar esta hipótese seria utilizar fotos da areia como substrato das
arenas experimentais.
(D10)Encontramos uma grande variação individual no
tempo de permanência em cada uma das cores do substrato.
(D11)Possíveis explicações para esta variação individual incluem
variáveis da história de vida como tamanho, estágio de
desenvolvimento, experiência prévia ou cores dos indivíduos.
(D12)Registros do gênero Allocosa, por exemplo, indicam que há
variação na escolha do substrato entre jovens, fêmeas e machos
(Aisenberg et al., 2011). (D13)Controlando fatores como tamanho ou
cor dos indivíduos poderíamos entender como estes fatores afetam a
escolha de indivíduos por diferentes substratos em Allocosa sp.
(D14)Não obtivemos evidências de que Allocosa sp. utiliza
pistas visuais na escolha do substrato. (D15)Múltiplas modalidades
sensoriais podem estar relacionadas com a orientação no ambiente e
de camuflagem, revelando a possível complexidade deste sistema de
estudo. (D16)É importante, portanto, considerarmos múltiplos fatores
para compreender como se dá a escolha de um substrato por
organismos que se camuflam.
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Formigas associadas a membracídeos (Insecta: Homoptera)
protegem as plantas contra herbivoria?
P1 – G4
Alunos 8, 15, 16, 20 – Versão inicial
RESUMO: A interação dos organismos na natureza pode ter uma
relação benéfica ou prejudicial para cada indivíduo envolvido.
Adicionar outros elementos a esta interação pode alterar a relação de
custo-benefício. Plantas que possuem associação com formigas podem
apresentar menores taxas de herbivoria. Este trabalho teve como
objetivo testar se as formigas associadas a insetos sugadores de seiva
(Membracis sp.) defendem a planta contra herbivoria. Testaremos a
hipótese de que ramos que possuem membracídeos apresentam menor
taxa de herbivoria. Coletamos 30 amostras de ramos com e sem
membracidios totalizando 240 folhas. A taxa de herbivoria foi
estimada com base na proporção da área foliar danificada. A nossa
hipótese foi recusada mostrando que as formigas não defendem a
planta contra herbivoria. Isto pode ocorrer devido à disponibilidade de
fontes alternativas de recursos para as formigas associadas aos
membracídeos, minimizando o tempo de permanência da formiga na
planta.
PALAVRAS-CHAVE: Barra do Una, Interação inseto-planta,
Membracídeo, Nectário Extra Floral, Restinga.
INTRODUÇÃO
(I1)As espécies vivem em associações entre si, podendo
interagir diretamente por meio da relação predador-presa, competição
ou mutualismo (Levin, 2009). (I2)Uma associação bastante estudada
e presente na natureza é a interação entre plantas e animais que pode
ser benéfica ou prejudicial a cada uma das espécies envolvidas (Begon
et al., 2007). (I3)A dispersão de sementes e a polinização são exemplos
de dependências mais diretas das plantas em relação aos animais e
conferem benefícios para a planta, em contrapartida, os animais
também podem afetar negativamente a planta por consumirem suas
partes (Begon et al., 2007). (I4)Na natureza, as interações geralmente
são mais complexas, como as interações tritróficas. (I5)A adição de
um novo elemento pode alterar a relação de custo-benefício da
interação para as espécies, o que pode mudar o nosso entendimento
sobre o sistema.
(I6)As interações inseto-planta mais comuns são aquelas
em que as plantas oferecem abrigo ou alimento para os insetos
(Davidson et al., 1991). (I7)Os nectários extraflorais (NEF) das plantas
secretam néctar (substância rica em acucares, proteínas e outros
compostos orgânicos) que atraem diversos organismos a procura deste
recurso, tais como abelhas, moscas e formigas (Oliveira & OliveiraFilho, 1991). (I8)As formigas atraídas por essas substâncias podem
defender o NEF e a planta (Howe e Westley 1988). (I9)Espécies de
plantas que não possuem nectários extraflorais, como Dalbergia
ecastophyllum podem possuir associação com insetos como
Membracis sp. que se alimentam do floema e excretam exsudato, o
qual atrai formigas para a planta (curso de campo anterior).
(I10)Sabendo que adicionar organismos às interações pode
modificar a relação de custo-benefício para insetos e plantas, a nossa
pergunta é: formigas associadas aos membracídeos protegem a planta
contra herbivoria? (I11)Dessa forma, testaremos a hipótese de que:
ramos de Dalbergia ecastophyllum com Membracis sp. possuem
menor taxa de herbívora que os ramos sem Membracis sp.
MATERIAL & MÉTODOS
Área de estudo
(M1)O estudo foi realizado na Praia do Una, na Estação
Ecológica Juréia-Itatins, localizada no município de Peruíbe, no litoral
sul do estado de São Paulo, Brasil. (M2)A praia do Una é caracterizada
pela vegetação de duna e restinga ao longo de sua extensão.
Coleta de dados
(M3)Foram amostrados sistematicamente 30 indivíduos de
Dalbergia ecastophyllum distribuídos em um cordão. (M4)O ponto
inicial da amostragem foi escolhido arbitrariamente e corresponde ao
primeiro indivíduo acessível presente em uma das extremidades do
cordão. (M5)Os indivíduos seguintes foram amostrados em intervalos
de três metros a partir do ponto inicial. (M6)Em cada ponto de
amostragem foi delimitada uma parcela de 0,5m de largura x 2m
comprimento. (M7)Em cada parcela, foi realizada uma amostragem
em bloco, com a seleção de um ramo contendo pelo menos um
Membracis sp. no caule e outro ramo pareado sem a
presença/evidência (desova) da espécie. (M8)A escolha de ramos
próximos foi feita para que ambos estivessem sob as mesmas

condições ambientais (i.e. temperatura, umidade, luminosidade).
(M9)Quando o membracídeo estava presente em mais de um ramo, um
sorteio aleatório simples era realizado para a escolha do ramo a ser
amostrado. (M10)Além disso, foram amostrados somente ramos com
quatro folhas a partir da região apical, excluindo-se as folhas não
expandidas. (M11)No total, foram amostrados 60 ramos e 240 folhas.
(M12)Para testar nossa hipótese, foi calculada a proporção da área
foliar danificada, que corresponde à relação entre área danificada e
área total da folha.
Análises estatísticas
(M13)Para testar se há diferença na taxa de herbivoria entre
ramos com e sem membracídeos foi utilizada como estatística de
interesse a diferença da proporção da área foliar danificada entre
ramos com e sem membracídeos. (M14)A média da proporção da área
foliar danificada foi estimada a partir da quadriculação da área foliar
(0,25cm2) e contagem da área foliar consumida sobre a área foliar
total. (M15)A previsão é de que a proporção da área foliar danificada
seja menor na presença dos membracídeos na planta.
(M16)Foi criado um cenário nulo (e.g. ausência de
diferença na proporção da área foliar danificada entre ramos com e
sem membracídeos), permutando-se 10.000 vezes os valores de média
da proporção da área foliar danificada entre os ramos com e sem
membracídeos. (M17)Esta permutação em bloco é baseada na
premissa de que a presença da formiga em qualquer ponto do ramo
amostrado
tem
abrangência
maior
que
uma
folha.
(M18)Posteriormente, foi calculado um teste de significância com a
contagem dos valores gerados pelas aleatorizações que foram maiores
ou iguais ao valor da estatística de interesse observada (p < 0,05).
(M19)A análise de significância foi realizada no software Rsampling
®.
RESULTADOS
(R1)As proporções médias de área foliar danificada entre
ramos com e sem membracídeos não são significativamente diferentes
(p=0,494; Figura 1). (R2)Este resultado indica que a presença de
formigas associadas aos membracídios não reduz a taxa de herbivoria
de folhas de D. ecastophyllum, refutando a hipótese proposta.

Figura 1. Distribuição das médias das proporções de área
foliar danificada nos ramos com e sem Membracis sp. A ligação entre
os pontos indica ramos pareados de um único indivíduo.
DISCUSSÃO
(D1)Os resultados encontrados evidenciam que a interação
tritrófica planta–membracídeo–formiga não é circular, em que a
formiga associada ao membracídeo beneficiaria a planta protegendo-a
da ação de herbívoros. (D2)Ao contrário, a interação planta–
membracídeo–formiga é linear para o sistema estudado, em que as
espécies periféricas interagem isoladamente com o membracídeo.
(D3)Neste caso, a adição de um novo nível trófico à interação pareada
entre planta e membracídeo não alterou a relação de custo/benefício
para a planta.
(D4)A ausência de proteção conferida por formigas às
plantas pode refletir a baixa dependência das formigas em relação ao
recurso alimentício fornecido pelo sistema planta-membracídeo
(exsudato). (D5)Assim como em outras redes de interação formigaplanta (Rico-Gray, 1993; Apple & Feener, 2001), as formigas devem
ser generalistas e consumir recursos de fontes diversas. (D6)Dessa
forma, o tempo de permanência das formigas nas plantas de D.
ecastophyllum deve ser menor do que aquele esperado para situações
de interações espécie-específicas, o que reduz a eficiência da proteção
contra herbivoria conferida por essas formigas.
(D7)No sistema estudado, sabe-se da ocorrência de outras
fontes de recurso alimentício consumido por diversas espécies de
formiga, como o néctar disponibilizado por nectários extraflorais
(NEFs) (curso de campo). (D8)Dado que: (i) algumas plantas com
NEFs são protegidas contra herbivoria por formigas na comunidade
local de estudo (Hibiscus sp.); (ii) a proteção pode variar de acordo
com a qualidade do recurso disponível às formigas e, (iii) as espécies
de planta presentes na comunidade podem competir pelo serviço de
proteção (Apple & Feener, 2001), podemos sugerir que a qualidade do

exsudato de membracídeos seja inferior comparada a outras fontes de
recurso para formigas presentes na restinga. (D9)Isso pode ocorrer
devido a menores concentrações de açúcares em relação ao néctar dos
NEFs ou à imprevisibilidade no acesso ao exsudato, já que os
membracídeos podem se deslocar.
(D10)Para dar mais sustentação aos resultados de que as
formigas associadas aos membracídeos não protegem as plantas contra
a herbivoria, sugerimos que a qualidade do recurso de exsudato de
membracídeos seja comparado ao néctar fornecido pelos NEFs em
futuros estudos. (D11)Adicionalmente, outros fatores além de
variedade e qualidade de recursos disponíveis às formigas, como
sazonalidade, tipo de hábitat, agressividade das formigas e dos
herbívoros (Apple & Feener, 2001; Cogni & Freitas, 2002; Cogni et
al., 2003;) podem influenciar o resultado da interação planta-formiga
na comunidade local. (D12)Ainda que alguns destes fatores possam
atuar de forma contrária, seus efeitos não são anulados, mas sim
dependentes das condições bióticas e abióticas locais (Quental et al.,
2005). (D13)Assim, sugerimos que este estudo seja replicado em
outras épocas do ano e que a proteção dada por formigas aos
membracídeos, além da agressividade das formigas associadas aos
membracídeos, sejam testadas. (D14)Dessa forma, poderíamos
estimar a importância relativa de alguns dos fatores que atuam sobre a
interação planta-membracídeo-formiga em diferentes condições de
modo a avaliar o caráter dinâmico dos resultados desse tipo de
interação.
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Formigas associadas a membracídeos (Insecta: Homoptera)
protegem as plantas contra herbivoria?
P1 – G4
Alunos 8, 15, 16, 20 – Versão intermediária
RESUMO: Interações entre espécies podem ser benéfica ou
prejudicial para cada indivíduo envolvido. A adição de um terceiro
elemento, como em interações tritróficas planta-predador-herbívoro,
pode alterar as interações entre as espécies. Insetos sugadores de
floema podem mediar a interação entre plantas e formigas e essa
associação pode resultar em menores taxas de herbivoria. Este trabalho

teve como objetivo investigar se formigas associadas a membracídeos
protegem a planta contra herbivoria Testamos a hipótese de que ramos
com membracídeos possuem menor taxa de herbivoria que ramos sem
membracídeos. Coletamos 30 pares de ramos com e sem
membracídeos e a taxa de herbivoria foi estimada com base na
diferença na proporção da área foliar consumida. A taxa de herbivoria
foi igual em ambos os ramos de Dalbergia ecastophyllum. Isto pode
ocorrer devido a baixas taxas de visitação da planta por formigas ou à
diferença de hábito entre as formigas associadas aos membracídeos e
os herbívoros foliares.
PALAVRAS-CHAVE : Dalbergia ecasthophyllum, interação insetoplanta, interação tritrófica, Membracis foliata, mutualismo, restinga.
INTRODUÇÃO
(I1)Espécies de uma comunidade interagem entre si por
meio de interações mutualísticas, competitivas ou antagonistas (Begon
et al., 2006). (I2)Nestas interações, uma espécie impacta de forma
direta a chance de sobrevivência ou reprodução de outra espécie
(Schmitz, 2009). (I3)As interações entre plantas e insetos, por
exemplo, podem ser positivas para as plantas quando estas são
polinizadas e negativas quando são consumidas (Morris, 2009).
(I4)Além da interação direta entre duas espécies, na
natureza comumente encontramos interações complexas que
envolvem três ou mais espécies, como as interações tritróficas entre
planta-predador-herbívoro (Schmitz, 2009). (I5)Nestas interações há
um efeito indireto de uma espécie sobre outra mediado por interações
diretas com uma terceira espécie compartilhada (Schmitz, 2009).
(I6)Efeitos indiretos podem reforçar ou contrapor os efeitos diretos,
alterando o resultado das interações para as espécies envolvidas
(Schmitz, 2009). (I7)Insetos sugadores de floema como afídeos e
membracídeos, podem mediar a interação entre plantas e formigas.
(I8)Neste caso, as formigas se alimentam do exsudato liberado pelos
insetos sugadores e protegem estes insetos contra predadores (Quental
et al., 2005). (I9)A interação entre as formigas e os insetos sugadores
pode gerar um efeito indireto e positivo para as plantas quando estas
são protegidas pelas formigas da ação de herbívoros foliares (Morris,
2009).
(I10)A pergunta do trabalho foi: formigas associadas a
membracídeos protegem a planta contra herbivoria? (I11)Dado que (i)
plantas são utilizadas como recurso alimentar a insetos sugadores, (ii)
as secreções açucaradas dos insetos sugadores atraem formigas e (iii)
as formigas protegem os insetos sugadores contra predadores,
testamos a hipótese de que ramos com membracídeos possuem menor
taxa de herbivoria que os ramos sem membracídeos. (I12)Utilizamos
como modelo de estudo a interação entre o membracídeo Membracis
foliata, o arbusto Dalbergia ecastophyllum e as formigas associadas
aos membracídeos.

disso, foram amostrados somente ramos com quatro folhas a partir da
região apical, excluindo-se as folhas não expandidas. (M14)No total,
foram amostrados 60 ramos.
(M15)A proporção média da área foliar consumida por
ramo foi calculada a partir da relação entre a área foliar danificada e a
área foliar total, que foram estimadas por meio da quadriculação
(precisão de 0,25cm2) das 4 folhas coletadas. (M16)Em seguida, foi
calculada a diferença na proporção da área foliar consumida entre os
ramos pareados e utilizada a média dessa diferença como estatística de
interesse. (M17)A previsão é de que a proporção da área foliar
danificada seja menor nos ramos com membracídeos do que em ramos
sem membracídeos.
Análises estatísticas
(M18)Foi criado um cenário nulo em que não há diferença
na proporção da área foliar consumida entre ramos com e sem
membracídeos. (M19)Foram realizadas 10.000 permutações dos
valores de média da proporção da área foliar danificada entre os ramos
com e sem membracídeos coletados. (M20)Esta permutação em bloco
é baseada na premissa de que a presença da formiga em qualquer ponto
do ramo amostrado tem abrangência maior que uma folha.
(M21)Posteriormente, foi calculado um teste de significância com a
contagem dos valores gerados pelas aleatorizações que foram maiores
ou iguais ao valor da estatística de interesse observada (p < 0,05).
(M22)A análise de significância foi realizada no software Rsampling
®.
RESULTADOS
(R1)Em ramos com membracídeos a mediana da proporção
da área foliar consumida foi de 6% e variou de 0 a 88%, enquanto que
nos ramos sem membracídeos a mediana foi de 14% e variou de 0 a
76%. (R2)Entretanto, diferente do esperado, a herbivoria foi igual em
ambos os ramos de D. ecastophyllum (diferença da proporção= -0,002;
p=0,494; Figura 1).

MATERIAL & MÉTODOS
Área e modelo de estudo
(M1)O estudo foi realizado na Praia do Una, na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una, localizada no
município de Peruíbe, no litoral sul do estado de São Paulo, Brasil.
(M2)A praia do Una é caracterizada pela vegetação de duna e restinga
ao longo de sua extensão (Souza & Capellari, 2004). (M3)O arbusto
Dalbergia ecastophyllum é uma leguminosa (Fabaceae) típica das
vegetações de transição entre dunas e restinga (Souza & Capellari Jr.,
2004). (M4)Esta leguminosa é abundante na área de estudo (Correia,
2013) e apresenta associação com membracídeos Membracis foliata
(Homoptera: Membracidae). (M5)Os membracídeos são insetos
sugadores comumente encontrados no ápice dos ramos de D
ecastophyllum, podendo estar sozinhos ou em grupos. (M6)Os
membracídeos se alimentam do floema da planta e excretam exsudato.
Coleta de dados
(M7)Foram selecionados sistematicamente 30 indivíduos
de D. ecastophyllum em um percurso de 150m de restinga. (M8)O
ponto inicial da coleta foi selecionado arbitrariamente e corresponde
ao primeiro indivíduo acessível. (M9)Os indivíduos seguintes foram
amostrados em intervalos de três metros a partir do ponto inicial.
(M10)Em cada ponto de coleta foi delimitada uma parcela de 0,5m de
largura x 2m comprimento. (M11)Para cada indivíduo foi realizada
uma amostragem em bloco, com a seleção de um ramo contendo pelo
menos um membracídeo adulto no caule e outro ramo pareado sem a
presença nem evidência da espécie (i.e. sem desovas, pupas, ninfas ou
adultos do membracídeo). (M12)Quando o membracídeo estava
presente em mais de um ramo da parcela, um sorteio aleatório simples
era realizado para a escolha do ramo a ser amostrado. (M13)Além

Figura 1. Distribuição da proporção de área foliar consumida nos
ramos com e sem Membracis foliata. A ligação entre os pontos
indica ramos pareados de um único indivíduo.
DISCUSSÃO
(D1)Os resultados evidenciam que as formigas associadas
aos membracídeos não protegem as plantas contra a ação de
herbívoros foliares. (D2)Dessa forma, para as plantas, não há
emergência de um efeito indireto e positivo pela presença de formigas
que se alimentam do exsudato dos membracídeos. (D3)Podemos dizer
que para D. ecastophyllum os membracídeos não apresentam função
análoga àquela desempenhada por nectários extraflorais em outras
espécies de plantas presentes na área de estudo (Vieira et al., 2012).
(D4)Uma das possíveis explicações para os resultados
obtidos é a de que as formigas associadas aos membracídeos possuem
outras fontes de recurso alimentício encontradas na área de estudo.
(D5)Sabe-se que as formigas associadas aos membracídeos de D.
ecastophyllum são generalistas e pertencentes às mesmas espécies de
formiga que se alimentam do néctar extrafloral de hibiscos (Talipariti
pernambucense) encontrados na área de estudo (Vieira et al., 2012).
(D6)Dessa forma, é possível que as plantas de D. ecastophyllum
apresentem uma taxa de visitação por formigas baixa para que a
proteção contra herbívoros seja efetiva.
(D7)Outra explicação possível é a de que as formigas
associadas a membracídeos de D. ecastophyllum são diurnas e os
herbívoros de D. ecastophyllum são noturnos, o que impossibilitaria
as formigas de protegerem a planta contra a herbivoria. (D8)Sabe-se
que as formigas visitantes de hibiscos apresentam hábito de vida

majoritariamente diurno (Cogni & Freitas, 2002), mas não há dados
quanto à identidade e hábito dos herbívoros, o que pode ser avaliado
em estudos futuros. (D9)Alternativamente, o ambiente de restinga
próximo a dunas onde foi desenvolvido o estudo talvez não apresente
abundância elevada de formigas, o que acarretaria um número baixo
de formigas associadas aos membracídeos e pouca proteção da planta.
(D10)Estudos futuros poderão comparar a taxa de visitação de D.
ecastophyllum por formigas em ambiente de restinga e de mata.
(D11)A taxa de visitação de plantas por formigas (Cogni &
Freitas, 2002; Cogni et al., 2003), a composição da comunidade
(Apple & Feener, 2001) e o tipo de hábitat (Cogni & Freitas, 2002;
Cogni et al., 2003) foram apontados como fatores relevantes na
definição do resultado de interações inseto-planta. (D12)Assim, o
resultado da interação para espécies associadas é contingente a fatores
bióticos e abióticos do ambiente em que as interações ocorrem
(Quental et al., 2005). (D13)Isso evidencia o caráter dinâmico de
interações, que em diferentes contextos pode ser positiva ou negativa
para as populações envolvidas, especialmente em casos de interações
complexas como interações tritróficas.
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Formigas associadas a membracídeos (Insecta: Homoptera)
protegem as plantas contra herbivoria?
P1 – G4
Alunos 8, 15, 16, 20 – Versão final
RESUMO: Em interações tritróficas, espécies intermediárias, como
insetos sugadores, podem mediar efeitos indiretos positivos ou
negativos entre espécies periféricas, como plantas e formigas. As
formigas que se alimentam do exsudato de insetos sugadores de
floema protegem esses insetos contra predadores e provavelmente
protegem a planta contra herbivoria. Nosso objetivo foi investigar se
as formigas associadas ao inseto sugador Membracis foliata
(membracídeos) protegem a planta indiretamente contra herbivoria.

Testamos a hipótese de que ramos de Dalbergia ecastophyllum com
membracídeos possuem menor herbivoria que ramos sem
membracídeos. Coletamos 30 pares de ramos com e sem
membracídeos e estimamos a herbivoria foliar. A herbivoria foi
similar em ramos com e sem membracídeos. Este resultado pode estar
relacionado a baixas taxas de visitação da planta por formigas ou a
diferenças no período de atividade entre as formigas que visitam os
indivíduos de D. ecastophyllum e os herbívoros foliares que
consomem essa planta.
PALAVRAS-CHAVE: Dalbergia ecastophyllum, interação insetoplanta, interação tritrófica, Membracis foliata, mutualismo, restinga.
INTRODUÇÃO
(I1)Interações tritróficas envolvem espécies de níveis
tróficos diferentes em que a espécie intermediária pode mediar efeitos
indiretos positivos ou negativos entre as espécies periféricas. (I2)Esse
tipo de interação é bastante frequente entre plantas, herbívoros e
predadores, em que os herbívoros são espécies intermediárias
enquanto as plantas e os animais predadores são espécies periféricas
que interagem diretamente com os herbívoros. (I3)Os efeitos indiretos
entre espécies periféricas podem reforçar ou contrapor os efeitos
diretos das interações com a espécie intermediária, alterando o saldo
das interações para as espécies envolvidas (Schmitz, 2009). (I4)Insetos
sugadores de floema, como afídeos e membracídeos, podem mediar a
interação entre plantas e formigas. (I5)Neste tipo de interação, as
formigas se alimentam do exsudato liberado pelos insetos sugadores e
protegem estes insetos contra predadores (Del-Claro & Oliveira,
2000). (I6)A interação mutualista entre as formigas e os insetos
sugadores pode gerar um efeito indireto e positivo para as plantas
quando estas são protegidas pelas formigas contra a ação de herbívoros
foliares (Morris, 2009; Oliveira et al., 2010).
(I7)O arbusto Dalbergia ecastophyllum (Fabaceae) é uma
leguminosa típica das vegetações de transição entre dunas e restinga
(Souza & Capellari Jr., 2004). (I8)Indivíduos de D. ecastophyllum
apresentam associação com membracídeos Membracis foliata
(Homoptera: Membracidae), que são insetos sugadores de floema
encontrados isolados ou em grupos no ápice dos ramos das plantas
(Oliveira et al., 2010; Gallo et al., 2013). (I9)Os membracídeos
excretam exsudato rico em açúcares que atrai formigas generalistas
pertencentes a diferentes gêneros, como Camponotus sp., Cephalotes
sp., Crematogaster sp. e Pheidole sp. (Oliveira et al., 2010). (I10)A
abundância de membracídeos em plantas de D. ecastophyllum
influencia positivamente a taxa de visitação por formigas, e estas
formigas removem herbívoros encontrados nas folhas (Oliveira et al.,
2010). (I11)Entretanto, não se sabe se a presença de formigas reduz
efetivamente a herbivoria nas plantas de D. ecastophyllum.
(I12)O objetivo deste estudo é investigar se as formigas
associadas a M. foliata protegem indivíduos de D. ecastophyllum
contra herbivoria. (I13)Dado que os indivíduos de M. foliata são
parasitas e se alimentam do floema de D. ecastophyllum, que as
formigas se alimentam do exsudato excretado pelos indivíduos de M.
foliata, que a quantidade de membracídeos presentes em D.
ecastophyllum influencia positivamente a quantidade de formigas que
visitam o ramo infestado (Oliveira et al., 2010) e que as formigas
associadas a membracídeos geralmente protegem os membracídeos
contra predadores (Del-Claro & Oliveira, 2000), testamos a hipótese
de que ramos de D. ecastophyllum com membracídeos possuem menor
taxa de herbivoria do que os ramos sem membracídeos.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)O estudo foi realizado na Praia do Una, na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una, localizada no
município de Peruíbe, no litoral sul do Estado de São Paulo. (M2)A
Praia do Una é caracterizada pela vegetação de duna e restinga ao
longo de sua extensão (Souza & Capellari, 2004). (M3)Nessa praia,
foram selecionados sistematicamente 30 indivíduos de D.
ecastophyllum em um percurso de 150m de restinga. (M4)O ponto
inicial da coleta foi selecionado arbitrariamente e corresponde ao
primeiro indivíduo acessível. (M5)Os indivíduos seguintes foram
amostrados em intervalos de três metros a partir do ponto inicial.
(M6)Em cada ponto de coleta foi delimitada uma parcela de 0,5 m de
largura x 2 m comprimento. (M7)Em cada parcela, foi realizada uma
amostragem em bloco, com a seleção de um ramo contendo pelo
menos um membracídeo adulto no caule e outro ramo pareado sem a
presença ou a evidência da espécie (i.e. desovas, pupas e ninfas).
(M8)Quando o membracídeo estava presente em mais de um ramo da
parcela, um sorteio aleatório simples era realizado para a escolha do

ramo a ser amostrado. (M9)Além disso, foram amostrados somente
ramos com pelo menos quatro folhas a partir da região apical,
excluindo-se as folhas não expandidas. No total, foram amostrados 60
ramos.
(M10)A proporção de área foliar consumida foi calculada
a partir da relação entre a área foliar danificada e a área foliar total,
estimadas por meio da quadriculação (precisão de 0,25 cm2) de cada
folha. (M11)A proporção média da área foliar consumida por ramo foi
calculada a partir da média da proporção de área foliar consumida das
quatro folhas expandidas mais apicais de cada ramo. (M12)Em
seguida, foi calculada a diferença na proporção média da área foliar
consumida entre os ramos pareados e utilizada a média dessa diferença
como estatística de interesse. (M13)A previsão foi que a proporção da
área foliar consumida seria menor nos ramos com membracídeos do
que em ramos sem membracídeos.
Análises estatísticas
(M14)Foi criado um cenário nulo em que não há diferença
na proporção média da área foliar consumida entre ramos com e sem
membracídeos. (M15)Foram realizadas 10.000 permutações dos
valores de média da proporção da área foliar consumida entre os ramos
com e sem membracídeos coletados. (M16)Esta permutação em bloco
é baseada na premissa de que a formiga forrageia por uma área maior
do que uma folha e que a formiga pode estar em qualquer ponto do
ramo amostrado. (M17)Posteriormente, foi realizado um teste de
significância para comparar os valores gerados pelo cenário nulo que
foram maiores ou iguais ao valor observado (p < 0,05). (M18)A
análise de significância foi realizada no software Rsampling.
RESULTADOS
(R1)Em ramos com membracídeos a mediana da proporção
da área foliar consumida foi de 6% e variou de 0 a 88%, enquanto que
nos ramos sem membracídeos a mediana foi de 14% e variou de 0 a
76%. (R2)Entretanto, a herbivoria foi igual em ramos de D.
ecastophyllum com e sem membracídeos (diferença da proporção
média=-0,002; p=0,494; Figura 1).

Figura 1. Distribuição da proporção de área foliar consumida nos
ramos de Dalbergia ecastophyllum com e sem Membracis foliata. A
ligação entre os pontos indica ramos pareados de um único
indivíduo.
DISCUSSÃO
(D1)Os resultados obtidos neste trabalho indicam que os
ramos com e sem membracídeos apresentam herbivoria semelhante.
(D2)Isso sugere que as formigas associadas aos membracídeos não
fornecem proteção contra herbivoria. (D3)Dessa forma, para as
plantas, não há emergência de um efeito indireto e positivo como
resultado da interação entre formigas e os membracídeos.
(D4)Uma das possíveis explicações para os resultados
obtidos é que as formigas associadas aos membracídeos possuem
outras fontes de recurso alimentar na área de estudo. (D5)Sabe-se, por
exemplo, que as formigas associadas aos membracídeos de D.
ecastophyllum são generalistas e também se alimentam do néctar
extrafloral de hibiscos (Talipariti pernambucense) encontrados na
área de estudo (Vieira et al., 2012). (D6)A alta disponibilidade de
alimento pode fazer com que as formigas dividam o tempo de
forrageio entre as diferentes fontes de recurso ou pode fazer com que
o número de formigas visitantes em cada planta seja reduzido.
(D7)Assim, a taxa de visitação por formigas nas plantas de D.
ecastophyllum é baixa, reduzindo a proteção contra herbívoros
foliares.
(D8)Alternativamente, a taxa de visitação por formigas aos
indivíduos de D. ecastophyllum pode estar relacionada à abundância
de membracídeos associados a essas plantas. (D9)Sabe-se que há uma
relação entre o aumento do número de membracídeos e o aumento do

número de formigas (Oliveira et al., 2010). (D10)Assim, é possível
que a abundância de membracídeos nas plantas amostradas seja baixa,
o que acarretaria em uma baixa taxa de visitação por formigas para
que a proteção contra herbívoros foliares seja efetiva. (D11)Estudos
futuros poderão comparar a taxa de visitação por formigas entre as
plantas de D. ecastophyllum e de outras plantas que são de fato
protegidas contra a ação de herbívoros, como Talipariti
pernambucense (Vieira et al., 2012).
(D12)Outra possível explicação para os resultados obtidos
é que as formigas associadas aos membracídeos e os herbívoros
foliares de D. ecastophyllum apresentam períodos de atividade
diferentes. (D13)Sabe-se que formigas dos gêneros Camponotus e
Crematogaster tem hábito majoritariamente diurno (Cogni & Freitas,
2002), mas não há dados quanto à identidade e ao hábito dos
herbívoros foliares de D. ecastophyllum. (D14)A diferença no período
de atividade entre as formigas e os herbívoros impossibilitaria a
proteção da planta contra a herbivoria.
(D15)A baixa taxa de visitação de plantas por formigas
(Apple & Feener, 2001; Cogni & Freitas, 2002; Cogni et al., 2003) e
a diferença no período de atividade entre formigas e herbívoros (Cogni
& Freitas, 2002) podem explicar a ausência de proteção das plantas
por formigas. (D16)Assim, pode-se dizer que o resultado da interação
para D. ecastophyllum, uma espécie periférica no sistema plantamembracídeo-formiga, é contingente a fatores bióticos do ambiente
em que a interação ocorre. (D17)Isso evidencia o caráter dinâmico de
interações ecológicas, que podem ser positivas ou negativas para as
populações envolvidas em contextos diferentes (Quental et al., 2005),
especialmente em casos de interações complexas que envolvem efeitos
indiretos entre espécies, como as interações tritróficas.
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Importância relativa entre temperatura e predação no
comportamento de girinos
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P1 – G5
Alunos 1, 3, 4, 9 – Versão inicial
RESUMO: As escolhas de habitas de girinos dependem
principalmente de estímulos térmicos e estímulos de predação, no
entanto, por a predação causar uma morte iminente nós prevemos que
o estímulo indireto de predação vai ser mais relevante na escolha de
habitat pelos girinos. Depois de corroborada a premissa que os girinos
de Rhinella ornata preferem habitas com temperatura Quente (1821°C) aos habitats Frios (10-13°C) usando dois recipientes plásticos
conectados por um tubo onde o girino era liberado. Os girinos foram
expostos à escolha entre dois micro habitats, um Quente com sinal de
predação e um frio sem sinal de predação. A hipótese foi rejeitada
(p=0.0675), já que os girinos foram indistintamente para cada micro
habitat, deixando de lado a preferência por micro habitat Quente. O
sinal de predação por co-específicos também não é descartado como
fator que modula a seleção de habitat.
PALAVRAS-CHAVE: seleção de habitat, Rhinella ornata, sinais
químicos de predação, ferormônio de alarme
INTRODUÇÃO:
(I1)Dentro da visão da etologia, a teoria de seleção de
habitat procura entender o papel do comportamento dos animais na
determinação de onde eles decidem viver, e como isso afeta a
distribuição dos indivíduos no tempo e no espaço (Dogatkin 2009).
(I2)As decisões pela seleção de habitat são tomadas levando em
consideração os custos e benefícios de estar em um determinado
habitat (e.g. estar em um local com alta densidade alimentar pode
significar estar em um local com muita competição). (I3)Em alguns
casos o fator dominante para a escolha pode ser abiótico (temperatura,
disponibilidade de água, vento) e/ou biótico (parceiro reprodutivo,
competição, predação, mutualismo), como também pode haver
interação entre os fatores (Dogatkin 2009).
(I4)Um fator que frequentemente determina a escolha de
um habitat é a pressão de predação, já que a presença do predador
oferece um risco eminente para a vida da presa, exigindo uma tomada
de decisão imediata. (I5)Espera-se que os organismos que sejam
capazes de perceber sinais físicos e/ou químicos do predador evitem o
encontro, diminuindo os custos energéticos de uma fuga ou confronto
(Ruxton et al. 2004; Dogatkin 2009). (I6)Alguns organismos emitem
sinais químicos quando percebem a presença de um predador ou então
quando sofrem algum dano. (Wells 2007; Vaz 2013)
(I7)Girinos são um bom modelo para estudos
experimentais de seleção de habitat, pois são sensíveis a estímulos
químicos no ambiente (Wells 2007), tanto de predadores quanto de coespecíficos machucados (Hagman & Shine 2006). (I8)Além disso são
pequenos, vivem em grandes densidades e respondem rapidamente a
estímulos. (I9)Outra característica de girinos é que são animais
ectotérmicos, o que faz com que habitem preferencialmente ambientes
em uma faixa de temperatura em que seu metabolismo funcione
adequadamente. (I10)Portanto, a temperatura também é um fator
ambiental importante para esses animais e influencia na seleção de
habitat (Wells 2007).
(I11)Sabendo-se que girinos de Rhinella ornata
primariamente dependem da temperatura para “funcionamento” do
metabolismo e que respondem a estímulos químicos de co-específicos
no ambiente, o objetivo do presente estudo foi testar a hipótese de que
o risco de predação é mais relevante do que a temperatura na seleção
de habitats dos girinos.
MATERIAL E MÉTODOS:
(M1)Os girinos da espécie foram coletados em uma poça
na proximidade do rio Guarauzinho, na estação ecológica JureiaItatins, litoral sul do estado de São Paulo. (M2)Ao mesmo tempo foi
coletada uma amostra de agua e na hora da coleta a temperatura da
agua era 19°C, temperatura que foi considerada como referência para
os experimentos.
Teste de Premissa:
(M3)Para testar a premissa de que a temperatura é um fator
importante na seleção de micro habitats por girinos, foi construída um
sistema utilizando-se dois recipientes plásticos (micro habitats)
conectados por um tubo e preenchidos com a água coletada. (M4)O
sistema foi preenchido deixando um espaço dentro do tubo com ar para
que os girinos não precisassem mergulhar para passar pela conexão
(Figura 1).
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(M5)Para testar a escolha de micro habitat frente a um sinal
térmico, a temperatura de um dos recipientes foi mantido entre 10o C
e 13o C (micro habitat Frio) e no outro recipiente a temperatura foi
mantida entre 18o C e 21o C (micro habitat Quente). (M6)A
temperatura Fria do recipiente foi mantida usando gelo na parte
exterior do recipiente o qual foi conferido no final de cada experimento
usando um termômetro. (M7)Cada experimento consistiu na liberação
de um girino no ponto central da conexão (tubo), que continha um
pequeno orifício. (M8)O comportamento de cada girino foi observado
por 5 minutos após a liberação e contabilizando o tempo que o girino
permaneceu no micro habitat Frio e no micro habitat Quente. (M9)O
procedimento foi repetido para 23 girinos, dos quais 5 foram excluídos
por permanecerem imóveis por mais de três minutos. (M10)Cabe
destacar que cada repetição foi feita com um girino por vez no sistema
(Figura 1) de modo de que cada unidade experimental (escolha de cada
girino) fosse independente.
(M11)Para cada uma das 17 repetições foi determinada a
porcentagem de tempo que cada girino permaneceu em cada micro
habitat, desconsiderando o tempo que ele permaneceu na conexão.
(M12)Usamos um teste de permutação para testar se a média da
diferença da porcentagem de permanência em cada micro habitat era
devido ao acaso ou por uma preferência de micro habitat pelos girinos.
(M13)A permutação foi feita aos pares e foram repetidas 10.000,
considerando a particularidade de cada indivíduo. (M14)A premissa
de que a temperatura é importante na ocupação de micro habitats por
girinos foi corroborada (p < 0.05).
Teste de Hipótese:
(M15)O delineamento do experimento para o teste de
premissa foi mantido (Figura 1), só que adicionando, no micro habitat
Quente, 10ml de sinais químicos de predação (25 girinos macerados e
diluídos em 50ml de água) e após 30 segundos um girino era liberado
no ponto central da conexão. (M16)O intervalo de observação foi de
dois minutos, nos quais foi registrado o tempo que cada girino
permaneceu em cada micro habitat (presença de resposta a predação
ou ausência de resposta a predação). (M17)Foi calculado a
porcentagem de permanência desconsiderando o tempo que ele
permaneceu na conexão. (M18)Este procedimento foi repetido para 22
girinos e o sistema foi lavado entre todas as vezes. (M19)Novamente,
usamos um teste de permutação para testar se a média da diferença da
porcentagem de permanência em cada micro habitat era devido ao
acaso ou por uma preferência de micro habitat pelos girinos. (M20)A
permutação foi feita 10.000 aos pares, considerando a particularidade
de cada indivíduo. (M21)Sendo que os girinos preferem micro habitats
mais quentes à frios, espera-se que na presença do sinal químico de
predação no micro habitat quente, a escolha será pelo micro habitat
frio.
RESULTADOS:
(R1)Dos 22 indivíduos analisados, mais que o dobro dos
indivíduos (15) passou a maior parte do tempo no micro habitat Frio
sem sinal químico de predação. (R2)No entanto, as médias das
proporções de tempo gastos em micro habitats com e sem sinal
químico não diferiram (média sem químicos = 0,68; média com
químicos = 0,32; p = 0,069).
DISCUSSÃO:
(D1)A nossa hipótese foi rejeitada já que os girinos não
mostraram preferência por micro habitats sem sinal químico de
predação. (D2)Cabe lembrar que o sinal de predação só foi adicionado
no micro-habitat de preferência dos girinos, mostrando uma alteração
na escolha dos girinos entre micro habitats com temperaturas
diferentes. (D3)Mesmo que a hipóteses tenha sido rejeitada, os
resultados sugerem que a presença do sinal de predação é importante
na escolha de habitats. (D4)Possivelmente a ausência da escolha do
habitat sem o sinal de predação foi influenciada pelo fato de que a
temperatura no micro habitat sem sinal de predação era desfavorável.
(D5)Além disso, em um ambiente natural os girinos podem responder
à predação de três formas diferentes: fugir do sinal, diminuir a
locomoção e\ou se agregar (Dugatkin, 2009). (D6)O que possibilita a
permanecia dos girinos num ambiente com temperatura favorável
mesmo com a presença do sinal de predação.
(D7)Nossos resultados reforçam a importância da
temperatura como fator que influencia a seleção de habitats de girino.

(D8)Devido ao fato dos girinos serem ectodérmicos e a temperatura
influenciar em suas taxas metabólicas, aeróbicas, de forrageio,
digestão, desenvolvimento e crescimento, os girinos precisam de uma
fonte externa de calor (Wells 2007), evitando portanto, ambientes de
temperatura extremas pelo qual os girinos foram indistintamente no
micro ambiente frio ou n micro habitat com predação. (D9)Portanto,
não foi encontrado uma decisão clara frente ao trade-off entre escolher
um ambiente em que o desempenho é maior, mas há um risco de
predação, e um ambiente em que o desempenho é menor mas não há
risco de morrer.
(D10)Sabendo-se que a predação implica em um risco
eminente na sobrevivência da presa e que Vaz (2013) encontrou que
R.ornata responde a sinais químicos de predação emitidos por coespecíficos como nossos resultados sugerem. (D11)Para entender se a
temperatura e sinal de predação são de igual importância ou se a
interação entre os dois fatores gera uma resposta maior, poderia ser
desenhado um experimento comparando a influência do sinal de
predação em comparação à influência da temperatura, de modo
separado e combinados. (D12)Do mesmo jeito que seria interessante
testar no mesmo sistema as diferentes possíveis respostas diferentes à
predação (fugir, inatividade ou agregação).
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(Hagman & Shine, 2006; Vaz, 2013), e foi demonstrado para estágios
tardios de desenvolvimento de girinos de Rhinella ornata (Freitas,
2012; Zanelato et al., 2010;). (I7)Girinos de R. ornatta são um bom
modelo para estudos experimentais de seleção de habitat, pois são
pequenos, vivem em grandes densidades e respondem rapidamente a
estímulos, i.e., características típicas de organismos modelo.
(I8)Alguns fatores são determinantes para seleção de
habitats por girinos de R. ornata, por exemplo, salinidade,
disponibilidade de alimento e, especialmente temperatura do
ambiente, pois são animais ectotérmicos (Wells, 2007). (I9)Em geral,
girinos preferem temperaturas na faixa de 15oC a 25oC (Wells, 2007).
(I10)Dado que girinos de Rhinella ornata (1) evitam habitats com
temperaturas extremas, e (2) respondem ao feromônio de alarme
(indícios químico de predação emitidos por co-específicos)
rapidamente, o objetivo do presente estudo foi testar a hipótese de que
o risco iminente de predação vai exigir de uma resposta rápida
alterando a relevância da temperatura na seleção de habitats dos
girinos de R. ornata.
MATERIAL E MÉTODOS
(M1)Girinos da espécie R. ornata foram coletados em uma
poça dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do
Una, Itatins-Juréia, litoral sul do estado de São Paulo. (M2)Foi
coletada água e medida a temperatura (19°C) da mesma na poça antes
do início do experimento e foi considerada como referência para o
experimento.
Teste de Premissa
(M3)Para testar a premissa de que a os girinos preferem
permanecer em habitats com temperatura mais amena do que com
temperatura fria, foi construída uma arena utilizando-se dois
recipientes plásticos conectados por um tubo que apresentava um
orifício na parte central. (M4)A arena foi preenchida com a água
coletada na poça, deixando uma coluna de ar no tubo (Figura 1).

Importância de sinais químicos no comportamento de seleção de
habitat de girinos de Rhinella ornata (Amphibia: Bufonidae)
P1 – G5
Alunos 1, 3, 4, 9 – Versão intermediária
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RESUMO: A presença de predadores é um fator importante na
seleção
de habitat dos organismos devido ao risco eminente de
morte.
Tem
Tem
Aqueles organismos capazes de detectar o predador através de indícios
químicos, como os girinos de Rhinella ornata, podem responder à
presença desses indícios e preferir evitar o predador. Depois de
corroborada a premissa de que esses girinos preferem habitats quentes
(18-21°C) a habitats frios (10-13°C), eles foram expostos à escolha
entre habitat quente com indício de predação ou frio sem indício de
predação. A hipótese de que eles preferem fugir do indicio de predação
foi rejeitada, indicando que os girinos mantiveram sua preferência por
o ambiente quente. Essa ausência de mudança de escolha pode indicar
que fugir da predação reforça a importância da temperatura na escolha
de ambiente pelos girinos.
PALAVRAS-CHAVE feromônio de alarme, indícios químicos de
predação, Rhinella ornata, seleção de habitat
INTRODUÇÃO
(I1)Para os organismos móveis, a seleção de habitat pode
aumentar a chance de sobrevivência e reprodução, influenciando
assim no comportamento (forrageio, cuidado da prole, busca de
parceiro reprodutivo) e, portanto, é um processo continuo (Dugatkin,
2009). (I2)As decisões pela seleção de habitat são tomadas levando em
consideração os custos e benefícios de estar em um determinado
habitat. (I3)O fator dominante para a escolha pode ser abiótico (e.g
temperatura, disponibilidade de água, vento), ou biótico (e.g. parceiro
reprodutivo, competição, predação, mutualismo), como também pode
haver interação entre os fatores (Dugatkin, 2009).
(I4)Um fator que frequentemente determina a escolha de
um habitat é a presença de predadores, pois a presença do predador
oferece um risco eminente para a vida da presa, exigindo uma tomada
de decisão imediata. (I5)Espera-se que os organismos que sejam
capazes de perceber indícios físicos e/ou químicos do predador evitem
encontra-lo, diminuindo, por exemplo, os custos energéticos de uma
fuga ou confronto (Ruxton, et al. 2004; Dugatkin, 2009). (I6)Alguns
organismos emitem indícios químicos (feromônio de alarme) quando
percebem a presença de um predador ou então quando sofrem algum
dano (Wells, 2007), como é característico dos sapos bufonídeos

Figura 1. Esquema representativo do sistema experimental utilizado
com girinos da espécie Rhinella ornata para avaliação de preferência
de habitat em relação a um gradiente de temperatura e indício de
predação. (*) representa o local que era adicionado o indício de
predação no sistema.
(M5)Para testar a seleção de habitat frente a um sinal térmico, a
temperatura de um dos recipientes foi mantida entre 10o C e 13o C com
média 11°C (± 1,3 °C, desvio padrão, denominado habitat frio) e no
outro recipiente a temperatura foi mantida entre 18o C e 21o C com
média 18.6°C (± 0,5 °C, desvio padrão, denominado habitat quente).
(M6)A temperatura fria foi mantida utilizando gelo na parte exterior
do recipiente a qual foi conferida no final de cada experimento usando
um termômetro eletrônico de leitura rápida (deltaTRAK, precisão ±
0,1 °C) para garantir o gradiente até o final do experimento. (M7)Cada
experimento consistiu na liberação de um girino no ponto central do
tubo de conexão. (M8)O comportamento de cada girino foi observado
por 5 minutos após a liberação, contabilizando o tempo que este
permaneceu no habitat frio e no habitat quente. (M9)O procedimento
foi repetido para 23 girinos (Figura 1), dos quais cinco foram excluídos
por terem permanecido imóveis por mais de três minutos.
(M10)Considerou-se que o indivíduo que não se moveu por mais de 3
minutos não explorou o habitat o suficiente para tomar uma decisão.
(M11)Para cada uma das 17 repetições, foi determinada a
porcentagem de tempo que cada girino permaneceu em cada habitat,
desconsiderando o tempo que ele permaneceu no tubo de conexão.
(M12)A estatística de interesse foi a média da diferença da
porcentagem de tempo que cada indivíduo permaneceu no habitat frio
e quente. (M13)Foi criado um cenário nulo no qual as porcentagens de
tempo de permanência de cada indivíduo em cada habitat não diferem,
e foram realizadas 10.000 aleatorizações. (M14)A hipótese nula foi
rejeitada porque a média da diferença entre as proporções observada
foi maior do que a gerada no cenário nulo (p = 0,024).
Teste de Hipótese

(M15)O delineamento do experimento para o teste de
premissa foi mantido (Figura 1), mas adicionando no habitat quente, 1
ml de solução contendo 25 girinos macerados em 50 ml de água,
considerado como indício químico de predação. (M16)Após 30
segundos um girino era liberado no ponto central do tubo de conexão.
(M17)O intervalo de observação foi de dois minutos para evitar que o
macerado dilui-se para o habitat frio. (M18)Foi calculada a
porcentagem de permanência desconsiderando o tempo que o girino
permaneceu no tubo de conexão. (M19)Este procedimento foi repetido
para 22 girinos e a arena foi lavada entre todas as repetições.
(M20)Sendo que os girinos permaneceram em média 63.3% no
ambiente quente (porcentagem de tempo esperado - PTE) no teste de
premissa então, a estatística de interesse foi definida com base na PTE
como a média das diferenças da porcentagem de permanência no
ambiente quente com indício de predação menos a PTE. (M21)Foi
criado um cenário nulo no qual a porcentagem de tempo de
permanência no ambiente quente com indício de predação era menor
que a PTE. (M22)Foram realizadas 10.000 aleatorizações. (M23)Foi
associada uma probabilidade (p) de o valor observado ser proveniente
desse cenário nulo, sendo rejeitada a hipótese nula se p < 0,05 ou seja
testando se mudo a escolha pelo habitat quente frente ao indício de
predação.
RESULTADOS
(R1)Dos 22 indivíduos analisados, dois terços dos
indivíduos (15) passou a maior parte do tempo no habitat frio sem
indício químico de predação. (R2)O tempo total de permanência dos
girinos no recipiente sem indício químico de predação foi de 29´45´´
e no recipiente quente com indício químico de predação, de 13´07´´,
sendo que eles permaneceram ou em um habitat ou o em outro. (R3)No
entanto, foi aceita a hipótese nula de que os girinos não diminuíram a
porcentagem de tempo no ambiente quente com predação do em
comparação com o ambiente quente sem predação (média sem sinais
químicos = 0,68; média com sinais químicos = 0,32; p = 0,0675).
DISCUSSÃO
(D1)A hipótese de que a predação é mais importante que a
temperatura na escolha de habitat foi rejeitada, pois os girinos
mostraram preferência por habitats quentes mesmo com indício
químico de predação. (D2)O fato dos girinos serem organismos
ectodérmicos (Wells, 2007) e dependerem da temperatura externa para
se regular parece ser o principal fator que determina a escolha de
habitat.
(D3)Uma alternativa para os girinos não terem respondido
ao indicio de predação, sendo esta uma característica do grupo
bufonídeo (Hagman & Shine, 2009), é que eles podem além de evitar
o habitat no qual o predador se encontra, responder à predação
diminuindo a atividade locomotora, e assim, diminuindo a
probabilidade de ser detectado pelo predador (Dugatkin, 2009).
(D4)Esse comportamento pode ser uma explicação também para o fato
dos girinos terem ficado, em sua maioria, somente um dos habitats.
(D5)Já foi encontrado que o indicio de predação é
importante para girinos da espécies Rhinella ornata (Freitas, 2012) ou
então que a temperatura importa (Koffler et al¸ 2012), no entanto o
presente estudo é o primeiro a testar simultaneamente a importância
relativa dos efeitos entre ambos fatores, e que ressalta a importância
da temperatura.
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Importância de indícios de predação na seleção de habitat de
girinos de Rhinella ornata (Amphibia: Bufonidae)
P1 – G5
Alunos 1, 3, 4, 9 – Versão final
RESUMO: A presença de predadores é um fator importante na
seleção de habitat dos organismos devido ao risco eminente de morte.
Aqueles organismos capazes de detectar o predador através de indícios
químicos, como os girinos de Rhinella ornata, podem responder à
presença desses indícios e evitar o predador. Depois de corroborada a
premissa de que os girinos de R. ornata preferem habitats quentes (1821°C) a habitats frios (10-13°C), outros girinos foram expostos à
escolha entre habitat quente com indício de predação ou frio sem
indício de predação. A hipótese de que girinos modificariam sua
escolha de habitat em resposta ao indício de predação foi rejeitada,
dado que não diminuíram a porcentagem de tempo de permanência no
habitat quente com indicio de predação frente à porcentagem de tempo
esperada de 63,3%. Essa ausência de mudança de escolha reforça o
efeito negativo que habitats frios exercem para organismos cujo
metabolismo impossibilita a termorregulação.
PALAVRAS-CHAVE feromônio de alarme, indícios químicos de
predação, Rhinella ornata, seleção de habitat
INTRODUÇÃO
(I1)Para os organismos móveis, a seleção de habitat é a
escolha de uma localidade que possa aumentar a chance de
sobrevivência ou reprodução do próprio indivíduo ou de sua prole
(Stamps, 2009). (I2)As decisões de seleção de habitat são tomadas
levando em consideração os custos e benefícios de estar em um
determinado habitat. (I3)O fator dominante para a escolha pode ser
abiótico (e.g temperatura, disponibilidade de água, vento), ou biótico
(e.g. parceiro reprodutivo, competição, predação, mutualismo), como
também pode haver interação entre os fatores (Dugatkin, 2009).
(I4)Um fator que frequentemente determina a escolha de um
habitat é a presença de predadores, pois a presença do predador oferece
um risco para a vida da presa, exigindo uma tomada de decisão
imediata (Stamps, 2009). (I5)Espera-se que organismos capazes de
perceber indícios físicos e/ou químicos do predador evitem encontralo, diminuindo, por exemplo, o risco de predação ou os custos
energéticos de fuga ou confronto (Ruxton, et al. 2004; Dugatkin,
2009). (I6)Alguns organismos emitem indícios químicos (feromônio
de alarme) quando percebem a presença de um predador ou quando
sofrem algum dano (Wells, 2007), como é característico dos sapos
bufonídeos (Hagman & Shine, 2006; Vaz, 2013). (I7)Girinos de
Rhinella ornata (bufonidae) em estágios tardios de desenvolvimento
percebem indícios químicos de predação (Freitas, 2012; Zanelato et
al., 2010;). (I8)Girinos são bons modelos para estudos experimentais
de seleção de habitat, pois são pequenos, vivem em grandes
densidades e respondem rapidamente a estímulos.
(I9)Alguns fatores determinantes para seleção de habitat por
girinos de R. ornata são salinidade, disponibilidade de alimento e,
especialmente, temperatura do ambiente, pois girinos são animais
ectotérmicos (Wells, 2007). (I10)Em geral, girinos preferem
temperaturas na faixa de 15oC a 25oC (Wells, 2007). (I11)Dado que
girinos de Rhinella ornata (1) evitam habitats com temperaturas
extremas, e (2) respondem ao feromônio de alarme (indício químico
de predação) rapidamente, o objetivo do presente estudo foi testar a
hipótese de que o risco de predação provoca uma resposta rápida,
diminuindo a importância da temperatura na seleção de habitat de
girinos de R. ornata.
MATERIAL E MÉTODOS
(M1)Girinos da espécie R. ornata foram coletados em uma
poça dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do
Una, Itatins-Juréia, litoral sul do estado de São Paulo. (M2)Foi
coletada água e medida a temperatura (19°C) da mesma na poça antes
do início do experimento. (M3)A temperatura medida foi considerada
como referência para o experimento.

Teste de Premissa
(M4)Para testar a premissa de que a os girinos preferem
permanecer em habitats com temperatura mais amena do que com
temperatura fria, foi construída uma arena utilizando-se dois
recipientes plásticos conectados por um tubo que apresentava um
orifício na parte central. (M5)A arena foi preenchida com a água
coletada na poça, deixando uma coluna de ar no tubo (Figura 1).
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Figura 1. Esquema representativo do sistema experimental utilizado
com girinos da espécie Rhinella ornata para avaliação de preferência
de habitat em relação a um gradiente de temperatura e indício de
predação. (*) representa o local que era adicionado o indício de
predação no sistema.
(M6)Para testar a seleção de habitat frente a um sinal térmico, a
temperatura de um lado da arena foi mantida entre 10o C e 13o C com
média 11°C (± 1,3 °C, desvio padrão, denominado habitat frio) e no
outro lado da arena a temperatura foi mantida entre 18o C e 21o C com
média 18.6°C (± 0,5 °C, desvio padrão, denominado habitat quente).
(M7)A temperatura fria foi mantida utilizando gelo na parte exterior
do recipiente e foi conferida no final de cada experimento usando um
termômetro eletrônico de leitura rápida (deltaTRAK, precisão ± 0,1
°C) para garantir a manutenção do gradiente de temperatura até o final
do experimento. (M8)Cada experimento consistiu na liberação de um
girino no ponto central do tubo de conexão e observação do
comportamento do girino por 5 minutos. (M9)O procedimento foi
repetido para 23 girinos (Figura 1), dos quais cinco foram excluídos
por terem permanecido imóveis por mais de três minutos.
(M10)Considerou-se que o indivíduo que não se moveu por mais de
três minutos não explorou o habitat o suficiente para tomar uma
decisão. (M11)Para cada uma das 17 repetições, foi determinada a
porcentagem de tempo que cada girino permaneceu em cada habitat,
desconsiderando o tempo que ele permaneceu no tubo de conexão
(Figura 2). (M12)A estatística de interesse do teste foi a média da
diferença da porcentagem de tempo que cada indivíduo permaneceu
no habitat frio e quente. (M13)Foi criado um cenário nulo no qual as
porcentagens de tempo de permanência de cada indivíduo em cada
habitat não diferem, e foram realizadas 10.000 aleatorizações. (M14)A
hipótese nula foi rejeitada porque a média da diferença entre as
proporções observada foi maior do que a gerada no cenário nulo (p =
0,024). (M15)Apesar dos girinos terem permanecido mais tempo no
habitat quente, foi possível observar que os girinos se movimentavam
e trocavam de habitat com frequência.

Figura 2. Porcentagem de permanência de girinos de Rhinella ornata
em habitats frio e quente durante o teste da premissa de que os girinos
de R. Ornata preferem o habitat quente.
Teste de Hipótese
(M16)A arena e o gradiente de temperatura do experimento
para o teste de premissa foram mantidos (Figura 1), mas adicionando
no habitat quente, 1 ml de solução contendo 25 girinos macerados em
50 ml de água, considerado como indício químico de predação.
(M17)Após 30 segundos um girino era liberado no ponto central do
tubo de conexão. (M18)O intervalo de observação foi de dois minutos
para evitar que a solução difundisse para o habitat frio. (M19)Foi
calculada a porcentagem de permanência em cada habitat
desconsiderando o tempo que o girino permaneceu no tubo de
conexão. (M20)Este procedimento foi repetido para 22 girinos e a

arena foi lavada entre todas as repetições. (M21)Considerando que os
girinos permaneceram em média 63,3% do tempo no habitat quente
durante o teste de premissa, espera-se que o indício de predação
diminua a porcentagem de tempo gasto no habitat quente em
comparação com esse valor (porcentagem de tempo esperado (PTE)).
Análise estatística
(M22)A previsão de que os girinos iriam diminuir o tempo de
permanência no habitat quente com o indício de predação em relação
à porcentagem de tempo esperado (PTE) foi testada usando um teste
de permutação. (M23)A estatística de interesse foi definida como a
média das diferenças da porcentagem de permanência no ambiente
quente com indício de predação e a PTE. (M24)Foi criado um cenário
nulo no qual a porcentagem de tempo de permanência no ambiente
quente com indício de predação era igual à PTE. (M25)Foram
realizadas 10.000 aleatorizações. (M26)Foi calculado o valor de p
como a proporção de valores simulados menores ou iguais ao valor
observado da estatística de interesse, sendo rejeitada a hipótese nula
se p < 0,05.
RESULTADOS
(R1)Dos 22 indivíduos analisados, aproximadamente dois
terços dos indivíduos (15) passaram a maior parte do tempo no habitat
frio sem indício químico de predação. (R2)O tempo total de
permanência dos girinos no recipiente sem indício químico de
predação foi de 29´45´´ e no recipiente quente com indício químico de
predação, de 13´07´´. (R3)No entanto, diferente do teste de premissa,
a escolha dos girinos foi de permanecer em somente um dos habitats
durante os dois minutos de observação (Figura 3). (R4)Não foi
rejeitada a hipótese nula de que os girinos não diminuíram a
porcentagem de tempo no ambiente quente com predação em
comparação à porcentagem de permanência esperada (PTE) (média
sem sinais químicos = 68%; média com sinais químicos = 32%; p =
0,0675).

Figura 3. Porcentagem de permanência de girinos de Rhinella ornata
no habitat frio sem adição de indício de predação e quente com indício
de predação do teste de hipótese de que os girinos de R. ornata iriam
diminuir o tempo de permanência no habitat quente com o indício de
predação em relação à porcentagem de tempo esperado (PTE).
DISCUSSÃO
(D1)A hipótese de que o risco de predação provoca uma
resposta rápida, diminuindo a importância da temperatura na seleção
de habitat de girinos de R. ornata foi rejeitada, pois os girinos não
mostraram mudança na seleção de habitats quando adicionado o
indício químico de predação no habitat quente. (D2)Devido ao fato de
girinos dependerem de fontes externas de calor para regular a sua
temperatura corpórea, se o risco de predação for baixo, o custo de fugir
para ambientes frios pode ser muito alto (Wells, 2007). (D3)Isso
porque, em baixas temperaturas não só a capacidade de locomoção
diminui, como também há diminuição na capacidade de
forrageamento e fuga contra o predador. (D4)Assim, seria mais
vantajoso permanecer em ambientes com temperaturas favoráveis do
que fugir para um ambiente com baixa temperatura (Wells, 2007).
(D5)Uma possível explicação para os girinos não terem
fugido do ambiente com indício de predação, é que girinos também
podem responder à predação permanecendo imóveis ou agregando-se.
(D6)Ao ficarem imóveis, os girinos chamam menos atenção dos
predadores, e diminuem a probabilidade de serem detectados
(Dugatkin, 2009). (D7)Esse comportamento pode explicar o fato dos
girinos terem ficado, em sua maioria, em somente um dos habitats
(Figura 2 e 3). (D8)Além disso, quando os girinos formam agregados,
cada girino tem menor chance de ser predado, pois o predador tem
menor probabilidade de capturar um indivíduo específico.
(D9)Considerando que os girinos têm diferentes estratégias para evitar
o predador e que o habitat frio pode significar uma redução
considerável na taxa metabólica e possivelmente inanição a longo
prazo, é possível que a estratégia de permanecer parado diminua o
risco dos girinos serem predados. (D10)O que explicaria porque os

girinos optaram por permanecer no habitat quente mesmo com indício
de predação.
(D11)Indício de predação é um sinal importante para girinos
da espécie Rhinella ornata evitarem ou fugirem dos predadores
(Freitas, 2012). (D12)Adicionalmente, a temperatura é importante
para o bom desempenho do metabolismo de girinos (Wells, 2007).
(D13)O presente estudo é um dos primeiros a investigar
simultaneamente os efeitos da temperatura e de indícios de predação
na escolha de habitat dos girinos de R. ornata. (D14)Observamos que
indícios de predação não alteram a resposta dos girinos à temperatura,
mas induzem outras alterações comportamentais que podem estar
relacionadas à defesa contra predadores. (D15)Concluímos que os
girinos de R. ornata mantêm sua preferência por temperaturas amenas
mesmo na presença de indícios de predação no habitat preferido,
enquanto respondem ao indício de predação diminuindo sua atividade.
(D16)Com isso, os girinos podem manter-se em habitats favoráveis à
termorregulação ao mesmo tempo em que minimizam o risco de
predação.
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Disponibilidade de alimento não influencia o investimento em
defesa antipredatória de anêmonas de costão rochoso
P1 – G11
Alunos 24, 29, 32, 40 – Versão inicial
RESUMO: Estratégias de defesa contra predadores são importantes
para a sobrevivência e reprodução dos organismos. Porém existe um
conflito entre investir em defesa e forrageamento. Buscamos entender
como a disponibilidade de alimento influencia o investimento em
defesa de anêmonas. Nossa hipótese é que anêmonas investem menos
em defesa sob pouca disponibilidade de alimento. Realizamos o estudo
em poças de mesolitoral na Praia do Guaraú, Peruíbe (SP). Medimos
o tempo de retração de tentáculos de anêmonas após simulação de
predação. Encontramos que o investimento em defesa das anêmonas
não sofre influência da disponibilidade de alimento. Isso pode se dar
devido à interações bióticas, como simbiose e competição. Assim, a
estratégia de proteção das anêmonas não responde unicamente à
disponibilidade de alimento, mas também a fatores de interação com
outros organismos.
PALAVRAS-CHAVE: Estratégias
Anthopleura, mesolitoral.
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forrageamento,

INTRODUÇÃO
(I1)A pressão evolutiva exercida pela predação ao longo
do tempo fez com que as estratégias de defesa de presas tenham sido
selecionadas. (I2)As estratégias de defesa estão relacionadas ao
aumento das chances de sobrevivência e reprodução dos indivíduos e,
consequentemente, a sua aptidão (Denno & Lewis, 2009).
(I3)Contudo, a manutenção das estratégias de defesa demandam a

realocação de recursos que poderiam ser empregados em outras
atividades, como reprodução e forrageamento, representando custos
para os indivíduos (Alcock, 2001).
(I4)Os custos que as estratégias de defesa implicam
podem variar tanto de acordo com as características do próprio
indivíduo ou da estratégia utilizada (Denno & Lewis, 2009), como de
acordo com as características do ambiente em que o indivíduo se
encontra (Barnard 2004). (I5)Dada a presença de um predador, a
diminuição das atividades de forrageio em ambientes com menor
disponibilidade de alimento poderia diminuir a chance de um
indivíduo ser predado, ainda que isso acarretasse um menor ganho
energético (Milinski & Heller, 1978). (I6)Em outras palavras, existe
uma demanda conflitante entre se alimentar e o risco de ser predado
(Brown, 2009).
(I7)Um bom exemplo deste tipo de demanda conflitante
pode ser encontrado em anêmonas-do-mar. (I8)Anêmonas são animais
sésseis que ocupam ambientes com diferentes disponibilidade de
alimento (Butler, 1995). (I9)Para se alimentar, elas precisam estar com
os tentáculos relaxados, expostos ao fluxo de água. (I10)Contudo, em
contato com predadores, elas retraem seus tentáculos, o que
impossibilita seu forrageio (Brusca & Brusca, 2003).
(I11)Dado que os recursos alimentares podem estar
distribuídos heterogeneamente na natureza e que essa variação afeta
estratégias de defesa (Davis et al., 2012), procuramos entender como
a disponibilidade de alimento influencia o investimento em defesa
antipredatória de anêmonas de ambientes com diferentes
disponibilidade de alimento. (I12)Nossa hipótese é de que anêmonas
investem menos na retração antipredatória em ambientes com pouca
disponibilidade de alimento.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
(M1)Realizamos o estudo em um ambiente de costão rochoso
localizado na Praia do Guaraú, município de Peruíbe, litoral sul do
estado de São Paulo (24°22’1.42”S, 47°0’32.46”W). (M2)O costão
rochoso é caracterizado por um gradiente de condições abióticas
determinado pela intensidade das ondas e pela maré, que varia das
partes mais baixas até as mais altas (Levinton, 1995). (M3)O regime
de marés permite variação do aporte de nutrientes para os organismos
sésseis presentes ao longo do gradiente de costão rochoso. (M4)A zona
de mesolitoral é delimitada pelo nível máximo da maré alta e mínimo
da maré baixa, tendo uma região inferior mais frequentemente
submersa e uma superior menos frequentemente submersa. (M5)O
mesolitoral pode abrigar poças de maré, que são concavidades no
costão que permanecem alagados mesmo na maré baixa e assim
servem como refúgios a organismos (Underwood & Chapman, 1995).
(M6)Anêmonas do gênero Anthopleura sp. são encontrados em poças
de maré das partes superiores e inferiores do mesolitoral. (M7)Dado o
gradiente de acesso a água e alimentos no costão rochoso, animais de
poças de marés do mesolitoral inferior tem mais acesso ao alimento do
que os que vivem nas poças do mesolitoral superior.
Coleta de dados
(M8)Amostramos anêmonas localizadas em poças encontradas na
parte superior e inferior do mesolitoral distribuídas igualmente ao
longo da extensão do costão rochoso estudada a fim de evitarmos
potenciais fatores de confusão associados à extensão do costão.
(M9)Uma vez que indivíduos maiores podem ser indicadores de maior
capacidade competitiva, a seleção da anêmona amostrada em cada
poça foi aleatorizada levando em conta apenas os indivíduos presentes
que fossem maiores e de igual tamanho entre si, de modo que apenas
uma anêmona por poça foi amostrada. (M10)O papel de predador foi
estimulado através de três repetidos toques na região da cavidade oral
de cada anêmona usando um canudo plástico. (M11)O tempo
necessário para os tentáculos voltarem à posição perpendicular em
relação superfície do substrato foi cronometrado e utilizado como
indicador do investimento em defesa. (M11)Estudos pilotos
mostraram que cinco minutos seriam suficientes para que as anêmonas
se recompusessem da retração e, por isso, anêmonas que ultrapassaram
o limite de cinco minutos foram excluídas das análises por motivos
individuais que podem estar associados a doenças ou estímulo anterior
recente.
Análise de dados
(M12)Comparamos as médias dos tempos de retração dos
tentáculos em anêmonas presentes nas regiões superior e inferior do
mesolitoral. (M13)Usando o pacote RsamplingShiny em ambiente R
versão 3.1.3 (R Core Team, 2015), realizamos um teste de
significância da diferença entre as médias dos tempos necessários em
cada região do mesolitoral por meio de análise de permutação simples.

Aleatorizamos a coluna de tempo tendo como unidade amostral cada
uma das anêmonas.
RESULTADOS
(R1)Amostramos 13 anêmonas na região de mesolitoral
inferior e 17 na região superior. (R2)A média de tempo em que as
anêmonas permaneceram com os tentáculos retraídos nas poças
superiores foi de 154,38 segundos e nas poças inferiores foi de 174,06
segundos (Figura 1).

Figura 1: Tempo de retração dos tentáculos de anêmonas presentes nas
regiões superior e inferior do mesolitoral em um costão rochoso
localizado na Praia do Guaraú, município de Peruíbe, São Paulo. As
linhas horizontais internas representam as medianas, o retângulo
representa o limite do primeiro e terceiro quantil, as linhas verticais
contínuas representam os desvios padrões e os asteriscos representam
pontos extremos.
(R3)O resultado do teste de permutação não foi
significativo (p = 0,229), indicando que o tempo de retração de
tentáculos das anêmonas presentes na região superior do mesolitoral
não foi menor que o tempo das anêmonas presentes na região inferior.
DISCUSSÃO
(D1)A disponibilidade de alimentos não influencia a
estratégia de defesa de anêmonas. (D2)Esperávamos encontrar menor
investimento em retração antipredatória em anêmonas dispostas em
ambientes com menor disponibilidade de alimento. (D3)Dois cenários
alternativos podem explicar a ausência do padrão esperado: (1) o
investimento em defesa é igual entre as áreas com maior e menor
disponibilidade de alimento e (2) o investimento em defesa é menor
em áreas com maior disponibilidade de alimento e maior em áreas com
menor disponibilidade de alimento. (D4)A igualdade de investimento
de defesa entre as áreas de estudo pode ser decorrente de fatores
biológicos e ecológicos que compensem as respostas à
heterogeneidade ambiental. (D5)Assim, (1a) as anêmonas de regiões
com menor disponibilidade de alimento podem estar investindo mais
em defesa antipredatória do que o esperado ou (1b) as anêmonas de
regiões com maior disponibilidade de alimento podem estar investindo
menos em defesa antipredatória do que o esperado.
(D6)Algumas espécies de anêmonas do gênero
Anthopleura fazem associações simbióticas com zooxantelas
(Stephenson, 1928; Daly, 2004). (D7)Zooxantelas são organismos
protistas fotossintéticos que ficam dentro das células do hospedeiro
(Brusca & Brusca, 2003). (D8)As zooxantelas são beneficiadas pois
recebem abrigo e favorecem o hospedeiro fornecendo-lhe compostos
orgânicos (Brusca & Brusca, 2003; Kremer, 2005). (D9)Assim, é
possível que a espécie utilizada nesse estudo tenha associações com
zooxantelas. (D10)Como as regiões com baixa disponibilidade de
alimento ficam mais tempo expostas ao sol, é possível que as
anêmonas dessas regiões estejam investindo mais em defesa
antipredatória porque a produção de compostos orgânicos pela
fotossíntese pode estar compensando a diferença de disponibilidade de
alimento entre os ambientes.
(D11)A retração antipredatória envolve ação muscular de
parte dos tentáculos, do disco, do mesentério e da cavidade
gastrovascular, podendo também envolver secreção de muco e ação
ciliar, o que demandaria grande gasto energético (Stephenson, 1928).
(D12)Dado que um grande gasto energético demanda mais recursos
alimentares (Denno & Lewis, 2009) e assumindo que o maior gasto
energético se dá no momento da retração e não na manutenção da
retração, em locais onde o recurso não é limitante, a quantidade de
retrações não importa. (D13)Assim, em locais com mais alimento, as
anêmonas podem estar se retraindo mais vezes, porém com retrações
de curta duração.
(D14)As larvas de anêmonas são pelágicas e, portanto, são
levadas pela água do mar. (D15)A região inferior do mesolitoral fica

mais tempo em contato com o mar, o que aumenta as chances de
assentamento da larva e produz um maior adensamento de anêmonas
nessa região (Conceição et al., 2005; Tait & Dipper, 1998). (D16)Com
mais indivíduos aglomerados, as chances de predação sobre um
indivíduo em especial diminuem, o que pode levar ao menor tempo de
defesa em relação ao esperado (Tait & Dipper, 1998). (D17)Contudo,
o maior assentamento de larvas na região inferior do mesolitoral
aumenta a competição por alimento aumenta nessa região (Tait &
Dipper, 1998; Allman, 2009). (D18)Assim, os animais mais agregados
espacialmente acabam compartilhando alimento, o que acarreta um
aumento da competição intraespecífico e redução do investindo em
estratégias de defesa, aumentando atividades de forrageio (Allman,
2009). (D19)Desse modo, a força da competição intraespecífica
sobressai o risco de predação. (D20)Em contraposição, em regiões
superiores do mesolitoral, haveria menor competição intraespecífica e
maior risco de predação, aumentando o investimento em defesa e
diminuindo o tempo de forrageamento.
(D21)A disponibilidade de alimentos não influencia na
estratégia de defesa de anêmonas, pois outros fatores biológicos ou
ecológicos podem estar interferindo no sistema. (D22)Desse modo,
sugerimos investigar a relação das estratégias de proteção com outros
fatores como interações simbióticas com zooxantelas, a relação entre
o tempo e o número de retrações, bem como o papel das interações
intraespecíficas que elevam a diluição da probabilidade de predação e
aumentam a competição por alimento. (D23)Concluindo, a estratégia
de proteção das anêmonas não responde unicamente à disponibilidade
de alimento, mas também a fatores de interação com outros
organismos.
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Disponibilidade de alimento não influencia o investimento em
retração antipredatória de anêmonas de costão rochoso
P1 – G11

Alunos 24, 29, 32, 40 – Versão intermediária
RESUMO: Estratégias de defesa contra predadores são importantes
para a sobrevivência e reprodução dos organismos. Porém, existe um
conflito entre investir em defesa ou outras atividades, como forrageio.
Assim, buscamos entender como a disponibilidade de alimento
influencia a retração antipredatória em anêmonas. Esperamos que
anêmonas invistam menos em defesa em ambientes com menos
alimento. Realizamos o estudo em poças de diferentes regiões do
mesolitoral na Praia do Guaraú, Peruíbe (SP). Medimos o tempo de
relaxamento dos tentáculos após retração provocada por estímulo em
anêmonas de ambas regiões e não encontramos diferença significativa
entre grupos. É possível que poças com mais disponibilidade de
alimento tendem a possuir mais indivíduos e, portando, a competição
interespecífica pode estar influenciando a quantidade de alimento
disponível para cada indivíduo nas poças. Dessa forma, a estratégia de
proteção das anêmonas não responde unicamente à disponibilidade de
alimento, mas também a interações bióticas.
PALAVRAS-CHAVE: Demanda conflitante, forrageamento,
Anthopleura, heterogeneidade ambiental, costão
rochoso,
comportamento animal.
INTRODUÇÃO
(I1)Diversas espécies de animais apresentam estratégias
de defesa contra predadores que conferem aos indivíduos maiores
chances de sobrevivência e reprodução, aumentando sua aptidão
(Alcock, 2001). (I2)Contudo, estratégias de defesa demandam
recursos que poderiam ser usados em outras atividades representando
custos para os indivíduos. (I3)Por exemplo, Lindestedt et al. (2010)
mostraram que mariposas com maiores concentrações de toxinas
defensivas tiveram menores taxas de reprodução.
(I4)Os custos das estratégias de defesa contra predadores
podem variar de acordo com a situação em que o indivíduo se encontra
(Denno & Lewis, 2009). (I5)Quando um indivíduo precisa se
alimentar, aumentar o tempo de exposição ao ambiente aumenta o
risco de predação. (I6)Assim, diminuir as atividades de forrageio,
embora diminua a chance do indivíduo ser predado, resulta em um
menor ganho energético (Barnard, 2004). (I7)Em outras palavras,
existe uma demanda conflitante entre se alimentar e se proteger do
predador (Brown, 2009).
(I8)Anêmonas-do-mar são exemplos de animais que
apresentam esse tipo de demanda conflitante. (I9)Para se alimentar, as
anêmonas precisam estar com os tentáculos relaxados, expostos ao
fluxo de água. (I10)Dessa forma, é provável que a quantidade de
alimento consumido seja proporcional à quantidade de alimento
disponível no local onde estão fixadas e ao tempo de exposição dos
tentáculos. (I11)Para se proteger contra predadores, uma das
estratégias de defesa adotadas por anêmonas é a retração dos
tentáculos, o que impossibilita suas atividades de forrageio (Brusca &
Brusca, 2003).
(I12)Dado que os recursos alimentares estão distribuídos
heterogeneamente na natureza e que essa variação pode influenciar o
comportamento de defesa dos organismos (Davis et al., 2012),
procuramos entender como a disponibilidade de alimento influencia a
estratégia de retração antipredatória de anêmonas em ambientes com
diferentes disponibilidades de alimento. (I13)Nossa hipótese é de que
anêmonas investem menos na retração antipredatória em locais com
pouca disponibilidade de alimento, o que torna possível um maior
investimento em atividades de forrageio.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
(M1)Realizamos o estudo em um ambiente de costão
rochoso localizado na Praia do Guaraú, município de Peruíbe, litoral
sul do estado de São Paulo (24°22’1.42”S, 47°0’32.46”W).
(M2)Costões rochosos são ambientes costeiros na transição entre os
meios terrestre e aquático e podem ser modelados por condições
abióticas, como a intensidade das ondas e maré (Levinton, 1995).
(M3)Marés são alterações do nível das águas que geram um gradiente
vertical de água e de aporte de nutrientes ao longo do costão rochoso
(Underwood & Chapman, 1995). (M4)Esse gradiente abiótico
determina quais organismos poderão se estabelecer em cada altura do
costão, formando faixas que caracterizam o padrão de zonação
(Levinton, 1995).
(M5)Uma das faixas de zonação é o mesolitoral, o qual fica
submerso durante a maré alta e exposto durante a maré baixa. (M6)Seu
limite superior é caracterizado pela ocorrência de cracas do gênero
Chthamalus e seu limite inferior pelo limite da ocorrência de cracas
Balanus (Figura 1) (Levinton, 1995). (M7)O mesolitoral pode abrigar

poças de maré, que são depressões no costão onde a água fica
represada durante a maré baixa e são utilizadas como refúgios por
organismos marinhos (Underwood & Chapman, 1995).
(M8)Realizamos o estudo nas porções superior e inferior do
mesolitoral, com uma distância média de três metros entre as regiões.

Figura 1. Região mesolitoral de um costão rochoso. O mesolitoral
pode ser dividido em superior, médio e inferior. A porção superior é
definida pela ocorrência de cracas do gênero Chthamalus e a porção
inferior é definida pelo limite da ocorrência de cracas Balanus.
Adaptado de Levinton (1995).
Modelo de estudo
(M9)Anêmonas-do-mar são cnidários sésseis que se
prendem ao substrato marinho por um disco basal e, quando relaxados,
deixam expostos ao fluxo de água sua coluna e coroa de tentáculos
(Figura 2a). (M10)A boca desses animais fica no centro da coroa de
tentáculos, no ápice da coluna (Brusca & Brusca, 2003). (M11)As
anêmonas do mar são predadoras passivas. (M12)Para se alimentar,
elas deixam seus tentáculos relaxados e expostos ao fluxo de água e
esperam que presas encostem neles. (M13)Quando isso acontece,
estruturas com toxinas chamadas nematocistos injetam veneno na
presa, que paralisada é levada até a boca pelos tentáculos. (M14)A
digestão é extracelular e ocorre na cavidade gastrovascular enquanto
o animal está distendido (Schick, 1991).
(M15)Quando estimuladas, as anêmonas podem contrair os
músculos da coluna, da cavidade gastrovascular, da boca e da coroa de
tentáculos, de modo a ficarem menos visíveis para um possível
predador (Figura 2b). (M16)Em contrapartida, com os tentáculos e a
cavidade gastrovascular retraídos, a anêmona não consegue forragear
e digerir o alimento (Ruppert & Barnes, 1996).

Figura 2: (A) Representação esquemática da estrutura corporal de uma
anêmona; (B) da esquerda para a direita, uma anêmona em posição de
forrageio e uma anêmona em posição defensiva. Adaptado de Ruppert
& Barnes (1996).
(M17)Nesse estudo utilizamos anêmonas do gênero
Anthopleura, as quais vivem em poças de maré nas regiões superior e
inferior do mesolitoral. (M18)Anêmonas Anthopleura se alimentam
de animais planctônicos, como microcrustáceos e larvas de peixes, e
são predadas por peixes e caranguejos (Daly, 2004.). (M19)O tamanho
das anêmonas Anthopleura pode ser reflexo de muitas variáveis (e.g.
idade) e não existe consenso na literatura sobre o assunto (Stephenson,
1928; Francis, 1973; Shick, 1991).
Coleta de dados
(M20)Amostramos todas as poças de maré que
apresentaram anêmonas localizadas na região superior do mesolitoral
e a mesma quantidade de poças na região inferior. (M21)As poças de
maré distribuíram-se ao longo de 30 m de extensão horizontal no
mesolitoral do costão rochoso estudado. (M22)Dividimos a área de
cada poça em quadrantes e um deles foi sorteado para a amostragem.
(M23)Em cada quadrante amostrado, um indivíduo dentre as
anêmonas de maior tamanho. (M24)Padronizamos o tamanho dos
indivíduos a fim de controlar outros fatores de (e.g. idade) que
poderiam interferir na resposta de retração das anêmonas. (M25)Além
disso, indivíduos maiores são mais fáceis de ser manipulados em
campo.

(M26)Estimulamos
a
manifestação
da
defesa
antipredatória por retração das anêmonas por meio de três toques na
região da cavidade oral de cada indivíduo usando um canudo plástico.
(M27)O tempo necessário para as anêmonas se recuperarem da
retração foi contabilizado em segundos. (M28)Consideramos que as
anêmonas se recuperaram da retração quando os tentáculos se
posicionaram perpendicularmente ao substrato expondo a cavidade
oral. (M29)Estudos pilotos mostraram que cinco minutos seriam
suficientes para que as anêmonas se recuperassem da retração e por
isso anêmonas que ultrapassaram o limite de cinco minutos foram
excluídas porque poderiam representar variações particulares
associadas a doenças ou ocorrência de estímulos predatórios
anteriores.
Análise de dados
(M30)Comparamos as médias dos tempos de recuperação
da retração em anêmonas presentes nas regiões superior e inferior do
mesolitoral. (M31)Usando o pacote RsamplingShiny em ambiente R
versão 3.1.3 (R Core Team, 2015), realizamos um teste de
aleatorização com 5.000 permutações para avaliar a significância da
diferença entre essas médias.
RESULTADOS
(R1)Amostramos o total de 30 anêmonas nas regiões
superior e inferior do mesolitoral. (R2)A média do tempo investido na
retração até a exposição da cavidade oral por todas as anêmonas foi de
165,5 s (± 71,9 s). (R3)Amostramos 13 anêmonas no mesolitoral
superior, cuja média de tempo entre a retração dos tentáculos e
exposição da cavidade oral foi de 154,4 s (± 56,6 s). (R4)No
mesolitoral inferior, amostramos 17 indivíduos com média de tempo
entre a retração e exposição da boca foi de 174,1 s (± 82,48 s).
(R5)Observa-se que a variação do tempo investido para
permanecer em posição de defesa pelas anêmonas foi em média maior
na região inferior do mesolitoral, cuja quantidade de tempo teve valor
máximo de 290 s e mínimo de 59 s, o que representa variação de 231s.
(R6)Já na porção inferior do mesolitoral, o valor máximo de tempo
empregado pelas anêmonas na recuperação da retração foi de 247 s e
o mínimo foi de 62 s, variando 185 s (Figura 3). (R7)O tempo médio
de recuperação da retração das anêmonas na região superior do
mesolitoral não foi menor que o tempo das anêmonas da região inferior
(p = 0,229; α=0,05).

Figura 3: Tempo de retração dos tentáculos de anêmonas presentes nas
regiões superior (n=13) e inferior (n=17) do mesolitoral em um costão
rochoso localizado na Praia do Guaraú, município de Peruíbe, São
Paulo. As linhas horizontais internas representam as medianas, o
retângulo representa os limites do primeiro e terceiro quantis e as
linhas verticais pontilhadas representam a variância dos dados.
DISCUSSÃO
(D1)Em anêmonas, a estratégia de defesa antipredatória
por retração de tentáculos não é menor em ambientes com menos
recursos alimentares disponíveis. (D2)Levando em consideração que
a condição ambiental reflete o estado alimentar das anêmonas,
esperávamos que as anêmonas de ambientes com menor
disponibilidade de alimento não investiriam muito tempo na retração
dos tentáculos em detrimento da perda de tempo de forrageamento.
(D3)Já que as anêmonas de ambientes com menos alimento não
gastam menos tempo em retração, é possível que elas tenham que lidar
com outros custos em termos de aptidão, como produção de gametas
(Shick, 1991).
(D4)Uma vez não encontrado o padrão esperado, cabe
ressaltar que Anthopleura se reproduz liberando gametas na água, a
fecundação é externa e forma-se uma larva pelágica planctônica que
após determinado tempo se assenta e origina um indivíduo adulto
(Geller et al., 2005). (D5)Assim sendo, sua distribuição espacial é
determinada pelo fluxo de água. (D6)Como a região inferior do
mesolitoral fica mais tempo em contato com a água do mar do que a
região superior, a probabilidade de assentamento de larvas de

anêmonas na região inferior é maior (Conceição et al., 2005; Tait &
Dipper, 1998). (D7)A consequente agregação espacial de anêmonas
nessa região intensifica a competição intraespecífica por recursos
alimentares e reduz da quantidade de alimento per capita (Francis,
1973; Allman, 2009). (D8)Desse modo, apesar da variação de
disponibilidade de alimento, a quantidade de alimento por anêmona
pode ser mesma nas regiões superior e inferior do mesolitoral.
(D9)A disponibilidade de alimento não influencia a
estratégia antipredatória de retração de tentáculos de anêmonas.
(D10)É provável que as anêmonas de regiões com menor
disponibilidade de alimento estejam realocando recursos de outras
funções biológicas, como produção em gametas, para manter a
retração de tentáculos. (D11)Além disso, a competição intraespecífica
pode influenciar a quantidade de alimento disponível para cada
anêmona. (D12)Sugerimos investigações futuras da relação do
adensamento de indivíduos, competição por alimento e a estratégia de
retração antipredatória em anêmonas.
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Disponibilidade de alimento não influencia o investimento em
retração antipredatória de anêmonas de costão rochoso
P1 – G11
Alunos 24, 29, 32, 40 – Versão final
RESUMO: A existência de um conflito entre investimento em defesa
ou outras atividades, como forrageio, gera uma demanda conflitante
para os organismos, que pode ser modulada em função de
características do ambiente, como disponibilidade de alimento.

Buscamos entender como a disponibilidade de alimento influencia a
retração antipredatória em anêmonas. Esperávamos que anêmonas
investissem menos em retração antipredatória em ambientes com
menos recursos alimentares. Realizamos o estudo em poças de maré
nas regiões superior e inferior do mesolitoral de um costão rochoso na
Praia do Guaraú, Peruíbe (SP). Medimos o tempo de relaxamento dos
tentáculos de anêmonas após retração provocada por estímulo. O
investimento em retração antipredatória nas anêmonas nas regiões
com menos alimento não foi menor que nas anêmonas nas regiões com
mais alimento. Dessa forma, é possível que indivíduos em ambientes
com menor disponibilidade de alimento estejam sofrendo
consequências em outras funções biológicas que podem prejudicar sua
aptidão.

(I20)O objetivo desse trabalho foi investigar como a
disponibilidade de alimento influencia a estratégia de retração
antipredatória adotado por anêmonas em ambientes com diferentes
disponibilidades de alimento. (I21)Considerando que (i) os recursos
alimentares estão distribuídos heterogeneamente na natureza, (ii) a
variação de disponibilidade de alimento pode influenciar o
comportamento de defesa dos organismos e que (iii) anêmonas, por
serem animais sésseis, estão suscetíveis à disponibilidade de alimento
no ambiente, esperamos que anêmonas em ambientes com menos
alimento disponível invistam menos em retração antipredatória, de
forma que seu tempo de forrageio seja maior.

PALAVRAS-CHAVE: Anthopleura, comportamento animal, costão
rochoso, demanda conflitante, forrageamento, heterogeneidade
ambiental.

Área de estudo
(M1)Realizamos o estudo em um ambiente de costão
rochoso localizado na Praia do Guaraú, município de Peruíbe, litoral
sul do estado de São Paulo (24°22’1.42”S, 47°0’32.46”W).
(M2)Costões rochosos são ambientes costeiros na transição entre os
meios terrestre e aquático e podem ser modelados por condições
abióticas, como a intensidade das ondas e maré (Levinton, 1995).
(M3)Marés são alterações do nível das águas que geram um gradiente
vertical de acesso à água e de aporte de nutrientes ao longo do costão
rochoso (Underwood & Chapman, 1995). (M4)Esse gradiente abiótico
determina quais organismos poderão se estabelecer em cada altura do
costão, formando faixas que caracterizam o padrão de zonação
(Levinton, 1995).
(M5)Uma das faixas de zonação é o mesolitoral, que pode
ser dividido em regiões superior, médio e inferior (Figura 2). (M6)O
mesolitoral fica submerso durante a maré alta e exposto durante a maré
baixa. (M7)Durante a maré baixa, o mesolitoral pode abrigar poças de
maré, que são depressões no costão onde a água fica represada e que
são utilizadas como refúgios por organismos marinhos (Underwood &
Chapman, 1995). (M8)Como as poças do mesolitoral superior ficam
mais tempo fora da água, é razoável assumir que elas tenham uma
menor disponibilidade de alimento para as anêmonas do que as poças
do mesolitoral inferior. (M9)Dessa forma, realizamos o estudo em
poças de maré nas regiões superior e inferior do mesolitoral, usando
como indicadores do limite superior a ocorrência de cracas do gênero
Chthamalus e do seu limite inferior a ocorrência de cracas Balanus
(Levinton, 1995).

INTRODUÇÃO
(I1)Diversas espécies de animais apresentam estratégias
de defesa antipredatória que conferem aos indivíduos maiores chances
de sobrevivência e reprodução, aumentando sua aptidão (Alcock,
2001). (I2)Contudo, estratégias de defesa demandam recursos que
poderiam ser usados em outras atividades, representando custos para
os indivíduos. (I3)Por exemplo, Lindestedt et al. (2010) mostraram
que mariposas com maiores concentrações de toxinas defensivas
tiveram menores taxas de reprodução. (I4)Um outro exemplo de
demanda conflitante acontece quando um indivíduo, ao buscar
alimento, fica mais exposto ao risco de predação (Brown, 2009).
(I5)Entretanto, ao diminuir as atividades de forrageio e,
consequentemente, diminuir o risco de predação, o indivíduo tem
menor ganho energético (Barnard, 2004). (I6)Em outras palavras,
existe uma demanda conflitante entre se alimentar e se proteger do
predador.
(I7)As defesas antipredatórias e os custos relacionados às
estratégias de proteção podem variar em função das características do
ambiente (e.g. disponibilidade de alimento) no qual o indivíduo se
encontra (Denno & Lewis, 2009). (I8)Klaassen & Ens (1993)
identificaram que caranguejos Uca tangeri aumentam a distância
percorrida para forrageamento quando a disponibilidade de alimento
no ambiente é menor, o que aumenta o seu risco de predação dado o
maior distanciamento da toca. (I9)Assim, em ambientes onde a
disponibilidade de alimento é menor, espera-se que a demanda por
forrageamento seja maior do que a proteção antipredatória. (I10)Já em
ambientes onde a disponibilidade de alimento é maior, espera-se que
a demanda por proteção antipredatória seja maior do que de busca por
alimento (Davies et al., 2012).
(I11)Anêmonas-do-mar são exemplos de animais que
apresentam demandas conflitantes. (I12)As anêmonas são cnidários
sésseis que se prendem ao substrato marinho por um disco basal e,
quando relaxados, deixam expostos ao fluxo de água sua coluna e
coroa de tentáculos (Figura 1a). (I13)A boca desses animais fica no
centro da coroa de tentáculos, no ápice da coluna (Brusca & Brusca,
2003). (I14)As anêmonas do mar são predadoras passivas. (I15)Para
se alimentar, elas deixam seus tentáculos relaxados, expostos ao fluxo
de água, e esperam que presas encostem nos tentáculos. (I16)Quando
isso acontece, estruturas com toxinas chamadas nematocistos injetam
veneno na presa, que fica paralisada e é levada até a boca pelos
tentáculos. (I17)A digestão é extracelular e ocorre na cavidade
gastrovascular enquanto o animal está distendido (Schick, 1991).
(I18)Quando estimuladas, as anêmonas podem contrair os músculos
da coluna, da cavidade gastrovascular, da boca e da coroa de
tentáculos, de modo a ficarem menos visíveis para um possível
predador (Figura 1b). (I19)Em contrapartida, com os tentáculos e a
cavidade gastrovascular retraídos, a anêmona não consegue forragear
e digerir o alimento (Ruppert & Barnes, 1996).

Figura 1. (A) Representação esquemática da estrutura corporal de
uma anêmona; (B) da esquerda para a direita, uma anêmona em
posição de forrageio e uma anêmona em posição defensiva. Adaptado
de Ruppert & Barnes (1996).

MATERIAL E MÉTODOS

Figura 2. Região mesolitoral de um costão rochoso. O mesolitoral
pode ser dividido em superior, médio e inferior. A região mesolitoral
superior é definida pela ocorrência de cracas do gênero Chthamalus e
a região inferior é definida pelo limite da ocorrência de cracas
Balanus. Adaptado de Levinton (1995).
Modelo de estudo
(M10)Nesse estudo utilizamos anêmonas do gênero
Anthopleura, as quais vivem em poças de maré nas regiões superior e
inferior do mesolitoral. (M11)Anêmonas Anthopleura se alimentam
de animais planctônicos, como microcrustáceos e larvas de peixes, e
são predadas por peixes e caranguejos (Daly, 2004.). (M12)O tamanho
das anêmonas Anthopleura pode ser reflexo de muitas variáveis (e.g.
idade) e ainda não existe consenso na literatura sobre o que determina
o tamanho corporal deste gênero de anêmona (Stephenson, 1928;
Francis, 1973; Shick, 1991).
Coleta de dados
(M13)Amostramos todas as poças de maré localizadas na
região superior do mesolitoral que apresentaram anêmonas e a mesma
quantidade de poças na região inferior. (M14)As poças de maré
distribuíram-se ao longo de 30 m de extensão horizontal no mesolitoral
do costão rochoso estudado. (M15)Dividimos a área de cada poça em
quadrantes e um deles foi sorteado para a amostragem. (M16)Em cada
quadrante, foi amostrado um indivíduo dentre as anêmonas de maior
tamanho. (M17)Padronizamos o tamanho dos indivíduos a fim de
controlar outros fatores (e.g. idade) que poderiam interferir na resposta

de retração das anêmonas. (M18)Além disso, indivíduos maiores são
mais fáceis de ser manipulados em campo.
(M19)Estimulamos as anêmonas a se retraírem por meio de
três toques na região da cavidade oral de cada indivíduo usando um
canudo plástico. (M20)O tempo necessário para as anêmonas se
recuperarem da retração foi contabilizado em segundos.
(M21)Consideramos que as anêmonas se recuperaram da retração
quando os tentáculos se posicionaram perpendicularmente ao
substrato, expondo a cavidade oral. (M22)Estudos pilotos mostraram
que cinco minutos seriam suficientes para que as anêmonas se
recuperassem da retração. (M23)Assim, as anêmonas que
ultrapassaram o limite de cinco minutos de recuperação da retração
dos tentáculos foram excluídas das análises, pois poderiam apresentar
variações particulares associadas a doenças ou ocorrência de estímulos
predatórios anteriores.
Análise de dados
(M24)Comparamos as médias dos tempos de recuperação
da retração em anêmonas presentes nas poças de regiões superior e
inferior do mesolitoral. (M25)Usando o pacote RsamplingShiny em
ambiente R versão 3.1.3 (R Core Team, 2015), realizamos um teste de
aleatorização com 5.000 permutações para avaliar a significância da
diferença entre essas médias.
RESULTADOS
(R1)Amostramos 20 anêmonas em cada uma das regiões
do mesolitoral. (R2)Dez indivíduos foram excluídas da amostragem
por terem ultrapassado o limite de 5 minutos para se recuperar da
retração. (R3)Consideramos 13 anêmonas no mesolitoral superior e 17
no mesolitoral inferior. (R4)A média de tempo entre a retração dos
tentáculos e exposição da cavidade oral foi de 154,4 s (± 56,6 s) na
região superior e de 174,1 s (± 82,48 s) na inferior. (R5)A média do
tempo investido entre retração até a exposição da cavidade oral por
todas as anêmonas foi de 165,5 s (± 71,9 s).
(R6)Observa-se que a variação do tempo investido pelas
anêmonas foi em média maior na região inferior do mesolitoral, cuja
quantidade de tempo teve valor máximo de 290 s e mínimo de 59 s, o
que representa variação de 231 s. (R7)Já na região superior do
mesolitoral, o valor máximo de tempo empregado pelas anêmonas na
recuperação da retração foi de 247 s e o mínimo foi de 62 s, variando
185 s (Figura 3). (R8)O tempo médio de recuperação da retração dos
tentáculos das anêmonas na região superior do mesolitoral não foi
menor que o tempo das anêmonas da região inferior (p = 0,229; α =
0,05).

Figura 3. Tempo de recuperação da retração dos tentáculos de
anêmonas presentes nas regiões superior (n = 13) e inferior (n = 17)
do mesolitoral em um costão rochoso localizado na Praia do Guaraú,
município de Peruíbe, São Paulo. As linhas horizontais internas
representam as medianas, o retângulo representa os limites do primeiro
e terceiro quantis e as linhas verticais pontilhadas representam a
variância dos dados.
DISCUSSÃO
(D1)Em ambientes com menor disponibilidade de recursos
alimentares, esperávamos que as anêmonas compensassem a pouca
disponibilidade de alimento diminuindo o tempo de retração
antipredatória, o que aumentaria o tempo de forrageio. (D2)Contudo,
o investimento em estratégia de defesa antipredatória por retração de
tentáculos não é menor em anêmonas localizadas em ambientes com
menor disponibilidade de alimento. (D3)Como não houve diferença
entre o tempo de retração antipredatória entre os ambientes, o tempo
de forrageio também não deve variar em função da disponibilidade de
recursos alimentares. (D4)Assim, é possível que anêmonas em
ambientes com menos alimento tenham um menor ganho energético,

acarretando em consequências biológicas. (D5)Uma consequência
poderia ser, por exemplo, uma redução na produção de gametas.
(D6)Cabe ressaltar que Anthopleura se reproduz liberando
gametas na água, a fecundação é externa e forma-se uma larva pelágica
planctônica que após determinado tempo se assenta e origina um
indivíduo adulto (Geller et al., 2005). (D7)Assim sendo, sua
distribuição espacial é determinada pelo fluxo de água. (D8)Como a
região inferior do mesolitoral fica mais tempo em contato com a água
do mar do que a região superior, a probabilidade de assentamento de
larvas de anêmonas na região inferior é maior (Tait & Dipper, 1998;
Conceição et al., 2005;). (D9)A consequente agregação espacial de
anêmonas nessa região intensifica a competição intraespecífica por
recursos alimentares e reduz a quantidade de alimento per capita
(Francis, 1973; Allman, 2009). (D10)Desse modo, apesar da variação
de disponibilidade de alimento, a quantidade de alimento por anêmona
pode ser a mesma nas regiões superior e inferior do mesolitoral.
(D11)Assim, sabendo que o investimento em retração
antipredatória em anêmonas não varia em função da disponibilidade
de alimento no ambiente, é possível que anêmonas localizadas em
ambientes com menos recursos alimentares estejam sofrendo
consequências que prejudiquem sua aptidão. (D12)Por outro lado, a
competição intraespecífica pode influenciar a quantidade de alimento
disponível para cada anêmona, já que ambientes com maior
disponibilidade de recursos podem ter maior densidade de indivíduos.
(D13)Sugerimos investigações futuras da relação do adensamento de
indivíduos, competição por alimento e a estratégia de retração
antipredatória em anêmonas. (D14)Por fim, concluímos que a
disponibilidade de alimento não modula a demanda conflitante entre
forrageio e proteção contra predadores em anêmonas.
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A qualidade de recursos não influencia a eficiência de
crescimento de insetos minadores
P1 – G12
Alunos 25, 30, 37, 38 – Versão inicial
RESUMO: A composição nutricional do alimento é determinante
para o desenvolvimento dos organismos. Para insetos minadores,
como para outros herbívoros, a disponibilidade de nitrogênio é fator
limitante para o desenvolvimento. Recursos ricos em nitrogênio são
portanto, considerados de alta qualidade. O objetivo deste trabalho é
investigar como a qualidade dos recursos disponíveis em folhas afeta
a eficiência de crescimento de larvas de insetos minadores.
Amostramos minas em folhas coletadas por busca ativa em uma trilha
em Peruíbe-SP. Para cada mina calculamos um Índice de Eficiência de
Crescimento (IEC) em diferentes zonas foliares (central e marginal)
que possuem diferente disponibilidade de nitrogênio. Verificamos que
não há diferença no IEC de insetos minadores nessas diferentes zonas
foliares. Portanto, a qualidade de recurso não aumenta a eficiência de
crescimento de inseto minadores. Esse resultado sugere que é possível
que eles invistam a energia obtida em outras demandas do
desenvolvimento, como a reprodução.
PALAVRAS-CHAVE: desenvolvimento, fitófagos, razão C:N,
recursos limitantes, trade-off.
INTRODUÇÃO
(I1)Os recursos alimentares variam em quantidade e
qualidade no tempo e no espaço (Endara & Coley, 2011). (I2)De forma
geral, a qualidade do alimento representa uma maior variedade de
nutrientes necessários para a produção de energia e construção dos
tecidos, sendo essencial para o desenvolvimento. (I3)No entanto, nem
todos os tipos de nutrientes estão disponíveis no ambiente na mesma
proporção em que os organismos necessitam. (I4)Dessa forma, os
organismos precisam balancear a dieta de forma a maximizar o
consumo de recursos limitantes para o seu desenvolvimento
(Hengeveld et al., 2009).
(I5)Os herbívoros são especialmente afetados pela baixa
disponibilidade de recursos essenciais para o desenvolvimento
(Belovsky, 1984). (I6)De forma geral, os tecidos vegetais são
compostos predominantemente por carboidratos solúveis ou
insolúveis e uma baixa proporção de compostos nitrogenados
(Mattson, 1980). (I7)Os carboidratos solúveis geralmente estão
presentes nos vasos condutores de seiva bruta e fornecem energia à
planta. (I8)Já os carboidratos insolúveis estão presentes na maioria das
estruturas de sustentação das células vegetais, principalmente na
forma de celulose e lignina. (I9)Os compostos nitrogenados por sua
vez, estão presentes em menores quantidades principalmente na forma
de ácidos nucleicos, proteínas estruturais, enzimas e compostos
secundários (Tomoyuki & Oaks, 2004) e são fundamentais na
composição dos tecidos estruturais dos animais (Mattson, 1980).
(I10)Portanto, muitos herbívoros adotam diferentes estratégias que
variam do alto consumo de tecidos vegetais com pouca assimilação de
carbono, até o consumo de partes específicas das plantas, visando
maximizar o consumo de compostos nitrogenados (Mattson, 1980).
(I11)Alguns herbívoros, como é o caso das larvas de
insetos minadores, são exclusivamente dependentes do consumo do
tecido foliar de plantas para o seu crescimento (Stilling et al., 1999).
(I12)Especificamente no caso das folhas, o desenvolvimento desses
insetos pode ser comprometido pelo consumo de tecidos ricos em
carboidratos, mas pobres em compostos nitrogenados. (I13)Existem
diversas evidências que indicam que a disponibilidade de nitrogênio
foliar varia dentro da própria folha, com regiões próximas às nervuras
possuem teores maiores de carboidratos estruturais em tecidos de
sustentação (e.g. Mattson, 1980; Stilling et al., 1999). (I14)Dessa
forma, diferentes regiões foliares podem conter recursos de diferentes
qualidades para insetos minadores, que precisam balancear o consumo
desses recursos alimentares.
(I15)Devido à grande importância do nitrogênio para
organismos herbívoros, e da variação na disponibilidade desse
nutriente nas folhas das plantas, nosso objetivo é investigar como a
qualidade dos recursos disponíveis nas folhas das plantas afeta a
eficiência de crescimento de larvas de insetos minadores. (I16)Assim,
nós hipotetizamos que quanto maior a qualidade dos recursos

alimentares, maior a eficiência de crescimento das larvas dos insetos
minadores.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo e coleta de dados
(M1)Nosso modelo de estudo foram insetos minadores, que
assumimos pertencerem a uma única espécie. (M2)Percorremos uma
trilha em mata de restinga no município de Peruíbe – SP, coletando
folhas com sinais de minação através de busca ativa. (M3)Amostramos
as folhas de um único indivíduo de espécie desconhecida cujas minas
apresentavam trechos terminais (mais próximos do ponto de eclosão)
que percorressem tanto a região central da folha como as regiões
marginais.
(M4)Em laboratório, realizamos as medidas das minas no
software analítico ImageJ (US National Institues of Health, Bethesda,
MD) a partir da análise de fotografias das folhas. (M5)Para definir as
regiões central e marginal, adotamos como referência a maior
distância ortogonal entre a nervura central e a margem da folha.
(M6)Definimos a região central como uma faixa paralela à nervura
central, com largura correspondendo a 40% dessa distância.
(M7)Depois acrescentamos a essa faixa uma largura de mais 20%
como zona de amortecimento/transição, e o restante consideramos
como região marginal.
Índice de Eficiência de Crescimento (IEC)
(M8)Se o processo de conversão do alimento consumido
em crescimento fosse totalmente eficiente, a relação esperada entre a
quantidade de recursos alimentares consumidos e incrementos no
tamanho corporal seria linear e positiva. (M9)Entretanto,
aparentemente o crescimento dos minadores estudados é exponencial
(Leal, comunicação pessoal). (M10)A diferença entre os dois cenários
sugere a ocorrência de perdas no processo de conversão dos insumos
em crescimento. (M11)Essa perda é inversamente proporcional à
eficiência do processo, que pode ser quantificada através de um Índice
de Eficiência de Crescimento (IEC), como o apresentado a seguir:
𝑐
𝐼𝐸𝐶 =
𝑆
(M12)O IEC é uma razão entre o coeficiente de
crescimento do minador (c) e o comprimento da mina (S) e estima a
eficiência do processo de conversão de insumos em crescimento.
(M13)O coeficiente c é dado pela razão entre a largura final e inicial
da mina, indicando uma proporção relativa de crescimento. (M14)O
comprimento da mina (S) é uma estimativa da quantidade de massa
foliar consumida.
Previsão e análises estatísticas
(M15)Calculamos a diferença entre o IEC nas regiões
central e marginal para cada mina, obtendo ao final uma média de
diferenças. (M16)Assumindo que o conteúdo relativo de nitrogênio é
um recurso limitante ao crescimento das larvas de insetos minadores,
esperamos que na média, o IEC de um indivíduo seja mais elevado nas
regiões marginais do que nas regiões centrais. (M17)Para testar essa
previsão, calculamos a probabilidade do valor encontrado ser obtido
em um cenário nulo, obtido através de um teste de permutação em cada
par de medidas usando o programa RSampling-shiny.
RESULTADOS
(R1)Coletamos 20 folhas de um único indivíduo arbustivo,
provavelmente pertencente à família Lauraceae, sendo 18 folhas com
uma única mina e duas folhas com duas minas cada, totalizando 22
minas amostradas. (R2)As folhas variavam em idade aparente,
tamanho e extensão das minas. (R3)Todas as folhas apresentavam
minas distribuídas nas zonas central e marginal das folhas, com sinais
claros de entrada e saída do inseto minador. (R4)A distância máxima
entre a nervura principal e a borda das folhas foi de 3,35 ± 0,97
centímetros. (R5)Com isso, a zona central compreendeu uma distância
de 1,34 ± 0,39 centímetros da nervura principal, e a zona de buffer foi
de 1,34 ± 0,39 a 2,01 ± 0,58 centímetros da nervura principal.

(R6)Na zona central, a largura da mina na entrada foi de
0,13 ± 0,04 e, na saída, 0,16 ± 0,06 centímetros. (R7)Na zona
marginal, a largura também foi maior na saída (0,18 ± 0,19 cm) do
que de entrada (0,11 ± 0,05 cm). (R8)O comprimento das porções
mais distais das minas que ficavam nas zonas central e marginal foi de
7,72 ± 8,60 e 4,08 ± 3,37 centímetros, respectivamente. (R9)O índice
de eficiência de crescimento (IEC) apresentou uma distribuição
semelhante entre as duas categorias de zonas foliares: central e
marginal (Figura 1). (R10)Com isso, a porção mais terminal da mina
na zona foliar marginal não refletiu em um IEC maior do que o da
porção mais terminal que se localizava na zona foliar central
(diferença das médias = 0,316 ± 0,446; p = 0,073; Figura 2).
(R11)Portanto, os insetos minadores não apresentam um aumento de
eficiência em converter o que é consumido em crescimento (medido
pelo IEC) quando mudam de uma zona foliar para a outra.

(D9)Sendo assim, é possível inferir que o padrão de
eficiência de crescimento esperado em minadores não foi observado,
pois eles estão deixando de investir energia em crescimento para
investi-la em reprodução. (D10)Em certos casos, o investimento em
reprodução deve ser favorecido em detrimento do crescimento, pois
muitos insetos enfrentam uma pressão seletiva para maturar
sexualmente em um período determinado (Resh e Cardé, 2003).
(D11)Em alguns himenópteros, por exemplo, há forte sincronia na
eclosão dos indivíduos adultos (Naumann et al., 1991). (D12)Com
isso, dependendo do período de oviposição, alguns indivíduos deverão
se desenvolver mais rapidamente que outros, para que todos possam
emergir das folhas na mesma época e ter as mesmas chances de achar
parceiros reprodutivos. (D13)Dessa forma, é esperado que indivíduos
ovipostos tardiamente invistam mais intensamente em reprodução
para serem capazes de emergir no tempo ótimo de acasalamento.
(D14)A qualidade do recurso pode estar relacionada com o
desenvolvimento de insetos minadores, mas não em termos de sua
eficiência de crescimento, como mostrado neste estudo. (D15)Com
isso, vale a pena investigar se a escolha de estratégias de alocação de
recursos em crescimento versus reprodução pode elucidar melhor a
importância do balanço de quantidade e qualidade dos recursos na
dieta desses organismos. (D16)Além disso, compreender as pressões
evolutivas dessa escolha também pode revelar a magnitude do efeito
da dieta no desenvolvimento.
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A qualidade de recursos não influencia a eficiência de
crescimento de insetos minadores
P1 – G12
Alunos 25, 30, 37, 38 – Versão intermediária
RESUMO: A composição nutricional do alimento é determinante
para o desenvolvimento dos organismos. Para herbívoros, a
disponibilidade de nitrogênio é fator limitante para o
desenvolvimento. Assim, recursos ricos em nitrogênio são
considerados de alta qualidade. O objetivo deste trabalho é investigar
como a qualidade dos recursos disponíveis nas folhas afeta a eficiência
de crescimento de larvas de insetos minadores. Amostramos rastros
deixados por insetos minadores (minas) em folhas coletadas por busca
ativa em um trecho de restinga em Peruíbe-SP. Para cada mina,
calculamos um Índice de Eficiência de Crescimento (IEC) em
diferentes zonas foliares (central e marginal) que apresentam diferente
disponibilidade de nitrogênio. Verificamos que não há diferença no
IEC de insetos minadores nessas zonas. Portanto, a qualidade de
recurso não aumenta a eficiência de crescimento de insetos minadores.
Esse resultado sugere que é possível que a energia obtida seja investida
em outras demandas do desenvolvimento, como a reprodução.

PALAVRAS-CHAVE: crescimento versus reprodução, fitófagos,
qualidade da dieta, razão C:N, recursos limitantes,
INTRODUÇÃO
(I1)Recursos alimentares variam temporal e espacialmente
tanto em quantidade como qualidade (Endara & Coley, 2011). (I2)A
qualidade do alimento pode ser medida pela presença de nutrientes
essenciais para o desenvolvimento de um organismo. (I3)No entanto,
raramente os alimentos disponíveis para o consumo apresentam uma
composição compatível com a demanda nutricional dos indivíduos.
(I4)A escassez relativa de alguns nutrientes em um determinado
recurso alimentar representa para o indivíduo uma limitação na
obtenção desses elementos. (I5)Dessa forma, o desenvolvimento de
um organismo está condicionado à manutenção de uma dieta
balanceada, limitada pela aquisição de nutrientes essenciais que são
escassos (Hengeveld et al., 2009).
(I6)Organismos herbívoros enfrentam dificuldades na
aquisição de alguns nutrientes que são naturalmente escassos em seu
recurso alimentar (Belovsky, 1984). (I7)Tecidos vegetais são
compostos predominantemente por carboidratos solúveis ou
insolúveis e apresentam uma proporção relativamente baixa de
compostos nitrogenados (Mattson, 1980). (I8)Carboidratos solúveis
em geral são recursos energéticos e estão presentes principalmente nos
vasos condutores. (I9)Carboidratos insolúveis são o principal
componente estrutural das paredes celulares vegetais, presentes
principalmente na forma de celulose e lignina (Beck, 2010). (I10)Os
compostos nitrogenados por sua vez, estão presentes em menores
quantidades na forma de ácidos nucleicos, proteínas estruturais,
enzimas e compostos secundários (Tomoyuki & Oaks, 2004) e são
fundamentais na composição dos tecidos estruturais dos animais
(Mattson, 1980). (I11)Como consequência, o nitrogênio como
nutriente constitui um recurso limitante aos processos de construção
de tecidos e proteínas em herbívoros, uma vez que o principal recurso
alimentar desses organismos apresenta escassez relativa em
compostos nitrogenados.
(I12)Insetos minadores são herbívoros que possuem como
característica marcante deixar rastros visíveis nas folhas, conhecidos
como minas. (I13)As larvas consomem o tecido foliar ao mesmo
tempo em que habitam o interior do mesofilo, deixando marcas com
padrão reconhecível do seu trajeto na folha (Stilling et al., 1999;
Figura 1). (I14)Como consumidores de tecidos vegetais, a dieta desses
organismos deve ser limitada por nitrogênio, cuja escassez relativa
reflete a composição diferencial dos tecidos de diferentes regiões da
folha. (I15)As nervuras possuem maior proporção relativa de
carboidratos estruturais, o que favorece a resistência e flexibilidade
dos tecidos. (I16)Regiões com maior presença de nervuras contam
com um maior volume de tecidos de sustentação, apresentando maior
razão C:N. (e.g. Mattson, 1980; Stilling et al., 1999). (I17)Dessa
forma, a disponibilidade de nitrogênio como recurso alimentar nas
folhas aumenta conforme a distância relativa à nervura principal
também aumenta, indicando que zonas marginais do limbo foliar
contém recursos alimentares de maior qualidade para larvas de insetos
minadores.

Figura 1. Exemplo de folha com mina (traçado claro) presente
predominantemente na borda foliar e com ponto de eclosão próximo à
nervura central (seta).
(I18)A disponibilidade diferencial de um nutriente de
grande importância como o nitrogênio em diferentes regiões do limbo
foliar nos leva a questionar como a qualidade dos recursos disponíveis
afeta a eficiência do crescimento de insetos minadores. (I19)Nossa
hipótese é de que quanto maior a qualidade dos recursos alimentares
consumidos, maior será a eficiência do crescimento desses animais.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo e coleta de dados
(M1)Realizamos as coletas em uma área de Floresta Alta
de Restinga (conforme definido pelo CONAMA Resolução n° 07/96)
no município de Peruíbe-SP. (M2)A coleta foi por busca ativa nas
proximidades de uma trilha que começa no fim da rua do Telégrafo,
bairro do Guaraú (24°22’S, 47°1,8’O). (M3)Como a relação dos
minadores com as plantas geralmente é espécie-específica (Resh e
Cardé, 2003), coletamos folhas de apenas uma única espécie

pertencente à família Lauraceae, que se mostrava bastante infestada
por minas foliares. (M4)Amostramos 20 folhas de quatro indivíduos
arbustivos dessa espécie, sendo 18 folhas com uma única mina e duas
folhas com duas minas cada, totalizando 22 minas amostradas.
(M5)As folhas variavam em idade aparente, tamanho e extensão das
minas. (M6)Todas as folhas apresentavam minas distribuídas nas
zonas central e marginal das folhas, com sinais claros de entrada e
saída do inseto minador (Figura 1).
(M7)Em laboratório, com o auxílio de uma câmera apoiada
em tripé fixo, um fundo branco e uma régua, fotografamos
individualmente as folhas próximas às réguas para calibrar e realizar
as medidas das minas no software analítico ImageJ (Rasband, 1997).
(M8)Para definir as regiões central e marginal, adotamos como
referência a maior distância ortogonal entre a nervura central e a
margem da folha (D). (M9)Definimos a região central como a área de
uma faixa paralela à nervura central, com largura correspondendo a
40% da distância nervura-margem. (M10)Depois, acrescentamos a
essa faixa uma largura de mais 20% como zona de
amortecimento/transição, e o restante consideramos como região
marginal (Figura 2).

Figura 2. Esquema de uma folha com uma mina (em amarelo)
mostrando a distância máxima da nervura central à borda (D), os
trechos das minas analisados (a e b, em vermelho), localizados nas
zonas central e marginal (em verde claro). No detalhe, um trecho da
mina analisado mostrando as medidas tomadas: largura de entrada da
mina (LE), largura de saída (LS) e comprimento do trecho (S).
(M11)Como o crescimento dos insetos minadores
encontrados na espécie vegetal analisada não segue uma taxa
constante ao longo do tempo, mas aumenta mais próximo da eclosão
(L. Leal, comunicação pessoal) escolhemos medir apenas os dois
trechos mais distais das minas, um localizado na zona central (a) e
outro, na marginal (b). (M12)Assim, poderíamos detectar mais
facilmente a variação de tamanho entre as duas regiões foliares.
(M13)Após a escolha dos dois trechos mais terminais das
minas, tomamos duas medidas de largura de cada trecho: uma na
entrada (LE) e outra na saída (LS) do trecho da zona em questão (se
central ou marginal). (M14)Também medimos o comprimento do
trecho (S). (M15)Com essas medidas, calculamos um índice para
medir a eficiência de crescimento dos minadores nas diferentes regiões
foliares.
Índice de Eficiência de Crescimento (IEC)
(M16)O Índice de Eficiência de Crescimento (IEC) estima
a eficiência do processo de conversão de recursos em crescimento e
pode ser calculado da seguinte maneira:
𝑐
𝐼𝐸𝐶 =
𝑆
onde c é um coeficiente de crescimento que corresponde à
razão entre a largura de saída (LS) e a largura de entrada (LE) do trecho
da mina e S é o comprimento da mina, que é uma estimativa da
quantidade de massa foliar consumida e do tempo de
desenvolvimento. (M17)Quanto maior o valor do IEC, maior é o
incremento de tamanho da largura do trecho da mina analisado por
quantidade de recurso consumido, indicando que a eficiência de
crescimento é mais alta. (M18)Assim, para quantidades grandes de
alimento ingerido (S), espera-se um IEC baixo se o incremento da
largura da mina não for proporcional. (M19)Por outro lado, quanto
maior esse incremento de largura em curto espaço de tempo (S), mais
alto pode ser o IEC. (M20)Isso significa que a eficiência de
crescimento será maior quando o minador conseguir aumentar
desproporcionalmente em tamanho por unidade de alimento
consumido.
(M21)Além disso, o IEC pode ser entendido como
inversamente proporcional às perdas do processo de conversão de
recurso em crescimento. (M22)Se o processo de assimilação do
alimento consumido fosse totalmente eficiente, a relação esperada

entre a quantidade de recursos alimentares consumidos e incrementos
no tamanho corporal seria linear e positiva. Entretanto, ocorrem perdas
nesse processo. (M23)Quanto maior as perdas, menor é a eficiência de
crescimento dos organismos.
Análises estatísticas
(M24)Calculamos a diferença entre o IEC nas regiões
central e marginal para cada mina, obtendo ao final uma média de
diferenças pareadas (estatística de interesse). (M25)Fizemos um teste
de significância por permutação utilizando os pacotes Rsampling
(Prado et al., 2016) e shiny (Chang et al., 2015) do programa R (R
Core Team, 2016). (M26)Para isso, mantivemos fixa a variável
categórica e aleatorizamos a variável dependente, recalculando as
diferenças e a sua média. (M27)Repetimos esse procedimento 10 mil
vezes, gerando um histograma de frequência das diferenças e
calculando a probabilidade da média de diferença encontrada ser
obtida em um cenário nulo, considerando um nível de significância de
5%.
(M28)Supondo que o conteúdo relativo de nitrogênio é um
recurso limitante ao crescimento das larvas de insetos minadores,
esperávamos que, em média, o IEC dos trechos das minas localizados
nas regiões marginais fosse maior do que o IEC dos trechos da mesma
mina nas regiões centrais. (M29)Assim, a média das diferenças entre
o IEC da margem e do centro seria positiva.
RESULTADOS
(R1)A distância máxima entre a nervura principal e a borda
das folhas foi de 3,35 ± 0,97 cm. (R2)A zona central compreendeu
uma distância média de 1,34 ± 0,39 cm da nervura principal. (R3)Na
zona central, a largura da mina na entrada foi de 0,13 ± 0,04 e na saída,
0,16 ± 0,06 cm. (R4)Na zona marginal, a largura da mina na entrada
foi de 0,11 ± 0,05 cm e, na saída, 0,18 ± 0,19 cm. (R5)Assim, tanto na
zona central quanto na zona marginal, a largura de saída foi maior que
a largura de entrada. (R6)O comprimento da porção terminal das
minas na zona central foi de 7,72 ± 8,60 e na zona marginal o
comprimento foi de 4,08 ± 3,37 cm.
(R7)O Índice de Eficiência de Crescimento (IEC)
apresentou uma distribuição semelhante entre as duas categorias de
zonas foliares. (R8)Na zona central o IEC foi de 0,492 ± 0,498, com
amplitude de 0,039 a 1,664. (R9)Na zona marginal o IEC foi de 0,809
± 0,944, com amplitude de 0,139 a 3,935.
(R10)A porção mais terminal da mina na zona foliar
marginal apresentou um IEC maior do que o da porção mais terminal
na zona foliar central, mas essa diferença, em média, não é diferente
do que seria esperado pelo acaso (média das diferenças = 0,316 ±
0,446; p = 0,073; Figura 3).

Figura 3. Valores pareados dos índices de eficiência de crescimento
(IEC) das minas nas zonas foliares centrais e marginais da folha. O
padrão observado de diferenças do IEC entre as duas zonas foliares
não é diferente do esperado pelo acaso.
DISCUSSÃO
(D1)A qualidade do recurso alimentar na folha não
influenciou a eficiência do crescimento para insetos minadores.
(D2)Entretanto, outros estudos indicam que consumir recursos de
maior qualidade pode afetar vários aspectos do desenvolvimento,
como a taxa de crescimento e o tempo de maturação (Mattson, 1980).
(D3)Em conjunto, os resultados sugerem que a qualidade da dieta pode
estar influenciando outros componentes do desenvolvimento que não
o crescimento.
(D4)Ao longo do desenvolvimento podem haver demandas
conflitantes entre crescimento e maturação sexual. (D5)Quando os
recursos são limitados essas demandas conflitantes tendem a ser mais
intensas, de forma que a alocação de recursos pode ocorrer
preferencialmente em crescimento ou em reprodução (Roff, 2002).
(D6)Quando o investimento ocorre preferencialmente em aspectos

fisiológicos da reprodução, pode se esperar a ausência de incremento
em tamanho corporal (Roff, 2002; Heino & Kaitala, 1999). (D7)O
incremento esperado na taxa de crescimento em função da maior
disponibilidade de recursos limitantes não foi observado para o nosso
modelo de estudo. (D8)A ausência de influência da qualidade dos
recursos alimentares sobre o crescimento de insetos minadores pode
ser consequência de uma alocação de recursos em maturação sexual.
(D9)Muitos insetos enfrentam uma pressão seletiva para
atingir a maturação sexual em um período determinado (Resh e Cardé,
2003). (D10)Em alguns himenópteros, por exemplo, há marcada
sincronia na eclosão dos indivíduos adultos para que todos possam
emergir das folhas na mesma época e aumentar as chances de
encontrar parceiros reprodutivos (Naumann et al., 1991). (D11)No
caso dos insetos minadores, é esperado que indivíduos ovipostos
tardiamente invistam mais intensamente em reprodução para serem
capazes de emergir em períodos que maximizam a chance de encontrar
parceiros reprodutivos. (D12)Portanto, dependendo do período de
oviposição, alguns indivíduos podem ter maior demanda por
investimento de recursos alimentares em maturação sexual em
detrimento do crescimento.
(D13)Por fim, a qualidade dos recursos pode estar
relacionada com o desenvolvimento de insetos minadores, mas não em
termos de sua eficiência de crescimento, como mostrado neste estudo.
(D14)Investigar se a adoção de estratégias de alocação de recursos em
crescimento versus reprodução é uma abordagem promissora para
determinar a importância do balanço de quantidade e qualidade dos
recursos na dieta desses organismos. (D15)Além disso, conhecer as
pressões evolutivas que atuam sobre estratégias de alocação de
recursos podem revelar a magnitude do efeito da dieta no
desenvolvimento dos organismos.
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A qualidade de recursos não influencia a eficiência de
crescimento de insetos minadores
P1 – G12
Alunos 25, 30, 37, 38 – Versão final
RESUMO: A composição nutricional do alimento é determinante
para o desenvolvimento dos organismos. Para herbívoros, a
disponibilidade de nitrogênio é o fator limitante para o seu
desenvolvimento. Assim, recursos ricos em nitrogênio são
considerados de alta qualidade. Nosso objetivo é investigar como a
variação da qualidade dos recursos disponíveis dentro das folhas afeta
o crescimento de larvas de insetos minadores. Amostramos rastros
deixados por insetos minadores (minas) em folhas coletadas por busca
ativa em uma área de restinga em Peruíbe-SP. Para cada mina,
calculamos um Índice de Eficiência de Crescimento (IEC) em
diferentes zonas foliares (central e marginal) que apresentam
diferentes disponibilidades de nitrogênio. Verificamos que não há
diferença no IEC de insetos minadores nessas zonas. Portanto, a
qualidade do recurso não aumenta a eficiência de crescimento de
insetos minadores. A ausência do padrão esperado pode ser
consequência de uma maior alocação de recursos em maturação
sexual.
PALAVRAS-CHAVE: fitófagos, qualidade da dieta, razão
Carbono:Nitrogênio, recursos limitantes.
INTRODUÇÃO
(I1)A quantidade e a qualidade dos recursos alimentares
variam temporal e espacialmente (Endara & Coley, 2011). (I2)A
qualidade do alimento pode ser medida pela presença de nutrientes
essenciais para o desenvolvimento de um organismo. (I3)No entanto,
raramente os alimentos disponíveis para o consumo apresentam uma
composição compatível com a demanda nutricional dos indivíduos.
(I4)A escassez relativa de alguns nutrientes em um determinado
recurso alimentar representa para o indivíduo uma limitação na
obtenção desses elementos. (I5)Dessa forma, o desenvolvimento de
um organismo está condicionado à manutenção de uma dieta
balanceada, limitada pela aquisição de nutrientes essenciais que são
escassos (Hengeveld et al., 2009).
(I6)Organismos herbívoros enfrentam dificuldades na
aquisição de alguns nutrientes que são naturalmente escassos em seu
recurso alimentar (Belovsky, 1984). (I7)Tecidos vegetais são
compostos predominantemente por carboidratos solúveis ou
insolúveis e apresentam uma proporção relativamente baixa de
compostos nitrogenados (Mattson, 1980). (I8)Carboidratos solúveis
em geral são recursos energéticos e estão presentes principalmente nos
vasos condutores. (I9)Carboidratos insolúveis são o principal
componente estrutural das paredes celulares vegetais, presentes
principalmente na forma de celulose e lignina (Beck, 2010). (I10)Os
compostos nitrogenados por sua vez, estão presentes em menores
quantidades na forma de ácidos nucleicos, proteínas estruturais,
enzimas e compostos secundários (Tomoyuki & Oaks, 2004) e são
fundamentais na composição dos tecidos estruturais dos animais
(Mattson, 1980). (I11)Como consequência, o nitrogênio constitui um
recurso limitante aos processos de construção de tecidos e proteínas
em herbívoros, uma vez que o principal recurso alimentar desses
organismos apresenta escassez relativa em compostos nitrogenados.
(I12)Insetos minadores são herbívoros cujas larvas
consomem o tecido foliar ao mesmo tempo em que habitam o interior
do mesófilo, deixando marcas visíveis e com padrão característico
conhecidas como minas (Stilling et al., 1999; Figura 1). (I13)Como

consumidores de tecidos vegetais, a dieta desses organismos deve ser
limitada por nitrogênio, que supostamente apresenta uma distribuição
homogênea no mesófilo (Stilling et al., 1999). (I14)Já as nervuras
possuem maior proporção relativa de carboidratos estruturais, pois
contam com um maior volume de tecidos de sustentação. (I15)Assim,
regiões com maior presença de nervuras apresentam maior razão C:N

se comparadas a regiões foliares mais marginais (e.g. Mattson, 1980;
Stilling et al., 1999). (I16)Dessa forma, a disponibilidade de
nitrogênio como recurso alimentar nas folhas aumenta conforme a
distância relativa à nervura principal também aumenta, indicando que
zonas marginais do limbo foliar contém recursos alimentares de maior
qualidade para larvas de insetos minadores.
Figura 1. Exemplos de folhas consumidas por insetos minadores, que
deixam rastros de sua atividade conhecidos como minas (traçados
mais claro no limbo foliar). As setas indicam o início (seta amarela) e
o fim (seta vermelha) de cada mina.
(I17)A disponibilidade diferencial de um nutriente de
grande importância como o nitrogênio em diferentes regiões do limbo
foliar nos leva a questionar como a variação da qualidade dos recursos
disponíveis afeta o crescimento de insetos minadores. (I18)Nossa
hipótese é de que quanto maior a qualidade dos recursos alimentares
consumidos, maior será a eficiência do crescimento desses animais.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo e coleta de dados
(M1)Realizamos as coletas em uma área de Floresta Alta
de Restinga (conforme definido pelo CONAMA Resolução n° 07/96)
no município de Peruíbe-SP. (M2)A coleta foi realizada por busca
ativa nas proximidades de uma trilha que começa no fim da Rua do
Telégrafo, bairro do Guaraú (24°22’S, 47°1,8’O). (M3)Como a
relação dos insetos minadores com as plantas geralmente é espécieespecífica (Resh & Cardé, 2003), coletamos folhas de apenas uma
espécie pertencente à família Lauraceae, que se mostrava bastante
infestada com minas foliares. (M4)Amostramos 20 folhas de quatro
indivíduos arbustivos dessa espécie, sendo 18 folhas com uma única
mina e duas folhas com duas minas cada, totalizando 22 minas
amostradas. (M5)As folhas variavam em idade aparente, comprimento
e extensão das minas. (M6)Todas as folhas apresentavam minas
distribuídas nas zonas central e marginal das folhas, com sinais claros
de entrada e saída do inseto minador (Figura 1).
(M7)Em laboratório, fotografamos individualmente as
folhas e realizamos as medidas das minas no software analítico ImageJ
(Rasband, 1997). (M8)Para definir as regiões central e marginal,
adotamos como referência a maior distância ortogonal entre a nervura
central e a margem da folha (D). (M9)Definimos a região central como
a área de uma faixa paralela à nervura central, com largura
correspondendo a 40% da distância nervura-margem. (M10)Depois,
acrescentamos a essa faixa uma largura de mais 20% como zona de
amortecimento/transição, e o restante consideramos como região
marginal (Figura 2).

Figura 2. Esquema de uma folha com uma mina (em amarelo)
mostrando a distância máxima da nervura central à borda (D), os
trechos das minas analisados (a e b, em vermelho), localizados nas
zonas central e marginal (em verde claro). No detalhe, um trecho da
mina analisado mostrando as medidas tomadas: largura inicial da mina
(LI), largura final (LF) e comprimento do trecho (S).
(M11)Como o crescimento dos insetos minadores
encontrados na espécie vegetal analisada não segue uma taxa
constante ao longo do tempo, mas aumenta mais próximo da eclosão
(L. Leal, comunicação pessoal) escolhemos medir apenas os dois
trechos mais terminais das minas, um localizado na zona central (a) e

outro, na marginal (b)(Figura 2). (M12)Assim, poderíamos detectar
mais facilmente a variação de tamanho entre as duas regiões foliares.
(M13)Após a escolha dos dois trechos mais terminais das
minas, tomamos duas medidas de largura de cada trecho: uma no início
(LI) e outra no fim (LF) do trecho da zona em questão. (M14)Também
medimos o comprimento do trecho (S). (M15)Com essas medidas,
calculamos um índice para medir a eficiência de crescimento dos
minadores nas diferentes regiões foliares.
Índice de Eficiência de Crescimento (IEC)
(M16)O Índice de Eficiência de Crescimento (IEC) estima
a eficiência do processo de conversão de recursos em crescimento e
pode ser calculado da seguinte maneira:
𝑐
𝐼𝐸𝐶 =
𝑆
onde c é um coeficiente de crescimento que corresponde à
razão entre a largura final (LF) e a largura inicial (LI) do trecho da
mina e S é o comprimento da mina, que é uma estimativa da
quantidade de massa foliar consumida e do tempo de
desenvolvimento. (M17)Quanto maior o valor do IEC, maior é o
incremento de tamanho da largura do trecho da mina analisado por
quantidade de recurso consumido, indicando que a eficiência de
crescimento é mais alta. (M18)Assim, para intervalos grandes de
tempo (S), espera-se um IEC baixo se o incremento da largura da mina
não for proporcional. (M19)Por outro lado, quanto maior esse
incremento de largura em curto espaço de tempo (S), mais alto pode
ser o IEC. (M20)Isso significa que a eficiência de crescimento será
maior quando o minador conseguir aumentar desproporcionalmente
em tamanho por unidade de alimento consumido.
Análises estatísticas
(M21)Supondo que o conteúdo relativo de nitrogênio é um
recurso limitante ao crescimento das larvas de insetos minadores,
esperávamos que, em média, o IEC dos trechos das minas localizados
nas regiões marginais fosse maior do que o IEC dos trechos da mesma
mina nas regiões centrais. (M22)Assim, a média das diferenças entre
o IEC da margem e do centro seria positiva.
(M23)Então, calculamos a diferença entre o IEC nas
regiões central e marginal para cada mina, obtendo ao final uma média
de diferenças pareadas, que foi utilizada como a estatística de
interesse. (M24)Fizemos um teste de significância por permutação
utilizando os pacotes Rsampling (Prado et al., 2016) e shiny (Chang
et al., 2015) do programa R (R Core Team, 2016). (M25)Para isso,
mantivemos fixa a variável categórica (zona foliar) e aleatorizamos a
variável dependente (IEC) dentro de cada par (trechos da mesma
mina), recalculando as diferenças e a sua média. (M26)Repetimos esse
procedimento 10 mil vezes, gerando um histograma de frequência das
diferenças, e calculamos a probabilidade da média das diferenças ser
obtida em um cenário nulo, considerando um nível de significância de
5%.
RESULTADOS
(R1)A distância máxima entre a nervura principal e a borda
das folhas foi de 3,35 ± 0,97 cm (média ± desvio-padrão). (R2)A zona
central compreendeu uma distância média de 1,34 ± 0,39 cm da
nervura principal. (R3)Na zona central, a largura inicial média da mina
foi de 0,13 ± 0,04 cm e a largura final média, 0,16 ± 0,06 cm. (R4)Na
zona marginal, a largura inicial média da mina foi de 0,11 ± 0,05 cm e
a largura final média, 0,18 ± 0,19 cm. (R5)Assim, tanto na zona central
quanto na zona marginal, a largura final foi maior que a largura inicial.
(R6)O comprimento médio da porção terminal das minas na zona
central foi de 7,72 ± 8,60 cm e na zona marginal o comprimento médio
foi de 4,08 ± 3,37 cm.
(R7)O Índice de Eficiência de Crescimento (IEC)
apresentou uma distribuição semelhante entre as duas categorias de
zonas foliares. (R8)Na zona central o IEC médio foi de 0,492 ± 0,498,
com amplitude de 0,039 a 1,664. (R9)Na zona marginal o IEC médio
foi de 0,809 ± 0,944, com amplitude de 0,139 a 3,935. (R10)A porção
mais terminal da mina na zona foliar marginal apresentou um IEC
maior do que o da porção mais terminal da mesma mina na zona foliar
central, mas essa diferença, em média, não é diferente do que seria
esperado pelo acaso (média das diferenças = 0,316 ± 0,446; p = 0,073;
Figura 3).
Figura 3. Valores pareados dos índices de eficiência de
crescimento (IEC) dos insetos minadores nas zonas foliares centrais e
marginais da folha.
DISCUSSÃO
(D1)A qualidade do recurso alimentar disponível na folha
não influenciou a eficiência do crescimento para os insetos minadores

estudados, o que não corroborou a nossa hipótese. (D2)Outros estudos
indicam que consumir recursos de maior qualidade pode afetar vários
aspectos do desenvolvimento, como a taxa de crescimento e o tempo
de maturação (Mattson, 1980). (D3)Ao longo do desenvolvimento
podem haver demandas conflitantes entre crescimento e maturação
sexual. (D4)Quando os recursos são limitados essas demandas
conflitantes tendem a ser mais intensas, de forma que a alocação de
recursos pode ocorrer preferencialmente em crescimento ou em
reprodução (Roff, 2002). (D5)Quando o investimento ocorre
preferencialmente em aspectos fisiológicos da reprodução, pode se
esperar a ausência de incremento em tamanho corporal (Roff, 2002;
Heino & Kaitala, 1999). (D6)O incremento esperado na taxa de
crescimento em função da maior disponibilidade de recursos
limitantes não foi observado para o nosso modelo de estudo. (D7)A
ausência de influência da qualidade dos recursos alimentares sobre o
crescimento de insetos minadores pode ser consequência de uma
alocação de recursos em maturação sexual.
(D8)Para muitos insetos, existe uma pressão seletiva
intensa sobre o período em que os indivíduos atingem a maturação
sexual (Resh & Cardé, 2003). (D9)Em alguns himenópteros, por
exemplo, há marcada sincronia na eclosão dos indivíduos adultos, o
que aumenta as chances de encontrar parceiros reprodutivos
(Naumann et al., 1991). (D10)No caso dos insetos minadores, é
esperado que indivíduos ovipostos tardiamente invistam mais
intensamente em reprodução. (D11)Esse investimento aceleraria a
maturação sexual, gerando adultos menores, mas possibilitando a
emersão em períodos que maximizam a chance de encontrar parceiros
reprodutivos. (D12)Portanto, dependendo do período de oviposição,
alguns indivíduos podem ter maior demanda por investimento de
recursos alimentares em maturação sexual em detrimento do
crescimento, resultando em uma maior variação de tamanho dos
indivíduos adultos.
(D13)Assim, a qualidade dos recursos pode estar
relacionada com o desenvolvimento de insetos minadores, mas não em
termos de sua eficiência de crescimento, como mostrado neste estudo.
(D14)Investigar se a adoção de estratégias de alocação de recursos em
crescimento versus reprodução é uma abordagem promissora para
determinar a importância do balanço de quantidade e qualidade dos
recursos na dieta desses organismos. (D15)Além disso, conhecer as
pressões evolutivas que atuam sobre estratégias de alocação de
recursos podem revelar a magnitude do efeito da dieta no
desenvolvimento dos organismos.
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(I14)Nossa hipótese é que galhas mais expostas ao sol são maiores que
galhas menos expostas.

Efeito da exposição solar sobre o tamanho de galhas em uma
planta de manguezal

Coleta de dados
(M4)Coletamos folhas de todos os indivíduos de Avicennia
schaueriana dentro de dois transectos, o primeiro de 80 m² e outro de
450 m², que resultou na coleta de folhas de 15 indivíduos. (M5)De
cada indivíduo, coletamos todas as folhas com galhas do ramo mais
basal que estivesse na área interna da copa (i.e., folhas não expostas
ao sol) e todas as folhas com galhas de uma parcela aleatória do estrato
superior (i.e., folhas expostas ao sol). (M6)Após a coleta, excluímos
folhas com galhas antigas e sorteamos uma folha de cada categoria de
exposição solar por indivíduo. (M7)Em cada folha, selecionada
sorteamos uma galha.
(M8)Nós cortamos transversalmente à lâmina foliar as
galhas sorteadas e as fotografamos com uma escala milimétrica.
(M9)Após, medimos a distância do ponto central da galha até o ponto
mais externo da face adaxial da folha (i.e., espessura da galha; mm)
usando o programa ImageJ (US National Institutes of Health,
Bethesda, MD, http://imagej.nih.gov/ij).

P1 – G13
Alunos 28, 31, 34, 35 – Versão inicial
RESUMO: Galhas são consideradas o fenótipo estendido de muitos
insetos, conferindo acesso a recursos e proteção contra inimigos e
condições abióticas desfavoráveis. Alta incidência de radiação solar
pode aumentar temperatura e risco de dessecação, especialmente na
porção apical de árvores. Investigamos como a variação na exposição
à luz solar afeta o tamanho de galhas e, para tanto, comparamos a
espessura de galhas situadas em folhas apicais e basais de Avicennia
schaueriana. A espessura das galhas não variou com sua localização
na planta, indicando que a exposição à radiação solar não é o fator
determinante de seu tamanho. Outros fatores podem ser relevantes na
proteção à dessecação, como modificações na permeabilidade dos
tecidos internos da galha e seleção de habitat de oviposição. Interação
com outras condições ambientais precisam ser investigadas, a exemplo
do vento e da sazonalidade.
PALAVRAS-CHAVE: galhas, estrutura, estresse abiótico, fenótipo
extendido
INTRODUÇÃO
(I1)O conceito de fenótipo estendido se refere ao resultado
do processo no qual a expressão gênica de uma espécie não está
limitada às características intrínsicas dos indivíduos (Dawkins, 1982).
(I2)Isso significa que os genes dessa espécie passam a ser expressos
através de outros níveis de organização que não o indivíduo ou a sua
população (Whitam et al., 2003). (I3)Barragens construídas por
castores, ninhos construídos por aves e teias orbiculares são exemplos
clássicos de fenótipo estendido, pois essas extensões do fenótipo estão
atreladas ao valor adaptativo do indivíduos. (I4)Em todos os casos
citados o fenótipo estendido remete à ideia de modificação de habitat
ou construção de nicho (Hughes, 2013). (I5)Talvez as mais intrigantes
manifestações de fenótipo estendido estejam relacionadas à interações
parasita-hospedeiro (Moore, 2002; Hughes et al., 2012), como é o caso
de organismos galhadores.
(I6)Galhas são estruturas resultantes da proliferação,
aumento de tamanho e diferenciação das células parenquimáticas de
tecidos vegetais induzidas por certos insetos (Shorthouse e Rohfritsch,
1992; Williams, 1994; Schick e Dahlsten, 2003). (I7)Apesar de
formadas por tecidos provenientes da planta hospedeira, as galhas são
induzidas pela expressão gênica do inseto, através de processos que
envolvem complexas interações químicas entre esses organismos e a
maquinaria biológica das plantas (Schick e Dahlsten, 2003). (I8)As
galhas representam uma considerável modificação do micro habitat
das larvas em relação às condições do seu entorno, promovendo maior
oferta de alimentos, proteção contra inimigos naturais e manutenção
de condições ambientais favoráveis para o seu desenvolvimento
(Stone & Schonrogge, 2003).
(I9)Entre as diferentes variáveis ambientais que podem
influenciar o metabolismo dos insetos, a temperatura e umidade
sãoespecialmente importantes, interferindo em seus diferentes
estágios de desenvolvimento (Gillot, 2005). (I10)Como galhas são
sésseis, sua localização na planta determina o grau de estresse
ambiental que a larva experimenta. (I11)Folhas mais expostas ao sol
representam habitats mais sujeitos ao aquecimento e dessecação.
(I12)Assim, galhas localizadas nessas folhas devem sofrer
modificações estruturais para minimizar os efeitos prejudicias do
excesso de radiação solar. (I13)Nosso objetivo é investigar como a
variação na exposição à luz solar altera o tamanho de galhas, usando
como modelo um diptero parasita de uma planta de mangue.

MATERIAL E MÉTODOS
Sistema de estudo
(M1)O estudo foi realizado em uma área de mangue
associada à zona estuarina do rio Guaraú, localizada no município de
Peruíbe, litoral sudeste do estado de São Paulo, Brasil. (24°36'90”S,
47°01'92”W). (M2)Na área ocorrem plantas halófitas, inclusive
Avicennia
schaueriana
(Acanthaceae),
árvore
conhecida
popularmente como mangue-vermelho que atinge de 3 a 6 metros de
altura (Lorenzi, 2009). (M3)Folhas de A. schaueriana são
frequentemente parasitadas por insetos galhadores da família
Cecidomyiidae (Diptera) (Gillott, 2005).

Análises dos dados
(M10)Para calcular a diferença de espessura entre galhas
situadas nas regiões apical e basal da copa da árvore, utilizamos pares
de galhas situadas no mesmo indivíduo, de modo a evitar efeitos de
variação ambiental e genética das árvores. (M11)Para avaliar se a
espessura da galha aumenta em folhas mais expostas ao sol,
realizamos um teste de significância por permutação no qual os valores
de espessura entre as regiões apical e basal da copa foram permutados
5000 vezes dentro de cada indivíduo. (M12)Assim, obtivemos uma
distribuição nula de diferenças de espessura de galhas entre as duas
regiões e calculamos a probabilidade de a diferença média observada
ocorrer. (M13)A diferença média observada só seria considerada
diferente do acaso se sua probabilidade de ocorrência fosse igual ou
inferior a 5%.
RESULTADOS
(R1)De modo geral, a espessura média das galhas foi de
1,324 mm (± 0,377) na região mais alta e externa da copa e de 1,505
mm (± 0,344) na região mais baixa e sombreada. (R2)Galhas situadas
em folhas apicais não são mais espessas do que as situadas em folhas
basais (p = 0,898, Figura 1), com diferença média de 0,184 mm (±
0,539).

Figura 1. Espessura de galhas (mm) de diferentes categorias de
exposição solar em Avicenia sp. As linhas ligam valores de espessura
de galhas situadas no mesmo indivíduo.
DISCUSSÃO
(D1)A intensidade de luz solar recebida pelas folhas de
uma planta tem um grande potencial como agente seletivo de galhas.
(D2)Entretanto, não encontramos evidências de que uma alta
exposição à luz solar leva ao aumento do tamanho de galhas
produzidas pelo cecidomídeo de A. schaueriana. (D3)É possível que
estratégias alternativas ao aumento de tamanho da galha sejam mais
relevantes para proteção ao calor e dessecação. (D4)Galhadores

podem mudar a propriedade dos tecidos vegetais que formam a galha,
utilizando ceras e resinas para impermeabilizar seu entorno ou
alterando a proporção de tecidos mais impermeáveis (Stone, 2003).
(D5)Ademais, o controle térmico e hídrico pode estar associado à
etapa anterior à indução da galha, como a escolha de certos sítios de
oviposição. (D6)Por exemplo, fêmeas galhadoras preferem ovipositar
na borda da folhas, onde o calor é dissipado mais eficientemente
(Rojas et al., dados não publicados).
(D7)O aumento do tamanho da galha pode representar um
trade-off entre a proteção contra fatores abióticos adversos e a atração
de predadores e parasitoides. (D8)Caso a pressão de inimigos naturais
seja grande, é possível que exista uma estratégia de manter as galhas
pequenas, uma vez que essas são mais difíceis de serem localizadas
(e.g.¸ Osaki et al., 2003). (D9)Isso pode ser especialmente importante
em galhas que não apresentam mecanismos evidentes de defesa (e.g.,
estrutras mecânicas, nectários que atraem formigas defensoras) como
é o caso do sistema que investigamos.
(D10)O trade-off entre a proteção contra dessecação
conferida ao inseto galhador e os custos energéticos para o aumento
da galha também é relevante e pode variar em diferentes condições
ambientais. (D11)No dossel, o aumento da temperatura pela radiação
solar pode ser compensado pela maior exposição ao vento, reduzindo
o contraste de amplitude térmica entre folhas mais e menos expostas
ao sol. (D12)Além disso, no verão a insolação pode representar um
forte perigo à larva galhadora aumentando a importância de se ter uma
galha maior para proteção. (D13)Já no inverno, uma galha exposta ao
sol pode significar inclusive uma vantagem para o inseto se direcionálo à sua temperatura ótima de desenvolvimento. (D14)Isso indica que
o tamanho da galha pode ser mais relevante em períodos mais quentes
e, portanto, sugerimos que amostragens em outros períodos do ano
sejam realizadas. (D15)Assim, o aumento da galha pode ser uma
possível proteção contra dessecação, porém deve ser verificada em
conjunto a outras alternativas, levando em conta interações bióticas
existentes no sistema e variações sazonais.
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Efeito da exposição solar sobre o tamanho de galhas em uma
planta de manguezal
P1 – G13
Alunos 28, 31, 34, 35 – Versão intermediária
RESUMO: Modificações de hábitat são uma das estratégias
empregadas pelos organismos para lidar com condições abióticas
adversas. Galhas de insetos são uma dessas modificações que estão
sujeitas á diferentes condições locais, como a radiação solar, que pode
interfirir na temperatura e umidade. Assim, pode ser que a estrutura
dessas galhas seja regulada por essas diferenças. Diante disso,
investigamos como a variação na exposição à luz solar afeta o tamanho
e formato de galhas. Para tanto, comparamos a espessura e um índice
de forma dessas estruturas em folhas do estrato externo e interno de
Avicennia schaueriana. Não houveram diferenças relacionadas a
localização da galha na planta, indicando que esse não é o processo
pelo qual galhas regulam sua temperatura e disponibilidade de água.
Modificações na permeabilidade dos tecidos internos da galha e

seleção de habitat de oviposição pelas fèmeas adultas podem ser
mecanismos alternativos na proteção à dessecação dessas estruturas.
PALAVRAS-CHAVE: modificação de hábitat, espessura, estrutura,
estresse abiótico, formato.
INTRODUÇÃO
(I1)As condições abióticas de um hábitat podem
influenciar a abundância e o desempenho dos organismos que ocorrem
nele. (I2)A temperatura, por exemplo, é um fator limitante, visto que
todos os seres vivos apresentam uma temperatura ótima na qual seus
metabolismos funcionam idealmente e um limite de tolerância a
variações desse ótimo (Begon, 2007). (I3)Quando a temperatura do
ambiente ultrapassa os limites de tolerância, vários processos
biológicos são comprometidos, tanto por efeitos diretos, como a perda
da função de proteínas desnaturadas, até efeitos indiretos, como a
perda de excessiva água (Begon, 2007). (I4)Portanto, os organismos
adotam diferentes estratégias para lidar com condições abióticas
adversas. (I5)Essas estratégias podem ser comportamentais (e.g., ficar
na sombra); fisiológicas (e.g., glicerol anti-congelante) ou a
modificação do ambiente, como a escavação de tocas (Danks, 2002),
que acrescenta uma camada de barreira física entre o ambiente
desfavorável e o organismo.
(I6)A modificação do ambiente pode envolver a interação
entre dois organismos, como é o caso de algumas interações parasitahospedeiro. (I7)Muitos insetos em estágio larval utilizam-se dessa
interação com plantas como forma de alterar o ambiente em seu
entorno, induzindo a formação de galhas. (I8)As galhas são estruturas
resultantes da proliferação, do aumento de tamanho e da diferenciação
de células parenquimáticas de tecidos vegetais, induzidas pela
expressão gênica do inseto, por meio de complexas interações
químicas entre esses organismos e a maquinaria biológica das plantas
hospedeiras (Shorthouse e Rohfritsch, 1992; Williams, 1994; Schick e
Dahlsten, 2003). (I9)Além de representar maior oferta de alimento e
proteção contra inimigos naturais, a galha representa uma barreira
física que mantêm condições ambientais favoráveis ao
desenvolvimento da larva galhadora, protegendo-a de dessecação e
altas temperaturas (Stone & Schonrogge, 2003).
(I10)Quanto maior a barreira física entre o organismo e o
ambiente, especialmente no caso da galha, mais eficiente seria a
proteção contra condições adversas, a exemplo do que ocorre em
casulos de borboletas e mariposas (Resh & Cardé, 2003). (I11)Além
do tamanho, a forma da galha pode ser relevante: galhas mais esféricas
apresentam menor área superfície-volume e, consequentemente,
menor troca de calor com o ambiente. (I12)Como galhas são sésseis,
o estresse abiótico no entorno da galha varia com o local onde ela se
encontra. (I13)Galhas em folhas mais expostas à radiação solar estão
mais sujeitas a estresse térmico e dessecação e podem sofrer
modificações estruturais que confiram maior proteção contra esses
fatores. (I14)Diante disso, nosso objetivo é investigar como a variação
na exposição à luz solar altera o tamanho e o formato de galhas, usando
como modelo um cecidomídeo parasita de uma planta de mangue.
(I15)Nossa primeira hipótese é que, quanto maior a exposição ao sol,
maior será o tamanho da galha. (I16)Ademais, também hipotetizamos
que quanto maior a exposição ao sol, mais esférico será o formato da
galha.
MATERIAL E MÉTODOS
Sistema de estudo
(M1)O estudo foi realizado em uma área de manguezal
associada à zona estuarina do rio Guaraú, localizada no município de
Peruíbe, litoral sudeste do estado de São Paulo, Brasil (24°36'90”S,
47°01'92”O). (M2)As espécies arbóreas possuem alturas semelhantes
e formam um dossel contínuo, o que significa que a parte externa da
copa das árvores (daqui em diante estrato externo da copa) recebe
muito mais exposição solar que a parte interna da copa (daqui em
diante estrato interno da copa). (M3)Uma dessas espécies arbóreas é
a acantácea Avicennia schaueriana, conhecida popularmente como
mangue-vermelho, que atinge de 3 a 6 metros de altura (Lorenzi,
2009). (M4)Folhas de A. schaueriana são frequentemente parasitadas
por insetos galhadores da família Cecidomyiidae (Diptera; Gillott,
2005). (M5)As galhas estão distribuídas em ambos os estratos externo
e interno da copa da árvores, o que torna essa espécie ideal para esse
estudo.
Coleta de dados
(M6)Coletamos folhas de 15 indivíduos de Avicennia
schaueriana dentro de dois transectos ao longo da “passarela do
Balça”, um de 80 m² e um de 450 m² (Figura 1). (M7)Para coleta de

galhas do estrato interno da copa, coletamos todas as folhas com
galhas do ramo mais basal desde que estivesse na região interna da
copa de cada indivíduo. (M8)Para coleta de galhas do estrato externo
da copa, sorteamos um ponto ao longo da copa da árvore voltada para
a passarela. (M9)Em cada ponto sorteado, projetamos uma área de 400
cm² em direção às folhas mais apicais e coletamos todas as folhas com
galhas dentro dessa área.

Figura 3. Espessura de galhas (mm) de diferentes estratos em
Avicennia schaueriana. As linhas ligam valores de espessura de galhas
situadas no mesmo indivíduo.

Figura 1. Esquema do delineamento amostral utilizado para delimitar
a área de amostragem de indivíduos de Avicennia schaueriana com
galhas nas folhas.
(M10)Após a coleta, devido à variação no estágio de
desenvolvimento das galhas, excluímos galhas assimétricas (i.e.,
jovens) e galhas necrosadas (i.e., antigas). (M11)Sorteamos apenas
uma folha com galhas da cada estrato da copa de cada indivíduo.
(M12)Caso houvesse mais de uma galha na folha sorteada, apenas uma
das galhas foi sorteada para análise.
(M13)Nós cortamos, transversalmente à lâmina foliar, as
galhas sorteadas e as fotografamos. (M14)Após, medimos a distância
do ponto central da galha até o ponto mais externo da face adaxial da
folha (i.e., espessura da galha em milímetros; Figura 2) e a distância
do ponto central até a extremidade da galha ao longo do eixo
longitudinal da folha (i.e., raio longitudinal). (M15)Para calcular nosso
índice de forma usamos a razão da espessura da galha pelo raio
longitudinal. (M16)Isso significa que quanto mais próximo de 1 é o
valor do índice de forma, mais esférica é a galha e valores maiores de
1, mais achatada é a galha. (M17)As medidas foram feitas usando o
programa ImageJ (US National Institutes of Health, Bethesda, MD,
http://imagej.nih.gov/ij).

(R4)Em relação ao índice de forma, constatamos que a
média foi de 1,712 ± 0,813 (média ± desvio padrão) no estrato externo
da copa e de 1,526 ± 0,495 mm (média ± DP) no estrato interno.
(R5)Houve considerável variação entre o índice de forma das galhas
nos dois estratos da copa, de 3,55 a 0,886 no estrato exterior e 2,847 a
0,941 no estrato interno. (R6)Galhas situadas em folhas do estrato
externo não são mais achatadas nem alongadas que as situadas em
folhas do estrato interno (p = 0,202), sendo a diferença pareada das
galhas do estrato externo e das galhas do estrato interno de 0,093 ±
0,657 mm (média ± DP; Figura 4).

Figura 4. Índice de forma das galhas de diferentes estratos em
Avicennia schaueriana. As linhas ligam valores de índice de forma de
galhas situadas no mesmo indivíduo.
DISCUSSÃO

Figura 2. Ilustração do corte transversal de uma galha amostrada.
Flechas representam a espessura da galha (transversal à lâmina foliar)
e raio longitudinal da folha.
Análises dos dados
(M18)Formulamos duas previsões: (i) galhas do estrato
exterior serão mais espessas do que galhas do estrato interior, e (ii)
galhas do estrato exterior terão índice de formato mais próximo de 1
do que galhas do estrato interior. (M19)Utilizamos pares de galhas
situadas no mesmo indivíduo para testarmos essas predições, evitando
assim efeitos de variação ambiental e genética das árvores. (M20)Para
testar nossas hipóteses, realizamos um teste de significância por
permutação no qual os valores de espessura entre os estratos ou o
índice de forma foram permutados 5000 vezes dentro de cada
indivíduo. (M21)Assim, obtivemos uma distribuição nula de
diferenças de espessura de galhas e dos índices de forma entre as duas
regiões para cada indivíduo, e calculamos a probabilidade da diferença
média observada ocorrer. (M22)A diferença média observada só seria
considerada diferente do acaso se sua probabilidade de ocorrência
fosse igual ou inferior a 5%.
RESULTADOS
(R1)Quanto à espessura das galhas, a média foi de 1,324 ±
0,377 mm (média ± desvio padrão) no estrato externo da copa e de
1,505 ± 0,344 mm (média ± DP) no estrato interno. (R2)Houve
considerável variação entre a espessura das galhas nos dois estratos da
copa, de 0,52 mm a 1,749 mm no estrato exterior e 0,781 mm 2,216
mm no estrato interno. (R3)Galhas situadas em folhas do estrato
externo não são mais espessas do que as situadas em folhas do estrato
interno (p = 0,898), sendo a diferença pareada das galhas do estrato
externo e das galhas do estrato interno de 0,184 ± 0,539 mm (média ±
DP; Figura 3).

(D1)A intensidade de luz solar recebida pelas folhas de
uma planta tem um grande potencial como agente modulador da
estrutura de galhas. (D2)Entretanto, não encontramos evidências de
que o aumento da exposição à luz solar leva ao aumento do tamanho
ou altere o formato de galhas. (D3)É possível que o grau de exposição
ao sol de fato não influencie a estrutura da galha durante o estágio
larval e que os controles térmico e hídrico podem estar associados a
uma etapa anterior à indução da galha, como a seleção de sítios de
oviposição. (D4)Por exemplo, fêmeas galhadoras preferem ovipositar
na borda das folhas, onde o calor é dissipado mais eficientemente
(Rojas et al., dados não publicados). (D5)Considerando que a variação
na intensidade da radiação solar é maior entre áreas da copa, do que
entre regiões de uma mesma folha, ovipositar em estratos de menor
exposição ao sol pode ser determinante para um maior sucesso da
prole. (D6)Estudos futuros podem investigar o efeito da seleção de
sítios de oviposição pelas fêmeas e as taxas de sobrevivência e
crescimento das larvas galhadoras, analisando a importância do
estresse abiótico para o desempenho de galhadores.
(D7)Por outro lado, o grau de exposição ao sol pode ser
relevante para a estrutura da galha, mas com um efeito condicionado
a outros fatores. (D8)O primeiro deles é que estratégias alternativas a
mudanças na estrutura da galha sejam mais relevantes para proteção
ao calor e dessecação. (D9)Galhadores podem mudar a
permeabilidade dos tecidos vegetais que formam a galha,
impermeabilizando o tecido por meio de ceras e resinas (Stone &
Schonrogge, 2003). (D10)Tecidos mais impermeáveis, como o
esclerênquima, também podem aumentar em proporção na galha, sem
que a espessura total do conjunto de tecidos seja alterada (Schick &
Dahlsten, 2003). (D11)O segundo fator a ser considerado é a
sazonalidade: no verão a insolação pode representar um perigo maior
à larva galhadora do que no inverno (Gillot, 2005), aumentando as
diferenças estruturais entre galhas expostas a diferentes graus de
radiação solar e, consequentemente, a detectabilidade dessas
diferenças. (D12)Assim, amostragens em diferentes épocas do ano
podem indicar o efeito da variação sazonal sobre a estrutura das
galhas.
(D13)Por fim, o grau de exposição ao sol pode interagir
com a pressão de parasitoidismo. especialmente em galhas que não

apresentam mecanismos evidentes de defesa (e.g., estruturas
mecânicas, nectários que atraem formigas defensoras), como é o caso
do sistema que investigamos. (D14)Galhas menores possuem menor
proteção estrutural conferida pela espessura da parede e, portanto, são
mais suscetíveis ao parasitoidismo (Stone & Schonrogge, 2003).
(D15)Assim, é esperado que, sob alta pressão de parasitoides, a
relação entre estrutura da galha e exposição à luz solar seja mascarada.
(D16)Isso porque galhas situadas em regiões expostas ao sol serão
grandes em decorrência tanto da maior proteção contra dessecação
quanto da maior proteção contra parasitoidismo. (D17)Já galhas em
regiões sombreadas da copa também serão grandes de modo a reduzir
o a taxa de parasitoidismo. (D18)Dessa forma, diferenças de espessura
entre galhas expostas a diferentes níveis de radiação solar só seriam
detectáveis sob baixa pressão de parasitoidismo.
(D19)De modo geral, concluímos que o efeito da exposição
ao sol sobre a estrutura de galhas é complexo, havendo interação com
outros fatores abióticos e bióticos. (D20)É possível que a variação da
temperatura, e sua relação com a dessecação das larvas, existente entre
os diferentes estratos da copa das árvores não seja muito relevante na
modulação da interação entre parasita e hospedeiro.
REFERÊNCIAS
Begon, M.; C.R. Townsend & J.L. Harper. 2007. Ecologia: de
indivíduos a ecossistemas. Editora Artmed, Porto Alegre.
Danks, H. V. 2002. Modiﬁcation of adverse conditions by insects.
Oikos, 99: 10–24.
Gillot, C. 2005. Entomology. Springer, Amsterdam.
Lorenzi, H. 2011. Árvores brasileiras: manual de identificação e
cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil. Instituto
Plantarum, Nova Odessa, SP.
Shorthouse, J.D. & Rohfritsch, O. 1992. Biology of insect-induced
galls. Oxford University Press, Oxford.
Schick, K.N. & Dahlsten, D.L. 2003. Gall making and insects pp.. Em:
Encyclopedia of insects (V.H. Resh & R.T. Cardé, eds.).
Elsevier Science, Orlando.
Stone, G.N. & Schonrogge, K. 2003. The adaptive significance of
insect gall morphology. Trends in Ecology and Evolution,
18:512-522.
Williams, M.A.J. 1994. Plant galls: organisms, interactions,
populations. Princeton University Press, Princeton.
Efeito da exposição solar sobre a estrutura de galhas de um
cecidomiídeo em uma planta de manguezal
P1 – G13
Alunos 28, 31, 34, 35 – Versão final
RESUMO: Modificações de hábitat são uma das estratégias
empregadas pelos organismos para lidar com condições abióticas
adversas. Galhas são modificações sujeitas a diferentes condições
locais, como a radiação solar, que pode interferir na temperatura e
umidade. Assim, a estrutura dessas galhas provavelmente é regulada
por essas diferenças abióticas. Diante disso, investigamos como a
variação na exposição à luz solar afeta o tamanho e o formato de
galhas. Para tanto, comparamos a espessura e um índice de formato
dessas estruturas em folhas do estrato externo e interno de Avicennia
schaueriana. Não houveram diferenças relacionadas à localização da
galha na planta, tanto do formato quanto do tamanho, indicando que
esse não é o processo pelo qual galhas regulam sua temperatura e
disponibilidade de água. Modificações na permeabilidade dos tecidos
internos da galha e seleção de habitat de oviposição podem ser
mecanismos alternativos na proteção à dessecação dessas estruturas.
PALAVRAS-CHAVE: Avicennia schaueriana, estresse abiótico,
formato, insetos galhadores, tamanho
INTRODUÇÃO
(I1)As condições abióticas de um hábitat podem
influenciar a abundância e o desempenho dos organismos que ocorrem
nele. (I2)Um fator limitante, por exemplo, é a temperatura, visto que
todos os seres vivos apresentam uma temperatura ótima na qual seus
metabolismos funcionam idealmente e um limite de tolerância a
variações desse ótimo (Begon, 2006). (I3)Quando a temperatura do
ambiente ultrapassa os limites de tolerância, vários processos
biológicos são comprometidos, tanto por efeitos diretos, como a perda
da função de proteínas desnaturadas, até efeitos indiretos, como a
perda excessiva água (Begon, 2006). (I4)Portanto, os organismos
adotam diferentes estratégias para lidar com condições abióticas
adversas. (I5)Essas estratégias podem ser comportamentais,

fisiológicas ou envolver a modificação do ambiente, como a escavação
de tocas (Danks, 2002), que acrescenta uma camada de barreira física
entre o ambiente desfavorável e o organismo. (I6)A modificação do
ambiente pode envolver a interação entre dois organismos, como é o
caso de algumas interações parasita-hospedeiro.
(I7)Muitos insetos em estágio larval utilizam-se dessa
interação com plantas como forma de alterar o ambiente em seu
entorno, induzindo a formação de galhas. (I8)As galhas são estruturas
resultantes da proliferação, do aumento de tamanho e da diferenciação
de células parenquimáticas de tecidos vegetais, induzidas pela
expressão gênica do inseto, por meio de complexas interações
químicas entre esses organismos e a maquinaria biológica das plantas
hospedeiras (Shorthouse e Rohfritsch, 1992; Williams, 1994; Schick e
Dahlsten, 2003). (I9)Além de representar maior oferta de alimento e
proteção contra inimigos naturais, a galha representa uma barreira
física que mantém condições ambientais favoráveis ao
desenvolvimento da larva galhadora, protegendo-a de dessecação e de
altas temperaturas (Stone & Schonrogge, 2003).
(I10)Quanto
maior a barreira física entre o organismo e o ambiente, especialmente
no caso da galha, mais eficiente seria a proteção contra condições
adversas. (I11)Além do tamanho, o formato da galha pode ser
relevante: galhas mais esféricas apresentam menor área superfícievolume e, consequentemente, menor troca de calor com o ambiente.
(I12)Como galhas são sésseis, o estresse abiótico no
entorno da galha varia com o local onde ela se encontra.
(I13)Galhadores em folhas mais expostas à radiação solar estão mais
sujeitos ao estresse térmico e à dessecação e podem modificar
estruturalmente as galhas para que confiram maior proteção contra
esses fatores. (I14)Diante disso, nosso objetivo é investigar como a
variação na exposição à luz solar altera o tamanho e o formato de
galhas, usando como modelo um cecidomiídeo parasita de uma planta
de mangue. (I15)Nossa primeira hipótese é que, quanto maior a
exposição ao sol, maior será o tamanho da galha. (I16)Ademais,
também hipotetizamos que quanto maior a exposição ao sol, mais
esférico será o formato da galha.
MATERIAL E MÉTODOS
Sistema de estudo
(M1)O estudo foi realizado em uma área de manguezal
associada à zona estuarina do rio Guaraú, localizada no município de
Peruíbe, litoral sudeste do estado de São Paulo, Brasil (24°36'90”S,
47°01'92”O). (M2)As espécies arbóreas possuem alturas semelhantes
e formam um dossel contínuo, o que significa que a parte externa
superior da copa das árvores (daqui em diante estrato externo, Figura
1) recebe muito mais exposição solar que a parte interna inferior da
copa (daqui em diante estrato interno, Figura 1). (M3)Uma dessas
espécies arbóreas é a acantácea Avicennia schaueriana, conhecida
popularmente como mangue-vermelho, que atinge de 3 a 6 metros de
altura (Lorenzi, 2009). (M4)Folhas de A. schaueriana são
frequentemente parasitadas por insetos galhadores da família
Cecidomyiidae (Diptera; Gillott, 2005). (M5)As galhas estão
distribuídas em ambos os estratos externo e interno da copa da árvores,
o que torna essa espécie ideal para investigar o efeito da radiação solar
sobre a estrutura de galhas.
Coleta de dados
(M6)Coletamos folhas de 15 indivíduos de A. schaueriana
dentro de dois transectos ao longo da “passarela do Balça”, um de 80
m² e um de 450 m². (M7)Para coleta de galhas do estrato interno,
coletamos todas as folhas com galhas do ramo mais basal desde que
estivesse na região interna de cada indivíduo. (M8)Para coleta de
galhas do estrato externo, sorteamos um ponto ao longo da copa da
árvore voltada para a passarela. (M9)Em cada ponto sorteado,
projetamos uma área de 400 cm² em direção às folhas mais apicais e
coletamos todas as folhas com galhas dentro dessa área.

Figura 1. Divisão dos estratos das árvores amostradas em Avicennia
schaueriana.
(M10)Para padronizar as galhas quanto ao seu nível
desenvolvimento, excluímos galhas jovens e galhas senescentes.
(M11)Definimos como galhas muito jovens aquelas em que sua
estrutura se projetava apenas em direção à face adaxial da folha e como
galhas senescentes aquelas que apresentavam sinais de evasão da larva

associada à necrose dos tecidos da folha. (M12)De cada estrato de cada
indivíduo sorteamos uma folha com galhas. (M13)Caso houvesse mais
de uma galha na folha sorteada, apenas uma das galhas foi sorteada
para análise.
(M14)Nós cortamos, transversalmente à lâmina foliar, as
galhas sorteadas e as fotografamos. (M15)Após, medimos a espessura
da galha considerando a distância do ponto central da galha até o ponto
mais externo da face adaxial da folha (i.e., raio transversal da galha em
milímetros; Figura 2a) e a distância do ponto central até a extremidade
da galha ao longo do eixo longitudinal da folha (i.e., raio longitudinal).
(M16)Para calcular o índice de formato usamos a razão do raio
longitudinal pelo raio transversal da galha (Figura 2b). (M17)Isso
significa que galhas com valores de índice de formato mais próximo
de 1 são mais esféricas. (M18)Galhas com valores do índice de
formato maiores que 1 são mais achatadas paralelamente à lâmina
foliar e galhas com valores do índice de formato menores que 1 são
mais achatadas transversalmente à lâmina foliar. (M19)As medidas
foram feitas usando o programa ImageJ (US National Institutes of
Health, Bethesda, MD, http://imagej.nih.gov/ij).

Figura 3. (a) Espessura das galhas e (b) índice de forma das galhas
nos diferentes estratos em Avicennia schaueriana. As linhas ligam
valores de índice de forma de galhas situadas no mesmo indivíduo.

Figura 2. (a) Corte transversal à lâmina foliar de uma
galha amostrada e (b) possíveis formatos de galha, com índices de
formato correspondentes. IF: índice de formato, lf: lâmina foliar, rl:
raio longitudinal, rt: raio transversal.

1 mm

RT

Análises dos dados
(M20)Formulamos duas previsões: (i) galhas do estrato
exterior serão mais espessas do que galhas do estrato interior, e (ii)
galhas do estrato exterior terão índice de formato mais próximo de 1
do que galhas do estrato interior. (M21)Utilizamos pares de galhas
situadas no mesmo indivíduo para testarmos essas previsões, evitando
assim efeitos de variação ambiental e genética das árvores. (M22)Para
testar nossas hipóteses, realizamos um teste de significância por
permutação no qual os valores de espessura entre os estratos ou o
índice de formato foram permutados 5000 vezes dentro de cada
indivíduo. (M23)Assim, obtivemos uma distribuição nula de
diferenças de espessura de galhas e de diferenças dos índices de
formato entre o estratos da copa para cada indivíduo, e calculamos a
probabilidade de a diferença média observada para as duas medidas
ocorrer. (M24)Para a espessura, a diferença média observada, só seria
considerada diferente do cenário nulo se valores iguais ou menores do
que o observado ocorressem com probabilidade igual ou inferior a 5%.
(M25)Para o índice de formato, a diferença média observada só seria
considerada diferente do cenário nulo se valores iguais ou menores do
que o observado ocorressem com probabilidade igual ou inferior a
2,5% e se valores iguais ou maiores ocorressem com probabilidade
igual ou superior a 2,5%.
RESULTADOS
(R1)A espessura média das galhas foi 1,324 ± 0,377 mm
(média ± desvio padrão) no estrato externo da copa e de 1,505 ± 0,344
mm no estrato interno. (R2)Houve muita variação entre a espessura
das galhas nos dois estratos da copa, com valores de 0,520 mm a 1,749
mm no estrato externo e 0,781 mm a 2,216 mm no estrato interno.
(R3)Galhas situadas em folhas do estrato externo não são mais
espessas do que as situadas em folhas do estrato interno (p = 0,898),
sendo a diferença média dos pares de galhas do estrato externo e do
estrato interno igual a 0,184 ± 0,539 mm (Figura 3a).
(R4)Em relação ao índice de formato, a média foi de 1,712
± 0,813 no estrato externo da copa e de 1,526 ± 0,495 no estrato
interno. (R5)Os valores do índice de formato variaram muito nos dois
estratos da copa, com valores de 0,886 a 3,55 no estrato externo e de
0,941 a 2,847 no estrato interno. (R6)Galhas situadas em folhas do
estrato externo não diferem em formato das galhas situadas em folhas
do estrato interno (p = 0,202), sendo que galhas situadas no estrato
externo e interno de um mesmo indivíduo diferem em média 0,093 ±
0,657 (Figura 3b).

DISCUSSÃO
(D1)A intensidade de luz solar recebida pelas folhas de
uma planta tem um grande potencial como agente modulador da
estrutura de galhas (Danks 2002). (D2)Entretanto, não encontramos
evidências de que o aumento da exposição à luz solar leva ao aumento
do tamanho ou altere o formato de galhas de cecidomiídeos em A.
schaueriana. (D3)É possível que o grau de exposição ao sol não
influencie a estrutura da galha de cecidomiídeos durante o estágio
larval e que o controle térmico e hídrico esteja associado a uma etapa
anterior à indução da galha, como a seleção de sítios de oviposição por
fêmeas adultas. (D4)Em um estudo realizado com a mesma espécie
nessa mesma área, Rojas et al. (dados não publicados) mostraram que
em folhas do estrato interno, onde a temperatura é menor, fêmeas
ovopositam preferencialmente nas proximidades da nervura central da
folha. (D5)Já no estrato externo, onde a temperatura é maior, fêmeas
preferem ovipositar nas bordas das folhas, onde o calor é dissipado
mais eficientemente (Bernays & Chapman, 1994). (D6)Considerando
que a variação na intensidade da radiação solar é maior entre estratos
da copa do que entre regiões de uma mesma folha, ovipositar em
estratos de menor exposição ao sol pode ser determinante para um
maior sucesso da prole.
(D7)A temperatura foliar em espécies de mangue varia de
20°C a 40°C, sendo maior nas folhas externas devido à maior
exposição à radiação solar (Ball et al., 1988). (D8)Para a maioria dos
insetos, a exposição à temperaturas entre 35°C a 40°C já são
suficientes para reduzir a taxa de desenvolvimento, descontinuá-lo ou
até mesmo levar à morte (Sehnal et al., 2003). (D9)Portanto, larvas
galhadoras situadas no estrato externo da copa podem crescer e se
desenvolver com menor taxa do que larvas em galhas do estrato
interno. (D10)Estudos futuros podem investigar o efeito do estresse
abiótico sobre o desempenho de galhadores, relacionando seleção de
sítios de oviposição pelas fêmeas a taxas de sobrevivência e
crescimento das larvas galhadoras. (D11)Assim, um dos mecanismos
que pode determinar adaptações das galhas em locais expostos a
diferentes temperaturas seria elucidado, e possivelmente associaria
sítio de oviposição à sobrevivência e crescimento das larvas.
(D12)Além disso, estratégias alternativas a mudanças na
estrutura da galha podem ser mais relevantes para proteção ao calor e
dessecação. (D13)Insetos galhadores podem mudar a permeabilidade
dos tecidos vegetais que formam a galha, impermeabilizando o tecido
por meio de ceras e resinas (Stone & Schonrogge, 2003).
(D14)Tecidos mais impermeáveis, como o esclerênquima, também
podem aumentar em proporção na galha, sem que a espessura total do
conjunto de tecidos seja alterada (Schick & Dahlsten, 2003).
(D15)Como consequência, pode haver um trade-off entre a energia
alocada para promover modificações teciduais e a energia necessária
ao desenvolvimento da larva, o que acarretaria diminuição do
desenvolvimento larval caso ocorresse um maior investimento nessas
modificações.
(D16)O grau de exposição ao sol também pode ser
relevante para a estrutura da galha, mas com um efeito condicionado
a outros fatores. (D17)Um fator a ser considerado é a sazonalidade: no
verão, a insolação pode representar um perigo maior à larva galhadora
do que no inverno (Gillot, 2005), aumentando as diferenças estruturais
entre galhas expostas a diferentes graus de radiação solar. (D18)Como
o aumento do tamanho da galha envolve custos energéticos, larvas
galhadoras situadas em estratos distintos da copa teriam investimento
diferencial em processos de proteção e desenvolvimento. (D19)Ao
realizar mudanças estruturais envolvidas na proteção contra condições
adversas, larvas de galhas do estrato externo da copa alocariam uma
menor parte de sua energia para o desenvolvimento, em comparação
com larvas de galhas do estrato inferior. (D20)Esse processo pode
resultar em diferenças de desenvolvimento entre larvas dos dois
estratos, como o retardo da emergência, com impacto no valor
adaptativo dos indivíduos na fase adulta. (D21)Nesse sentido,
amostragens em diferentes estações do ano podem indicar o efeito da
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variação sazonal sobre a estrutura das galhas e o valor adaptativo dos
adultos emergentes.
(D22)É possível que o grau de exposição ao sol também
interaja com a pressão de parasitoidismo, especialmente em galhas que
não apresentam mecanismos evidentes de defesa (e.g., estruturas
mecânicas, nectários que atraem formigas defensoras), como é o caso
do sistema que investigamos. (D23)Galhas menores possuem menor
proteção estrutural conferida pela espessura da parede e, portanto, são
mais suscetíveis ao parasitoidismo (Stone & Schonrogge, 2003).
(D24)Assim, é esperado que sob alta pressão de parasitoides a relação
entre estrutura da galha e exposição à luz solar seja mascarada.
(D25)Isso porque o grande tamanho das galhas situadas em regiões
expostas ao sol conferiria proteção aos galhadores contra a dessecação
e a infecção por parasitoides, simultaneamente. (D26)Já galhas em
regiões sombreadas da copa também seriam grandes, não por proteção
contra condições abióticas adversas, mas sim como forma de reduzir a
taxa de parasitoidismo. (D27)Dessa forma, diferenças de espessura
entre galhas expostas a diferentes níveis de radiação solar só seriam
detectáveis sob baixa pressão de parasitoidismo. (D28)Isso pode
significar que, em condições de baixo parasitoidismo, as diferenças de
investimento energético na estrutura da galha seriam menores entre
larvas situadas sob maior e menor exposição ao sol, acarretando
diferenças de valor adaptativo dos indivíduos quando adultos seriam
menores.
(D29)Nossos resultados não corrorboraram a hipótese de
que o aumento da exposição solar leva a modificações no tamanho e
no formato de galhas de cecidomiídeos. (D30)No entanto o efeito da
exposição ao sol sob a estrutura de galhas pode ser complexa, havendo
interação com outros fatores abióticos e bióticos, como sazonalidade
e parasitoidismo. (D31)Essas interações podem resultar em diferenças
no desenvolvimento das larvas galhadoras e, consequentemente, no
fitness dos indivíduos quando atingirem a fase adulta.
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Influência da disponibilidade de alimento sobre a atividade de
forrageio em indivíduos de diferentes tamanhos
P1 – G14
Alunos 21, 27, 36, 39 – Versão inicial
RESUMO: A teoria do forrageamento ótimo pressupõe um balanço
entre benefícios e custos mediada pela atividade, de forma a
maximizar o ganho de energia. Assim, um indivíduo deve ajustar sua
atividade de acordo com disponibilidade de alimento e risco de
predação. Testamos se indivíduos maiores tem maior taxa de atividade
e se indivíduos mais famintos tem maior taxa de atividade, assim como
a interação positiva entre tamanho do indivíduo e disponibilidade de
alimento. Para isso, medimos o deslocamento de girinos de diferentes

tamanhos submetidos a tratamentos com e sem alimento disponível.
Oposto ao que previmos, obtivemos que a relação entre esses dois
fatores parece negativa.
PALAVRAS CHAVE: fome, forrageamento ótimo, girinos, Rhinella
ornata, risco de predação, trade-offs
INTRODUÇÃO
(I1)A Teoria do forrageio ótimo propõe que os indivíduos
devem balancear custos e benefícios a fim de maximizar a ingestão de
energia. (I2)De forma mais específica podemos pensar no forrageio
ótimo quando os indivíduos estão sob risco de predação. (I3)Devemos
esperar que, para buscar alimento os indivíduos devem explorar o
ambiente em que vivem. (I4)Entretanto, ao se locomoverem pelo
ambiente, há também uma maior chance de encontrar predadores.
(I5)Vemos então que há demandas conflitantes entre conseguir
alimento e evitar risco de predação e esperamos que os indivíduos
modulem sua estratégia de locomoção de acordo com esses
parâmetros.
(I6)Quando organismos estão em ambiente com baixa
disponibilidade de recursos, eles devem se locomover mais para
conseguir obter alimento necessário. (I7)Anholt & Werner (1995),
observaram com um trabalho experimental que as taxas de atividade
de girinos foram mais altas em tratamentos com pouca disponibilidade
de alimento. (I8)Baseando-se também na teoria do forrageio ótimo
podemos argumentar que indivíduos de tamanho de corpóreos maiores
necessitarão de maior ingestão de alimento quando comparados com
indivíduos de menores tamanhos. (I9)Sendo assim, poderíamos
esperar que indivíduos maiores deveriam se deslocar mais para
conseguir mais alimento.
(I10)O objetivo do nosso trabalho foi responder qual é a
influência da disponibilidade de alimento sobre a atividade de
forrageio em girinos de Rinella sp. de diferentes tamanhos. (I11)Dado
que i) Uma maior taxa de atividade traz tanto benefícios quanto custos,
os indivíduos são capazes de ajustar sua taxa de atividade de forrageio
em função da disponibilidade de alimento e do risco de predação no
ambiente ii) Indivíduos mais ativos têm maior chance de encontrar
manchas de alimento e de predação. (I12)Em consequência
formulamos as seguintes hipóteses a serem testadas: 1) Quanto maior
o tamanho corpóreo do indivíduo, menor a influência da
disponibilidade de alimento em sua atividade de forrageio 2)
Indivíduos maiores tem maior atividade de forrageio e 3) Quanto
maior o tamanho corpóreo do indivíduo, menor a influência da
disponibilidade de alimento em sua atividade de forrageio.
MATERIAIS & METÓDOS
Coleta de dados
(M1)Realizamos um experimento com larvas (girinos) do
sapo Rhinella ornata (Anura, Bufonidae), coletados em duas poças
temporárias no bairro do Guarau, município de Peruíbe, São Paulo.
(M2)Ao selecionar os girinos, buscamos que houvesse uma grande
amplitude de tamanhos nos dois tratamentos. (M3)Para criar
tratamentos com alta e baixa disponibilidade de recursos alimentares,
criamos dois grupos (n=36) e oferecemos ração de peixe para apenas
um grupo, durante 12h. (M4)Para medir a atividade dos girinos,
colocamos cada indivíduo em uma bandeja de fundo quadriculado (5
cm de lado). (M5)A após a aclimatação de 2 minutos, realizamos cinco
observações com duração de um minuto, com intervalos de trinta
segundo entre elas. (M6)Durante a observação contamos o número de
deslocamentos (quadrados atravessados) e utilizamos a mediana do
número de deslocamentos como a variável operacional para a taxa de
atividade. (M7)Após a observação o tamanho corpóreo foi obtido
medindo o comprimento da cabeça à cauda, com um paquímetro com
precisão de 0,01 mm.
Análises estatísticas
(M8)Fizemos as análises no programa R-Sampling, no qual
usamos um teste de permutação. (M9)Em todos os testes, tanto os de
premissa como o teste de hipótese, aleatorizamos uma das variáveis
5000 vezes. (M10)Essas milhares de repetições criam um cenário
nulo, que nos informa como seria o comportamento da estatística de
interesse se fosse gerada pelo acaso. (M11)Escolhemos o valor de p =
0,05 para avaliar a significância dos testes. (M12)Para testar a
premissa de que a disponibilidade de alimento influencia a atividade
dos indivíduos, escolhemos como estatística de interesse a diferença
média no valor de deslocamento entre os grupos experimentais
(alimentado e não-alimentado). (M13)Aleatorizamos os valores dos
deslocamentos entre as duas categorias do tratamento de
disponibilidade de alimento. (M14)Para testar a premissa de que
indivíduos maiores têm uma maior atividade, fizemos um modelo

linear do deslocamento observado no experimento em função do
comprimento do corpo. (M15)A estatística de interesse utilizada foi o
coeficiente de regressão e aleatorizamos os valores da coluna de
deslocamento. (M16)Para testar a nossa hipótese construímos dois
modelos lineares da atividade de forrageio em função do tamanho, um
para cada tratamento de disponibilidade de alimento. (M17)No Rsampling nossa estatística de interesse foi a diferença entre as
inclinações das retas nos dois modelos, variando ao acaso os valores
dos dados entre as duas categorias do tratamento de disponibilidade de
alimento.
RESULTADOS
(R1)Girinos que não obtiveram disponibilidade de
alimento tiveram um maior deslocamento durante o experimento (p =
0). (R2)Foi possível observar que indivíduos possuem maior
deslocamento em função comprimento corpóreo (p = 0,029), como
mostrado no modelo da Figura. 1 (reta pontilhada). (R3)Os modelos
deslocamento~comprimento tiveram comportamentos diferentes para
os dois tratamentos. (R4)Para os indivíduos alimentados a taxa de
deslocamento foi aproximadamente constante em relação ao tamanho.
(R5)Como no modelo dos indivíduos sem disponibilidade de alimento
a reta teve uma inclinação positiva a diferença entre essas retas
aumentou em função do tamanho do corpo, diferente da nossa previsão
(p = 0,961).

Figura 1. Os pontos no gráfico mostram o comportamento dos
girinos no experimento e os modelos construídos a partir deles. A
linha pontilhada é o modelo para toda a nuvem de pontos. Os dois
tratamentos estão representados da seguinte forma: indivíduos com
disponibilidade de alimento (linha contínua e círculos pretos) e
indivíduos sem disponibilidade de alimento (linha tracejada e
círculos vazado).
DISCUSSÃO
(D1)Nossa hipótese previa que indivíduos maiores, mesmo
em condições de alta disponibilidade de alimento, teriam uma
atividade de forrageio alta e pouco variável, quando comparados com
indivíduos pequenos. (D2)Nossos resultados indicaram, de forma
contrária, que independentemente do tamanho corpóreo, quando a
disponibilidade de alimento é alta os indivíduos irão diminuir sua
atividade de forrageio. (D3)Nossa hipótese foi refutada, mas é
interessante observar que nós testamos e confirmamos as premissas
que a sustentam. (D4)A menor disponibilidade de recursos alimentares
no meio leva a um aumento na atividade de locomoção e indivíduos
de tamanhos maiores têm uma maior atividade. (D5)Mesmo sendo
diferente do que esperávamos, o padrão encontrado em nosso estudo
nos ajuda a compreender previsões oriundas da teoria do
forrageamento ótimo.
(D6)Diversos estudos sobre predação indicam que
indivíduos de maior tamanho corpóreo possuem um menor número de
predadores (Anholt, 2000). (D7)Alguns desses trabalhos evocam que
os predadores evitam presas grandes, pois quanto maior a presa, maior
o custo de captura e manipulação (Davies et al. 2012). (D8)Outros
estudos demonstram que predadores podem ter uma característica
física, como o tamanho da boca, que limita o tamanho da presa que
será capturada. (D9)Sendo assim, imaginávamos que os indivíduos
grandes não teriam sua atividade profundamente afetada pelo risco de
predação e, mesmo estando num ambiente com alta disponibilidade de
recursos e bem alimentados, poderiam manter uma alta atividade.
(D10)Após interpretar nossos resultados, acreditamos que
subestimamos a força da predação na modulação do comportamento
de forrageio. (D11)A predação pode estar afetando até mesmo os
girinos grandes. (D12)A existência de um trade-off, como apontamos
anteriormente, ]implica em que a melhor estratégia de locomoção no
ambiente é aquela que consegue maximizar o ganho de recursos
alimentares, minimizando o risco de predação. (D13)Lima & Dill

(1989) discutiram que é extremamente vantajoso para o indivíduo
detectar pistas sobre o risco de predação e conseguir modular a sua
locomoção no meio a partir dessas pistas.
(D14)O padrão encontrado em nossos resultados pode ser
explicado pela existência de outros custos associados à atividade de
forrageio que não o risco de predação, como o indivíduo abdicar de
atividades alternativas (Brown, 1988) e o próprio custo energético da
locomoção. (D15)Assim, dependendo da quantidade de alimento
disponível, o benefício de buscar alimento pode ser tão baixo que não
seria suficiente para compensar esses outros custos, mesmo que
indivíduos maiores tenham menor custo associado ao risco de
predação. (D16)Adicionalmente, o benefício da busca de alimento
precisaria ser ainda maior caso exista qualquer risco de predação, por
menor que este seja. (D17)Dessa forma, se a disponibilidade de
alimento é tão alta que os benefícios de buscar mais alimento se
tornem muito pequenos, custos mínimos associados à energia gasta em
forragear e ao risco de predação devem ser suficientes para que um
indivíduo reduza sua atividade de forrageio a um patamar máximo,
independente de seu tamanho. (D18)O efeito da disponibilidade de
alimento sobre diferentes tamanho poderia ser medido de melhor
forma com uma maior variação da quantidade de alimento disponível.
(D19)De outra maneira, predadores alteram suas
preferências de presas quando a disponibilidade de alimento se altera
(Stephens & Krebs, 1986). (D20)Isso pode indicar que, com alta
disponibilidade de alimento, e indivíduos pequenos menos ativos
devido a seu maior risco de predação, os predadores passem a predar
indivíduos maiores, que por consequência também diminuiriam sua
atividade para evitar o risco de serem predados. (D21)Isso pode
indicar a existência de um ciclo em que o risco de predação varia de
acordo com a disponibilidade de alimento devido ao nível de atividade
das presas preferenciais.
(D22)Observamos que a relação de tamanho com a
atividade de forrageio varia com a disponibilidade de alimento: em
ambientes com mais alimento não há variação entre tamanhos.
(D23)Essa relação deve ser válida também ao longo do
desenvolvimento de um indivíduo. (D24)Sugerimos que novos
estudos testem essa hipótese e busquem explicações para ela.
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Influência da disponibilidade de alimento sobre a atividade de
forrageio em girinos de diferentes tamanhos
P1 – G14
Alunos 21, 27, 36, 39 – Versão intermediária
RESUMO: A teoria do forrageio ótimo propõe que os organismos
maximizam a obtenção de energia e reduzem os custos energéticos
relacionados a atividades como a alimentação. Neste trabalho testamos
experimentalmente a hipótese de que quanto maior o tamanho
corpóreo de um girino de R. ornatta, menor a influência da saciedade
alimentar em sua atividade de forrageio. Para isso, medimos o
deslocamento de girinos de diferentes tamanhos corporais submetidos
a dois tratamentos (saciado e não saciado). Os resultados encontrados,
diferente do esperado, foi que o efeito da saciedade sobre o
deslocamento não se alterou em relação ao tamanho corporal.
Concluímos que o aumento de tamanho do indivíduo não faz com que
seu nível de saciedade não influencie sua atividade de forrageio, mas
é possível que ocorra um padrão contrário.
PALAVRAS CHAVE: Forrageio ótimo, Rhinella ornata, risco de
predação, Demanda conflictante, Experimento.
.
INTRODUÇÃO

(I1)A Teoria do Forrageio Ótimo (TFO) propõe que
indivíduos conseguem maximizar benefícios e minimizar custos para
acumular o máximo de energia. (I2)Dessa forma, o retorno energético
deve ser maior que o investimento em energia no forrageio, gerando
um equilíbrio energético (Begon, 2007; Guimarães & Alves, 2010).
(I3)Outros custos entram nesse balanço, e essa relação custo-benefício
é evidenciada pelo trade-off entre a obtenção de alimento e o risco de
predação, mediada pela atividade de forrageio.
(I4)Em face do trade-off entre obtenção de alimento e risco
de predação, um aumento da atividade de forrageio resulta em maior
chance de encontrar alimento, mas também aumenta a chance de
encontro com um predador (Davies et al., 2012). (I5)Caso uma das
variáveis do trade-off entre obtenção de alimento e risco de predação
seja alterada, o indivíduo poderá ajustar seu comportamento. (I6)Isso
foi observado em um estudo experimental, que evidenciaram que as
taxas de deslocamento de girinos da espécie Rana catesbeiana foram
mais altas entre girinos que não foram alimento, concluindo que a
variação no comportamento esteve influenciada pela necessidade de
obter alimento, apesar da maior exposição ao risco de predação
(Anholt & Werner, 1995).
(I7)O tamanho dos indivíduos também deve influenciar a
atividade de forrageio. (I8)Os organismos requerem maior energia na
medida em que se desenvolvem, o que implica em maior demanda
energética. (I9)Consequentemente, precisam forragear mais para
encontrar recursos energéticos suficientes para satisfazer suas
necessidades nutricionais, o que aumenta também as chances de
encontrar predadores (Lima & Dill, 1990; Anholt & Werner, 1993;
Davies et al., 2012). (I10)Como exemplo, um predador que tem uma
preferência por uma presa de menor tamanho, exercerá uma pressão
seletiva sobre as presas que fará com que elas incrementem seu
tamanho corporal (Anholt & Werner, 1993; Werner & Anholt, 2012;
Sugawara et al., 2013).
(I11)Girinos de Rhinella ornata (Anura) são organismos
ideais para testar esse sistema. (I12)Os girinos vivem, durante o seu
desenvolvimento, em poças temporárias. (I13)Nesse ambiente seu
principal predador são as larvas de libélulas (Odonata), já que esses
girinos são impalatáveis para vertebrados (Costa & Namura, 2014).
(I14)Algumas características das larvas de libélula são extremamente
importantes para avaliarmos o risco de predação que elas exercem
sobre os girinos de diferentes tamanhos. (I15)As larvas de libélulas
capturam suas presas usando a estratégia de senta-espera.
(I16)Animais que apresentam essa estratégia não costumam apresentar
preferências alimentares por tamanho de presa, pois essa estratégia de
captura pode gerar longos períodos sem alimento (Johansson, 1991).
(I17)No entanto, como as larvas de libélulas são pequenas, existe uma
limitação do tamanho da presa que ela consegue capturar (Travis et
al., 1985). (I18)Nesse sistema predador-presa, podemos inferir que
girinos maiores estariam sob um menor risco de predação quando
comparados com girinos maiores.
(I19)Baseados na TFO, sabemos que os indivíduos são
selecionados pelo ajuste que fazem da sua atividade e, que esse ajuste
será feito em função da disponibilidade de alimento no meio e do risco
de predação a que estão expostos. (I20)Com isso, argumentamos que
indivíduos famintos devem ter maior atividade de forrageio, assim
como indivíduos maiores também devem ter maior atividade de
forrageio. (I21)Supondo que indivíduos com risco de predação muito
baixo não devem reduzir sua atividade, nosso objetivo foi testar a
hipótese de que quanto maior o tamanho corpóreo de um girino de R.
ornata, menor a influência da saciedade alimentar em sua atividade de
forrageio.
MATERIAIS & METÓDOS
Coleta de dados
(M1)Realizamos um experimento com girinos do sapo
Rhinella ornata (Anura, Bufonidae), coletados em duas poças
temporárias no bairro do Guaraú, município de Peruíbe, São Paulo.
(M2)Separamos os girinos em dois grupos de 36 indivíduos, que foram
submetidos a diferentes tratamentos: o grupo saciado teve acesso a
alimento (ração para peixes) durante as 12 horas anteriores ao
experimento, enquanto o não foi alimentado nesse mesmo período.
(M3)Ao selecionar os girinos, buscamos que a variação de tamanho
dos indivíduos fosse similar nos dois tratamentos, e evitamos
indivíduos em fase avançada de desenvolvimento, pois a metamorfose
gera muitas mudanças comportamentais e metabólicas que poderiam
geram ruídos no experimento.
(M4)Para medir a atividade dos girinos, colocamos cada
indivíduo em uma bandeja com 42 quadrados de 5 x 5cm desenhados
no fundo. (M5)Após deixar o girino se aclimatar por 2 minutos,
realizamos cinco observações com duração de um minuto, com
intervalos de trinta segundo entre elas. (M6)Durante a observação,

contamos o número de mudanças de quadrantes como o deslocamento
e utilizamos a mediana do número de deslocamentos como a variável
operacional para a taxa de atividade. (M7)Em seguida, obtivemos o
tamanho corpóreo medindo o comprimento da cabeça à cauda, com
um paquímetro com precisão de 0,01 mm.
Análises estatísticas
(M8)Fizemos as análises no programa R-Sampling.
(M9)Testamos as hipóteses condicionais de que (1) indivíduos com
fome se deslocam mais e que (2) indivíduos maiores se deslocam mais,
para então testar a hipótese de que (3) indivíduos maiores tem menor
influência da saciedade sobre o deslocamento. (M10)Para cada
hipótese foi realizado um teste de significância com 5000
permutações, a fim de verificar a probabilidade do resultado obtido ter
sido gerado ao acaso.
(M11)Para a primeira hipótese, testamos a diferença das
médias de deslocamento entre os dois tratamentos, aleatorizando as
medidas de deslocamento com repetição. (M12)Para a segunda,
testamos o coeficiente de regressão linear do deslocamento em relação
ao comprimento corporal, também aleatorizando as medidas de
deslocamento, mas sem repetição. (M13)Por fim, se as duas hipóteses
condicionais fossem corroboradas, testaríamos nossa hipótese central.
(M14)Fizemos o teste da hipótese central com uma ANCOVA,
aleatorizando os tratamentos, avaliando a diferença do coeficiente de
regressão linear do deslocamento em relação ao comprimento
corporal, entre tratamentos.
RESULTADOS
(R1)Os girinos utilizados no experimento variaram de
11,42 mm a 25,84 mm (média = 16,81 mm) e as medianas de seu
deslocamento esteve entre 0 e 39 quadrantes (média = 8,96). (R2)O
tamanho médio dos girinos nos tratamentos de saciedade e não
saciedade foi de 17,04 mm e 16,58 mm, respectivamente.
(R3)Primeiramente testamos as previsões oriundas de
nossas hipóteses condicionais. (R4)Girinos com fome se deslocaram
em média 9,9 quadrantes mais (mais de 3 vezes mais ou 345% mais)
que girinos saciados (p < 0,001; Figura 1). (R5)Também observamos
que indivíduos maiores se deslocam mais que indivíduos menores
(coef = 0,529; p = 0,029; Figura 2).

Figura 1. Relação entre os tratamentos de saciedade e o deslocamento.
São apresentados a média, os quartis intermediários, o desvio-padrão
e os valores extremos para cada tratamento.

Figura 2. Relação entre comprimento do corpo de girinos e seu
deslocamento. A reta representa o resultado da regressão linear para o
conjunto total de indivíduos.
(R6)Com nossas hipóteses condicionais corroboradas,
testamos nossa previsão de que indivíduos maiores deveriam ter
menor influência da saciedade sobre o deslocamento. (R7)Entretanto,
diferente do esperado, o efeito da saciedade sobre o deslocamento não
se alterou ao longo do gradiente de tamanhos (p = 0,961; Figura 3).

Figura 3. Relação entre comprimento do corpo de girinos e seu
deslocamento sob tratamentos de saciedade e não saciedade. Os dois
tratamentos estão representados da seguinte forma: indivíduos
saciados (linha contínua e círculos pretos) e indivíduos não saciados
(linha tracejada e círculos vazados).
DISCUSSÃO
(D1)Podemos afirmar, a partir do nosso estudo, que um
maior tamanho corpóreo e uma menor disponibilidade de recursos está
relacionado com uma maior taxa de atividade. (D2)Por outro lado,
nossa hipótese central não foi corroborada, pois encontramos que a
variação do tamanho corpóreo não influenciou a taxa atividade na
condição de maior disponibilidade de recursos. (D3)Durante o
experimento notamos que os girinos maiores que receberam alimento
foram morrendo, e imaginamos que isso poderia ser um artefato em
nosso experimento. (D4)Portanto, realizamos um novo teste de
significância, retirando o quartil superior da amostra (excluindo os
indivíduos maiores) para tentar observar um possível padrão, mas não
foi significativo (p=0,82).
(D5)Quando os girinos estão em seu ambiente natural eles
se alimentam por meio de filtração do material orgânico suspenso na
água e também por raspagem do substrato, no caso daqueles que
possuem dentículos. (D6)Quando comparamos a dieta natural com a
aplicada no tratamento, vimos que usamos uma ração altamente
proteica e em altíssima quantidade. (D7)Observamos que os
indivíduos grandes mortos estavam com o abdômen muito distendido,
e acreditamos que uma explicação plausível para essa alta taxa de
mortalidade dos indivíduos deve-se à um choque proteico (Pough et
al., 2006; Wells, 2007). (D8)Acreditamos que o resultado encontrado
pode ser justificado por uma taxa metabólica mais alta do que a
habitual e, por isso, a atividade de locomoção foi comprometida.
(D9)Sabemos que a digestão é um processo metabólico que envolve
custos, e que é levada em consideração quando estuda-se TFO (Davies
et al., 2012). (D10)Portanto, acreditamos que os indivíduos que foram
alimentados, independentemente do tamanho, podem ter diminuído
sua atividade de locomoção pois estavam lidando com o custo da
digestão
(D11)Experimentos envolvendo predação entre Odonatas e
girinos mostraram que, mesmo sem o risco de predação, na ausência
de libélulas, as larvas de sapos mais desenvolvidas tiveram alguns de
comportamentos mediadas se forma semelhante à presença de
libélulas (Peacor & Werner, 2000). (D12)Portanto, mesmo se o risco
de predação for maior para indivíduos menores, a percepção do risco
de predação pode ser igual ao longo do desenvolvimento das larvas.
(D13)Talvez, para compreender melhor como o trade-off discutido se
aplica a esse sistema, deveríamos pensar não apenas no risco de
predação por si, e sim em como o animal percebe esse risco. (D14)Para
ter melhor clareza sobre os comportamentos exibidos, os estudos
devem investigar o risco de predação sob a perspectiva da percepção
do animal.
(D15)Concluímos que o aumento de tamanho do indivíduo
não faz com que seu nível de saciedade não influencie sua atividade
de forrageio, mas é possível que ocorra o contrário. (D16)Sugerimos
então testar se, quando saciados, indivíduos maiores diminuem sua
atividade de forrageio mais do que indivíduos menores fazem.
(D17)Além disso, outros custos associados ao forrageio podem se
sobrepor ao risco de predação, reduzindo a intensidade do trade-off
entre aquisição de alimento e risco de predação.
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Forrageio ótimo em girinos com diferentes condições de risco de
predação
P1 – G14
Alunos 21, 27, 36, 39 – Versão final
RESUMO: A teoria do forrageio ótimo propõe que os organismos
maximizam a obtenção de energia e reduzem os custos energéticos
relacionados a atividades como a alimentação. Nosso objetivo foi
compreender como a disponibilidade de recursos modula a influencia
do risco de predação sobre a atividade de forrageio em girinos de R.
ornatta. Para isso, medimos o deslocamento dos girinos de diferentes
tamanhos corporais submetidos a dois tratamentos (saciado e não
saciado). Nós encontramos que, a disponibilidade de alimento e o risco
de predação influenciaram a atividade de forrageio.
PALAVRAS CHAVE: experimento, forrageio ótimo, Rhinella
ornata, risco de predação, demanda conflitante
INTRODUÇÃO
(I1)Na natureza são encontradas diversas estratégias de
forrageio, uma delas é a busca ativa do alimento, na qual os indivíduos
que se locomovem mais têm maior chance de encontrar manchas de
alimentos (Davies et al., 2012). (I2)No entanto, locomover-se no
ambiente traz alguns riscos, como a exposição a predadores, doenças
ou riscos abióticos (Guimarães & Alves, 2010). (I3)O ganho final do
forrageio é a diferença entre os benefícios de se obter energia e os
custos com a busca, manipulação e digestão (Begon et al., 2007).
(I4)A Teoria do Forrageamento Ótimo (TFO) prediz que os indivíduos
que apresentem esse ganho final máximo serão selecionados (Davies
et al., 2012).
(I5)Os organismos modulam seus comportamentos
também em função de evitar predadores e da necessidade de obter
recursos, gerando uma demanda conflitante que varia
diferencialmente, na mesma população e em indivíduos com
diferentes etapas de desenvolvimento (Begon et al., 2007; Guimarães
& Alves, 2010). (I6)Por conseguinte, esta pressão pela seletividade na
obtenção dos recursos, leva a que as taxas de atividade no forrageio
dos organismos variem segundo a disponibilidade de alimento e o
risco de predação ao qual estão expostos (Davies et al., 2012).
(I7)Girinos de Rhinella ornata (Anura) são organismos
ideais para testar previsões sobre a teoria do forrageamento ótimo sob
risco de predação. (I8)Os girinos vivem, durante o seu
desenvolvimento, em poças temporárias. (I9)Já que esses girinos são

impalatáveis para vertebrados, seu principal predador são as larvas de
libélulas (Odonata), (Costa & Namura, 2014). (I10)Algumas
características das larvas de libélula são extremamente importantes
para avaliarmos o risco de predação que elas exercem sobre os girinos
de diferentes tamanhos. (I11)As larvas de libélulas capturam suas
presas usando a estratégia de senta-espera. (I12)Animais que
apresentam essa estratégia não costumam apresentar preferências
alimentares por tamanho de presa, pois essa estratégia de captura pode
gerar longos períodos sem alimento (Johansson, 1991). (I13)No
entanto, como as larvas de libélulas são pequenas, existe uma
limitação do tamanho da presa que ela consegue capturar (Travis et
al., 1985). (I14)Nesse sistema predador-presa, podemos inferir que
girinos maiores estariam sob um menor risco de predação quando
comparados com girinos maiores.
(I15)Objetivo do nosso trabalho é compreender como a
disponibilidade de recursos modula a influência que o risco de
predação tem sobre a atividade de forrageio em girinos de R. ornatta.
(I16)Dado que, se houver baixa disponibilidade de recursos os
indivíduos devem se locomover mais a procura de alimento. (I17)E
que, os indivíduos sob menor risco de predação devem se locomover
com um menor custo associado. (I18)Sendo assim, nossa hipótese é
que, em condições ambientais de alta e baixa disponibilidade de
recursos, indivíduos que estão sob maior risco de predação irão se
locomover de forma mais variável quando comparados à indivíduos
sob menor risco de predação.
MATERIAIS & METÓDOS
Coleta de dados
(M1)Realizamos um experimento com girinos de Rhinella
ornata (Anura, Bufonidae), coletados em duas poças temporárias no
bairro do Guaraú, município de Peruíbe, São Paulo. (M2)Separamos
os girinos em dois grupos de 27 indivíduos, que foram submetidos a
dois tratamentos: o grupo saciado teve acesso a alimento (ração para
peixes) durante as 12 horas anteriores ao experimento, enquanto o
outro grupo não foi alimentado nesse mesmo período. (M3)O nível de
saciedade do indivíduo simula a disponibilidade de alimento no
ambiente, uma vez que é mais fácil encontrar alimento em um
ambiente com maior disponibilidade. (M4)Ao selecionar os girinos,
fizemos com que a variação de tamanho dos indivíduos fosse similar
nos dois tratamentos, e evitamos indivíduos em fase avançada de
desenvolvimento, pois a metamorfose gera muitas mudanças
comportamentais e metabólicas que poderiam trazer ruídos ao
experimento. (M5)Considerando que, em girinos de R. ornata,
indivíduos de menor tamanho devem ter estar sob um maior risco de
predação quando comparados com indivíduos de maior tamanho,
utilizamos o tamanho corpóreo para medir o risco de predação.
(M6)Para medir a atividade dos girinos, colocamos cada
indivíduo em uma bandeja com 42 quadrados de 5 x 5 cm desenhados
no fundo. (M7)Após deixar o girino se aclimatar por 2 minutos,
realizamos cinco observações com duração de um minuto, com
intervalos de trinta segundo entre elas. (M8)Durante a observação,
contamos o deslocamento do girino como o número de quadrantes
atravessados. (M9)Como medimos o deslocamento de um indivíduo
cinco vezes, decidimos utilizar o valor da mediana como a variável
operacional para a taxa de atividade. (M10)Obtivemos o tamanho
corpóreo medindo o comprimento da cabeça à cauda, com um
paquímetro com precisão de 0,01 mm.
Análises estatísticas
(M11)Fizemos as análises no programa R-Sampling.
(M12)Primeiramente, testamos nossa premissa de que (1) indivíduos
não saciados se deslocam mais que indivíduos saciados, testando se a
diferença das médias de deslocamento entre os dois tratamentos era
maior que zero, aleatorizando as medidas de deslocamento com 5000
permutações. (M13)A seguir, testamos nossa segunda premissa, de
que (2) indivíduos maiores se deslocam mais que indivíduos menores,
testando se o coeficiente de regressão linear do deslocamento em
relação ao comprimento corporal era maior que zero, também
aleatorizando as medidas de deslocamento com 5000 permutações.
(M14)Vimos que girinos não saciados se deslocaram em média 7,7
quadrantes mais (cerca de 2,5 vezes mais) que girinos saciados (p <
0,001; Figura 1). (M15)Também observamos que indivíduos maiores
se deslocam mais que indivíduos menores (coef = 1,012; p < 0,01;
Figura 2). (M16)Por fim, testamos nossa hipótese, verificando se os
coeficientes de regressão linear do deslocamento em relação ao
comprimento corporal diferiam entre os tratamentos de saciedade e
não saciedade, aleatorizando os tratamentos com 5000 permutações.

Figura 1. Relação entre os tratamentos de saciedade e as taxas de
deslocamento (quadrantes x minuto) de girinos de R. ornata. As caixas
são os quartis intermediários, a linha central preta representa a
mediana, as linhas tracejadas são o desvio-padrão para cada tratamento
e os círculos são os valores extremos.

Figura 2. Relação entre comprimento do corpo de girinos de R. ornata
e seu deslocamento. A reta da regressão linear representa a tendência
da relação para o conjunto total de indivíduos.
RESULTADOS
(R1)Os girinos utilizados no experimento variaram de
11,42 mm a 25,84 mm (média = 16,81 ± 2,48 mm) e as medianas do
seu deslocamento variou de 0 a 39 quadrantes (média = 8,96 ± 7,06).
(R2)O tamanho médio dos girinos nos tratamentos de saciedade e não
saciedade foi de 17,04 ± 2,54 mm e 16,58 ± 2,38 mm, respectivamente.
(R3)Testamos nossa previsão de que a saciedade modularia
o efeito do tamanho do indivíduo sobre o deslocamento.
(R4)Entretanto, diferente do esperado, não houve um efeito regulador
da saciedade sobre a relação entre tamanho do indivíduo e
deslocamento (p = 0,831; Figura 3).

Figura 3. Relação entre comprimento do corpo de girinos de R. ornata
e seu deslocamento para os dois tratamentos de saciedade e não
saciedade. A linha contínua representa a regressão linear para
indivíduos não saciados e a linha tracejada representa a regressão
linear para indivíduos saciados.
DISCUSSÃO
(D1)Nós encontramos que, a disponibilidade de alimento e
o risco de predação influenciaram a atividade de forrageio.
(D2)Entretanto, nós esperávamos que indivíduos sob um menor risco
de predação, quando comparados com indivíduos sob maior risco de
predação, iriam ter atividade de forrageio semelhante em alta e baixa
disponibilidade do recurso. (D3)Refutamos nossa hipótese, pois não
encontramos evidências de que a disponibilidade de alimento modula
a relação entre risco de predação e atividade de forrageio.
(D4)Como argumentamos anteriormente sabemos que as
necessidades de girinos, que são indivíduos imaturos, giram em torno
apenas de alimentar-se para crescer e se desenvolver (Anholt &
Werner,1995). (D5)Em nosso trabalho, quando observamos os
indivíduos com menor risco de predação, vemos que até mesmo esses

organismos tinham uma menor
atividade quando saciados.
(D6)Temos evidência para concluir que o risco de predação, mesmo
que pequeno, não pode ser desconsiderado no nosso sistema (Lima &
Dill, 1990).
(D7)Nosso trabalho investigou como uma condição
ambiental, a disponibilidade de recursos, modula a demanda
conflitante entre atividade de forrageio e risco de predação. (D8)Não
encontramos modulação, mas estudos como esse são importantes para
entender as implicações de atributos ecológicos na resolução das
demandas conflitantes em um dado sistema.
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A escolha do sítio de oviposição por fêmeas galhadoras é
modulada pelo estresse térmico em folhas de uma planta de
manguezal
P1 – G15
Alunos 22, 23, 26, 33 – Versão inicial
RESUMO: Espécies de insetos galhadores apresentam investimento
parental selecionando sítios de oviposição mais adequados ao
desenvolvimento de sua prole. As folhas nas quais ocorre a oviposição
apresentam uma distribuição heterogênea na disponibilidade de
recursos e estresse térmico, o qual também é diferente entre a copa e
o sub-bosque. Neste trabalho, avaliamos como o estresse térmico
influencia na escolha do sítio de oviposição por insetos galhadores.
Para isso, amostramos indivíduos (N = 14) de Avicennia schaueriana
e medimos as distâncias da localização das galhas em suas folhas em
relação à nervura central. Com exceção de um indivíduo, todos
apresentaram distância relativa média entre galha e nervura central
maior no estrato superior comparado ao inferior. Corroboramos nossa
hipótese de que sob maior estresse térmico, as fêmeas de galhadores
preferem ovipositar próximo da borda da folha. Assim, mostramos a
capacidade da fêmea de modular seu comportamento de seleção dos
sítios de oviposição.
PALAVRAS-CHAVE: Avicennia schauleriana, investimento
parental, heterogeneidade de recursos e térmica na folha

INTRODUÇÃO
(I1)Investimento parental pode ser entendido como comportamentos
exibidos pelos animais que melhoram o sucesso de sobrevivência de
seus descendentes, apesar do custo da habilidade de se investir na
progênie (Trivers, 1972). (I2)Algums exemplos de investimento
parental são: cuidado dos ovos, construção de ninhos e escolha do sítio
apropriado para a ovoposição (para mais, veja Clutton-Brock, 1991).
(I3)A escolha de um bom sítio para a oviposição é de suma
importância para os descendentes, já que esse local pode lhes prover
abrigo e proteção, além de codições térmicas, hídricas e nutricionais
que permitem o desenvolvimento larval adequado. (Huey, 1991;
Martin, 2001)
(I4)O caso dos insetos galhadores de plantas oferece um
dos melhores exemplos da importância da escolha do sítio de
oviposição por parte da fêmea. (I5)Os galhadores ovipõem nas plantas
e induzem um crescimento dos tecidos vegetais para que cubram os
ovos, formando estruturas chamadas de galhas. (I6)As galhas provêm
tecidos que, além de proteger as larvas de dessecação e de predadores,
servem de alimento, e, às vezes, são mais nutricionais e apresentam
menos defesas do que os tecidos normais da planta (Stone &
Schörongge, 2003). (I7)Contudo, a formação de galhas para o
desenvolvimento das larvas acontece em partes específicas da planta e
devem existir locais próximos do ótimo. (I8)A procura por sítios pode
ter custos na sobrevivência da fêmea (Rosenheim et al., 2008); por
exemplo, as fêmeas de um inseto galhador de mangue colocam os ovos
próximo à nervura central das folhas, onde há mais nutrientes para a
larva e a temperatura foliar é maior (Figueiredo et al. 2015).
(I9)Variação na estrutura da vegetação pode levar a
diferenças em fatores microclimáticos, os quais podem afetar a escolha
do sítio de ovoposição por insetos galhadores. (I10)As galhas
fornecem pouca proteção para a variação térmica (Baust et al., 1979;
Layne, 1991). (I11)Os insetos galhadores, em geral, suportam uma
amplitude térmica limitada (Chapman, 1998) e, por isso, procurar um
local onde a variação térmica é coerente com as necessidades das
larvas pode ser um fator importante na seleção de sítio de ovoposição.
(I12)A temperatura foliar pode ser um problema para os insetos
galhadores de folhas, uma vez que a temperatura pode variar dentro de
cada folha, pois o centro da folha é mais quente do que suas bordas
(Bernays & Chapman, 1994). (I13)Adicionalmente, folhas da copa são
potencialmente mais quentes do que as folhas do sub-bosque, pois a
parte superior pode receber até 90% da radiação incidente (Pugnaire
& Valadares, 2007).
(I14)Assim, pretendemos responder como o estresse
térmico influencia a escolha do sítio de oviposição por insetos
galhadores. (I15)Temos como hipótese que o ovo será posicionado
mais distante da nervura central, quando o estresse térmico for maior,
pois a fêmea galhadora procura um sítio adequado para oviposição.
(I16)Com isso, esperamos que no estrato superior da vegetação, a
distância relativa da galha à nervura central seja maior.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
(M1)A área de estudo englobou uma porção do manguezal da praia do
Guaraú (24°37’S - 47°02’O ) localizada dentro da Área de Proteção
Ambiental Cananéia-Iguápe-Peruíbe (APA-CIP), no litoral sul do
estado de São Paulo. (M2)Como planta hospedeira utilizamos a
Avicennia schaueriana (Acanthaceae), conhecida como mangue-preto
(Lorenzi, 2009) cujas folhas frequentemente são atacadas por insetos
galhadores da família Cecydomyiidae (Diptera) (Maia et al., 2008).
Coleta de dados
(M3)A amostragem foi realizada ao longo de dois transectos, um de
cada lado do rio Guaraú. (M4)Do lado mais afastado da praia o
comprimento do transecto foi de 20m, e como os indivíduos de A.
schaueriana eram mais frequentes, delimitamos uma região de 4m
para cada lado do transecto. (M5)Do outro lado do rio (i.e., mais
próximo da praia), o transecto teve 30m e a região adjacente usada foi
de 15m, para que pudéssemos amostrar um número adequado de
árvores cuja parte alta da copa não estivesse sombreada por outras
árvores. (M6)Para cada árvore foram coletadas até 10 folhas com
galhas dos estratos inferior e superior. (M7)Supomos que o estresse
térmico é maior no estrato superior e menor no inferior, por diferença
decorrente da radiação solar. (M8)Amostramos a partir do ramo mais
basal e interno das árvores, uma vez que estes seriam os mais
sombreados. (M9)Para o estrato superior, devido à grande largura da
copa, sorteamos uma área da copa dentro da qual os ramos mais
próximos foram amostrados. (M10)Para esse sorteio esticamos uma
trena referente à largura da copa na porção superior e sorteamos um
ponto ao longo dessa medida.

(M11)Como a distância entre a nervura central e a borda
das folhas diminui tanto no sentido basal, como no sentido apical da
folha, para maximizar essa distância cada folha foi marcada com
quatro quadrantes tomando como base a divisão equivalente da
nervura central e traçando linhas transversais a ela. (M12)Folhas que
só continham galhas nos quadrantes um e quatro (i.e., mais basal e
apical) foram excluídas. (M13)Apenas as galhas contidas nos
quadrantes mais centrais, ou seja, quadrantes dois e três, foram
incluídas. (M14)Como a folha de A. schaueriana é simétrica, cada
lado do limbo apresenta o mesmo gradiente de temperatura e
disponibilidade de recursos, por isso os lados foram consideradas
como unidades independentes. (M15)Como pode existir um fator de
interferência negativa de uma galha em outra quando em densidades
altas, optamos por excluir as unidades com mais de três galhas ou
aglomerados (i.e., galhas que estivessem em contato, mas que
provavelmente representam a escolha de uma mesma fêmea quanto ao
local de ovoposição). (M16)Dentro das unidades selecionadas os
aglomerados foram desconsiderados e nos casos onde havia mais de
uma galha foi realizado um sorteio para a determinação de qual delas
seria contabilizada.
Análise de dados
(M17)Para cada galha selecionada medimos sua distância até a
nervura central e a distância da nervura central até a borda da folha,
passando por cima do centro da galha. (M18)Calculamos então a
distância relativa da galha à nervura central como a razão entre a
distância da nervura central até a galha e até a borda da folha.
(M19)Posteriormente calculamos a média desses valores para cada
estrato em cada árvore amostrada. (M20)O valor médio da distância
relativa da galha à nervura central indica qual é a escolha da fêmea em
relação ao melhor local para ovoposição. (M21)Em seguida,
calculamos a diferença entre essas médias par a par (i.e., média do
indivíduo para o estrato superior e para o inferior) e como estatística
de interesse utilizamos a média dessas diferenças.
RESULTADOS
(R1)Foram coletadas folhas de 14 indivíduos de Avicennia
schaueriana e analisadas 60 galhas do estrato superior e 74 do estrato
inferior. (R2)Os valores mínimos da média da distância relativa entre
a galha e a nervura central foram de 0,16 e 0,06 nos estratos superior
e inferior, respectivamente e os valores máximos de 0,77 e 0.63
(Figura 1). (R3)Exceto para uma das árvores, todas as médias da
distância relativa foram maiores no estrato superior se comparado ao
inferior e a média das diferenças calculada par a par foi de 0,156 (p <
10-4), ou seja, no estrato superior as galhas estão em média 16% mais
perto da borda da folha se comparadas ao estrato inferior.
Distância relativa média entre galha e NC
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Figura 1. Distâncias relativas média entre a nervura central (NC) e a
galha em dois estratos de vegetação (N = 14). As linhas conectam os
valores encontrados para cada indivíduo nos dois estratos.
DISCUSSÃO
(D1)Propusemos responder como o estresse térmico influencia a
escolha do sítio de oviposição por insetos galhadores. (D2)Nossos
resultados corroboram nossa hipótese, de que o ovo será posicionado
mais distante da nervura central quando o estresse térmico for maior.
(D3)De maneira geral, o que encontramos é condizente com a teoria,
que diz que as fêmeas galhadores escolhem sítios mais adequados para
oviposição (Whitham, 1980).
(D4)Os resultados sugerem que existe um trade-off na
seleção do local de oviposição entre a disponibilidade de recursos e a
temperatura foliar, características que são distribuídas de maneira
heterogênea na folha (Whitham, 1980; Bernays & Chapman, 1994).
(D5)Quanto mais distante da nervura central, menor será a
disponibilidade de recursos. (D6)Por outro lado, quanto mais próximo
da nervura central, maior será a temperatura foliar. (D7)Como os

insetos toleram uma amplitude pequena amplitude térmica (Chapman,
1998), temperaturas mais altas configuram um estresse térmico maior.
(D8)Quando num cenário de maior estresse térmico, a fêmea escolhe
ovipor mais próximo da borda, pois o equilíbrio entre disponibilidade
de recursos e temperatura foliar é deslocado.
(D9)Outra possível explicação é que as folhas das copas, por
estarem mais expostas à radiação solar, fornecem mais recursos aos
insetos galhadores, de modo que haja recursos suficientes mesmo
distante da nervura central. (D10)Neste caso, as fêmeas escolheriam
ovipositar mais próximo da borda da folha, onde a temperatura é
menor e a disponibilidade de recursos é semelhante à região central
das folhas dos estratos mais baixos. (D11)No entanto, essa
possibilidade parece, em nosso cenário (de comparação entre estrato
superior e inferior), pouco plausível, uma vez que (i) estudos
anteriores mostraram que a assimilação de carbono pelas folhas de
espécies arbóreas de mangue varia quadraticamente com a temperatura
foliar (i.e., até aproximadamente 30oC a assimilação cresce, mas com
temperaturas foliares maior que isso a assimilação começa a
decrescer) e (ii) como a temperatura foliar em espécies de mangue
varia de 20oC a 40oC e as folhas da copa são as que mais recebem
radiação solar, é provável que essas, em um dia quente, estejam num
ponto sub-ótimo de produção fotossintética (Ball et al., 1988; Pugnaire
& Valadares, 2007).
(D12)Em qualquer um dos cenários propostos, nossos
resultados mostram que, de fato, as fêmeas de galhadores avaliam as
condições e ajustam seu sítio de oviposição a depender das condições
de estresse térmico foliar. (D13)Nesse trabalho, relacionamos a
heterogeneidade de temperatura da folha com o comportamento de
seleção de sítio de oviposição, o que foi pouco estudado (Bernays &
Chapman, 1994). (D14)Estudos futuros podem utilizar o mesmo
sistema para investigar se os recursos para galhadores variam na
superfície foliar entre a copa e o sub-bosque.
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Exposição solar altera a escolha de sítio de oviposição por
galhadores
P1 – G15
Alunos 22, 23, 26, 33 – Versão intermediária

MATERIAL E MÉTODOS

RESUMO: Insetos galhadores de folhas apresentam investimento
parental, selecionando sítios de oviposição mais adequados ao
desenvolvimento de sua prole. O estrato externo da árvore está sujeito
a uma maior exposição solar e, nas folhas, a disponibilidade de
recursos e a temperatura diminuem da nervura central até a borda.
Como larvas de galhadores são sensíveis a altas temperaturas, há um
trade-off do local mais adequado ao seu desenvolvimento. Avaliamos
se, nas folhas com maior exposição solar, as galhas se posicionam
mais próximas da borda foliar. Medimos as distâncias da nervura
central até a galha (dG) e até a borda (dB), para calcular a distância
relativa (dG:dB), em folhas de Avicennia schaueriana. No estrato
externo as galhas estavam mais distantes da nervura central, onde a
temperatura é menor, corroborando nossa hipótese. Os galhadores,
portanto, respondem a mudanças das condições de exposição solar, um
fator importante na escolha pelos sítios de oviposição.
PALAVRAS-CHAVE: Cecydomiidae,
mangue-preto, microhabitat foliar

investimento

(I16)Assim, pretendemos responder como a exposição
solar influencia a escolha do sítio de oviposição por insetos
galhadores. (I17)Nós testamos a hipótese de que em folhas mais
expostas ao sol, insetos galhadores colocarão, preferencialmente, seus
ovos mais distantes da nervura central. (I18)Com isso, esperamos que
no estrato externo da vegetação, a distância relativa da galha à nervura
central seja maior.

parental,

INTRODUÇÃO
(I1)Investimento parental é qualquer comportamento em que os pais
aumentam a chance de sobrevivência da prole, mas que implica em
um custo na possibilidade dos pais de investir em proles futuras
(Trivers, 1972). (I2)A escolha do sítio apropriado para a oviposição é
um exemplo de investimento parental (Clutton-Brock, 1991), já que a
seleção do local pela fêmea pode prover vantagens para o
desenvolvimento adequado das crias (e.g., abrigo, proteção contra
predadores, codições térmicas, hídricas e nutricionais) (Huey, 1991;
Martin, 2001). (I3)Contudo, esse comportamento gera um custo para
as fêmeas, pois, por exemplo, essas ficam mais sujeitas à predação
(Rosenheim et. al. 2008) ou à uma restricão temporal para oviposicão.
(I4)A restrição ocorre porque a seleção de um local apropriado deve
ser feita dentro de um período reprodutivo restrito e existe a
possibilidade da fêmea não conseguir ovipôr todos os ovos produzidos
(Lotka 1925, Nicholson & Bailey, 1935).
(I5)O caso dos insetos galhadores de folhas oferece um
bom exemplo dos custos da escolha do sítio de oviposição para a prole,
uma vez que, mesmo possuindo um tempo reprodutivo curto (Resh &
Cardé, 2003), as fêmeas procuram por sítios específicos em folhas para
ovipôr (Figueiredo et al. 2015). (I6)Podem existir diferenças na
disponibilidade de recursos entre os possíveis sítios, sendo a
disponibilidade maior quanto mais próximo da nervura central
(Whitham, 1980; Bernays & Chapman, 1994), o que resulta em
diferenças no sucesso da prole (Craig et. al., 1989). (I7)Após a eclosão
do ovo, as larvas induzem tecidos na folha, chamados de galhas, que
provêm alimento e proteção contra a dessecação e predadores (Stone
& Schörongge, 2003). (I8)Como as larvas ficam restritos ao mesmo
local durante o desenvolvimento, essas dependem do que lhes é
fornecido pela planta e as galhas são um registro da escolha do sítio de
oviposição pelas fêmeas.
(I9)Figuereido et al. (2015) encontraram que as fêmeas de
um inseto galhador de mangue colocam os ovos próximo à nervura
central das folhas, onde há mais nutrientes para a larva. (I10)Contudo,
não levantaram a possibilidade de haver diferenças na temperatura
foliar a depender da região da folha. (I11)As galhas fornecem pouca
proteção para a variação térmica (Baust et al., 1979; Layne, 1991) e os
insetos galhadores, em geral, suportam uma amplitude térmica
limitada (Chapman, 1998). (I12)Na folha a temperatura é maior no
centro do que nas bordas (Bernays & Chapman, 1994). (I13)Por outro
lado, deve existir, também, diferença entre a temperatura foliar da
parte exposta da copa de árvores e a parte interna e menos exposta, já
que a face externa recebe até 90% da radiação solar incidente
(Pugnaire & Valadares, 2007). (I14)Então, a temperatura foliar pode
ser um dos fatores avaliados por insetos galhadores de folha, pois esses
devem procurar um local onde a temperatura foliar é adequada para o
desenvolvimento larval. (I15)Dentro desse contexto, os insetos
galhadores estariam sujeitos a um trade-off e devem avaliar o local
para a oviposição em relação à disponibilidade de recursos e à
temperatura foliar.

Área e sistema de estudo
(M1)Realizamos o estudo em uma porção do manguezal da praia do
Guaraú (-24°22.396', -047°01.150') localizada dentro da Área de
Proteção Ambiental Cananéia-Iguape-Peruíbe (APA-CIP), no litoral
sul do estado de São Paulo, em Julho de 2016. (M2)Como planta
modelo utilizamos uma espécie típica de manguezais sul-americanos,
a Avicennia schaueriana (Acanthaceae), também conhecida como
mangue-preto (Lorenzi, 2009). (M3)A. schaueriana pode alcançar de
3 a 6m de altura (Lorenzi, 2009) e, frequentemente, suas folhas são
atacadas por insetos galhadores da família Cecydomyiidae (Diptera)
(Maia et al., 2008).
Coleta de dados
(M4)Consideramos como estrato externo, a porção mais elevada no
gradiente vertical da copa, enquanto estrato interno é a porção mais
baixa e interna da copa. (M5)Supomos que a exposição ao sol é maior
no estrato externo e menor no interno, porque as folhas do estrato
interno são protegidas pelas folhas acima delas (Pugnaire & Valadares,
2007). (M6)Coletamos até 10 folhas por árvore dos estratos interno e
externo. (M7)Para o estrato externo, aleatorizamos uma área da copa
que não estivesse sombreada por outras árvores, de onde amostramos
as folhas galhadas. (M8)Já para o estrato interno, coletamos as folhas
com galhas mais basais e internas, pois seriam as mais protegidas da
exposição solar.
(M9)A amostragem foi realizada ao longo de duas região à
margem do rio Guaraú (Figura 1). (M10)As diferenças nas larguras
das regiões para cada lado do rio foi necessária para que pudéssemos
amostrar um número adequado de árvores cujas copas não estivessem
sombreadas por outras árvores.

Figure 2. Esquema da população de árvores de A. schaueriana
amostradas.
(M11)Selecionamos as galhas levando em conta a
proximidade da nervura central e das bordas. (M12)As folhas de A.
schaueriana são oblongas e as partes apical e basal são próximas da
nervura central ao mesmo tempo em que são próximas das bordas.
(M13)Delimitamos apenas uma região central correspondente a 50%
do comprimento da folha porque, assim, controlamos para um possível
efeito de distância entre a borda da folha e da nervura (Figura 2).
(M14)Folhas que só continham galhas fora da região central foram
excluídas. (M15)Como a folha de A. schaueriana é simétrica, cada
lado do limbo apresenta o mesmo gradiente de temperatura e
disponibilidade de recursos e, por isso, consideramos galhas
localizadas em cada lado do limbo como independentes (i.e., não
haveria influencia na escolha do sítio de oviposição de uma galha de
um lado do limbo em relação ao outro). (M16)Como a escolha do sítio
de oviposição depende da existência de locais para serem
selecionados, excluímos, para cada lado da folha, galhas em regiões
com mais de três galhas ou agregações, que são conjuntos de galhas
muito próximas. (M17)Nos casos em que havia mais de uma galha,
realizamos um sorteio para determinar qual seria utilizada, excluindo
do sorteio as agregações.
Análise de dados
(M18)Para cada galha selecionada medimos a menor distância da
galha até a nervura central (dG) e a menor distância entre a nervura
central e a borda da folha (dB), passando por cima do centro da galha
(Figura 2). (M19)Calculamos então a distância relativa da galha à
nervura central como a razão dG:dB. (M20)Note que essa razão vai de
0 (galha posicionada sobre a nervura central) a 1 (galha posicionada

exatamente na borda da folha). (M21)Como nosso objetivo era avaliar
a posição da galha em relação à nervura central em dois estratos,
utilizamos medidas pareadas, isto é, calculamos a média das razões
dG:dB por indivíduo por estrato. (M22)O valor médio da distância
relativa da galha à nervura central indica a escolha do sítio para
oviposição. (M23)Obtivemos, então, a diferença entre esses valores
médios par a par (i.e., média do indivíduo para o estrato externo
menos a média para o interno). (M24)Como estatística de interesse,
utilizamos a média dessas diferenças par a par e realizamos um teste
de permutação com 10.000 aleatorizações.

Figura 3. Foto com as medidas tomadas nas folhas galhadas. Linhas
tracejadas delimitam a região central. Linha pontilhada representa dB
e linha cheia dG. As galhas selecionadas para essa folha estão
circuladas.
RESULTADOS
(R1)Analisamos folhas de 14 árvores, com um total de 60 galhas para
o estrato externo e 74 para o interno. (R2)Os valores para as razões
dG:dB, no estrato interno, variaram de 0,05 até 0,62, com média de
0,36; para o estrato externo, variaram de 0,15 até 0,76, com média de
0.53 (Figura 3). (R3)93% das árvores apresentaram um aumento da
razão dG:dB do estrato interno para o externo. (R4)A média das
diferenças calculada par a par foi de 0,156 (p < 10-4), isto é, no estrato
externo as galhas estão em média 16% mais distantes da nervura
central se comparadas ao estrato interno.
Distância relativa média entre galha e NC
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0.2
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Figura 4. Distâncias relativas média, em porcentagem, entre a nervura
central (NC) e a galha em dois estratos de vegetação (N = 14). As
linhas conectam os valores encontrados para cada árvore nos dois
estratos.
DISCUSSÃO
(D1)Corroboramos a hipótese inicial de que, em folhas mais expostas
ao sol, insetos galhadores colocarão, preferencialmente, seus ovos
mais distantes da nervura central. (D2)De maneira geral, o que
encontramos é condizente com a teoria, que diz que insetos galhadores
ovipõem em locais que maximizam o sucesso da prole (Whitham,
1980).
(D3)Isso mostra que existe um trade-off na seleção do local
de oviposição entre a disponibilidade de recursos e a temperatura
foliar, características que são distribuídas de maneira heterogênea na
folha (Whitham, 1980; Bernays & Chapman, 1994). (D4)Assim, nas
folhas com maior exposição solar, onde a temperatura é maior, a fêmea
pode modular a seleção de seu sítio de oviposição, de modo encontrar
um equilíbrio entre temperatura foliar e disponibilidade de recursos.
(D5)A possível modulação da escolha do sítio de oviposição, a
depender de condições na superfície da folha, é um exemplo do efeito
de microhabitats influenciando o local de oviposição (Gall et al.,
2012). (D6)Nosso estudo pode ser um dos poucos que associam a
partição em microhabitats que diferem em relação à sobrevivência da
prole.
(D7)As condições de exposição solar, além de variar
espacialmente nos estratos verticais da vegetação, também podem
diferir ao longo do tempo (Schulze et al., 2005). (D8)Essa variação
pode ocorrer tanto em escalas temporais maiores, quanto em escalas
curtas, como pela passagem de uma nuvem que pode causar uma
variação de até 10°C na temperatura corporal de insetos (Resh &
Cardé, 2003). (D9)Ao longo do ano, uma mesma região na qual a
radiação é muito alta em determinada estação (e.g., verão), poderia,
por outro lado, representar uma condição com radiação limitada em

outro momento (e.g., inverno). (D10)Nesse cenário é possível
imaginar uma variação sazonal na existência do trade-off entre
disponibilidade de recursos e manutenção da temperatura. (D11)Isto
é, no inverno os insetos não teriam custos em ovipôr próximo da
nervura central em folhas mais expostas ao sol e, então, o trade-off
pode deixar de existir nessa época do ano.
(D12)Nós evidenciamos, a partir dos resultados desse
trabalho, que as condições de exposição solar influenciam a escolha
dos sítios de oviposição por insetos galhadores. (D13)Além disso,
indicam a capacidade das fêmeas adultas de galhadores de responder
às mudanças nas condições de exposição solar e, por consequência, à
temperatura, de modo a modular a seleção do melhor local para ovipôr.
(D14)Estudos futuros podem investigar como essa capacidade de
resposta varia não só espacialmente, mas também sazonalmente.
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Ajustes finos no sítio de oviposição por insetos galhadores em
resposta à exposição solar
P1 – G15
\Alunos 22, 23, 26, 33 – Versão final

RESUMO: A escolha do sítio de oviposição tem muita influência
sobre o sucesso reprodutivo da prole e insetos galhadores de folhas
apresentam esse comportamento. Nas folhas, a disponibilidade de
recursos alimentares e a temperatura diminuem da nervura central até
a borda. Temperaturas elevadas podem prejudicar as larvas de
galhadores, levando a um trade-off do local mais adequado ao seu
desenvolvimento. Avaliamos se nas folhas com maior exposição solar,
as galhas se posicionam mais próximas da borda, onde a temperatura
é menor. Medimos as distâncias da nervura central até a galha e até a
borda e calculamos a distância relativa em folhas de Avicennia
schaueriana mais ou menos expostas ao sol. Nas folhas expostas as
galhas estavam mais distantes da nervura central, corroborando nossa
hipótese. Os galhadores, portanto, respondem a mudanças das
condições de exposição solar para a oviposição, que poderia variar de
acordo com a época do ano.
PALAVRAS-CHAVE: Cecydomiidae, demanda conflitante,
investimento parental, mangue-preto, microhabitat foliar
INTRODUÇÃO
(I1)Fêmeas de espécies ovíparas procuram por sítios de
oviposição que têm condições favoráveis para o desenvolvimento dos
ovos e a escolha correta desses sítios poder representar um aumento
da chance de sobrevivência da prole (Muth 1980; Packard & Packard
1988; Deeming & Ferguson, 1991). (I2)Essa escolha do sítio de
oviposição pode ser influenciada por fatores bióticos como restos de
cascas de ovos para cobras (Brown & Shine, 2005), características das
árvores para pássaros (Mezquida, 2004), e machos cuidadores para
opiliões (Mora, 1990). (I3)Dentre os fatores abióticos, já foram feitos
trabalhos mostrando a importância da umidade para opiliões (Osses et
al., 2008), características do solo em abelhas (Potts & Willmer, 1997)
e tartarugas (Wilson, 1998). (I4)A escolha do sítio de oviposição é
fundamental para o desenvolvimento das crias pois fornece abrigo,
proteção contra predadores, condições térmicas, hídricas e nutricionais
adequadas (Huey, 1991; Martin, 2001).
(I5)No caso dos insetos galhadores, após a eclosão do ovo,
a larva se desenvolve dentro de estruturas chamadas galhas, formadas
por proliferações celulares do próprio tecido vegetal induzidas pelo
inseto (Schoonhoven et. al, 2005). (I6)As galhas fornecem à larva,
alimento e proteção contra a dessecação e predadores (Stone &
Schörongge, 2003). (I7)Contudo, como as larvas ficam restritas ao
mesmo local durante todo desenvolvimento, essas dependem do que
lhes é fornecido pela planta naquele ponto e as galhas constituem um
registro preciso da escolha do sítio de oviposição das fêmeas.
(I8)Fêmeas de insetos galhadores de folhas se deparam
com vários níveis de escolha para localizar o melhor ponto para
ovipôr. (I9)Muitas espécies só ovipõem em espécies de plantas
específicas (Cook & Rasplus, 2003), precisando assim encontrar quais
são os melhores indivíduos daquela espécie vegetal. (I10)Uma vez na
árvore, a fêmea precisa escolher qual é a folha mais adequada e após
essa seleção, precisa ainda procurar por sítios específicos na folha para
ovipôr (Figueiredo et al., 2015). (I11)Para alguns galhadores todo este
processo de escolha precisa ser feito rapidamente, pois possuem
apenas alguns dias para se reproduzir (Resh & Cardé, 2003). (I12)No
nível da folha, podem existir diferenças na disponibilidade de recursos
alimentares entre os possíveis sítios para a oviposição, apresentando
disponibilidade maior quanto mais próximo da nervura central
(Whitham, 1980; Bernays & Chapman, 1994), o que resulta em
diferenças no sucesso da prole (Craig et. al., 1989). (I13)Figueiredo et
al. (2015) encontraram que as fêmeas de um inseto galhador de folhas
de mangue colocam os ovos próximo à nervura central das folhas,
onde há mais nutrientes para a larva.
(I14)Um fator adicional de heterogeneidade ambiental é a
diferença de temperatura foliar a depender da região da folha. (I15)As
galhas fornecem pouca proteção para a variação térmica (Baust et al.,
1979; Layne, 1991) e os insetos galhadores, em geral, suportam uma
amplitude térmica limitada (Chapman, 1998). (I16)Na folha a
temperatura é maior no centro do que nas bordas (Bernays &
Chapman, 1994). (I17)Além disso, deve existir diferenças entre a
temperatura foliar da parte exposta da copa de árvores e a parte interna
e menos exposta, já que a face externa recebe até 90% da radiação
solar incidente (Pugnaire & Valadares, 2007). (I18)Então, a
temperatura foliar pode ser um dos fatores avaliados por fêmeas
reprodutivas de galhadores de folha, pois essas devem procurar um
sítio de oviposição onde a temperatura foliar é adequada para o
desenvolvimento larval. (I19)Dentro desse contexto, as fêmeas adultas
capazes de considerar o trade-off entre os dois fatores (i.e. recurso e
temperatura), aos quais a larva estará exposta, terão uma prole com
maior fitness.

(I20)Assim, pretendemos responder como a exposição
solar das folhas, em diferentes estratos da copa, influencia a escolha
do sítio de oviposição por insetos galhadores, já que uma maior
exposição solar poderia gerar um fator adicional de aquecimento e
prejudicar o desenvolvimento das larvas. (I21)Nós testamos a hipótese
de que em folhas mais expostas ao sol, insetos galhadores colocarão
preferencialmente seus ovos mais distantes da nervura central, se
comparadas com folhas menos expostas.
MATERIAL E MÉTODOS
Área e sistema de estudo
(M1)Realizamos o estudo em uma porção do manguezal da
praia do Guaraú (-24°22.396', -047°01.150') localizada dentro da Área
de Proteção Ambiental Cananéia-Iguape-Peruíbe (APA-CIP), no
litoral sul do estado de São Paulo, em julho de 2016. (M2)Como planta
modelo utilizamos uma espécie típica de manguezais sul-americanos,
a Avicennia schaueriana (Acanthaceae), também conhecida como
mangue-preto (Lorenzi, 2009). (M3)A. schaueriana pode alcançar de
3 a 6m de altura (Lorenzi, 2009) e, frequentemente, suas folhas são
atacadas por insetos galhadores da família Cecydomyiidae (Diptera)
(Maia et al., 2008).
Coleta de dados
(M4)A amostragem foi realizada ao longo de duas regiões
à margem do rio Guaraú (Figura 1a). (M5)A diferença nas áreas das
regiões de cada lado do rio foi necessária para que pudéssemos
amostrar um número adequado de indivíduos, ou seja, árvores, cujas
copas não estivessem sombreadas por indivíduos. (M6)Consideramos
como estrato externo a porção mais elevada no gradiente vertical da
copa, enquanto estrato interno é a porção mais baixa e interna da copa.
(M7)Supomos que a exposição ao sol é maior no estrato externo e
menor no interno, porque as folhas do estrato interno são protegidas
pelas folhas acima delas (Pugnaire & Valadares, 2007) (Figura 1b).
(M8)Coletamos até 10 folhas de cada um dos dois estratos da copa
para cada uma das 14 árvores amostradas. (M9)Para o estrato externo,
escolhemos aleatoriamente uma área da copa que não estivesse
sombreada por outras árvores, de onde amostramos as folhas galhadas.
(M10)Já para o estrato interno, coletamos as folhas com galhas mais
basais e internas, pois seriam as mais protegidas da exposição solar.

Figura 5. Esquema das áreas, estratos da copa e folhas amostrados.
(a) Área da coleta onde ocorreram árvores de A. schaueriana
amostradas. (b) Estratos verticais da copa considerados, estrato
externo (mais exposto ao sol), estrato interno (menos exposto ao sol).
(c) Medidas tomadas nas folhas galhadas, as linhas tracejadas
delimitam a região central da folha que foi considerada, a linha
pontilhada representa a distância da nervura central até a borda foliar
e (dB) e a linha contínua a distância da nervura central até a galha
(dG). As galhas selecionadas para essa folha estão circuladas e para o
lado do limbo onde existiam duas galhas a escolha foi por sorteio.
(M11)Dado que as folhas de A. schaueriana são oblongas
e as partes apical e basal são próximas da nervura central ao mesmo
tempo em que são próximas das bordas, para a seleção das galhas esse
fator foi controlado. (M12)Para isso, delimitamos apenas uma região
central correspondente a 50% do comprimento da folha porque, assim,
controlamos para um possível efeito de distância entre a borda da folha
e da nervura (Figura 2). (M13)Folhas que só continham galhas fora da
região central foram excluídas. (M14)Como a folha de A. schaueriana
é simétrica, cada lado do limbo apresenta o mesmo gradiente de
temperatura e disponibilidade de recursos e, por isso, consideramos
galhas localizadas em cada lado do limbo como independentes (i.e.,
não haveria influencia na escolha do sítio de oviposição de uma galha
de um lado do limbo em relação ao outro). (M15)Excluímos também,
para cada lado da folha, galhas em regiões com mais de três galhas ou
agregações, que são conjuntos de galhas muito próximas. (M16)Esse
procedimento foi adotado pois consideramos a influência da ordem de

chegada das fêmeas adultas e sua escolha do local para ovipôr, uma
vez que ao chegar até uma folha que já possuísse muitas galhas, as
possibilidades de escolha para sítios de oviposição já seriam menores.
(M17)Nos casos em que havia mais de uma galha, realizamos um
sorteio para determinar qual seria utilizada, excluindo do sorteio as
agregações. (M18)Analisamos no total 60 galhas para o estrato externo
e 74 para o interno.
Análise de dados
(M19)Para cada galha selecionada medimos a menor distância da
galha até a nervura central (dG) e a menor distância entre a nervura
central e a borda da folha (dB), passando por cima do centro da galha
(Figura 1c). (M20)Calculamos então a distância relativa da galha à
nervura central como a razão dG/dB, essa razão pode variar de 0 (galha
posicionada sobre a nervura central) a 1 (galha posicionada
exatamente na borda da folha). (M21)Em seguida, como tínhamos
várias folhas da mesma árvore, tiramos a média das razões dG/dB por
indivíduo por estrato. (M22)O valor médio da distância relativa da
galha à nervura central indica a escolha do sítio para oviposição na
folha, desse modo, esperamos que no estrato externo da copa, a
distância relativa da galha à nervura central seja maior do que esta
mesma razão no estrato menos exposto (i.e. interno). (M23)Como
amostramos folhas de ambos os estratos para a mesma copa da árvore,
nossas amostras não são independentes, por isso, fizemos uma análise
pareada de modo a controlar possíveis efeitos associados a
características individuais da árvore. (M24)Obtivemos, então, a
diferença entre a média das razões dG/dB par a par (i.e., média do
indivíduo para o estrato externo menos a média para o interno).
(M25)Como estatística de interesse, utilizamos a média dessas
diferenças par a par e realizamos um teste de permutação com 10.000
aleatorizações, alterando os valores das médias das razões dG/dB entre
as classes de estrato externo e interno.
RESULTADOS
(R1)Os valores para as distâncias relativas médias (i.e. média das
razões dG/dB) no estrato interno variaram de 0,05 até 0,62, com média
de 0,36 e para o estrato externo, variaram de 0,15 até 0,76, com média
de 0.53 (Figura 2). (R2)93% das árvores apresentaram um aumento da
razão dG/dB do estrato interno para o externo. (R3)A média das
diferenças calculada par a par foi de 0,156 (p < 10-4), isto é, no estrato
externo as galhas estão em média 16% mais distantes da nervura
central se comparadas ao estrato interno.
Distância relativa média entre galha e NC
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Figura 2. Distâncias relativas médias entre a nervura central (NC) e a
galha em dois estratos da copa (n = 14). As linhas conectam os valores
encontrados para cada indivíduo nos dois estratos da copa.
DISCUSSÃO
(D1)Corroboramos a hipótese de que, em folhas mais
expostas ao sol, insetos galhadores colocam preferencialmente seus
ovos mais distantes da nervura central. (D2)Considerando que insetos
galhadores ovipõem em locais que maximizam o sucesso da prole
(Whitham, 1980), propomos que a distribuição heterogênea de
recursos e temperatura foliar podem explicar esse padrão.
(D3)Deve existir um trade-off para a larva em relação ao sítio
de oviposição entre disponibilidade de recursos e temperatura foliar: a
disponibilidade de recursos e a temperatura foliar aumentam quanto
mais próximo da nervura central (Whitham, 1980; Bernays &
Chapman, 1994). (D4)Assim, nas folhas com maior exposição solar,
onde a temperatura é maior, a fêmea pode modular a seleção de seu
sítio de oviposição, de modo a encontrar um equilíbrio entre
temperatura foliar e disponibilidade de recursos. (D5)A possível
modulação da escolha do sítio de oviposição por insetos galhadores, a
depender de condições na superfície da folha, é um exemplo do efeito
de microhabitats influenciando o local de oviposição.
(D6)As condições de exposição solar, além de variar
espacialmente nos estratos verticais da vegetação, também podem

diferir ao longo do tempo (Schulze et al., 2005). (D7)Essa variação
pode ocorrer tanto em escalas curtas, como pela passagem de uma
nuvem que pode causar uma variação de até 10°C na temperatura
corporal de insetos, quanto em escalas temporais maiores (Resh &
Cardé, 2003). (D8)Ao longo do ano, uma mesma região na qual a
radiação é muito alta em determinada estação (e.g., verão), poderia
representar uma condição com radiação limitada em outro momento
(e.g., inverno). (D9)Nesse cenário é possível imaginar uma variação
sazonal na existência do trade-off para a larva entre obtenção de
recursos e manutenção da temperatura. (D10)Isto é, no inverno as
larvas não teriam custos em estar próximas da nervura central em
folhas mais expostas ao sol e, então, o trade-off pode deixar de existir
nessa época do ano. (D11)Em épocas frias haveria ainda a
possibilidade de que as larvas precisassem ficar próximas à nervura
central para manter sua temperatura. (D12)Estudos futuros podem
investigar como a capacidade de resposta do comportamento de
seleção de sítios varia não só espacialmente, mas também
sazonalmente.
(D13)A falta de escolha de sítios de oviposição em situações
com variação de temperatura pode ter um custo alto na aptidão da
prole, como foi observado para a mosca Drosophila melanogaster,
pois ovos colocados em partes da fruta podre que esquentam muito
podem chegar a temperaturas letais (Feder et al., 1997). (D14)Um
exemplo contrário pode ser observado em tartarugas marinhas, cujas
fêmeas reprodutivas escolhem o substrato para enterrar seus ovos
segundo a umidade e a temperatura como uma resposta da razão sexual
(Wilson, 1998). (D15)Similar ao que acontece em tartarugas marinhas,
nós evidenciamos a capacidade das fêmeas adultas de galhadores de
ter ajustes finos na escolha dos sítios de oviposição dependendo das
condições ambientais, como a exposição solar e por consequência da
temperatura que poderiam variar ao longo do ano.
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A camuflagem em aranhas Allocosa sp. (Lycosidae)
como defesa contra predadores visualmente orientados
P2 – G1
Alunos 2, 7, 12, 19 – Versão inicial
RESUMO: Interações predador-presa geram adaptações defensivas
nas presas que dificultam a sua detecção pelo predador. Investigamos
como um mecanismo de defesa (camuflagem) influencia a
sobrevivência da espécie de aranha Allocosa sp. Para isso, realizamos
dois experimentos. No primeiro, colocamos aranhas em papel preto e
marrom, oferecemos para um predador (pintinho) e verificamos qual
aranha ele escolheu. No segundo, preenchemos placas de Petri com
areia da praia e terra do mangue (meio a meio), colocamos aranhas nos
dois substratos e as distribuímos em uma área aberta utilizada pelos
predadores. Verificamos que não houve diferença de predação entre
aranhas nas duas cores de papel e que as aranhas da terra foram três
vezes mais removidas que as aranhas da areia. Concluímos que a
sobrevivência de aranhas que utilizam camuflagem como defesa
aumenta frente a predadores visualmente orientados, mas que essa
defesa depende não só da cor, mas também da heterogeneidade do
ambiente.
PALAVRAS-CHAVE: adaptação defensiva, defesa primária,
predação, predador-presa
INTRODUÇÃO
(I1)Os organismos dentro de um ecossistema realizam
diversas interações intra- e interespecíficas que podem ser benéficas
ou não para as partes envolvidas. (I2)Uma das formas de interação é a
predação, na qual um indivíduo (predador) se alimenta de outro (presa)
(Edmunds & Dphil, 1974), normalmente acarretando na morte da
presa e no benefício do predador (Begon et al., 2006). (I3)Interações
desse tipo geram competição entre presas e aquelas que conseguem se
defender da predação de maneira mais eficiente sobrevivem até a
reprodução, alcançando maior sucesso reprodutivo (Edmunds &
Dphil, 1974). (I4)Qualquer adaptação que reduz a probabilidade do
ataque do predador ser bem sucedido é definida como um mecanismo
de defesa ou adaptação defensiva (Edmunds & Dphil, 1974). (I5)Esses
mecanismos podem ser divididos em primários e secundários.

(I6)Defesas primárias atuam para que o predador não consiga detectar
a presa, como colorações de defesa e esconderijos, enquanto defesas
secundárias atuam para que a presa não seja capturada mesmo que já
tenha sido detectada pelo predador, como fuga e retaliação (Edmunds
& Dphil, 1974; Dugatkin, 2005).
(I7)A camuflagem é um dos mecanismos de defesa primária
que consiste na semelhança entre o padrão de coloração do animal e
seu entorno (Edmunds & Dphil, 1974). (I8)Assim, o animal camuflado
é protegido da predação, pois o predador não consegue distingui-lo do
ambiente (Edmunds & Dphil, 1974). (I9)No entanto, a defesa por
camuflagem é eficiente apenas frente a predadores visualmente
orientados que não se utilizam de outros sinais, como olfato ou
quimiorrecepção. (I10)O animal com camuflagem pode selecionar um
hábitat com padrões de coloração similares a seu, ou modificar sua
coloração dependendo do substrato onde sem encontra, ou
simplesmente habitar ambientes nos quais se camufla (Dugatkin,
2005).
(I11)Em aranhas, muitos tipos de defesa por camuflagem são
conhecidos (Gonzaga et al., 2007). (I12)Por exemplo, aranhas da
família Thomisidae alternam sua coloração entre amarela, branca e
preta para se ajustar à cor das flores onde se encontra (Théry & Casas,
2009), enquanto a pigmentação de muitas aranhas da família
Hersiliidae se assemelha às colorações das cascas de árvores (Gonzaga
et al. 2007 e referências ali citadas). (I13)Nosso modelo de estudo foi
a aranha Allocosa sp. (Lycosidae), que habita praias arenosas das
costas do Brasil, Argentina, Chile e Uruguai, onde constroem
pequenas tocas (Aisenberg et al., 2011). (I14)Sua atividade é
majoritariamente noturna e sua coloração é muito semelhante a do
substrato onde se encontra. (I15)Diversas aves que incluem artrópodes
em sua dieta são encontradas em praias arenosas e são potenciais
visualmente orientados dessas aranhas.
(I16)O objetivo do nosso trabalho foi investigar como a
camuflagem influencia a sobrevivência da espécie Allocosa sp. frente
a um predador visualmente orientado. (I17)Dado que a camuflagem
aumenta a probabilidade de sobrevivência em muitos táxons, que essa
espécie de aranha possui um padrão de coloração muito similar ao
substrato de seu hábitat e que há potencias predadores visuais nesse
hábitat, nossa hipótese é que a camuflagem aumenta a chance de
sobrevivência de Allocosa sp. frente aos predadores visualmente
orientados.
MATERIAL & MÉTODOS
(M1)Coletamos exemplares de aranhas Allocosa sp. na
praia na Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una,
Peruíbe, Estado de São Paulo. (M2)Partindo do princípio de que aves
domésticas possuem visão semelhante àquela dos predadores naturais
da aranha, utilizamos pintinhos como modelo de predador.
(M3)Realizamos dois experimentos diferentes para testar a
hipótese do nosso estudo. (M4)Em ambos os experimentos, aranhas
foram colocadas sobre um fundo que simulou uma situação em que há
camuflagem e um fundo que simulou uma situação em que não há
camuflagem. (M5)Nossa previsão foi de que em ambos os
experimentos mais aranhas seriam removidas ou preferidas pelo
predador na situação em ausência de camuflagem, o que significa
maior probabilidade de sobrevivência para as aranhas camufladas.
Experimento 1
(M6)Utilizamos quatro pintinhos (indivíduos A, B, C e D)
como modelos de predador e 40 aranhas mortas em álcool.
(M7)Secamos as aranhas e deixamos o álcool evaporar completamente
para que não houvesse influência do cheiro. (M8)Montamos uma caixa
(60 x 80 x 30 cm) com dois retângulos de papel de cores diferentes
(marrom e preto) dispostos lado a lado e duas aranhas de mesmo
tamanho, uma em cima de cada papel. (M9)O papel marrom simulou
a situação em que há camuflagem, pois sua coloração é similar ao
substrato arenoso da praia onde coletamos as aranhas.
(M10)Colocamos um pintinho dentro da caixa com a mesma distância
entre os papéis e fechamos a caixa com uma rede (Figura 1a).
(M11)Anotamos a primeira escolha do pintinho: aranha sobre papel
marrom ou aranha sobre papel preto. (M12)Repetimos o experimento
5 vezes com cada indivíduo. (M13)Para que todas as variáveis fossem
controladas, posicionamos a caixa sempre na sombra e em cada
repetição mudamos o ângulo diferente (por sorteio), a disposição dos
papéis (direita e esquerda) e demos um intervalo de pelo menos 5
minutos entre as repetições de um mesmo indivíduo. (M14)Todo o
experimento foi realizado na parte da manhã.

Figura 1. (a) Delineamento experimental do experimento 1: caixa com
dois tipos de papel (marrom e preto) dispostos lado a lado e duas
aranhas de mesmo tamanho, uma em cima de cada papel frente ao
predador modelo (pintinho). (b) Delineamento experimental do
experimento 2: placas de Petri preenchidas meio a meio com terra de
mangue e areia da praia. À esquerda, aranha morta disposta sobre areia
(camuflada) e à direita, aranha morta disposta sobre terra. A escala
representa 1 cm.
(M15)Para a análise de dados, verificamos a preferência do
predador ao calcular a probabilidade de cada indivíduo escolher mais
vezes a aranha do papel preto do que a do papel marrom (Pp) na
primeira escolha, a partir da fórmula
𝑁𝑝 − 𝑁𝑚
𝑃𝑝 =
,
5
na qual Np= número de primeiras escolhas do indivíduo pela aranha
posicionada no papel preto, Nm= número de primeiros escolhas do
indivíduo pela aranha posicionada no papel marrom e 5 foi o número
de repetições do experimento por indivíduo. (M16)Calculamos a
média de Pp e obtivemos a probabilidade média de cada indivíduos
preferir mais a aranha do papel preto. (M17)Fizemos um teste de
significância a partir do cenário nulo em que probabilidade de
primeiras escolha da aranha do papel preto é igual a probabilidade de
primeiras escolhas da aranha do papel marrom para cada repetição de
cada indivíduo (10000 permutações).
Experimento 2
(M18)Colocamos dois tipos de substrato em igual
proporção em 45 placas de Petri. (M19)Preenchemos metade das
placas com areia da praia onde foram capturadas as aranhas e metade
com terra coletada do manguezal (Figura 1b). (M20)Matamos as
aranhas por congelamento e perfuração do cefalotórax e as
distribuímos nas placas de Petri em três tratamentos: 15 sem aranha,
15 com aranha sobre a terra e 15 com aranha sobre a areia. (M21)A
situação com aranhas sobre a areia simulou a situação de camuflagem.
(M22)Aleatorizamos a ordem das placas e as espalhamos
sistematicamente com 3 m de distância entre cada uma, ao longo de
um trajeto de 135 m em uma área aberta (aproximadamente 600 m2)
totalmente utilizada por galinhas domésticas (dois machos e três
fêmeas adultas, e 13 jovens). (M23)O experimento foi realizado no
período da tarde e as placas ficaram expostas aos predadores por 3
horas. (M24)As placas de Petri sem aranhas tiveram a finalidade
apenas de evitar a associação das placas com alimento por parte dos
predadores e não fazem parte dos grupos experimentais.
(M25)Passamos graxa em volta de todas as placas para que as aranhas
não fossem removidas por formigas. (M26)Contemplamos toda a
heterogeneidade da área aberta distribuindo as placas em todos os tipos
de ambientes: sombra, sol, pedra, terra, folhiço e sobre compostos
orgânicos.
(M27)Para a análise de dados, calculamos a diferença entre
o número de aranhas removidas sobre a areia e sobre a terra.
(M28)Fizemos um teste de significância a partir do cenário nulo em
que os indivíduos removidos têm igual probabilidade de terem sido
removidos quando sobre a areia ou sobre a terra (10000 permutações).
RESULTADOS
Experimento 1
(R1)A frequência de primeiras escolhas em cada cor variou
de um indivíduo (predador) para outro (Figura 2). (R2)A probabilidade
média de cada indivíduo escolher mais vezes a aranha do papel preto
do que a do papel marrom como primeira escolha foi de 0 ± 0.76
(média ± desvio padrão, N=4). (R3)Não houve maior preferência dos
predadores pelas aranhas colocadas na situação que simulou ausência
de camuflagem (p = 0,414).

Figura 2: Preferência (número de primeiras escolhas) do predador
(indivíduos) por aranhas dispostas em duas cores de papel (marrom e
preto) (N=4).
Experimento 2
(R4)O número de aranhas removidas da terra pelos
predadores foi o triplo daquelas removidas da areia (p = 0.007) (Figura
3). (R5)A diferença entre o número de aranhas removidas sobre a terra
e sobre a areia foi 5.
(R6)Encontramos marcas de bico em todos os tipos de
placas de Petri (aranha na areia, aranha na terra e controle).
(R7)Nenhuma placa foi destruída e nenhum substrato foi revolvido.

Figura 3: Número de aranhas removidas pelos predadores (pintinhos)
em dois tipos de substrato (areia e terra). N= 15 para cada tratamento.
DISCUSSÃO
(D1)No primeiro experimento, a primeira escolha do
predador não foi afetada pela cor do papel utilizado. (D2)No segundo
experimento, a quantidade de aranhas removidas foi maior no
substrato terra. (D3)Dessa forma, a camuflagem aumenta a chance de
sobrevivência em substratos com características específicas de
coloração, textura e heterogeneidade.
(D4)No primeiro experimento, a cor do papel pode não ter
influenciado as primeiras escolhas dos predadores porque outras
características do substrato natural, como textura e heterogeneidade,
são muitos diferentes das do próprio material utilizado. (D5)Então, os
padrões de coloração não são suficientes para que o predador deixe de
visualizar a presa (Edmunds & DPhil, 1974), pois o papel simula a
coloração do ambiente onde as aranhas Allocosa sp. são encontradas,
mas não reproduz outras características relacionadas à
heterogeneidade do ambiente. (D6)Além disso, as aranhas podem
apresentar formas corpóreas similares aos componentes estruturais do
ambiente, como cascas de árvores e folhas secas (Gonzaga et al.,
2007). (D7)Por outro lado, experimentos controlados que reduzem as
possíveis variações externas, como o experimento 1, são importantes
para responder questões primárias sobre a biologia dos organismos.
(D8)No segundo experimento, nossos dados evidenciaram uma baixa
remoção de aranhas na totalidade de placas, o que se deve à área
reduzida na qual o experimento foi realizado e a baixa densidade de
predadores nessa área. (D9)Entretanto, as condições desse
experimento foram mais condizentes ao que a espécie estaria sujeita
em seu habitat natural. (D10)Assim, os poucos eventos de remoção
foram suficientes para corroborar a hipótese de que a camuflagem
aumenta as chances de sobrevivência da aranha Allocosa sp.
(D11)A camuflagem em aranhas está bastante relacionada
com a presença de predadores visualmente orientados. (D12)As aves,
por exemplo, consomem muitos artrópodes na sua dieta e já foi
observado que a presença desses predadores em alguns locais faz com
que a densidade de aranhas seja reduzida significativamente (Wise,
1994; Gonzaga et al. 2007). (D13)Apesar de a camuflagem ser um

mecanismo importante para a defesa anti-predadores para as aranhas
Allocosa sp., eventualmente os predadores podem encontrá-las.
(D14)Constatamos em campo alguns comportamentos de defesa
secundários que podem ser importantes caso o predador consiga
visualizar essas aranhas, como fuga, fingir de morto e se enterrar em
tocas na areia. (D15)No segundo experimento, apenas duas aranhas
foram removidas do substrato areia. (D16)Provavelmente, além da
camuflagem, no ambiente natural as aranhas utilizariam esses
mecanismos secundários e teriam ainda maiores chances de
sobrevivência.
(D17)Apesar das aranhas do gênero Allocosa sp. serem
animais tipicamente noturnos (Ainsenberg et al., 2011), os
experimentos foram realizados durante o dia devido aos hábitos
diurnos dos predadores modelo do estudo. (D18)Acreditamos que isso
não tenha influenciado os nossos resultados, pois houve relatos de
alguns indivíduos de Allocosa sp. ativos durante o dia na praia da Barra
da Una (obs. pes. J.P. da Silva). (D19)Mesmo assim, seria interessante
reproduzir o experimento durante a noite utilizando predadores de
hábito noturno (como o caranguejo Ocypode quadrata ou a ave
Charadrius sp.), pois a intensidade de luz pode influenciar na
percepção de cores.
(D20)Concluímos que a sobrevivência de aranhas que
utilizam camuflagem como defesa aumenta frente a predadores
visualmente orientados. (D21)Porém, a camuflagem não é um
mecanismo que imita apenas a coloração do ambiente, mas também
sua textura e heterogeneidade, e que frequentemente está aliada a
outros mecanismos de defesa para que sua eficiência seja otimizada.
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A camuflagem em aranhas Allocosa sp. (Lycosidae)
como defesa contra predadores visualmente orientados
P2 – G1
Alunos 2, 7, 12, 19 – Versão intermediária
RESUMO: A camuflagem é uma adaptação defensiva de presas que
dificulta o ataque do predador. Para verificar a hipótese de que a
camuflagem aumenta a sobrevivência da aranha Allocosa sp.,
realizamos dois experimentos. No primeiro, oferecemos aranhas sobre
papéis marrom e preto, que simulam presença e ausência de
camuflagem, simultaneamente para pintinhos e verificamos qual
aranha foi escolhida primeiro. No segundo experimento, colocamos
aranhas sobre areia ou sobre terra em placas de Petri com ambos os
substratos e as distribuímos em área aberta com pintinhos e galinhas.
Não houve diferença de predação de aranhas sobre as duas cores de
papel e as aranhas sobre a terra foram três vezes mais removidas que
as aranhas sobre a areia. Uma explicação para os diferentes resultados
é que a camuflagem não depende só da cor, mas também da
heterogeneidade do substrato. Concluímos que a camuflagem em
aranhas aumenta a sobrevivência frente a predadores visuais.
PALAVRAS-CHAVE: adaptação defensiva, defesa primária,
predação, predador-presa
INTRODUÇÃO
(I1)Os organismos em um ecossistema participam de diversas
interações intra- e interespecíficas que podem ser benéficas ou não
para as partes envolvidas. (I2)Uma das formas de interação é a
predação, na qual um predador se alimenta de uma presa, normalmente

acarretando na morte da presa e no benefício do predador (Edmunds,
1974; Begon et al., 2006). (I3)Qualquer adaptação que reduz a
probabilidade do ataque do predador ser bem sucedido é definida
como um mecanismo de defesa ou adaptação defensiva e podem ser
divididas em primárias e secundárias (Edmunds, 1974). (I4)Defesas
primárias, como colorações de defesa e esconderijos, dificultam a
detecção da presa pelo predador, enquanto defesas secundárias, como
fuga e retaliação, dificultam a captura da presa mesmo que já tenha
sido detectada pelo predador (Edmunds, 1974; Dugatkin, 2005).
(I5)A camuflagem é um mecanismo de defesa primária que
consiste na semelhança entre o padrão de coloração do animal e seu
entorno (Edmunds, 1974). (I6)O animal com camuflagem pode
selecionar um hábitat com padrões de coloração similares ao seu, ou
modificar sua coloração dependendo do substrato onde se encontra, ou
simplesmente habitar locais em que se camufla (Dugatkin, 2005).
(I7)Em todos os casos, a detecção da presa pelo predador é dificultada
frente a predadores visualmente orientados que não se utilizam de
outras pistas, como olfato ou audição (Edmunds, 1974).
(I8)Em aranhas, muitos tipos de defesa por camuflagem são
conhecidos (Gonzaga et al., 2007). (I9)Aranhas da família
Thomisidae, por exemplo, alternam sua coloração entre amarelo,
branco e preto, se ajustando assim à cor das flores onde se encontram
(Théry & Casas, 2009), enquanto a pigmentação de muitas aranhas da
família Hersiliidae se assemelha às colorações das cascas de árvores
(ver referências de Gonzaga et al. 2007). (I10)Outras aranhas que têm
coloração semelhante à coloração do substrato onde se encontra são as
do gênero Allocosa sp. (Lycosidae), nosso modelo de estudo.
(I11)Essas aranhas possuem atividade majoritariamente noturna e
habita praias arenosas das costas do Brasil, Argentina, Chile e
Uruguai, onde constrói pequenas tocas (Aisenberg et al., 2011).
(I12)Diversas aves que incluem artrópodes em sua dieta são
encontradas em praias arenosas e são potenciais predadores
visualmente orientados dessas aranhas (Develey, 2004).
(I13)O objetivo do nosso trabalho foi investigar como a
camuflagem influencia a sobrevivência de Allocosa sp. frente a um
predador visualmente orientado. (I14)Dado que a camuflagem
aumenta a probabilidade de sobrevivência em muitos táxons, que essa
espécie de aranha possui um padrão de coloração muito similar ao
substrato de seu hábitat e que há potencias predadores visuais nesse
hábitat, nossa hipótese é que a camuflagem aumenta a chance de
sobrevivência de Allocosa sp. frente aos predadores visualmente
orientados.
MATERIAL & MÉTODOS
(M1)Coletamos exemplares de aranhas Allocosa sp. na
praia na Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una,
Peruíbe, Estado de São Paulo. (M2)Partindo do princípio de que aves
domésticas possuem visão semelhante àquela de ao menos alguns dos
predadores naturais da aranha, utilizamos jovens e adultos de Gallus
gallus como modelo de predador, que serão tratados no restante desse
artigo apenas como predadores.
(M3)Realizamos dois experimentos diferentes para testar a
hipótese do nosso estudo. (M4)Em ambos os experimentos, aranhas
mortas foram colocadas sobre um fundo que simulou uma situação em
que há camuflagem e um fundo que simulou uma situação em que não
há camuflagem. (M5)No primeiro experimento, utilizamos papel
marrom e preto para simular presença e ausência de camuflagem.
(M6)A vantagem dessa abordagem foi garantir que apenas a cor do
substrato variasse entre as duas situações. (M7)Por outro lado, no
segundo experimento, utilizamos areia da praia para simular a
camuflagem e terra de mangue para ausência de camuflagem.
(M8)Apesar desses substratos não variarem apenas em uma
característica, como o papel, a vantagem foi que eles são mais
similares às condições naturais em que Allocosa sp. está exposta.
(M9)Nossa previsão foi de que em ambos os experimentos mais
aranhas seriam predadas ou removidas pelo predador na situação em
ausência de camuflagem, o que significa maior probabilidade de
sobrevivência para as aranhas camufladas.
Experimento 1
(M10)Utilizamos quatro predadores jovens (indivíduos A,
B, C e D) e 40 aranhas mortas em álcool (70%). (M11)Deixamos o
álcool evaporar completamente antes de realizar o experimento para
que não houvesse influência do cheiro. (M12)Utilizamos uma caixa
(60 x 80 x 30 cm) com dois retângulos de papel de cores diferentes
(marrom e preto) dispostos lado a lado e duas aranhas de mesmo
tamanho, uma em cima de cada papel (Figura 1a). (M13)Em seguida,
colocamos um predador dentro da caixa com a mesma distância entre
os papéis e fechamos a caixa com uma rede para evitar a fuga do
predador (Figura 1a). (M14)Anotamos a primeira escolha do predador:

aranha sobre papel marrom ou aranha sobre papel preto.
(M15)Repetimos o experimento 5 vezes com cada indivíduo.
(M16)Para minimizar o efeito de variáveis indesejadas, posicionamos
a caixa sempre na sombra, em cada repetição mudamos o ângulo (por
sorteio) e a disposição dos papéis (direita e esquerda) e demos um
intervalo de pelo menos 5 minutos entre as repetições de cada
predador. (M17)Todo o experimento foi realizado na parte da manhã.

sobre o papel marrom como primeira escolha foi de 0 ± 0.76 (média ±
desvio padrão, N=4). (R3)Não houve maior preferência dos
predadores pelas aranhas colocadas na situação que simulou ausência
de camuflagem (p = 0,414).

Figura 2: Número de primeiras escolhas (preferência) de indivíduos
do predador modelo por aranhas Allocosa sp. dispostas em duas cores
de papel (marrom e preto) (N=4).

Figura 1. (a) Caixa utilizada no experimento 1. As aranhas mortas
dispostas sobre os papéis estão indicadas pelas setas. (b) Placas com
areia e terra utilizadas no experimento 2. As aranhas mortas dispostas
sobre os substratos estão indicadas pelas setas.
(M18)Para a análise de dados, verificamos a preferência do
predador (Pp) ao calcular a probabilidade de cada predador escolher
mais vezes a aranha do papel preto do que a do papel marrom na
primeira escolha, a partir da fórmula
𝑁𝑝 − 𝑁𝑚
𝑃𝑝 =
,
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na qual Np = número de primeiras escolhas do predador pela aranha
posicionada no papel preto, Nm = número de primeiros escolhas do
predador pela aranha posicionada no papel marrom e 5 foi o número
de repetições do experimento por predador. (M19)Calculamos a média
de Pp e obtivemos a probabilidade média de cada predador preferir a
aranha sobre o papel preto. (M20)Fizemos um teste de significância a
partir do cenário nulo em que probabilidade de primeiras escolhas dos
predadores pela aranha sobre o papel preto é igual à probabilidade de
primeiras escolhas pela aranha sobre o papel marrom para cada
repetição de cada predador (10000 permutações, α = 0,05).
Experimento 2
(M21)Colocamos areia da praia onde as aranhas foram
capturadas e terra coletada em manguezal em igual proporção em 45
placas de Petri. (M22)Espalhamos as placas de Petri sistematicamente
com 3 m de distância entre cada uma, ao longo de um trajeto não linear
e irregular de 135 m em uma área aberta (aproximadamente 600 m2)
totalmente utilizada pelos predadores modelo (2 machos adultos, 3
fêmeas adultas, e 13 jovens) e por outros potenciais predadores
visuais. (M23)Contemplamos toda a heterogeneidade da área aberta
distribuindo as placas em todos os tipos de ambientes: sombra, sol,
pedra, terra, folhiço e sobre compostos orgânicos. (M24)Matamos as
aranhas por congelamento e perfuração do cefalotórax com alfinete e
as distribuímos aleatoriamente nas placas de Petri em três tratamentos:
15 sem aranha, 15 com aranha sobre a terra e 15 com aranha sobre a
areia (Figura 1b). (M25)As placas de Petri sem aranhas não fazem
parte dos grupos experimentais e tiveram a finalidade apenas de
minimizar a chance dos predadores associarem as placas com
alimento. (M26)Passamos graxa em volta de todas as placas para que
as aranhas não fossem removidas por formigas. (M27)Além disso, não
há influência do cheiro forte da terra do mangue, pois os predadores
modelos não são majoritariamente orientados pelo olfato e, mesmo se
fossem, todas as placas foram igualmente preenchidas com terra.
(M28)O experimento foi realizado no período da tarde e as placas
ficaram expostas aos predadores por 3 horas.
(M29)Para a análise de dados, calculamos a diferença entre
o número de aranhas removidas sobre a areia e sobre a terra.
(M30)Fizemos um teste de significância a partir do cenário nulo em
que as aranhas removidas têm igual probabilidade de terem sido
removidas quando sobre a areia ou sobre a terra (10000 permutações,
α = 0,05).
RESULTADOS
Experimento 1
(R1)A frequência de primeiras escolhas em cada cor variou
de um predador para outro (Figura 2). (R2)A probabilidade média de
cada predador escolher mais vezes a aranha sobre o papel preto do que

Experimento 2
(R4)O número de aranhas removidas da terra pelos
predadores foi o triplo daquelas removidas da areia, com diferença
absoluta de 5 aranhas (p < 0,01; Figura 3). (R5)Encontramos marcas
de bico em todos os tipos de placas de Petri (aranha na areia, aranha
na terra e controle). (R6)Nenhuma placa foi destruída e nenhum
substrato foi revolvido.

Figura 3: Número de aranhas Allocosa sp. removidas pelos
predadores em dois tipos de substrato (areia e terra). N= 15 para cada
tratamento.
DISCUSSÃO
(D1)No primeiro experimento, a primeira escolha do
predador não foi afetada pela cor do papel utilizado. (D2)No segundo
experimento, a quantidade de aranhas removidas foi maior no
substrato terra. (D3)Dessa forma, a camuflagem aumenta a chance de
sobrevivência em substratos com características específicas de
coloração, textura e heterogeneidade.
(D4)No primeiro experimento, as escolhas dos predadores
foram independentes da cor do papel. (D5)Então, a coloração não seria
suficiente para reduzir a probabilidade de detecção (Edmunds, 1974).
(D6)Entretanto, esse experimento permitiu manipular apenas a
coloração mantendo constante qualquer outra variável externa que
pudesse influenciar as escolhas. (D7)No segundo experimento, os
resultados sugerem que além da cor outras características do substrato
natural como heterogeneidade e textura alteraram a eficiência da
camuflagem. (D8)Além disso, outros componentes estruturais do
ambiente como cascas de árvores e folhas secas também afetam a
probabilidade de detecção das presas (Gonzaga et al., 2007). (D9)As
diferenças entre a remoção de aranhas nos substratos naturais apontam
que as chances de sobrevivência de Allocosa sp. aumentam pela
camuflagem. (D10)Acreditamos que o próximo passo seria testar em
condições controladas, como no nosso primeiro experimento, as
influências de outras variáveis que simulam heterogeneidade e textura.
(D11)As aves consomem muitos artrópodes na sua dieta e
a presença desses predadores em alguns locais faz com que a
densidade de aranhas seja reduzida significativamente (Wise, 1994;
Gonzaga et al. 2007). (D12)Apesar de a camuflagem ser um
importante mecanismo de defesa da Allocosa sp., eventualmente os
predadores podem encontrá-la como aconteceu em nosso segundo
experimento, em que duas aranhas foram predadas do substrato areia.
(D13)Em condições naturais, comportamentos de defesa secundária
como fuga, fingir de morto e se enterrar em tocas na areia atuariam
para aumentar suas chances de sobrevivência.
(D14)Apesar das aranhas do gênero Allocosa sp. serem
animais tipicamente noturnos (Ainsenberg et al., 2011), os
experimentos foram realizados durante o dia devido aos hábitos

diurnos dos predadores modelo. (D15)No entanto, os resultados são
relevantes, pois houve relatos de alguns indivíduos de Allocosa sp.
ativos durante o dia na praia da Barra da Una (J.P. da Silva,
comunicação pessoal). (D16)À noite, a camuflagem pode ser ainda
mais eficiente, pois a intensidade de luz dificulta a percepção de cores
e de contrastes. (D17)Por isso, seria interessante reproduzir o
experimento durante a noite utilizando predadores de hábitos noturnos
(como o caranguejo Ocypode quadrata ou as aves do gênero
Charadrius sp.).
(D18)Concluímos que a sobrevivência de aranhas que
utilizam camuflagem como defesa provavelmente aumenta frente a
predadores visualmente orientados. (D19)Porém, a camuflagem não é
um mecanismo que imita apenas a coloração do ambiente, mas
também sua textura e heterogeneidade, e que frequentemente se soma
a outros mecanismos de defesa para que sua eficiência seja otimizada.
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A camuflagem em aranhas Allocosa sp. (Lycosidae)
como defesa contra predadores visualmente orientados
P2 – G1
Alunos 2, 7, 12, 19 – Versão final
RESUMO: A camuflagem é uma adaptação defensiva de presas que
dificulta o ataque do predador. Para verificar a hipótese de que a
camuflagem aumenta a sobrevivência da aranha Allocosa sp.,
realizamos dois experimentos. No primeiro, colocamos aranhas sobre
papéis marrom e preto, que simulavam presença e ausência de
camuflagem. Oferecemos as aranhas para pintinhos e verificamos qual
foi escolhida primeiro. No segundo experimento, colocamos aranhas
sobre areia ou sobre terra em placas de Petri com ambos os substratos
e as distribuímos em área aberta com pintinhos e galinhas. Não houve
diferença de predação de aranhas sobre as duas cores de papel e as
aranhas sobre a terra foram três vezes mais removidas que as aranhas
sobre a areia. Uma explicação para os diferentes resultados é que a
camuflagem não depende só da cor, mas também da heterogeneidade
do substrato. Portanto, a camuflagem em aranhas aumenta a
sobrevivência frente a predadores visuais.
PALAVRAS-CHAVE: adaptação defensiva, defesa primária,
predação, predador-presa
INTRODUÇÃO
(I1)Os organismos em um ecossistema participam de diversas
interações intra- e interespecíficas que podem ser benéficas ou não
para as partes envolvidas. (I2)Uma das formas de interação é a
predação, na qual um predador se alimenta de uma presa, normalmente
acarretando na morte da presa e no benefício do predador (Edmunds,
1974; Begon et al., 2006). (I3)Qualquer adaptação que reduz a
probabilidade de ataque do predador ser bem sucedido é definida como
um mecanismo de defesa ou adaptação defensiva e podem ser
divididas em primárias e secundárias (Edmunds, 1974). (I14)Defesas
primárias, como colorações de defesa e esconderijos, são
características ou comportamentos do organismo que atuam mesmo na

ausência do predador. (I5)Já defesas secundárias, como fuga e
retaliação, atuam a partir do momento em que a presa encontra o
predador, dificultando sua captura (Edmunds, 1974; Dugatkin, 2005).
(I6)A camuflagem é um mecanismo de defesa primária que
consiste na semelhança entre o padrão de coloração do animal e seu
entorno (Edmunds, 1974). (I7)O animal com camuflagem pode
selecionar um hábitat com padrões de coloração similares ao seu,
modificar sua coloração dependendo do substrato onde se encontra ou
simplesmente habitar locais em que se camufla (Dugatkin, 2005).
(I8)Em todos os casos, a detecção da presa pelo predador é dificultada
frente a predadores visualmente orientados que não se utilizam de
outras pistas, como olfato ou audição (Edmunds, 1974).
(I9)Em aranhas, muitos tipos de defesa por camuflagem são
conhecidos (Gonzaga et al., 2007). (I10)Aranhas da família
Thomisidae, por exemplo, alternam sua coloração entre amarelo,
branco e preto, se ajustando assim à cor das flores onde se encontram
(Théry & Casas, 2009), enquanto a pigmentação de muitas aranhas da
família Hersiliidae se assemelha às colorações das cascas de árvores
(ver referências de Gonzaga et al. 2007). (I11)Outras aranhas que têm
coloração semelhante à coloração do substrato onde se encontram são
as do gênero Allocosa sp. (Lycosidae), nosso modelo de estudo.
(I12)Essas aranhas possuem atividade majoritariamente noturna e
habitam praias arenosas nas regiões costeiras do Brasil, Argentina,
Chile e Uruguai, onde constroem pequenas tocas (Aisenberg et al.,
2011). (I13)Diversas aves que incluem artrópodes em sua dieta são
encontradas em praias arenosas e são potenciais predadores
visualmente orientados dessas aranhas (Develey, 2004).
(I14)O objetivo do nosso trabalho foi investigar como a
camuflagem influencia a sobrevivência de Allocosa sp. frente a um
predador visualmente orientado. (I15)Dado que a camuflagem
aumenta a probabilidade de sobrevivência em muitos táxons, que essa
espécie de aranha possui um padrão de coloração muito similar ao
substrato de seu hábitat e que há potencias predadores visuais nesse
hábitat, nossa hipótese é que a camuflagem aumenta a chance de
sobrevivência de Allocosa sp. frente aos predadores visualmente
orientados.
MATERIAL & MÉTODOS
(M1)Coletamos exemplares de aranhas Allocosa sp. na
praia na Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una,
Peruíbe, Estado de São Paulo. (M2)Partindo do princípio de que aves
domésticas possuem visão semelhante àquela de ao menos alguns dos
predadores naturais da aranha, utilizamos jovens e adultos de Gallus
gallus como modelo de predador, que serão tratados no restante desse
artigo apenas como predadores.
(M3)Realizamos dois experimentos diferentes para testar a
hipótese do nosso estudo. (M4)Em ambos os experimentos, aranhas
mortas foram colocadas sobre um fundo que simulou uma situação em
que há camuflagem e um fundo que simulou uma situação em que não
há camuflagem. (M5)No primeiro experimento, utilizamos papel
marrom e preto para simular presença e ausência de camuflagem.
(M6)A vantagem dessa abordagem foi garantir que apenas a cor do
substrato variasse entre as duas situações. (M7)Por outro lado, no
segundo experimento, utilizamos areia da praia para simular a
camuflagem e terra de mangue para ausência de camuflagem.
(M8)Apesar desses substratos não variarem apenas em uma
característica, como o papel, a vantagem foi que eles são mais
similares às condições naturais em que Allocosa sp. está exposta.
(M9)Nossa previsão foi de que em ambos os experimentos mais
aranhas seriam predadas ou removidas pelo predador na situação em
ausência de camuflagem, o que significa maior probabilidade de
sobrevivência para as aranhas camufladas.
Experimento 1
(M10)Utilizamos quatro predadores jovens (indivíduos A,
B, C e D) e 40 aranhas mortas em álcool (70%). (M11)Deixamos o
álcool evaporar completamente antes de realizar o experimento para
que não houvesse influência do cheiro. (M12)Utilizamos uma caixa
(60 x 80 x 30 cm) com dois retângulos de papel de cores diferentes
(marrom e preto) dispostos lado a lado e duas aranhas de mesmo
tamanho, uma em cima de cada papel (Figura 1a). (M13)Em seguida,
colocamos um predador dentro da caixa com a mesma distância entre
os papéis e fechamos a caixa com uma rede para evitar a fuga do
predador (Figura 1a). (M14)Anotamos a primeira escolha do predador:
aranha sobre papel marrom ou aranha sobre papel preto.
(M15)Repetimos o experimento 5 vezes com cada indivíduo.
(M16)Para minimizar o efeito de variáveis indesejadas, posicionamos
a caixa sempre na sombra, em cada repetição mudamos o ângulo (por
sorteio) e a disposição dos papéis (direita e esquerda) e demos um

intervalo de pelo menos 5 minutos entre as repetições de cada
predador. (M17)Todo o experimento foi realizado na parte da manhã.

Figura 2: Número de primeiras escolhas (preferência) de indivíduos
do predador modelo por aranhas Allocosa sp. dispostas em duas cores
de papel (marrom e preto) (N = 4).
Figura 1. (a) Caixa utilizada no experimento 1. As aranhas mortas
dispostas sobre os papéis estão indicadas pelas setas. (b) Placas com
areia e terra utilizadas no experimento 2. As aranhas mortas dispostas
sobre os substratos estão indicadas pelas setas.
(M18)Para a análise de dados, verificamos a preferência do
predador (Pp) ao calcular a probabilidade de cada predador escolher
mais vezes a aranha do papel preto do que a do papel marrom na
primeira escolha, a partir da fórmula
𝑁𝑝 − 𝑁𝑚
𝑃𝑝 =
,
5
na qual Np = número de primeiras escolhas do predador pela aranha
posicionada no papel preto, Nm = número de primeiros escolhas do
predador pela aranha posicionada no papel marrom e 5 foi o número
de repetições do experimento por predador. (M19)Calculamos a média
de Pp e obtivemos a probabilidade média de cada predador preferir a
aranha sobre o papel preto. (M20)Fizemos um teste de significância a
partir do cenário nulo em que probabilidade de primeiras escolhas dos
predadores pela aranha sobre o papel preto é igual à probabilidade de
primeiras escolhas pela aranha sobre o papel marrom para cada
repetição de cada predador (10000 permutações, α = 0,05).
Experimento 2
(M21)Colocamos areia da praia onde as aranhas foram
capturadas e terra coletada em manguezal em igual proporção em 45
placas de Petri. (M22)Espalhamos as placas de Petri sistematicamente
com 3 m de distância entre cada uma, ao longo de um trajeto não linear
e irregular de 135 m em uma área aberta (aproximadamente 600 m2)
totalmente utilizada pelos predadores modelo (2 machos adultos, 3
fêmeas adultas, e 13 jovens) e por outros potenciais predadores visuais
(como outras aves). (M23)Contemplamos toda a heterogeneidade da
área aberta distribuindo as placas em todos os tipos de ambientes:
sombra, sol, pedra, terra, folhiço e sobre compostos orgânicos.
(M24)Matamos as aranhas por congelamento e perfuração do
cefalotórax com alfinete e as distribuímos aleatoriamente nas placas
de Petri em três tratamentos: 15 sem aranha, 15 com aranha sobre a
terra e 15 com aranha sobre a areia (Figura 1b). (M25)As placas de
Petri sem aranhas não fazem parte dos grupos experimentais e tiveram
a finalidade apenas de minimizar a chance dos predadores associarem
as placas com alimento. (M26)Passamos graxa em volta de todas as
placas para que as aranhas não fossem removidas por formigas.
(M27)Além disso, não há influência do cheiro forte da terra do
mangue, pois os predadores modelos não são majoritariamente
orientados pelo olfato e, mesmo se fossem, todas as placas foram
igualmente preenchidas com terra. (M28)Realizamos o experimento
no período da tarde e as placas ficaram expostas aos predadores por 3
horas.
(M29)Para a análise de dados, calculamos a diferença entre
o número de aranhas removidas sobre a areia e sobre a terra.
(M30)Fizemos um teste de significância a partir do cenário nulo em
que as aranhas removidas têm igual probabilidade de terem sido
removidas quando sobre a areia ou sobre a terra (10000 permutações,
α = 0,05).
RESULTADOS
Experimento 1
(R1)A frequência de primeiras escolhas em cada cor variou
de um predador para outro (Figura 2). (R2)A probabilidade média de
cada predador escolher mais vezes a aranha sobre o papel preto do que
sobre o papel marrom como primeira escolha foi de 0 ± 0.76 (média ±
desvio padrão, N = 4). (R3)Não houve maior preferência dos
predadores pelas aranhas colocadas na situação que simulou ausência
de camuflagem (p = 0,414).

Experimento 2
(R4)O número de aranhas removidas da terra pelos
predadores foi o triplo daquelas removidas da areia, com diferença
absoluta de 5 aranhas (p < 0,01; Figura 3). (R5)Encontramos marcas
de bico em todos os tipos de placas de Petri (aranha na areia, aranha
na terra e controle). (R6)Nenhuma placa foi destruída e nenhum
substrato foi revolvido.

Figura 3: Número de aranhas Allocosa sp. removidas pelos
predadores em dois tipos de substrato (areia e terra). N = 15 para cada
tratamento.
DISCUSSÃO
(D1)No primeiro experimento, a primeira escolha do
predador não foi afetada pela cor do papel utilizado. (D2)No segundo
experimento, a quantidade de aranhas removidas foi maior no
substrato terra. (D3)Dessa forma, a camuflagem aumenta a chance de
sobrevivência em substratos com características específicas de
coloração, textura e heterogeneidade.
(D4)No primeiro experimento, as escolhas dos predadores
foram independentes da cor do papel. (D5)Então, a coloração não seria
suficiente para reduzir a probabilidade de detecção (Edmunds, 1974).
(D6)No segundo experimento, os resultados sugerem que além da cor
outras características do substrato natural como heterogeneidade e
textura alteraram a eficiência da camuflagem. (D7)As diferenças entre
a remoção de aranhas nos substratos naturais apontam que as chances
de sobrevivência de Allocosa sp. aumentam pela camuflagem.
(D8)Acreditamos que um próximo passo seria testar em condições
controladas, como em nosso primeiro experimento, as influências de
outras variáveis que simulam heterogeneidade e textura.
(D9)Algumas aves consomem artrópodes na sua dieta e a
presença desses predadores em alguns locais faz com que a densidade
de aranhas seja reduzida significativamente (Wise, 1994; Gonzaga et
al. 2007). (D10)Apesar de a camuflagem ser um importante
mecanismo de defesa da Allocosa sp., eventualmente os predadores
podem encontrá-la como aconteceu em nosso segundo experimento,
em que duas aranhas foram predadas do substrato areia.
(D11)Constatamos em campo que a Allocosa sp. adota estratégias de
defesa secundária como fuga, permanecer imóvel com as pernas junto
ao corpo e se esconder em tocas na areia. (D12)Em condições naturais,
esses comportamentos atuariam para aumentar suas chances de
sobrevivência.
(D13)Apesar das aranhas do gênero Allocosa sp. serem
animais tipicamente noturnos (Ainsenberg et al., 2011), realizamos
nossos experimentos durante o dia devido aos hábitos diurnos dos
predadores modelo. (D14)No entanto, os resultados são relevantes,
pois houve relatos de alguns indivíduos de Allocosa sp. ativos durante
o dia na praia da Barra da Una (J.P. da Silva, comunicação pessoal).
(D15)À noite, a camuflagem pode ser ainda mais eficiente, pois a
baixa intensidade de luz talvez dificulte a percepção de cores e de
contrastes. (D16)Por isso, seria interessante reproduzir o experimento
durante a noite utilizando predadores de hábitos noturnos (como o
caranguejo Ocypode quadrata ou as aves do gênero Charadrius sp.).

(D17)Concluímos que a sobrevivência de aranhas que
utilizam camuflagem como defesa provavelmente aumenta frente a
predadores visualmente orientados. (D18)Porém, a camuflagem não é
um mecanismo que imita apenas a coloração do ambiente, mas
também sua textura e heterogeneidade, e que frequentemente se soma
a outros mecanismos de defesa para que sua eficiência seja otimizada.
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A maneira como o recurso está distribuído influencia a
distribuição de proteção pela formiga?
P2 – G2
Alunos 5, 6, 10, 18 – Versão inicial
RESUMO: Muitas plantas possuem nectários que oferecem alimento
para formigas e acabam recebendo proteção contra herbívoros. Esses
nectários podem estar distribuídos ao longo da planta, ou agregados
em uma região. Assumindo que redução da herbivoria decorre da
presença de formigas, testamos duas hipóteses: 1) ocorrência de
formigas é maior em plantas com fonte de recursos distribuídos; 2)
plantas com recursos distribuídos apresentam proteção distribuída e
aquelas com recursos agregados apresentam proteção agregada.
Realizamos experimento disponibilizando recursos de forma agregada
e distribuída e simulamos um ataque de herbívoro colocando cupim
em diferentes regiões. Nossas hipóteses foram refutadas. Do total de
58 ramos testados, encontramos 25 com formigas e 33 sem formiga e
em folhas apicais de ambos os tratamentos 11 cupins foram removidos
e 12 em basais. A presença de formiga ocorre, portanto,
independentemente da maneira como o recurso está distribuído e a
proteção que elas oferecem é igual nos dois sistemas.

planta, como nos hibiscos (Hibiscus pernambucensis), em outras
espécies eles estão agrupados em regiões especificas, como nas
embaúbas que estão localizados na região apical (Hôlldobler &
Wilson, 1990). (I7)Quando ativos esses nectários atraem formigas
operárias de diversas espécies que podem defender ativamente o
nectário extrafloral e, consequentemente, a planta, ou então apenas
afugentar outras espécies de herbívoros (Hôlldobler & Wilson, 1990).
(I8)Considerando que a distribuição da fonte de recurso na
planta pode variar espacialmente, que a formiga se atrai por essa fonte
de recurso e que a redução do impacto da herbivoria pelas formigas
decorre da sua presença na planta, indagamos: a maneira que o recurso
está distribuído na planta altera a distribuição da proteção por
formigas? (I9)Afim de responder essa pergunta levantamos duas
hipóteses que se complementam: H1 - a ocorrência de formigas é maior
em plantas com fonte de recursos distribuídos; e H2 - plantas com fonte
de recursos distribuídos apresentam proteção distribuída e plantas com
fonte de recursos agregados apresentam proteção agregada.
MATERIAL & MÉTODOS
Local de estudo
(M1)Realizamos o estudo na praia Barra do Una,
localizada na Estação Ecológica Juréia-Itatins, município de Peruíbe,
litoral sul do estado de São Paulo. (M2)O experimento foi feito em
uma área de restinga, perto da região do costão, onde a planta
Dalbergia ecastophyllum (FABACEA) era abundante.
Delineamento experimental
(M3)Assumindo a premissa de que a qualidade nutricional
dos diferentes nectários é a mesma, simulamos esse recurso através de
uma solução de açúcar e água. (M4)Utilizamos quadrados de papel
filtro de 0,5cm de largura onde seria disponibilizado o recurso de
açúcar para formiga na planta. (M5)Selecionamos 29 indivíduos de
Dalbergia ecastophyllum sem a presença de membracídeos para
realizar o experimento.
(M6)Escolhemos um indivíduo arbitrariamente no local de
estudo e, posteriormente, dois ramos pareados desse indivíduo.
(M7)No primeiro ramo contamos sete folhas, sendo a apical a
primeira, e colocamos um único quadrado de papel filtro molhado na
solução de açúcar em cada uma dessas folhas a partir da segunda,
simulando assim um padrão distribuído de recursos como dos
nectários extra-florais (Figura 1a). (M8)No segundo ramo, contamos
as sete folhas da mesma maneira e colocamos seis quadrados de papel
filtro molhados em solução de açúcar na sétima folha, simulando uma
fonte de recurso agregada (Figura 1b). (M9)Repetimos a aplicação da
solução de açúcar após uma hora. (M10)Depois de uma hora desta
aplicação colocamos em ambos os ramos dois cupins, um na primeira
folha (apical) e outro na sétima (ver Figura 1). (M11)A partir do
primeiro indivíduo escolhido, replicamos o experimento
sistematicamente em indivíduos que estavam a cada dois metros de
distância e fizemos isso para um total de trinta indivíduos. duas horas,
verificamos se havia formigas nos ramos e se os cupins tinham sido
removidos.

PALAVRAS-CHAVES: Forrageamento, interação inseto-planta,
herbívoros, nectário extrafloral.
INTRODUÇÃO
(I1)A interação entre plantas e formigas pode ser tanto
negativa como positiva. (I2)Em relações positivas, como em relações
mutualísticas, ambos os indivíduos das duas espécies que interagem
são beneficiados (Hôlldobler & Wilson, 1990). (I3)Há diversos
exemplos de sistemas de relações mutualísticas entre plantas e
formigas e eles podem ser espécie-específicos (e.g. Embaubas e
Aztecas) ou generalistas, como algumas espécies de plantas com
nectário extrafloral (Acacia sp. e formigas Myrmecia pilosula e Irido
myrmex) (Hôlldobler & Wilson, 1990). (I4)Em geral, o benefício que
as formigas trazem para as plantas é o de reduzir o impacto de
herbivoria por predação ou por mudança no comportamento de
forrageio de outros herbívoro (Rudgers et al., 2003) em contrapartida,
as plantas podem oferecer abrigo e algum tipo de recurso alimentar
(Hôlldobler & Wilson, 1990; Rudgers et al., 2003).
(I5)Um órgão vegetal especializado em fornecer recursos
alimentares para muitas espécies de formigas é o nectário extrafloral,
que produz uma solução açucarada (Hôlldobler & Wilson, 1990).
(I6)Em algumas espécies eles estão distribuídos ao longo de toda a

Figura 1. Representação dos tratamentos realizados: a) fonte de
recurso distribuído b) fonte de recurso agregada. Retângulo azul
representa cupim e vermelho representa quadrado de papel filtro
emergido em solução de açúcar. (Imagem modificada de Judd et al.,
2008).
Análise estatística
(M12)Nossa primeira hipótese estatística foi que a
frequência de ocorrência de formigas do ramo com recurso agregado
e no ramo com recurso distribuído seria diferente. (M13)Nossa
variável de interesse foi a diferença da média da frequência de
ocorrência de formigas em cada um dos tratamentos e, posteriormente
foi feito um teste de significância através da aleatorização da
frequência por 10000 permutações com um p < 0,05.

(M14)Nossa segunda hipótese estatística foi que a
frequência da remoção de cupim em folhas apicais e basais seria maior
no ramo com recurso agregado. (M15)Se o cupim fosse removido
atribuímos o valor 0 e se não foi removido, atribuímos 1. (M16)Tendo
i números de indivíduos, ai é a diferença entre a ocorrência de cupim
entre folha apical e basal do ramo agregado de um indivíduo e bi a
diferença entre a ocorrência de cupim entre folha apical e basal no
ramo com recurso distribuído, temos:
𝑥3 = 𝑏3 − 𝑎3
(M17)Dessa maneira, nossa variável de interesse foi
calculada como a média dos valores de xi. (M18)Posteriormente,
fizemos um teste estatístico com uma permutação dos valores de xi,
com 10000 aleatorizações e assumimos um p < 0,05.
RESULTADOS
(R1)Do total dos 58 ramos, encontramos 25 com formigas
e 33 sem formiga independentemente do tratamento. (R2)As
frequências de formigas obtidas em ramos com fonte de recurso
agregada foi de 13 do total de 29 ramos, o que representa 44,8%.
(R3)Já para o ramo de fonte de recurso distribuída foi de 12, o que
representa 41,4%. (R4)Nossa primeira hipótese de que a ocorrência de
formigas seria maior em ramos com recurso distribuído não foi
corroborada (p = 0,498).
(R5)Em folhas apicais de ambos os tratamentos, os cupins
foram removidos em 11 ramos e em folhas basais em 12 ramos (Tabela
1). (R6)Nossa variável de interesse, calculada como a média de Xi, foi
de 0,034 e a nossa segunda hipótese de que recursos distribuídos
resultam em proteção distribuída, enquanto que recursos agregados
resultam em proteção localizada foi refutada (p = 0,175).
Tabela 1. Número de cupins removidos em folhas apicais e basais.
Posição das
Com cupim
Sem cupim
Total de
folhas
ramos
Apical
47
11
58
Basal
46
12
58
DISCUSSÃO
(D1)Nossa hipótese de que a ocorrência de formigas seria
maior quando a fonte de recurso fosse distribuída foi refutada. (D2)A
presença de formiga ocorre, portanto, independentemente da maneira
como a fonte de recurso está distribuída na planta, havendo formigas
tanto em plantas com recurso agrupado, como em plantas com recurso
distribuído. (D3)Não houve diferença também na distribuição da
proteção de herbivoria pelas formigas em plantas com diferentes
distribuições da fonte de recurso.. (D4)Assim, nossa segunda hipótese
de que recursos agrupados resultam em proteção localizada enquanto
que recursos distribuídos resultam em proteção distribuída também foi
refutada.
(D5)Formigas forrageiam por toda a vegetação, se
alimentando dos recursos disponíveis quando os encontram
(Hôlldobler & Wilson, 1990). (D6)Quando encontra um recurso a
formiga recruta mais formigas e essas começam a buscar novos
recursos ao longo da planta aumentando assim o tamanho da região de
forrageamento, o que poderia explicar a não diferença da ocorrência
de formigas em plantas com a fonte de recurso agrupado ou distribuído
(Hôlldobler & Wilson, 1990). (D7)Isso pode ter aumentado
igualmente a chance de encontrarmos formigas em ramos com
recursos concentrados e agregados, resultando assim em uma igual
proteção nas diferentes regiões da planta. (D8)Além disso, muitas
plantas podem regular a distribuição dos nectários ativos, sendo assim,
funcionalmente seriam plantas que possuem uma fonte de recurso
agregado, o que poderia levar a diferenciação de proteção em
diferentes regiões em determinadas épocas do ano,. (D9)Portanto, para
Isso poderia evitar uma maior predação por herbívoros, por exemplo,
em regiões apicais da planta (Hôlldobler & Wilson, 1990).
(D10)Levando-se em consideração os resultados obtidos
neste trabalho, uma questão nova a ser investigada nesse sistema, é a
intensidade de proteção por formigas nas diferentes distribuições de
fonte de recursos. (D11)Uma vez que as formigas defendem ambos os
tipos de recursos, será que existe uma maior proteção em regiões onde
o recurso está agregado? (D12)Outro fator importante seria conhecer
a área de territorialidade das espécies de formigas, uma vez que
diferentes espécies de formigas possuem diferentes áreas de
territorialidade e assim ver se essas espécies protegem diferentes
porções das plantas.
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A influência da distribuição de recurso no mutualismo
entre plantas e formigas
P2 – G2
Alunos 5, 6, 10, 18 – Versão intermediária
RESUMO: Interações inseto-planta podem ser tanto negativas quanto
positivas. Uma dessas interações positivas é entre planta-formiga, na
qual as plantas podem fornecer alimento em troca de proteção pelas
formigas. Nectários extraflorais têm como função atrair formigas,
podendo estar tanto de forma agregada na planta como distribuída.
Nossa pergunta geral é: a maneira como o recurso está distribuído
altera a distribuição da proteção por formigas? Realizamos um
experimento disponibilizando recursos de forma agregada e
distribuída em diferentes ramos de uma planta e simulamos a presença
de um herbívoro com um cupim em uma região apical e em uma basal.
Verificamos a frequência de ramos com formiga e também a diferença
na remoção do cupim entre as regiões. Não encontramos uma relação
entre a distribuição de recurso na planta, a ocorrência de formiga e a
distribuição da sua proteção. Isso indica que a formiga pode oferecer
proteção em regiões distantes do recurso.
PALAVRAS-CHAVES: Forrageamento, interação inseto-planta,
herbívoros, nectário extrafloral.
INTRODUÇÃO
(I1)Em uma comunidade, indivíduos de diferentes espécies
interagem e essas interações podem ser antagonistas, competitivas ou
mutualísticas (Begon et al., 2006). (I2)O mutualismo é uma interação
positiva na qual indivíduos de duas espécies interagem, resultando no
aumento da aptidão de ambos os indivíduos (Begon et al., 2006). (I3)O
sistema formiga-planta representa alguns dos melhores exemplos de
mutualismo (Cogni & Freitas, 2002; Dornhaus & Powell, 2010).
(I4)Nesse sistema, as formigas podem trazer benefício para a planta,
pois ao forragearem sobre elas diminuem o impacto da herbivoria
(McKey et al., 2005; Rudgers et al., 2003). (I5)Em contrapartida, as
plantas podem fornecer abrigo e/ou recurso alimentar (Schoonhoven
et al., 2005).
(I6)O nectário extrafloral (NEF) é um órgão vegetal que
surgiu independentemente em diversas famílias e tem como função
atrair formigas, garantindo a diminuição na taxa de herbivoria e,
consequentemente, aumentando a aptidão da planta (Beattie &
Hughes, 2002; Hölldobler & Wilson, 1990a). (I7)Em algumas
espécies os NEF estão sempre ativos e distribuídos ao longo da planta,
já em outras espécies apenas alguns ficam ativos em regiões agregadas
(Schoonhoven et al., 2005). (I8)Há um sistema tritrófico que pode ser
funcionalmente similar ao de NEF que é o sistema formiga, insetos
sugadores de floema e planta (Quental et al., 2005; Offenberg, 2000).
(I9)Nesse sistema, os insetos sugadores (afídeos e membracídeos)
ficam agregados na região apical das plantas, se alimentando de seiva
elaborada e secretando exsudato, que é um recurso alimentar para as
formigas (Schmitz, 2009).
(I10)As formigas são forrageadoras ativas (Hölldobler &
Wilson, 1990b) e quando encontram um recurso, essas formigas
recrutam uma maior quantidade de formigas para aquela região
(Dornhaus & Powell, 2010; Hölldobler & Wilson, 1990b). (I11)Dessa
maneira, se uma planta tiver recursos distribuídos, maior a chance da
formiga encontrar o recurso e, recrutar mais formigas para a região, o
que garante uma proteção ao longo da região onde está esse recurso.
(I12)Pensando nisso, o objetivo deste trabalho foi responder à seguinte
pergunta: A maneira como o recurso está distribuído na planta altera a
distribuição da proteção por formigas? (I13)Dado que: i) a distribuição
dessas fontes de recursos podem variar espacialmente na planta; ii)
quanto mais distribuída a fonte de recurso maior a probabilidade da
formiga encontrar esse recurso; iii) formigas protegem a planta ao
forragear próximo à fonte de recurso, formulamos duas hipóteses.
(I14)As hipóteses são: H1 – a ocorrência de formigas é maior em
plantas com fonte de recursos distribuídos e H2 – a região de proteção
pela formigas é maior em plantas com fontes de recurso distribuído.
MATERIAL & MÉTODOS

Local de estudo
(M1)Realizamos o estudo na praia Barra do Una,
localizada na Estação Ecológica Juréia-Itatins, município de Peruíbe,
litoral sul do estado de São Paulo. (M2)O experimento foi feito em
uma área de restinga, perto da região do costão, onde a planta
Dalbergia ecastophyllum (Fabacea) era abundante.
Delineamento experimental
(M3)Utilizamos quadrados de papel filtro de 0,5 cm de
largura onde seria disponibilizado o recurso de açúcar para formiga na
planta. (M4)Selecionamos 29 pares de ramos de Dalbergia
ecastophyllum para conduzir o experimento. (M5)Como esta espécie
está associada a ocorrência de membracídeos, certificamos que os
ramos escolhidos não possuíam membracideos, para controlar a
disponibilidade de recurso oferecido à formiga no experimento.
(M6)Nosso experimento foi feito em blocos de dois ramos
pareados. (M7)Ao longo da borda de uma mancha com muitos
indivíduos e com densidade semelhante escolhemos arbitrariamente
um bloco. (M8)A partir do primeiro bloco replicamos o experimento
sistematicamente em blocos a cada dois metros de distância e fizemos
isso para um total de vinte e nove blocos.
(M9)No primeiro ramo do bloco contamos sete folhas a
partir da apical totalmente expandida e colocamos um único quadrado
de papel filtro molhado em solução de açúcar em cada uma dessas
folhas a partir da segunda. (M10)Com isso, simulamos um padrão
distribuído de recursos, sendo este nosso primeiro tratamento (Figura
1a). (M11)No segundo ramo contamos as sete folhas da mesma
maneira e colocamos seis quadrados de papel filtro molhados em
solução de açúcar na sétima folha, simulando uma fonte de recurso
agregada, sendo este nosso segundo tratamento (Figura 1b).
(M12)Repetimos a aplicação da solução de açúcar após uma hora.
(M13)Depois de uma hora da segunda aplicação simulamos a presença
de um herbívoro colando em ambos os ramos dois cupins, um na
primeira folha (apical) e outro na sétima (ver Figura 1) para podermos
analisar posteriormente se a proteção pela formiga ocorreria somente
próxima ao recurso. (M14)Após duas horas, verificamos se haviam
formigas nos ramos e se os cupins tinham sido removidos.

Figura 1. Representação dos tratamentos realizados: a) fonte de
recurso distribuído b) fonte de recurso agregada. Retângulo azul
representa cupim e vermelho representa quadrado de papel filtro
emergido em solução de açúcar. (Imagem modificada de Judd et al.,
2009).
Análise estatística
(M15)Como a chance de encontrar o recurso é maior
quando ele está distribuído, esperávamos que a frequência de ramos
com formiga seria maior em ramos com recurso distribuído.
(M16)Nossa primeira hipótese nula foi que a frequência de ramos com
formiga seria igual nos ramos de recursos distribuídos e nos ramos
com recurso agregado. (M17)A estatística de interesse foi a diferença
da média da frequência de ocorrência de ramos com formigas em cada
um dos tratamentos e posteriormente foi feito um teste de significância
através da aleatorização dos tipos de ramos de um mesmo bloco por
10000 permutações com um p < 0,05. (M18)Nossa previsão foi que a
frequência de ramos com formiga seria maior em ramos com recurso
distribuído.
(M19)Pensando que a proteção da formiga ocorre somente
próximo ao recurso, esperamos que a diferença na frequência de
remoções de cupins entre folhas apicais e basais seria maior em ramos
com recurso agregado (M20)Então, nossa segunda hipótese nula foi
que a diferença na frequência de remoção de cupim entre folhas apicais
e basais seria igual em ramos com recursos distribuídos e agregados.
(M21)Sendo i números de blocos, ai é a diferença entre a ocorrência
de cupim entre folha apical e basal do ramo agregado de um indivíduo

e di a diferença entre a ocorrência de cupim entre folha apical e basal
no ramo com recurso distribuído, temos:
𝑥3 = 𝑑3 − 𝑎3
(M22)Dessa maneira, nossa variável de interesse foi
calculada como a média dos valores de xi. (M23)Posteriormente,
fizemos um teste estatístico com uma aleatorização do tipo de
tratamento (agregado ou distribuído) com 10000 permutações e
assumimos um p < 0,05.
RESULTADOS
(R1)Dos onze blocos que encontramos formigas, 44,8%
foram em ramos com fonte de recurso agregado e 41,4% em fonte de
recurso distribuído. (R2)Não houve diferença entre as frequências de
ramos com formigas e, portanto, não tivemos evidência para refutar
nossa primeira hipótese nula (p= 0,498).
(R3)Nos ramos com o recurso agregado, o cupim foi
removido em cinco folhas apicais e em seis folhas basais. (R4)Já em
ramos com o recurso distribuído, o cupim foi removido em seis folhas
apicais e em seis basais (Tabela 1). (R5)Não houve diferença na
remoção de cupins entre folhas basais e apicais nos dois tratamentos
(xi = 0,034 e p = 0,175). (R6)Portanto, não tivemos evidências para
refutarmos nossa segunda hipótese nula.
Tabela 1. Frequência de cupins removidos em folhas apicais e basais
nos tratamentos.
Posição das
Tratamento
folhas
Agregado
Distribuído
Apical
17,2%
20,7%
Basal
20,7%
20,7%
DISCUSSÃO
(D1)Nossa primeira hipótese de que há uma maior chance de
encontrarmos formigas em plantas com recurso distribuído não foi
corroborada, sendo que observamos uma frequência de encontro
semelhante entre os dois tipos de distribuição de recurso. (D2)Nossa
segunda hipótese de que a região de proteção oferecida pela formiga
seria maior em plantas com recurso distribuído também não foi
corroborada. (D3)Dessa maneira, a proteção oferecida pela formiga
independe da distribuição da fonte de recurso nas plantas.
(D4)As formigas, ao encontrarem alimento, recrutam uma
alta quantidade de formigas para a região (Dornhaus & Powell, 2010;
Hölldobler & Wilson, 1990b). (D5)Essas formigas recrutadas passam
a forragear ativamente, buscando novos recursos (Hölldobler &
Wilson, 1990b). (D6)Assim, a probabilidade de encontro entre
formigas e herbívoros aumenta com uma maior quantidade de formiga
forrageando. (D7)Portanto, o recrutamento de grande quantidade de
formiga aumenta o patrulhamento e permite a proteção ao longo de
toda a planta, independentemente da distribuição de recurso.
(D8)Dado que os insetos sugadores de floema ficam
agregados na região apical das plantas e a proteção por formigas
independe da distribuição de recurso, a interação entre insetos
sugadores de floema, formiga e planta fornece uma proteção para toda
a planta. (D9)Dessa maneira, a interação entre insetos sugadores de
floema, formiga e planta trata-se de um mutualismo indireto eficiente
(Moya-Raygoza & Larsen, 2001; MecKey et al., 2005). (D10)Plantas
que possuem nectários extraflorais ativos em determinas regiões
poderiam ter um maior benefício quando comparadas àquelas que
ativam todos os nectários, uma vez que o gasto de energia seria menor
e a eficiência na proteção por formigas seria a mesma. (D11)Como
conclusão, a maneira como o recurso está distribuído não causa uma
diferença na proteção para a planta. (D12)A associação entre os
insetos sugadores de floema é análoga à existência de nectários e
ambos garantem proteção para a planta.
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A distribuição de recursos influenciao mutualismo
entre plantas e formigas?
P2 – G2
Alunos 5, 6, 10, 18 – Versão final
RESUMO: Interações inseto-planta podem ser antagonísticas ou
mutualísticas. Uma interação mutualística é a entre plantas eformigas,
na qual plantas fornecem recursos em troca de proteção. O recurso
alimentar para as formigas pode estar distribuido de maneira agregada
ou distribuída nas plantas, e a região protegida pelas formigas pode
variar de acordo com essa distribuição. Neste trabalho, avaliamos a
influência dessa distribuição de recursos na presença de formigas e na
região da planta protegida pelas formigas. Realizamos um
experimento disponibilizando recursos de forma agregada e
distribuída em diferentes ramos de uma planta e simulamos a presença
de herbívoros a distâncias diferentes do recurso. Verificamos a
frequência de ramos com formiga e a remoção dos herbívoros. Não
encontramos relação entre a distribuição de recurso, a visitação por
formigas ou remoção dos herbívoros. Isso indica que a formiga pode
oferecer proteção mesmo em regiões distantes do recurso.
PALAVRAS-CHAVE: forrageamento, herbívoros, interação insetoplanta, interação tritrófica, nectário extrafloral.
INTRODUÇÃO
(I1)Em uma comunidade, indivíduos de diferentes espécies
interagem e essas interações podem ser antagonistas, competitivas ou
mutualísticas (Begon et al., 2006). (I2)O mutualismo é uma interação
positiva na qual indivíduos de duas espécies interagem, resultando no
aumento da aptidão de ambos os indivíduos (Begon et al., 2006). (I3)O
sistema formiga-planta representa alguns dos melhores exemplos de
mutualismo (Cogni & Freitas, 2002; Dornhaus & Powell, 2010).
(I4)Nesse sistema, as formigas podem trazer benefício para a planta,
pois, ao forragearem sobre a planta, as formigas diminuem o impacto
da herbivoria (McKey et al., 2005; Rudgers et al., 2003). (I5)Em
contrapartida, as plantas podem fornecer abrigo e/ou recursos
alimentares (Schoonhoven et al., 2005).
(I6)O nectário extrafloral (NEF) é um órgão vegetal que
surgiu independentemente em diversas famílias e oferecem recursos

que atraem formigas, garantindo a diminuição na taxa de herbivoria e,
consequentemente, aumentando a aptidão da planta (Beattie &
Hughes, 2002; Hölldobler & Wilson, 1990a). (I7)Em algumas
espécies os NEF estão sempre ativos e distribuídos ao longo da planta,
já em outras espécies apenas alguns ficam ativos em regiões agregadas
(Schoonhoven et al., 2005). (I8)Há um sistema tritrófico que pode ser
funcionalmente similar ao de NEF que é o sistema formiga, insetos
sugadores de floema e planta (Quental et al., 2005; Offenberg, 2000).
(I9)Nesse sistema, os insetos sugadores (afídeos e membracídeos)
ficam agregados na região apical das plantas, se alimentando de seiva
elaborada e secretando exsudato, que é um recurso alimentar para as
formigas (Schmitz, 2009).
(I10)As formigas são forrageadoras ativas (Hölldobler &
Wilson, 1990b) e quando encontram um recurso, essas formigas
recrutam uma maior quantidade de formigas para aquela região
(Dornhaus & Powell, 2010; Hölldobler & Wilson, 1990b). (I11)Dessa
maneira, se uma planta tiver recursos distribuídos, a chance da formiga
encontrar o recurso e recrutar mais formigas para a região aumenta,
garantindo proteção próximo ao recurso. (I12)Pensando nisso, o
objetivo deste trabalho foi responder à seguinte pergunta: A maneira
como o recurso está distribuído na planta altera a distribuição da
proteção por formigas? (I13)Dado que: i) a distribuição dessas fontes
de recursos podem variar espacialmente na planta; ii) quanto mais
distribuída a fonte de recurso maior a probabilidade da formiga
encontrar esse recurso; iii) formigas protegem a planta ao forragear
próximo à fonte de recurso, formulamos duas hipóteses. (I14)As
hipóteses são: H1 – a ocorrência de formigas é maior em plantas com
fonte de recursos distribuídos e H2 – a região de proteção pelas
formigas é maior em plantas com fontes de recurso distribuído.
MATERIAL & MÉTODOS
Local de estudo
(M1)Realizamos o estudo na praia Barra do Una,
localizada na Estação Ecológica Juréia-Itatins, município de Peruíbe,
litoral sul do estado de São Paulo. (M2)O experimento foi feito em
uma área de restinga, perto da região do costão, onde a planta
Dalbergia ecastophyllum (Fabacea) era abundante.
Delineamento experimental
(M3)Utilizamos quadrados de papel filtro de 0,5 cm de
largura onde seria disponibilizado o recurso de açúcar para formiga na
planta. (M4)Selecionamos 29 pares de ramos de Dalbergia
ecastophyllum para conduzir o experimento. (M5)Como esta espécie
está associada a ocorrência de membracídeos, certificamos que os
ramos escolhidos não possuíam membracideos, para controlar a
disponibilidade de recurso oferecido à formiga nos ramos
experimentais.
(M6)Nosso experimento foi feito em blocos de dois ramos
pareados. (M7)Ao longo da borda de uma mancha com muitos
indivíduos e com densidade semelhante, escolhemos arbitrariamente
dois ramos semelhantes, que constituíam um bloco. (M8)A partir do
primeiro bloco, replicamos o experimento sistematicamente a cada
dois metros de distância e fizemos isso para um total de vinte e nove
blocos.
(M9)No primeiro ramo do bloco, numeramos sete folhas a
partir da primeira folha apical totalmente expandida e colocamos um
único quadrado de papel filtro molhado em solução de açúcar nas
folhas de dois a sete (Figura 1a). (M10)Com isso, simulamos um
padrão distribuído de recursos, sendo este nosso primeiro tratamento.
(M11)No segundo ramo, contamos as sete folhas da mesma maneira e
colocamos seis quadrados de papel filtro molhados em solução de
açúcar na sétima folha, simulando uma fonte de recurso agregada,
sendo este nosso segundo tratamento (Figura 1b). (M12)Repetimos a
aplicação da solução de açúcar após uma hora. (M13)Depois de uma
hora da segunda aplicação, simulamos a presença de um herbívoro
colando em ambos os ramos dois cupins, um na primeira folha (apical)
e outro na sétima (ver Figura 1) para podermos analisar posteriormente
se a proteção pela formiga ocorreria somente próxima ao recurso.
(M14)Após duas horas, verificamos se haviam formigas nos ramos e
se os cupins haviam sido removidos.

Figura 1. Representação dos tratamentos realizados: a) fonte de
recurso distribuído b) fonte de recurso agregada. Os números indicam
como as folhas foram inumeradas. Retângulo azul representa cupim e
vermelho representa quadrado de papel filtro emergido em solução de
açúcar (Imagem modificada de Judd et al., 2009).
Análise estatística
(M15)Esperávamos que a frequência de ramos com
formiga seria maior em ramos com recurso distribuído. (M16)Nossa
primeira hipótese nula foi que a frequência de ramos com formiga seria
igual nos ramos de recursos distribuídos e nos ramos com recurso
agregado. (M17)A estatística de interesse foi a diferença da média da
frequência de ocorrência de ramos com formigas em cada um dos
tratamentos. (M18)Testamos essa hipótese nula permutando
aleatoriamente os tratamentos dos ramos de um mesmo bloco 1000
vezes e recalculando a estatística de interesse para cada permutação.
(M19)Caso a proporção de permutações com estatísticas de interesse
maiores ou iguais à estatística observada fosse menor que 0,05, a
hipótese nula seria rejeitada. (M20)Nossa previsão foi que a
frequência de ramos com formiga seria maior em ramos com recurso
distribuído.
(M21)Pensando que a proteção da formiga ocorre somente
próximo ao recurso, esperávamos que a diferença na frequência de
remoções de cupins entre folhas apicais e basais seria maior em ramos
com recurso agregado. (M22)Então, nossa segunda hipótese nula foi
que a diferença na frequência de remoção de cupim entre folhas apicais
e basais seria igual em ramos com recursos distribuídos e agregados.
(M23)Sendo i um índice de blocos, ai é a diferença entre a ocorrência
de cupim entre folha apical e basal do ramo agregado de um indivíduo
e di a diferença entre a ocorrência de cupim entre folha apical e basal
no ramo com recurso distribuído, temos:
𝑥3 = 𝑑3 − 𝑎3
(M24)Dessa maneira, nossa variável de interesse foi
calculada como a média dos valores de xi. (M25)Testamos essa
hipótese nula permutando aleatoriamente a presença ou ausência dos
cupim em folhas apicais ou basais dentro de um bloco 1000 vezes e
recalculando a estatística de interesse para cada permutação.
(M26)Caso a proporção de permutações com estatísticas de interesse
maiores ou iguais a estatística observada fosse menor que 0,05, a
hipótese nula seria rejeitada.
RESULTADOS
(R1)Dos onze blocos em que encontramos formigas,
44,8% foram em ramos com fonte de recurso agregado e 41,4% em
ramos com fonte de recurso distribuído. (R2)Não houve diferença
entre as frequências de ramos com formigas e, portanto, não tivemos
evidência para refutar nossa primeira hipótese nula (p= 0,498).
(R3)Nos ramos com o recurso agregado, o cupim foi
removido em cinco folhas apicais e em seis folhas basais. (R4)Já em
ramos com o recurso distribuído, o cupim foi removido em seis folhas
apicais e em seis basais (Tabela 1). (R5)Não houve diferença na
remoção de cupins entre folhas basais e apicais nos dois tratamentos
(xi = 0,034 e p = 0,175). (R6)Portanto, não tivemos evidências para
refutarmos nossa segunda hipótese nula.
Tabela 1. Frequência de cupins removidos em folhas apicais e basais
nos tratamentos.
Posição das
Tratamento
folhas
Agregado
Distribuído
Apical
17,2%
20,7%
Basal
20,7%
20,7%
DISCUSSÃO

(D1)Nossa primeira hipótese de que há uma maior chance de
encontrarmos formigas em plantas com recurso distribuído não foi
corroborada, sendo que observamos uma frequência de presença de
formigas semelhante entre os dois tipos de distribuição de recurso.
(D2)Nossa segunda hipótese de que a região de proteção oferecida
pela formiga seria maior em plantas com recurso distribuído também
não foi corroborada. (D3)Sendo assim, a maneira como o recurso está
distribuído não aumenta a chance de encontramos formiga e a região
de proteção que a formiga oferece para a planta é a mesma.
(D4)As formigas, ao encontrarem alimento, recrutam mais
formigas para a região (Dornhaus & Powell, 2010; Hölldobler &
Wilson, 1990b). (D5)Essas formigas recrutadas passam a forragear
ativamente, buscando novos recursos (Hölldobler & Wilson, 1990b).
(D6)Assim, a probabilidade de encontro entre formigas e herbívoros
aumenta com uma maior quantidade de formiga forrageando. (D7)O
recrutamento de grande quantidade de formiga aumenta o forrageio e
permite a proteção ao longo de toda a planta. (D8)Portanto, plantas
que possuem nectários extraflorais ativos em determinadas regiões
possuem a mesma proteção por formigas que plantas que possuem
nectários extraflorais de forma distribuída.
(D9)Dado que os insetos sugadores de floema ficam
agregados na região apical e que mesmo quando o recurso está
agregado, as formigas garantem uma proteção ao longo da planta, a
interação entre insetos sugadores de floema, formiga e planta fornece
uma proteção para toda a planta. (D10)Dessa maneira, a interação
entre insetos sugadores de floema, formiga e planta pode tratar de um
mutualismo indireto eficiente (Moya-Raygoza & Larsen, 2001;
MecKey et al., 2005). (D11)Concluímos então que: 1) a maneira como
o recurso está distribuído não causa uma diferença na proteção para a
planta; 2) a associação entre os insetos sugadores de floema pode ser
análoga à existência de nectários e ambos garantem proteção para a
planta.
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50 tons de verde: seleção sexual em Clitoria fairchildiana
(Fabaceae)
P2 – G3
Alunos 11, 13, 14, 17 – Versão inicial
RESUMO: Fêmeas apresentam mecanismos pós-copulatórios, uma
modalidade de seleção sexual, no qual direcionam a paternidade de
sua prole. Mecanismos pós-copulatórios podem gerar um gradiente de
dificuldade de fecundação para os gametas masculinos. Neste trabalho
testamos se (i) o óvulo de mais difícil acesso tem maior probabilidade
de não ser fecundado e (ii) o óvulo fecundado de mais fácil acesso tem
maior probabilidade de ser abortado. Para testar as hipóteses
trabalhamos com a leguminosa Clitoria fairchildiana, que apresenta
ovário com disposição contínua de gametas. Amostramos vagens de
16 indivíduos com indício de não fecundação e abortos. Calculamos
um índice de distância relativa ao pecíolo para as sementes não
fecundadas ou abortadas. As hipóteses foram corroboradas e os
resultados indicam que existe pressão seletiva direcional na espécie
estudada. A pressão seletiva deve aumentar a capacidade reprodutiva
dos gametas masculinos e expandir o gradiente de dificuldade de
fecundação em fêmeas.

(M1)Para testar as hipóteses deste trabalho utilizamos
como objeto de estudo a leguminosa Clitoria fairchildiana R. A.
Howard,
conhecida
popularmente
como
“sombreiro”.
(M2)Introduzida na região como uma planta ornamental, a C.
fairchildiana é uma árvore de folhas alternas com estípula,
apresentando inflorescência racemosa, flores vistosas e frutos do tipo
legume. (M3)Essa espécie foi escolhida devido à presença de ovário
com disposição continua de gametas, gerando um cenário em que os
óvulos possuem uma dificuldade crescente de fecundação pelos tubos
polínicos, a medida em que se afastam do pecíolo.
Área de coleta e coleta de dados
(M4)Conduzimos o presente estudo na Estação Ecológica
Juréia-Itatins (24°32’S; 47°15’O) localizada no município de Peruíbe,
litoral sul do Estado de São Paulo. (M5)A coleta de vagens de Clitoria
fairchildiana ocorreu em julho de 2015, em indivíduos localizados ao
longo de uma estrada em área de restinga. (M6)Ao todo coletamos
aleatoriamente vagens de 16 indivíduos. (M7)Quando havia número
suficiente de cachos para atingir o número de vagens desejado,
coletamos uma vagem por cacho. (M8)Nos casos em que a árvore não
apresentava número suficiente de cachos, amostramos mais de uma
vagem por cacho. (M9)Evitamos vagens com evidência de predação
no momento do sorteio e em caso de coleta acidental, as
desconsideramos no momento da triagem. (M10)Utilizamos a cor da
vagem como critério de exclusão, desconsiderando também vagens de
coloração marrom durante a coleta.
(M11)A fim de responder a pergunta relativa à
probabilidade de não fecundação, amostramos cinco vagens com
indício de não fecundação (Figura 1) em cada indivíduo. (M12)No
caso da coleta relativa à chance de aborto foram amostradas até cinco
vagens por indivíduo. (M13)Caso vagens com evidência de não
fecundação apresentassem sementes abortadas, consideramos estes
dados na análise de ambas as perguntas. (M14)As vagens de um
mesmo indivíduo foram identificadas e armazenadas conjuntamente.

PALAVRAS-CHAVE: Aborto seletivo, competição espermática,
comportamento sexual, escolha críptica pela fêmea, mecanismos pós
copulatórios, seleção direcional.
INTRODUÇÃO
(I1)A seleção sexual é um processo evolutivo que “depende
da vantagem que certos indivíduos têm sobre outros indivíduos do
mesmo sexo e espécie, em relação à reprodução” (Darwin, 1871).
(I2)Como os custos da produção de gametas diferem para cada um dos
sexos, indivíduos que competem por gametas do outro sexo, em geral
os machos, são selecionados com base na capacidade competitiva e
indivíduos que escolhem gametas, normalmente as fêmeas, são
selecionados para escolher o melhor gameta do sexo oposto (Scott,
2005).
(I3)Uma das formas pelas quais a fêmea pode escolher o
melhor gameta masculino é por meio de mecanismos pré-copulatórios,
que envolvem a escolha criteriosa de um macho para o acasalamento.
(I4)Após a cópula, fêmeas podem selecionar os gametas masculinos
que irão fecundar os óvulos ou até mesmo abortar zigotos já formados,
por meio de modulações morfológicas ou fisiológicas no trato
reprodutivo (Eberhard, 2009; Peretti & Aisenberg, 2015). (I5)Desta
forma, ao utilizar mecanismos pós-copulatórios uma fêmea pode
copular com diferentes machos, mas selecionar determinados gametas
masculinos e direcionar a paternidade de sua prole (Peretti &
Aisenberg, 2015). (I6)Somada aos mecanismos de escolha de gametas
pela fêmea, a competição entre os diferentes gametas masculinos para
fecundar os óvulos é mais um processo que determina o sucesso
reprodutivo de gametas.
(I7)Mecanismos pós-copulatórios podem gerar um
gradiente de dificuldade de fecundação para os gametas masculinos
(Peretti & Aisenberg, 2015). (I8)Portanto, podemos nos perguntar se
a probabilidade de ocorrência de fecundação de um óvulo e a
probabilidade de ocorrência de aborto seletivo de um óvulo fecundado
dependem da dificuldade de acesso a estes óvulos pelos gametas
masculinos. (I9)Desse modo, considerando que (i) há variação na
capacidade competitiva de gametas masculinos e que (ii) o gameta de
maior qualidade é aquele que consegue fecundar óvulos de mais difícil
acesso, o presente trabalho teve como objetivo testar se (i) o óvulo de
mais difícil acesso tem maior probabilidade de não ser fecundado e (ii)
o óvulo fecundado de mais fácil acesso tem maior probabilidade de ser
abortado.
MATERIAL & MÉTODOS
Organismo Modelo

Figura 1: Fruto de Clitoria. A seta indica uma constrição, indício de
não fecundação.
(M15)Durante a triagem abrimos as vagens, contamos e
atribuímos um ranking ao número de segmentos do endocarpo a partir
do pecíolo, registramos a posição das sementes e registramos o
número de abortos e óvulos não fecundados (Figura 2).

A

B

C

Figura 2: Vagem de Clitoria com segmentos de endocarpo com: (A)
óvulo não fecundado, (B) embrião abortado e (C) semente.
Análise de dados
1. Cenário da probabilidade de não fecundação
(M16)Para testarmos se sementes próximas ao pecíolo
possuem maiores chances de ocorrência de eventos de não fertilização.
(M17)Nossa estatística de interesse foi à mediana da distância relativa
entre o pecíolo e a ocorrência de não fertilização das sementes nas
vagens. (M18)As sementes de Clitoria fairchildiana foram
consideradas nossa unidade amostral e cada vagem e indivíduo foram
tratados como blocos. (M19)Calculamos as medianas de ocorrência
destes eventos nos indivíduos e a mediana entre indivíduos.
(M20)Devido a grande variação no número de sementes
entre vagens criamos um índice de distância relativa que varia de 0 a
1 e que possibilitou a comparação entre blocos. (M21)Valores
próximos a zero representam a ocorrência de eventos de aborto nas
áreas próximas ao pecíolo, enquanto que valores próximos a 1 indicam
eventos abortivos distantes do pecíolo. (M22)Aleatorizamos os dados
de ocorrência ou ausência de eventos de aborto e as respectivas
posições destes eventos (10.000 interações). (M23)Consideramos que
o valor observado da estatística era significativo se esta proporção era
menor que 𝛼 = 0,05. (M24)A hipótese nula previa que a ocorrência
de eventos de aborto era igual entre as diferentes posições das

sementes. (M25)Esperávamos maior ocorrência de eventos de aborto
nos locais distantes do pecíolo, com valores de índice próximos a 0.
2. Cenário da ocorrência de eventos de aborto nas vagens
(M26)Para testarmos se sementes distantes do pecíolo
possuem maior probabilidade de ocorrência de eventos de aborto, a
metodologia de análise de dados foi semelhante à supracitada.
(M27)Usamos como estatística de interesse a mediana da distância
relativa entre o pecíolo e a posição de ocorrência dos eventos de aborto
nas vagens e o índice foi calculado de maneira análoga.
(M28)Esperávamos maior ocorrência de eventos de não fertilização
nos locais próximos ao pecíolo, com valores de índice próximos a 1.
(M29)Todas as análises estatísticas foram realizadas no ambiente de
programação R 3.1.3 (R Core Team, 2015).
RESULTADOS
1.

Cenário da probabilidade de não fecundação
(R1)Registramos um valor do índice de 0,441 e rejeitamos
a hipótese nula (p-valor = 0,017). (R2)Portanto, concluímos que o
óvulo que tem maior chance de não ser fecundado é aquele mais
próximo ao pecíolo (Figura 3).
2. Cenário da ocorrência de eventos de aborto nas vagens
(R3)Registramos um valor do índice de 0,583 e rejeitamos
a hipótese nula (p-valor = 0,009). (R4)Logo, corroboramos nossa
hipótese de que a semente com maior chance de ser abortada é aquela
mais distante do pecíolo (Figura 3).

dificuldade de fecundação de óvulos será estabilizadora. (D15)No
nosso organismo modelo, C. fairchildiana, isso equivale a dizer que o
tamanho da vagem ou mecanismos morfológicos e fisiológicos que
geram dificuldades para o crescimento do tudo polínico estão sob
seleção estabilizadora.
(D16)Desse modo, podemos concluir que processos
seletivos antagônicos, como a diferenciação na alocação de recurso e
o gradiente de dificuldades exercidos pelas fêmeas, podem atuar de
forma direcional em ambos os sentidos, resultando na seleção de um
caráter médio na população. (D17)A evidência que obtivemos de
mecanismos pós copulatórios em Clitoria fairchildiana sugerem que
existem processos gerais de seleção sexual que podem atuar em
quaisquer indivíduos que se reproduzem sexuadamente.
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Seleção sexual direcional por mecanismos pós-copulatórios em
Clitoria fairchildiana (Fabaceae)
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Figura 3: índice da distância relativa do pecíolo para os indivíduos de
Clitoria fairchildiana em relação aos óvulos não fecundados e
embriões abortados.
DISCUSSÃO
(D1)Encontramos que a chance de não fecundação
aumenta na medida em que aumenta a dificuldade de acesso aos
óvulos. (D2)Uma possível explicação reside no fato de que um
gradiente de dificuldade na fecundação de óvulos exerce pressão
seletiva sobre os gametas. (D3)Esta pressão seletiva atua por meio da
competição entre gametas masculinos. (D4)Quando a fêmea é pouco
criteriosa, a probabilidade que todos os seus óvulos sejam fecundados
aumenta, assim como aumenta a possibilidade de ocorrer uma
fecundação de baixa qualidade. (D5)No cenário oposto, quando as
fêmeas são muito seletivas, espera-se que os gametas masculinos de
baixa qualidade sejam ineficientes na fecundação, reduzindo o número
de embriões formados.
(D6)Encontramos que óvulos mais acessíveis aos gametas
masculinos possuem maiores chances de terem o embrião abortado.
(D7)Esses dados evidenciam que as fêmeas podem enviesar a
paternidade de sua prole mesmo após serem fecundadas por diversos
machos. (D8)Uma possível explicação é que a fêmea aloca recursos
diferencialmente nas sementes, direcionando e favorecendo seu
investimento para a prole derivada do macho de melhor qualidade
(Sheldon, 2000). (D9)Outra explicação é que gametas masculinos de
melhor qualidade geram melhores sementes, que drenam recursos da
fêmea de forma mais intensa. (D10)Estudos que foquem os efeitos da
hereditariedade e atração dos machos e suas correlações com alocação
diferencial de recursos nas fêmeas podem elucidar os fatores
envolvidos no aborto seletivo de zigotos por fêmeas.
(D11)Fêmeas com uma maior capacidade de abortar
gametas masculinos de baixa qualidade estão em vantagem
reprodutiva em relação à outras fêmeas (Eberhard, 2009). (D12)Desta
forma, deve existir uma seleção direcional agindo sobre fêmeas para
expandir o gradiente de dificuldade de fecundação para os gametas
masculinos. (D13)No entanto, como observamos que os óvulos mais
fecundados são aqueles de fácil acesso para o gameta masculino,
aumentar o gradiente de dificuldade de fecundação poderia resultar em
uma baixa taxa de fecundação para fêmeas. (D14)Logo, podemos
prever que a pressão seletiva resultante sobre o gradiente de

RESUMO: Mecanismos pós-copulatórios podem dificultar o
encontro entre gametas, influenciando a probabilidade de fecundação
e de aborto seletivo de um embrião. Árvores de Clitoria fairchildiana
apresentam ovário com disposição contínua de óvulos, no qual há uma
dificuldade crescente de fecundação pelos tubos polínicos. Nosso
objetivo foi testar se (i) o óvulo que recebe mais recursos tem maior
probabilidade de não ser fecundado e (ii) se o óvulo fecundado de
menor qualidade tem maior probabilidade de ser abortado. Coletamos
vagens de 16 indivíduos e ranqueamos os segmentos do endocarpo.
Para testar nossas hipóteses, calculamos a distância relativa ao pecíolo
de óvulos fecundados e sementes abortadas. Ambas as hipóteses foram
corroboradas, sendo que óvulos não fecundados ocorrem com maior
frequência próximos ao pecíolo e sementes abortadas ocorrem com
maior frequência distantes do pecíolo. Nossos resultados sugerem que
existem mecanismos pós-copulatórios gerando seleção sexual
direcional na planta modelo.
PALAVRAS-CHAVE: Aborto seletivo, competição espermática,
escolha críptica da fêmea, leguminosa
INTRODUÇÃO
(I1)A seleção sexual é um processo evolutivo
que depende da vantagem que certos indivíduos têm sobre outros
coespecíficos do mesmo sexo em relação à reprodução (Alcock,
2001). (I2)De maneira geral, indivíduos de um dado sexo produzem
gametas maiores e em menor quantidade, enquanto indivíduos do
outro sexo produzem um maior número de gametas de menor tamanho
(Krebs & Davies. 1993). (I3)Esta alocação diferencial em gametas
resulta na competição intra-sexual por parceiros, que geralmente
ocorre entre machos, e na competição inter-sexual, exemplificada por
fêmeas que escolhem parceiros (Scott, 2005).
(I4)Os mecanismos de seleção sexual podem ser divididos
em pré-copulatórios e pós-copulatórios. (I5)Os dois principais
mecanismos pré-copulatórios ocorrem antes da fecundação e podem
envolver, por exemplo, combates físicos ou seleção criteriosa dos
parceiros (Eberhard, 2015; Scott, 2015). (I6)Após a fecundação, dois
mecanismos análogos aos mecanismos pré-copulatórios podem
determinar o sucesso reprodutivo de indivíduos: a competição
espermática e a escolha críptica da fêmea (Eberhard, 2009). (I7)A
competição espermática se refere à disputa entre gametas masculinos
para fecundar óvulos. (I8)Já a escolha críptica da fêmea compreende,
por exemplo, alterações morfológicas ou fisiológicas no trato
reprodutivo da fêmea para selecionar os gametas masculinos que irão
os óvulos (Eberhard, 2009; Eberhard, 2015). (I9)Essas escolhas são
vantajosas para a fêmea, pois permitem que ela copule com diferentes
machos e selecione os gametas masculinos de melhor qualidade,

direcionando a paternidade de sua prole (Eberhard, 2015). (I10)Dessa
forma, deve haver, para uma dada espécie, um conjunto de
mecanismos pós-copulatórios mediados tanto por machos quanto por
fêmeas que determinam quais óvulos serão fecundados por quais
gametas masculinos.
(I11)Fatores externos também podem influenciar a ação
dos mecanismos pós-copulatórios. (I12)Em um cenário com pouco
recurso, no qual a fêmea é pouco criteriosa, mas há escolha críptica, a
probabilidade de que todos os seus óvulos sejam fecundados aumenta,
apesar da possibilidade de ocorrer uma fecundação de baixa qualidade.
(I13)No cenário oposto, quando as fêmeas são muito seletivas, esperase que os gametas masculinos de baixa qualidade sejam ineficientes
na fecundação, reduzindo o número de embriões formados (Marshall
& Grace, 1992).
(I14)Em plantas leguminosas, por exemplo, os óvulos
possuem uma disposição contínua no ovário, fazendo com que óvulos
mais distantes do local de entrada dos grãos de pólen possuam uma
maior dificuldade de serem fecundados. (I15)Em árvores de Clitoria
fairchildiana (Fabaceae: Leguminosae), conhecida popularmente
como “sombreiro”, foi constatada a presença desse gradiente contínuo
de dificuldade de fecundação no ovário. (I16)Além disso, após a
fecundação dos óvulos, indivíduos de C. fairchildiana são capazes de
abortar o desenvolvimento de sementes dentro da vagem. (I17)Esse
gradiente de dificuldade de fecundação e o fato de ocorrer aborto de
sementes em C. fairchildiana geram um cenário interessante para o
estudo de mecanismos pós-copulatórios de seleção sexual.
(I18)Desse modo, considerando que (i) há variação na
capacidade competitiva de gametas masculinos e que (ii) o gameta de
maior qualidade é aquele que consegue fecundar os óvulos de difícil
acesso, nosso objetivo foi testar se (i) o óvulo que recebe mais recursos
tem maior probabilidade de não ser fecundado e (ii) se o óvulo
fecundado de menor qualidade tem maior probabilidade de ser
abortado.
MATERIAL & MÉTODOS
Área de coleta e coleta de dados
(M1)Conduzimos o presente estudo na Estação Ecológica
Juréia-Itatins (24°32’S; 47°15’O) localizada no município de Peruíbe,
litoral sul do Estado de São Paulo. (M2)A coleta de vagens de Clitoria
fairchildiana ocorreu em julho de 2015, em indivíduos localizados ao
longo de uma estrada em área de restinga. (M3)Ao todo coletamos
aleatoriamente vagens de 16 indivíduos. (M4)Coletamos no máximo
cinco vagens que apresentavam constrições diagnósticas de óvulos não
fecundados (Figura 1a) e no máximo cinco vagens que poderiam
conter sementes abortadas, totalizando no máximo 10 vagens por
indivíduo. (M5)Utilizamos evidências de predação e a cor da vagem
como critérios de exclusão, já que sementes predadas ou em
decomposição poderiam influenciar os nossos resultados.
(M6)Posteriormente, abrimos as vagens para determinar
quais segmentos do endocarpo continham evidências de óvulos não
fecundados ou sementes abortadas. (M7)Atribuímos rankings
crescentes aos segmentos do endocarpo a partir do pecíolo e
registramos o ranking dos óvulos fecundados e das sementes abortadas
para todas as vagens (Figura 1b). (M8)As vagens com óvulos não
fecundados foram utilizadas para testar a nossa hipótese relativa à
probabilidade de não fecundação. (M9)Para testar a nossa hipótese
referente à probabilidade de aborto utilizamos vagens com sementes
abortadas, sendo que algumas destas vagens continham também
óvulos não fecundados. (M10)Nos casos em que usamos vagens com
óvulos não fecundados para testar a hipótese relativa ao aborto,
atribuímos rankings aos segmentos do endocarpo excluindo os
segmentos que continham óvulos não fecundados (Figura 1b), já que
o aborto seletivo só ocorre em sementes fecundadas. (M11)Obter
dados de sementes abortadas usando vagens com óvulos não
fecundados não enviesam nossos resultados, pois o grau de fecundação
da vagem não influencia a probabilidade de aborto (Marshall & Grace,
1992).
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Figura 1. (a) Fruto de Clitoria fairchildiana fechado. A seta aponta a
constrição, indício de não fecundação. (b) Fruto aberto com os
rankings atribuídos aos segmentos de endocarpo. (I) Óvulo não
fecundado no segmento 2 resultando em um DRP = 0,22. (II) Para o

cálculo do DRP de sementes abortadas, excluímos o segmento com
um óvulo não fecundado. Assim, temos um embrião abortado no
segmento 4 e um DRP = 0,5.
Análise de dados
(M12)Dado que o número de segmentos do endocarpo é
muito variável entre as vagens coletadas (mínimo = 5, máximo = 15),
calculamos um índice de distância relativa ao pecíolo (DRP) para cada
vagem dividindo a mediana dos rankings de interesse pelo número
total de segmentos do endocarpo da vagem (Figura 1b). (M13)O DRP
varia entre 0 (distância próxima ao pecíolo) e 1 (longe do pecíolo).
(M14)Consideramos os indivíduos de Clitoria fairchildiana como
nossa unidade amostral. (M15)Calculamos a nossa estatística de
interesse como a mediana dos valores de DRP entre todos indivíduos.
(M16)Nossa previsão para a hipótese de não fecundação era que
óvulos não fecundados estariam próximas ao pecíolo e, portanto,
teriam um valor de DRP próximo de 0. (M17)Em relação à hipótese
da probabilidade de aborto, esperávamos uma maior ocorrência de
sementes abortadas nos locais distantes ao pecíolo, isto é, com valores
de DRP próximos a 1.
Análises estatísticas
(M18)As análises estatísticas foram semelhantes para
testar ambas as hipóteses. (M19)Aleatorizamos 10.000 vezes os
rankings de cada vagem sob a hipótese nula de que a probabilidade de
ocorrência de óvulos não fecundados ou sementes abortadas é a
mesma em cada segmento do endocarpo de cada vagem. (M20)Para a
hipótese relativa à probabilidade de não fecundação calculamos a
proporção de valores de DRP sob a hipótese nula que eram menores
ou iguais ao valor observado de DRP. (M21)Para a hipótese relativa a
probabilidade de aborto calculamos a proporção de valores de DRP
sob a hipótese nula que eram maiores ou iguais ao valor observado de
DRP. (M22)Consideramos que o valor observado de DRP era
significativo se a proporção calculada era menor que 𝛼 = 0,05.
(M23)Todas as análises estatísticas foram realizadas no ambiente de
programação R 3.1.3 (R Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)Calculamos o DRP de óvulos não fecundados para 56
vagens de 14 indivíduos. (R2)O DRP de óvulos não fecundados entre
todos os indivíduos foi 0,454 (Figura 2). (R3)A proporção de valores
de DRP calculados sob a hipótese nula que foram menores ou iguais
ao valor observado foi p = 0,03. (R4)Logo, corroboramos a nossa
hipótese de que óvulos não fecundados ocorrem com maior frequência
em segmentos do endocarpo próximos ao pecíolo.
(R5)Calculamos o DRP de sementes abortadas para 57
vagens de 16 indivíduos. (R6)O DRP de sementes abortadas entre
todos os indivíduos foi 0,707 (Figura 2). (R7)A proporção de valores
de DRP calculados sob a hipótese nula que foram maiores ou iguais
ao valor observado foi p = 0,003. (R8)Portanto, corroboramos a nossa
hipótese de que sementes abortadas ocorrem com maior frequência em
segmentos do endocarpo distantes do pecíolo.

Figura 2. Distância relativa ao pecíolo (DRP) de óvulos não
fecundados (esquerda) e de sementes abortadas (direita) calculada para
todas as vagens de cada indivíduo. Cada ponto corresponde ao valor
de DRP de um indivíduo (N = 14 para óvulos não fecundados e N =
16 para sementes abortadas). A densidade de pontos está representada
pela largura da caixa ao redor dos pontos.
DISCUSSÃO
(D1)Encontramos que a chance de não fecundação
aumenta na medida em que aumenta a dificuldade de acesso aos
óvulos. (D2)Alguns fatores ambientais e populacionais podem estar
influenciando essa variação (Briggs & Walters, 1997). (D3)A
quantidade de polinizadores disponíveis e o padrão de agregação
destas plantas são agentes que influenciam a chance de fecundação dos
óvulos (Peretti & Aisenberg, 2015). (D4)Quanto mais polinizadores,
maior é a chegada de pólen nas plantas, aumentando a chance de
fecundação. (D5)Em populações de plantas de baixa densidade, em

contrapartida, a limitação de pólen é maior, aumentando o risco de não
fecundação dos óvulos (Harper, 1977; Peretti & Aisenberg, 2015).
(D6)Após a fecundação, encontramos que os óvulos mais
acessíveis aos gametas masculinos possuíam maiores chances de
serem abortados. (D7)Essa pressão seletiva é resultado do
investimento reprodutivo da fêmea em relação à prole (Reekie &
Bazzaz, 2005). (D8)Fêmeas com uma maior capacidade de abortar
embriões derivados de machos de baixa qualidade estão em vantagem
reprodutiva em relação à outras fêmeas (Eberhard, 2009). (D9)Em um
cenário onde existe variação na qualidade de pólens e limitação de
recursos, a fêmea aloca recurso diferencialmente entre as sementes.
(D10)De forma a direcionar e favorecer seu investimento para a prole
fecundada pelo macho de melhor qualidade (Sheldon, 2000),
abortando preferencialmente sementes distais. (D11)Outra explicação
é que gametas masculinos podem controlar as chances de aborto dos
embriões devido a manipulações fisiológicas, drenando recursos da
fêmea de forma mais intensa, o que inviabilizaria as demais sementes
(Marshall & Grace, 1992). (D12)Estudos que foquem o aumento do
tamanho das sementes em um fruto ao longo desse gradiente de
dificuldade podem elucidar os fatores envolvidos na alocação
diferencial de recursos e no aborto seletivo das plantas.
(D13)O ambiente impõe uma variedade de pressões
seletivas que influenciam os caráteres reprodutivos das plantas de
forma direcional (Briggs & Walters, 1997). (D14)As ocorrências de
não fecundação e de aborto seletivo nas fêmeas evidenciam que
processos diferentes geram seleções diferenciais opostas. (D15)De um
lado, uma seleção agindo sobre fêmeas para expandir o gradiente de
dificuldade de fecundação, permitindo a seleção de parceiros
melhores. (D16)Do outro lado, uma seleção agindo na diminuição do
gradiente de dificuldade, resultando em um maior número de prole,
porém de baixa qualidade (Marshall & Grace, 1992).
(D17)Desse modo, podemos concluir que fatores
ambientais, populacionais e intrínsecos aos organismos, como a
alocação diferencial de recurso, podem atuar de forma direcional em
sentidos opostos, tanto em machos como em fêmeas. (D18)Essas
pressões resultam em uma heterogeneidade de fecundidade no trato
reprodutivo da fêmea e na qualidade dos gametas masculinos. (D19)A
evidência que obtivemos de mecanismos pós-copulatórios sugerem
que existem processos gerais de seleção sexual que atuam em
indivíduos que apresentam um gradiente de dificuldade de
fecundação.
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Seleção sexual direcional por mecanismos pós-copulatórios em
Clitoria fairchildiana (Fabaceae)

P2 – G3
Alunos 11, 13, 14, 17 – Versão final
RESUMO: Mecanismos pós-copulatórios são mecanismos que
podem atuar reduzindo as chances de encontro entre gametas e
influenciar a probabilidade de fecundação e de aborto seletivo de
embriões. Leguminosas apresentam ovário com disposição contínua
de óvulos e óvulos mais próximos ao pecíolo devem receber um maior
aporte de nutrientes. Contudo, estes óvulos também devem apresentar
uma maior dificuldade de fecundação pelos tubos polínicos. Nosso
objetivo foi testar se o óvulo de maior qualidade tem maior
probabilidade de não ser fecundado e se o óvulo fecundado de menor
qualidade tem maior probabilidade de ser abortado. Coletamos vagens
de 16 indivíduos de Clitoria fairchildiana e calculamos a distância
relativa ao pecíolo (DRP) de óvulos não fecundados e sementes
abortadas. Óvulos não fecundados foram mais frequentes próximos ao
pecíolo e sementes abortadas foram mais frequentes em locos mais
distantes do pecíolo. Nossos resultados sugerem que existem
mecanismos pós-copulatórios gerando seleção sexual direcional na
planta modelo.
PALAVRAS-CHAVE: aborto seletivo, competição espermática,
escolha críptica da fêmea, leguminosa, produção de frutos, sementes
INTRODUÇÃO
(I1)A seleção sexual é um processo evolutivo que depende
da vantagem que certos indivíduos têm sobre outros coespecíficos do
mesmo sexo em relação à reprodução (Darwin, 1871). (I2)De maneira
geral, existe uma assimetria na produção de gametas entre indivíduos
de sexos diferentes, na qual indivíduos de um dado sexo produzem
gametas maiores e em menor quantidade, enquanto indivíduos do
outro sexo produzem um maior número de gametas de menor tamanho
(Krebs & Davies, 1993). (I3)O investimento diferencial em gametas é
um dos principais mecanismos que determinam a competição intrasexual, geralmente entre os indivíduos que produzem os gametas
menores e mais numerosos, e na seleção inter-sexual, geralmente
exercida pelo indivíduo que produz gametas maiores e menos
numerosos (Dugatkin, 2009).
(I4)Os mecanismos de seleção sexual podem ser divididos
em pré-copulatórios e pós-copulatórios (Eberhard, 2015). (I5)Os dois
principais mecanismos pré-copulatórios são o combate físico entre
machos ou seleção criteriosa dos parceiros pela fêmea, ambos
baseados na qualidade de atributos sexuais dos machos (Scott, 2015).
(I6)Após a fecundação, dois mecanismos análogos aos mecanismos
pré-copulatórios podem determinar o sucesso reprodutivo dos
indivíduos: a competição espermática e a escolha críptica da fêmea
(Eberhard, 2009). (I7)A competição espermática é a disputa entre
gametas masculinos para fecundar os óvulos após a cópula (Eberhard,
2015). (I8)Já a escolha críptica da fêmea, compreende, por exemplo,
alterações morfológicas ou fisiológicas no trato reprodutivo da fêmea
que selecionam os gametas masculinos que irão fecundar os óvulos
(Eberhard, 2009; 2015). (I9)A escolha críptica da fêmea é uma
estratégia vantajosa, pois permite que as fêmeas copulem com
diferentes machos e selecione e, consequentemente, direcione a
paternidade de sua prole para os machos de maior qualidade,
maximizando seu sucesso reprodutivo (Eberhard, 2015).
(I10)Tanto a competição espermática quanto a escolha
críptica da fêmea podem exercer pressões seletivas em direções
opostas em machos e fêmeas, gerando mudanças fenotípicas
contrastantes entre os sexos (Eberhard, 2009). (I11)Quando a escolha
críptica da fêmea é pouco criteriosa ou quando há baixa competição
espermática, existe um aumento na probabilidade de que todos os
óvulos sejam fecundados. (I12)Contudo, isso também pode levar a um
aumento na chance de ocorrer fecundação dos óvulos por
espermatozoides de baixa qualidade. (I13)No cenário oposto, quando
as fêmeas são muito seletivas ou quando há alta competição
espermática, espera-se que os gametas masculinos de baixa qualidade
sejam ineficientes na fecundação, reduzindo o número de embriões
formados (Marshall & Grace, 1992; Eberhard, 2009).
(I14)Seleção sexual pós-copulatória também pode ocorrer
em plantas (Eberhard, 2009). (I15)Leguminosas que produzem frutos
do tipo vagem possuem ovário com óvulos em disposição contínua e
parietal ao longo do eixo vertical do ovário. (I16)Essa disposição pode
gerar um gradiente de dificuldade de fecundação dos óvulos, com os
óvulos mais distantes da entrada do ovário sendo os mais difíceis de
serem fecundados. (I17)Dessa forma, esse gradiente de dificuldade
deve impor uma barreira seletiva onde apenas óvulos com maior
habilidade competitiva conseguem ser fecundados. (I18)A disposição
contínua dos óvulos também gera um gradiente de qualidade, uma vez

que óvulos mais próximos ao pecíolo recebem maior aporte de
nutrientes via floema e, consequentemente, podem produzir sementes
com maior qualidade. (I19)Dessa forma, embriões formados pela
fecundação de óvulos e grãos de pólen de menor qualidade têm maior
chance de serem abortados de forma seletiva pela fêmea.
(I20)Neste trabalho avaliamos os mecanismos de seleção
pós-copulatorios em vagens de Clitoria fairchildiana (Fabaceae:
Leguminosae), uma espécie arbórea conhecida popularmente como
“sombreiro”. (I21)Dado que (i) há um gradiente de dificuldade de
fecundação dos óvulos no ovário de C. fairchildiana e considerando
que (ii) o gameta de maior qualidade é aquele que consegue fecundar
os óvulos de difícil acesso, nosso objetivo foi testar se (i) o óvulo de
maior qualidade tem maior probabilidade de não ser fecundado e (ii)
se o óvulo fecundado de menor qualidade tem maior probabilidade de
ser abortado.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Realizamos o estudo na Estação Ecológica JuréiaItatins (24°32’S; 47°15’O) localizada no município de Peruíbe, litoral
sul do Estado de São Paulo. (M2)Coletamos vagens de C.
fairchildiana em julho de 2015, em todos os indivíduos localizados ao
longo de aproximadamente 700 metros de uma estrada em uma área
de restinga. (M3)Ao todo, coletamos aleatoriamente vagens de 16
indivíduos. (M4)Coletamos em cada indivíduo, no máximo, cinco
vagens que apresentavam constrições diagnósticas de óvulos não
fecundados (Figura 1a) e, no máximo, cinco vagens que poderiam
conter sementes abortadas e que não apresentavam a constrição
diagnóstica. (M5)No total, obtivemos no máximo 10 vagens por
indivíduo. (M6)Descartamos vagens que apresentavam sinais de
predação ou modificação na sua coloração, pois não seria possível usar
informações de sementes predadas ou em decomposição.
(M7)Abrimos as vagens e determinamos quais segmentos
do endocarpo continham evidências de óvulos não fecundados ou
presença de sementes abortadas. (M8)Observamos que as sementes
formavam uma sequência crescente de distância do pecíolo em direção
à ponta da vagem e atribuímos números a cada segmento do endocarpo
a partir do pecíolo. (M9)Registramos a posição em que os óvulos
fecundados e as sementes abortadas foram encontrados em todas as
vagens (Figura 1b). (M10)Utilizamos as vagens que apresentaram
óvulos não fecundados para testar a nossa hipótese relativa à
probabilidade de não fecundação do óvulo em função da sua distância
ao pecíolo. (M11)Para testar a nossa hipótese referente à probabilidade
de aborto das sementes, utilizamos as vagens que apresentaram
sementes abortadas, sendo que algumas destas vagens continham
também óvulos não fecundados. (M12)Nos casos em que usamos
vagens com óvulos não fecundados para testar a hipótese relativa ao
aborto, excluímos os locos com óvulos do fruto não fecundados do
ranking de distância das sementes ao pecíolo (Figura 1b), já que o
aborto seletivo só pode ocorrer em sementes formadas após a
fecundação. (M13)Consideramos que utilizar os dados de sementes
abortadas nas vagens com óvulos não fecundados não enviesa nossos
resultados, pois o grau de fecundação da vagem não influencia a
probabilidade de aborto (Marshall & Grace, 1992).
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calculamos um índice de distância relativa ao pecíolo (DRP) para cada
vagem dividindo a mediana dos rankings de interesse pelo número
total de segmentos do endocarpo da vagem (Figura 1b). (M15)O DRP,
então, varia entre 0 (distância próxima ao pecíolo) e 1 (longe do
pecíolo). (M16)Consideramos os indivíduos de C. fairchildiana como
nossa unidade amostral. (M17)Após calcularmos a mediana dos
valores de DRP para cada vagem, calculamos a nossa estatística de
interesse como a mediana dos valores de DRP entre todos indivíduos.
(M18)Nossa previsão para a hipótese de não fecundação do óvulo em
função da sua distância do pecíolo era que óvulos não fecundados
estariam próximos ao pecíolo e, portanto, teriam um menor valor de
DRP. (M19)Em relação à hipótese da probabilidade de aborto,
esperávamos uma maior ocorrência de sementes abortadas nos locais
distantes ao pecíolo, isto é, com maiores valores de DRP.
Análises estatísticas
(M20)Usamos as mesmas análises estatísticas para testar
ambas as hipóteses. (M21)Aleatorizamos 10.000 vezes a posição das
sementes em cada vagem sob a hipótese nula de que a probabilidade
de ocorrência de óvulos não fecundados ou sementes abortadas é a
mesma em cada segmento do endocarpo de cada vagem. (M22)Para a
hipótese relativa à probabilidade de não fecundação, calculamos a
proporção de valores de DRP sob a hipótese nula que eram menores
ou iguais ao valor observado de DRP. (M23)Para a hipótese relativa à
probabilidade de aborto, calculamos a proporção de valores de DRP
sob a hipótese nula que eram maiores ou iguais ao valor observado de
DRP. (M24)Consideramos que o valor observado de DRP era
significativo se as proporções calculadas eram menores que 0,05α =
0,05. (M25)Todas as análises estatísticas foram realizadas no
ambiente de programação R 3.1.3 (R Development Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)Calculamos o DRP de óvulos não fecundados para 56
vagens de 14 indivíduos. (R2)A mediana do DRP de óvulos não
fecundados entre todos os indivíduos foi 0,45 (Figura 2). (R3)A
proporção de valores de DRP calculados sob a hipótese nula que foram
menores ou iguais ao valor observado foi 0,03. (R4)Da mesma forma,
calculamos o DRP de sementes abortadas para 57 vagens de 16
indivíduos. (R5)A mediana do DRP de sementes abortadas entre todos
os indivíduos foi 0,71 (Figura 2). (R6)A proporção de valores de DRP
calculados sob a hipótese nula que foram maiores ou iguais ao valor
observado foi menor que 0,01.

Figura 2. Distância relativa ao pecíolo (DRP) de óvulos não
fecundados (esquerda) e de sementes abortadas (direita) calculada para
todas as vagens de cada indivíduo. Cada ponto corresponde ao valor
de DRP de um indivíduo (N = 14 para óvulos não fecundados e N =
16 para sementes abortadas). A densidade de pontos está representada
pela largura da caixa ao redor dos pontos.
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Figura 1. (a) Fruto de Clitoria fairchildiana fechado. A seta aponta a
constrição, indício de não fecundação. (b) Fruto aberto com os
rankings atribuídos aos segmentos de endocarpo. (I) Óvulo não
fecundado no segmento 2 resultando no índice de distância relativa ao
pecíolo (DRP) = 0,22. (II) loco com semente abortada. Para o cálculo
do DRP de sementes abortadas, excluímos o segmento com um óvulo
não fecundado. Assim, temos um embrião abortado no segmento 4 e
um DRP = 0,5.
(M14)Dado que o número de segmentos do endocarpo é
muito variável entre as vagens coletadas (mínimo = 5, máximo = 15),

DISCUSSÃO
(D1)Encontramos que a chance de que o óvulo não seja
fecundado aumenta a medida que aumenta a dificuldade de acesso dos
grãos de pólen aos óvulos. (D2)Isso corrobora a nossa hipótese de que
o óvulo de maior qualidade tem maior probabilidade de não ser
fecundado. (D3)Desta forma, a presença de óvulos não fecundados
deve ser maior, quanto maior for a limitação de pólen para uma planta
(Harper, 1977). (D4)Essa limitação de acesso do pólen aos óvulos
pode ser imposta por fatores que afetem a chance de encontro das
flores por polinizadores, como é o caso de variações no grau de
agregação das plantas no ambiente e a abundancia local de
polinizadores (Harper, 1977; Briggs & Walters, 1997). (D5)Isso
porque plantas mais dispersas no ambiente ou que são menos
frequentemente visitadas por polinizadores devem apresentar menor
probabilidade de fecundação dos óvulos mais distantes da entrada do
ovário.

(D6)Apesar de óvulos mais distantes do pecíolo terem
maior probabilidade de serem fecundados, encontramos que as
sementes formadas por esse óvulos possuem maiores chances de
serem abortadas. (D7)Dessa forma, corroboramos a nossa hipótese de
que óvulos fecundados por gametas de menor qualidade têm maior
probabilidade de serem abortados. (D8)Nós acreditamos que existem
duas explicações não excludentes para o nosso resultado. (D9)A
primeira é que o mecanismo de aborto de sementes em C. fairchildiana
pode ser o resultado de uma escolha críptica da fêmea, uma vez que
sementes mais distantes do pecíolo do fruto possuem alta
probabilidade de terem sido fecundados por pólens de suposta baixa
qualidade (Sheldon, 2000; Reekie & Bazzaz, 2005; Eberhard, 2009).
(D10)Essa estratégia poderia aumentar o seu sucesso reprodutivo já
que essas sementes, mesmo que maturadas, teriam uma baixa
viabilidade. (D11)A segunda explicação é que a alta frequência de
sementes abortadas em locais distantes do pecíolo é resultado da
fecundação por grãos de pólen de baixa qualidade, que aumentam a
chance de má formações das sementes.
(D12)Uma vez que mecanismos pós-copulatórios tem forte
influencia sobre o sucesso reprodutivo dos organismos, eles podem
gerar fortes pressões seletivas sobre caracteres reprodutivos de machos
e fêmeas (Eberhard, 2009). (D13)Em situações de limitação de
recursos ou na presença de condições ambientais restritivas,
indivíduos de C. fairchildiana podem produzir vagens de diferentes
tamanhos ao alocar uma maior ou menor proporção dos recursos
disponíveis em reprodução. (D14)Quando a vagem é menor, manter
qualquer semente, mesmo que polinizadas por pólen de menor
qualidade é uma estratégia vantajosa para as fêmeas, uma vez que
poucas sementes estão sendo produzidas. (D15)Por outro lado, as
vagens maiores possuem um maior numero de sementes a serem
mantidas. (D16)Contudo, estas sementes estão dispostas ao longo de
um gradiente mais amplo de dificuldade de fecundação, o que faz com
que óvulos mais distantes do pecíolo tenham maior chance de terem
sido fecundados por pólen de pouca qualidade e que,
consequentemente, gerem sementes de menor viabilidade.
(D17)Consequentemente, manter essas sementes de menor viabilidade
diminui a quantidade de energia que pode ser alocada para as sementes
que estão sendo formadas mais próximas ao pecíolo, que tem maior
vigor. (D18)Dessa forma, abortar as sementes mais distantes do
pecíolo é uma estratégia que pode aumentar o sucesso reprodutivo de
plantas com vagens grandes.
(D19)Finalmente, nossos dados indicam que existem
mecanismos de seleção sexual pós-copulatorios atuando sobre vagens
de C. fairchildiana. (D20)Esses mecanismos exercem pressões
seletivas em direções diferentes de acordo com o tamanho das vagens.
(D21)Em plantas que produzem vagens pequenas, qualquer aumento
no tamanho da vagem implica em um aumento na capacidade de
seleção de polens de maior qualidade. (D22)Por outro lado, plantas
que produzem vagens maiores, uma redução do tamanho da vagem
pode levar a uma redução no número de sementes abortadas
seletivamente, levando a um aumento no número de sementes viáveis
produzidas. (D23)Dessa forma, estes mecanismos pós-copulatórios
devem estar moldando o tamanho das vagens ao longo do tempo,
reduzindo a frequência de ocorrência de indivíduos que produzem
vagens com tamanhos extremos.
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Comportamento de girinos ousados e tímidos em situação de
estresse osmótico
P2 – G4
Alunos 8, 15, 16, 20 – Versão inicial
RESUMO: Diversos grupos de organismos apresentam variação
comportamental individual que pode ser resultado de sua
personalidade. Indivíduos de girinos Rhinella ornata podem
apresentar personalidade tímida ou ousada. Assim, testaremos a
hipótese de que girinos ousados exploram mais o ambiente frente a
situações de estresse quando comparados a girinos tímidos.
Classificamos a priori os girinos de Rhinella ornata em tímidos e
ousados e, posteriormente realizamos um experimento com os
indivíduos selecionados simulando um estresse salino. Girinos tímidos
e ousados exploram igualmente o ambiente em situação estressante.
Esse resultado sugere que a personalidade não é o único determinante
da variação comportamental do indivíduo e outros processos, como a
plasticidade fenotípica, podem estar atuando nessa variação. Estudos
sobre a importância relativa da plasticidade fenotípica e da
personalidade no comportamento dos indivíduos podem ajudar a tecer
previsões quanto a trajetória das espécies.
PALAVRAS-CHAVE: Amphibia, personalidade, plasticidade
comportamental, salinidade, síndrome comportamental.
INTRODUÇÃO
(I1)Variações comportamentais entre indivíduos da mesma
espécie são observadas em diversos grupos de organismos.
(I2)Quando analisada sob uma perspectiva genética e ecológica,
observa-se que a variação comportamental dentro de populações pode
emergir de processos distintos (Dugatkin, 2009). (I3)Um desses
processos é a plasticidade fenotípica, que permite aos organismos
modularem seu comportamento em diferentes situações (Travis,
2009). (I4)Outro processo é a variação consistente e correlacionada de
um conjunto de características que compõem a personalidade dos
indivíduos (Dall et al., 2014). (I5)Comportamentos determinados
unicamente pela personalidade não variam ao longo do
desenvolvimento do organismo ou frente a situações pouco usuais
(Dugatkin, 2009).
(I6)A personalidade de indivíduos pode ser categorizada de
diversas maneiras (Dugatkin, 2009). (I7)Uma delas se refere à forma
de exploração do ambiente, característica importante no
enfrentamento de situações de estresse. (I8)Indivíduos com
personalidade ousada tem a tendência a correr riscos tanto em
situações usuais quanto em situações pouco usuais. (I9)Indivíduos
com personalidade tímida, por sua vez, apresentam relutância em
correr riscos ou em se envolver em situações pouco familiares.
(I10)Em peixes guppies, indivíduos tímidos não se aproximam de
predadores, reduzindo o risco de serem predados. (I11)Em
contrapartida, indivíduos ousados, que inspecionam predadores,
atraem mais parceiras de acasalamento (Godin & Dugatkin, 1996).
(I12)Neste caso, os tipos de personalidade conferem probabilidades de
sobrevivência e reprodução distintas, o que influencia diretamente a
aptidão dos indivíduos (Godin & Dugatkin, 1996).
(I13)Estimulados a estudar a manifestação dos diferentes
tipos de personalidade frente a condições adversas, a pergunta que
propomos neste trabalho é: o comportamento de girinos ousados e
tímidos difere frente à mesma situação de estresse? (I14)O nosso
modelo de estudo foi composto por girinos do sapo Rhinella ornata.
(I15)Dado que (a) existe variação comportamental entre indivíduos da
espécie R. Ornata (Costa & Nomura, 2014), (b) parte da variação
comportamental em R. ornata é atribuída à existência de diferentes
tipos de personalidade (Costa & Nomura, 2014) e (c) comportamentos
determinados predominantemente por personalidade apresentam
consistência em diferentes situações (Dall et al., 2014), hipotetizamos
que girinos ousados exploram mais o ambiente frente a situações de
estresse quando comparados a girinos tímidos.
MATERIAL E MÉTODOS

Modelo de estudo
(M1)O nosso modelo de estudo foram girinos Rhinella
ornata (Anura: Bufonidae) que habitam poças de riacho na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Barra do Una, Peruíbe, litoral sul de São
Paulo. (M2)Este riacho é uma área de transição de água doce e salgada
e que sofre influência da maré.
Caracterização das personalidades
(M3)Para classificar os indivíduos de R. ornata em ousados
e tímidos, medimos individualmente (n=60) o número de quadrados
diferentes percorridos (5x5cm) em uma bandeja (30x35). (M4)A
aclimatação foi de 30s e o tempo de contagem de exploração de
quadrados diferentes foi 60s. (M5)Dos indivíduos amostrados, os 10
que apresentaram os menores números de quadrados diferentes
visitados (11,9±2,18) foram classificados como tímidos enquanto os
10 com os maiores números de quadrados diferentes visitados
(30,7±3,05) foram classificados como ousados.
Experimento
(M6)Utilizamos arenas construídas com dois recipientes de
400 ml, 11 cm de diâmetro e 8 cm altura cada e conectados por um
tubo de 3 cm de diâmetro e 19 cm de comprimento. (M7)Adicionamos
água da poça do riacho na arena, até o tubo encher por completo.
(M8)Em seguida, escolhemos aleatoriamente um indivíduo e o
adicionamos em um dos recipientes. (M9)Durante o tempo de
aclimatação (um minuto), bloqueamos a passagem do tubo e o girino
permaneceu no mesmo recipiente. (M10)Depois da aclimatação,
injetamos uma solução de NaCl no recipiente de modo que a
concentração final foi 350µM (sub-letal) e simultaneamente liberamos
a passagem do tubo. (M11)Anotamos se os girinos mudaram para o
outro recipiente e o tempo que levaram (máximo cinco minutos).
Análises estatísticas
(M12)Realizamos dois testes de significância para testar se
girinos ousados exploram mais o ambiente em uma situação de
estresse. (M13)No primeiro teste, a estatística de interesse foi a
diferença média no número de indivíduos que mudaram de recipiente
entre girinos tímidos e ousados. (M14)No segundo teste, a estatística
de interesse foi a diferença média no tempo de mudança de recipiente
entre girinos tímidos e ousados. (M15)As predições foram: (i) O
número de girinos ousados que mudam de recipiente é maior que o
número de girinos tímidos que mudam de recipiente, e (ii) O tempo
que girinos ousados levam para mudar de recipiente é menor que o
tempo que girinos tímidos levam para mudar de recipiente.
(M16)Criamos um cenário nulo, permutando-se 10.000
vezes os valores de diferença média no número de indivíduos que
mudaram de recipiente entre girinos tímidos e ousados e os valores
diferença média no tempo de mudança de recipiente entre girinos
tímidos e ousados. (M17)Posteriormente, calculamos um teste de
significância para cada estatística de interesse com a contagem dos
valores gerados pelas aleatorizações que foram maiores ou iguais ao
valor da estatística de interesse observada do primeiro teste e menores
ou iguais ao valor da estatística de interesse do segundo teste (p <
0,05). (M18)A análise de significância foi realizada no software
Rsampling ®.
RESULTADOS
(R1)Do total de indivíduos utilizados no experimento, seis
indivíduos ousados e cinco indivíduos tímidos mudaram para o
recipiente sem a solução salina. (R2)O comportamento de girinos
tímidos e ousados em situação de estresse foi semelhante (p=0,499).
(R3)O tempo médio em segundos que girinos tímidos e ousados
levaram para trocar de recipiente foi de 53 (±38,619) e 110,83
(±108,770), respectivamente. (R4)Girinos tímidos e ousados
apresentam a mesma agilidade em explorar o ambiente em situação de
estresse (p=0,836).
DISCUSSÃO
(D1)As nossa hipótese foi refutada, indicando que girinos
ousados não exploram mais o ambiente em situações de estresse
quando comparados a girinos tímidos. (D2)Assim, girinos com
personalidades diferentes se comportam de forma semelhante em
condições adversas. (D3)Isso evidencia que a personalidade, ainda que
consistente em diversas condições, pode não explicar sozinha o
comportamento de organismos.
(D4)A existência de plasticidade fenotípica foi constatada
em R. ornata em diferentes contextos ambientais e estágios de
desenvolvimento dos organismos (Lima & Peixoto, 2007; Costa &
Nomura, 2014). (D5)Sabemos que a concentração de sais é variável

no hábitat de R. ornata e que o efeito negativo da salinidade nesta
espécie pode mudar de acordo com a ontogenia dos organismos
(Wells, 2007). (D6)Assim, dado que a capacidade exploratória de um
indivíduo está relacionada a possibilidades de fuga de condições
adversas, é provável que exista um nível de plasticidade
comportamental que module a forma de exploração do ambiente de
girinos de R. ornata em condições estressantes de choque osmótico.
(D7)O efeito conjunto da manifestação da personalidade
associada à plasticidade fenotípica dos indivíduos caracteriza uma
situação de plasticidade comportamental limitada, já observada em
girinos de
R. ornata (Costa & Nomura, 2014). (D8)Para
complementar este trabalho e compreender a importância relativa da
personalidade e da plasticidade comportamental em diferentes
situações, sugerimos que estudos futuros testem a resposta
comportamental de girinos a diferentes situações de estresse. (D9)A
existência de personalidades ou a ocorrência de plasticidade fenotípica
geram predições distintas quanto à trajetória evolutiva das espécies
(Dall et al., 2014). (D10)Dessa forma, o estudo da manifestação desses
processos, especialmente em situações de estresse, é importante para
melhor compreender as implicações de mudanças ambientais a longo
prazo no comportamento das espécies (Dall et al., 2014).
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Comportamento individual de girinos ousados e tímidos em
situação adversa
P2 – G4
Alunos 8, 15, 16, 20 – Versão intermediária
RESUMO: Diversos grupos de organismos apresentam variação
comportamental individual que pode ser resultado de sua
personalidade. Indivíduos de girinos Rhinella ornata podem
apresentar personalidade tímida ou ousada. Assim, testamos a hipótese
de que girinos ousados exploram mais o ambiente frente a situações
de estresse quando comparados a girinos tímidos. Classificamos a
priori os girinos de Rhinella ornata em tímidos e ousados e,
posteriormente realizamos um experimento com os indivíduos
selecionados simulando um estresse salino. Girinos tímidos e ousados
exploram igualmente o ambiente em situação estressante. Esse
resultado sugere que a personalidade não é o único determinante da
variação comportamental do indivíduo e outros processos, como a
plasticidade comportamental, podem estar atuando nessa variação.
Estudos sobre a importância relativa da plasticidade comportamental
e da personalidade no comportamento dos indivíduos podem ajudar a
tecer previsões quanto a trajetória das espécies.
PALAVRAS-CHAVE: Anfíbios, personalidade, salinidade, Rhinella
ornata.
INTRODUÇÃO
(I1)Variações comportamentais entre indivíduos da mesma
espécie são observadas em diversos grupos de organismos.
(I2)Quando analisada sob uma perspectiva genética e ecológica,
observa-se que a variação comportamental dentro de populações pode
emergir de processos distintos (Dugatkin, 2009). (I3)Um desses
processos é a plasticidade comportamental, que permite aos
organismos modularem seu comportamento em diferentes situações
(Travis, 2009). (I4)Outro processo é a existência de personalidade, que
consiste em um conjunto de atributos comportamentais que se

manifesta de forma consistente e correlacionada em diferentes
contextos (Dall et al., 2014). (I5)Comportamentos determinados
unicamente pela personalidade não variam ao longo do
desenvolvimento do organismo ou frente a situações pouco usuais
(Dugatkin, 2009).
(I6)A personalidade de indivíduos pode ser categorizada de
diversas maneiras (Dugatkin, 2009). (I7)Uma delas se refere à forma
de exploração do ambiente, característica importante no
enfrentamento de situações de estresse. (I8)Indivíduos com
personalidade ousada tem a tendência a correr riscos tanto em
situações usuais quanto em situações pouco usuais. (I9)Indivíduos
com personalidade tímida, por sua vez, apresentam relutância em
correr riscos ou em se envolver em situações pouco familiares.
(I10)Em peixes Lepomis gibbosus, indivíduos tímidos não forrageiam
sozinhos e com isso consomem menos recursos do que indivíduos
ousados, que exploram melhor o ambiente durante o forrageio
(Dugatkin,
2009).
(I11)Em
contrapartida,
observações
comportamentais indicam que indivíduos ousados tendem a não fugir
de possíveis situações de risco. (I12)Neste caso, os tipos de
personalidade podem conferir probabilidades de sobrevivência
distintas, o que influencia diretamente a aptidão dos indivíduos
(Dugatkin, 2009).
(I13)Com o objetivo de estudar a manifestação dos
diferentes tipos de personalidade frente a condições adversas, a
pergunta que propomos neste trabalho é: o comportamento de girinos
ousados e tímidos difere frente à mesma situação de estresse? (I14)O
nosso modelo de estudo foram girinos do sapo Rhinella ornata devido
à existência de variação comportamental entre os indivíduos sendo
parte dessa variação atribuída a existência de diferentes tipos de
personalidade (Costa & Nomura, 2014). (I15)Sabendo que
comportamentos atribuídos à personalidade apresentam consistência
em diferentes situações e que girinos de R. ornata ocorrem em riachos
sujeitos a choque salino devido à variação de maré (Dall et al., 2014),
hipotetizamos que girinos ousados exploram mais o ambiente frente a
situações de estresse osmótico quando comparados a girinos tímidos.

MATERIAL E MÉTODOS
Modelo de estudo
(M1)O nosso modelo de estudo foram girinos Rhinella
ornata (Anura: Bufonidae) que habitam poças de riacho na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Barra do Una, Peruíbe, litoral sul de São
Paulo. (M2)Este riacho é uma área de transição de água doce e salgada
e que sofre influência da maré.
Caracterização das personalidades
(M3)Categorizamos os indivíduos de R. ornata em ousados
e tímidos, por meio da medição do número de quadrados diferentes
percorridos (5x5cm) em uma bandeja (30x35) para cada um dos
indivíduos (n=60). (M4)A aclimatação foi de 30s e o tempo de
amostragem de exploração de quadrados diferentes foi de 60s.
(M5)Dos indivíduos amostrados, categorizamos os 10 indivíduos que
apresentaram os menores números de quadrados diferentes visitados
em tímidos e os 10 indivíduos com os maiores números de quadrados
diferentes visitados em ousados. (M6)A média de quadrados
percorridos (x ± DP) dos indivíduos tímidos e ousados foi 11,9±2,18
e 30,7±3,05, respectivamente.
Experimento
(M7)Utilizamos arenas construídas com dois recipientes
(400 ml, 11 cm de diâmetro e 8 cm altura) e conectados por um tubo
(3 cm de diâmetro e 19 cm de comprimento). (M8)Adicionamos água
da poça do riacho na arena, até o tubo encher por completo. (M9)Em
seguida, selecionamos aleatoriamente um indivíduo e o adicionamos
em um dos recipientes. (M10)Durante o tempo de aclimatação (um
minuto), bloqueamos a passagem do tubo e o girino permaneceu no
mesmo recipiente. (M11)Depois da aclimatação, injetamos uma 20 ml
de uma solução de NaCl (7M) no recipiente de modo que a
concentração final foi 350mM (sub-letal) e simultaneamente
liberamos a passagem do tubo. (M12)Anotamos se os girinos
mudaram para o outro recipiente e o tempo em que mudaram. (M13)O
tempo máximo do experimento foi de 5 minutos.
Análises estatísticas
(M14)Realizamos dois testes de significância para testar se
girinos ousados exploram mais o ambiente em uma situação de
estresse. (M15)No primeiro teste, a estatística de interesse foi a
diferença média no número de indivíduos que mudaram de recipiente

entre girinos tímidos e ousados. (M16)No segundo teste, a estatística
de interesse foi a diferença média no tempo de mudança de recipiente
entre girinos tímidos e ousados. (M17)As predições foram: (i) o
número de girinos ousados que mudam de recipiente é maior que o
número de girinos tímidos que mudam de recipiente, e (ii) o tempo que
girinos ousados levam para mudar de recipiente é menor que o tempo
que girinos tímidos levam para mudar de recipiente.
(M18)Criamos dois cenários nulos. (M19)O primeiro foi
gerado por meio de 10.000 permutações sem reposição dos números
de girinos tímidos e ousados que mudaram ou não mudaram de
recipiente. (M20)O segundo cenário foi gerado por meio de 10.0000
permutações sem repetição dos valores de tempo que os girinos
levaram para mudar de recipiente. (M21)Posteriormente, aplicamos o
teste de significância para cada estatística de interesse e consideramos
significativos valores de p<0,05. (M22)A análise de significância foi
realizada no software Rsampling ®.
RESULTADOS
(R1)Do total de indivíduos utilizados no experimento, 60%
dos indivíduos ousados e 50% dos indivíduos tímidos mudaram para
o recipiente sem a solução salina. (R2)O comportamento de girinos
tímidos e ousados em situação de estresse foi semelhante (p=0,499).
(R3)O tempo médio (±DP) que girinos tímidos e ousados levaram para
trocar de recipiente foi de 53 (±38,619) segundos e 110,83 (±108,770)
segundos, respectivamente. (R4)Girinos tímidos e ousados
apresentam a mesma agilidade em explorar o ambiente em situação de
estresse (p=0,836).
DISCUSSÃO
(D1)As nossa hipótese foi refutada, mostrando que girinos
ousados não exploram mais o ambiente em situações de estresse
quando comparados a girinos tímidos, indicando que girinos com
personalidades diferentes se comportam de forma semelhante em
condições adversas. (D2)Isso evidencia que a personalidade, mesmo
que consistente em diferentes contextos (Costa & Nomura, 2014),
pode ter influência de outros fatores sobre o comportamento de
indivíduos sob condições adversas.
(D3)Costa & Nomura (2014) mostraram que a taxa
exploratória de girinos de R. ornata é um traço consistente da
personalidade pois se mantém sob condições de estresse predatório.
(D4)A semelhança nas taxas de exploração de girinos tímidos e
ousados pode estar relacionada a medida única para a caracterização
da personalidade. (D5)Repetições experimentais para a personalidade
podem gerar valores mais próximos da realidade a respeito da
explorância individual.
(D6)O estresse salino no hábitat de R. ornata possui efeito
negativo, uma vez que sua pele permeável aumenta a taxa de
desidratação e pode levar a morte (Wells, 2007). (D7)Pelo risco de
desidratação ser sub-letal na dose utilizada, o tipo de personalidade do
girino pode não ser a principal influência sobre o comportamento
observado neste contexto.
(D8)O efeito conjunto dos aspectos da personalidade
geram predições quanto à trajetória evolutiva das espécies (Dall et al.,
2014). (D9)Indivíduos ousados tem maior chance de encontrar
condições favoráveis e indivíduos tímidos a se adaptarem as condições
desfavoráveis em contextos não letais. (D10)Dessa forma, o estudo da
manifestação dessas personalidades, especialmente em situações de
estresse, é importante para melhor compreender as implicações de
mudanças ambientais a longo prazo no comportamento das espécies
(Dall et al., 2014).
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Comportamento individual de girinos exploradores e sedentários
em situação adversa
P2 – G4
Alunos 8, 15, 16, 20 – Versão final
RESUMO: Os organismos apresentam variação comportamental
individual que pode ser resultado de sua personalidade. Girinos de
Rhinella ornata podem apresentar personalidade sedentária ou
exploradora. Indivíduos sedentários são definidos como indivíduos
com baixa taxa de exploração do ambiente e exploradores como
indivíduos com alta taxa de exploração do ambiente. Assim, testamos
a hipótese de que girinos exploradores exploram mais o ambiente
frente a situações de estresse quando comparados a girinos
sedentários. Classificamos os girinos de R. ornata em sedentários e
exploradores e, posteriormente, realizamos um experimento com os
indivíduos submetendo-os a um estresse salino. Encontramos que
girinos exploradores e sedentários exploraram igualmente o ambiente
frente a um estresse salino. Esse resultado sugere que o eixo de
exploração da personalidade não influencia a maneira com que girinos
amostrados lidam com o estresso osmótico. Uma possível explicação
é que o ambiente salino pode selecionar um tipo de personalidade
dentro da população.
PALAVRAS-CHAVE: Anfíbios, estresse, personalidade, Rhinella
ornata, salinidade.
INTRODUÇÃO
(I1)Variações comportamentais entre indivíduos da mesma
espécie são observadas em diversos grupos de organismos. (I2)A
variação na resposta comportamental que um indivíduo pode expressar
em diferentes contextos ecológicos é chamada de plasticidade
comportamenta (Travis, 2009). (I3)A plasticidade comportamental
permite a modulação do comportamento em diferentes situações,por
exemplo, lagartos podem alterar seu comportamento antipredador
diante de uma situação de risco, seja fugindo, enfrentando ou
realizando a autotomia caudal (Brock et al., 2014).
(I4)Diferentemente, existem comportamentos que se manifestam de
forma consistente em diferentes contextos. (I5)A esse conjunto de
atributos comportamentais atribuímos o termo personalidade (Dall et
al., 2014). (I6)A personalidade de cada indivíduo é resultado da
interação de diversos eixos comportamentais (Dugatkin, 2009).
(I7)Quando tratamos do eixo de personalidade que
representa o comportamento de exploração de um indivíduo, partimos
da premissa de que haverão indivíduos consistentemente mais
exploradores e indivíduos consistentemente mais sedentários. (I8)Para
organismos que vivem em grupos, como girinos de Rhinella ornata,
ter uma personalidade exploradora pode diminuir a competição com
co-específicos por recursos, no entanto ser explorador pode aumentar
a chance de encontrar predadores. (I9)Por outro lado, indivíduos
sedentários diminuem a chance de encontrar um predador, mas sofrem
maior pressão de competição com co-específicos (Skelly, 1992).
(I10)Este trabalho teve como objetivo estudar o efeito de
um eixo da personalidade na exploração do ambiente em condições
adversas. (I11)A pergunta do nosso trabalho foi: o comportamento de
girinos exploradores e sedentários difere frente à mesma situação de
estresse? (I12)Para responder essa pergunta, estudamos girinos da
espécie Rhinella ornata (Anura: Bufonidae). (I13)Dado que: (i) esses
girinos vivem em agregados e há variação comportamental entre os
indivíduos; (ii) há consistência no comportamento exploratório em
diferentes situações (Costa & Nomura, 2014); e (iii) estão em um
ambiente constantemente sujeito ao estresse salino devido a oscilação
da maré, testamos a hipótese de que girinos exploradores exploram
mais o ambiente frente a situações de estresse osmótico quando
comparados a girinos sedentários.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
(M1)O estudo foi realizado na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Barra do Una, Peruíbe, litoral sul de São
Paulo. (M2)Coletamos girinos de Rhinella ornata em um remanso de
riacho que sofre influência de água salgada pela oscilação da maré.
Caracterização das personalidades

(M3)Caracterizamos a personalidade dos girinos em
relação à taxa de exploração do ambiente. (M4)Definimos a taxa de
exploração desenhando 42 quadrados (5x5cm) em uma bandeja
(30x35cm) e avaliando, por indivíduo, o número de quadrados
diferentes visitados. (M5)Os girinos foram colocados nas bandejas
com água e deixados livres por 30 segundos para aclimatação.
(M6)Após a aclimatação, contamos o número de quadrados diferentes
visitados por cada girino por um período de 60 segundos. (M7)No
total, caracterizamos o comportamento de exploração de 60
indivíduos. (M8)Os 10 girinos que visitaram o maior número de
quadrados foram classificados com a personalidade exploradora
enquanto os 10 girinos que visitaram o menor número de quadrados,
com a personalidade sedentária. (M9)O número médio de quadrados
visitados (média ± DP) por indivíduos exploradores e sedentários foi
30,7 ± 3,05 e 11,9 ± 2,18 quadrados, respectivamente.
Experimento
(M10)Utilizamos arenas construídas com dois recipientes
(400 ml, 11 cm de diâmetro e 8 cm altura) conectados por um tubo (3
cm de diâmetro e 19 cm de comprimento) e colocamos água nos
recipientes até cobrir todo o volume do tubo. Em seguida,
selecionamos aleatoriamente um dos indivíduos (exploradores ou
sedentários) e introduzimos o indivíduo em um dos recipientes.
(M11)Durante o tempo de aclimatação (60 segundos), bloqueamos a
passagem do tubo para manter o girino no mesmo recipiente.
(M12)Depois da aclimatação, injetamos 20 ml de uma solução de
NaCl (7M) no recipiente de modo que a concentração final foi 350mM
(sub-letal) e simultaneamente liberamos a passagem do tubo.
(M13)Registramos se os girinos mudaram para o outro recipiente e o
tempo que levaram para mudar. (M14)O tempo máximo do
experimento foi de cinco minutos, quando o experimento foi
encerrado.
Análises estatísticas
(M15)Realizamos dois testes de significância para testar se
girinos exploradores exploram mais o ambiente em uma situação de
estresse. (M16)No primeiro teste, a estatística de interesse foi a
diferença no número de indivíduos que mudaram de recipiente entre
girinos sedentários e exploradores. (M17)No segundo teste, a
estatística de interesse foi a diferença média no tempo até a mudança
de recipiente entre girinos sedentários e exploradores. (M18)As
predições foram: (i) o número de girinos exploradores que mudam de
recipiente é maior que o número de girinos sedentários que mudam de
recipiente, e (ii) o tempo que girinos exploradores levam para mudar
de recipiente é menor que o tempo que girinos sedentários levam para
mudar de recipiente.
(M19)Criamos dois cenários nulos. (M20)O primeiro foi
gerado por meio de 10.000 permutações sem reposição dos números
de girinos sedentários e exploradores que mudaram ou não mudaram
de recipiente. (M21)O segundo cenário foi gerado por meio de 10.000
permutações sem repetição dos valores de tempo que os girinos
sedentários e exploradores levaram para mudar de recipiente.
(M22)Posteriormente, aplicamos o teste de significância para cada
estatística de interesse e consideramos significativos valores de p <
0,05. (M23)As análises de significância foram realizadas no software
Rsampling.
RESULTADOS
(R1)Do total de indivíduos utilizados no experimento, 60%
dos indivíduos exploradores (n=6) e 50% dos indivíduos sedentários
(n=5) mudaram para o recipiente sem a solução salina. (R2)O
comportamento de girinos exploradores e sedentários em situação de
estresse foi semelhante (p=0,499). (R3)O tempo médio (±DP) que
girinos exploradores e sedentários levaram para trocar de recipiente
foi de 110,83 segundos (±108,77) e 53 segundos (±38,62),
respectivamente. (R4)Girinos exploradores e sedentários não diferem
no tempo de exploração do ambiente em situação de estresse
(p=0,836).
DISCUSSÃO
(D1)Nossa hipótese de que girinos exploradores
explorariam mais o ambiente em situações de estresse foi refutada.
(D2)Uma possível explicação é que a personalidade dos girinos da
população amostrada não tem influência no comportamento
exploratório sob a condição de estresse osmótico. (D3)Nesse caso a
resposta ao estresse deve variar de forma independente da
personalidade do indivíduo.
(D4)Uma vez que o risco de desidratação ocasionado pelo
estresse salino é letal para anfíbios (Wells, 2007), a salinidade pode

exercer uma pressão seletiva na população de girinos, de modo a
selecionar indivíduos com personalidades semelhantes. (D5)Assim,
uma explicação alternativa para o padrão observado é que a variação
na taxa de exploração dos girinos amostrados representa apenas uma
parte restrita da distribuição de taxas de exploração de R. ornata.
(D6)Um possível cenário é que a população amostrada é composta
apenas por indivíduos sedentários da variação total do eixo de
exploração. (D7)Neste caso, os indivíduos sedentários teriam sido
selecionados por serem mais tolerantes às variações de salinidade
encontradas no seu hábitat. (D8)Outro possível cenário é que a
população amostrada é composta apenas por indivíduos exploradores
da variação total do eixo de exploração. (D9)Neste segundo caso, os
indivíduos exploradores teriam sido selecionados por possuírem maior
capacidade de fuga da condição de estresse osmótico. (D10)Sugerimos
que estudos futuros comparem a taxa exploratória dos indivíduos de
populações com e sem influência de estresse salino em seu hábitat
natural. (D11)A expectativa é que em locais sem estresse salino
encontraremos maior variação entre indivíduos em relação à taxa de
exploração do ambiente.
(D12)Concluímos que não há diferença quanto à taxa de
exploração dentro de uma mesma população de girinos de R. ornata.
(D13)Isso pode ocorrer porque a resposta ao estresse osmótico varia
de forma independente da personalidade dos indivíduos ou porque a
população amostrada representa uma faixa estreita da variação do eixo
de exploração.
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Salinidade como fator determinante na plasticidade fenotípica
em mangue branco
P2 – G5
Alunos 1, 3, 4, 9 – Versão inicial
RESUMO: Plasticidade fenotípica pode ser expressa quando
organismos da mesma espécie estão expostos a diferentes condições
ambientais. Uma variável ambiental que interfere na expressão do
fenótipo de plantas é a concentração de salinidade. Plantas de
manguezais apresentam estratégias que as permitem ocupar ambientes
mais salínicos. Para testar se há diferença na expressão fenotípica entre
plantas que ocupam ambientes de maior e de menor salinidade
utilizamos A. schaueriana e duas regiões de mangue de maior e menor
proximidade ao mar. Calculamos a média da área foliar, da quantidade
de folhas e da densidade de glândulas por indivíduo para ambas as
áreas. Não há diferença na densidade de glândula e na área foliar, mas
a quantidade de folhas no ambiente de maior concentração salínica é
maior. Nosso resultado indica que a planta expressa plasticidade
fenotípica no do numero de folhas por indivíduo devido a variações da
salinidade no ambiente.
Palavras chaves: alocação de recurso, Avicennia schaueriana,
glândulas excretoras
INTRODUÇÃO
(I1)Variações no comportamento ecofisiológico e na
morfologia dos organismos da mesma espécie pode ser o resultado de
plasticidade fenotípica (Luttge, 1997), que está abaixo do controle
genético (Briggs e Walters, 1997). (I2)Diferenças ambientais
modulam a expressão do fenótipo, permitindo que as espécies
consigam persistir em ambientes diferentes (Begon et al., 2006).
(I3)Plantas, por serem organismos sesséis e se estabelecerem em
habitats diferentes, sendo a plasticidade fenotípica na anatomia dos

indivíduos é bastante comum na literatura (Briggs e Walters, 1997).
(I4)Em manguezais já foi encontrado uma mudança no investimento,
alocando mais energia em estruturas para sustentação devido a maior
instabilidade do solo (Prado et al., 2013).
(I5)Uma dificuldade das plantas associadas aos ambientes
de alta salinidade está relacionada à absorção de água e nutrientes, que
acontece por osmose. (I6)Algumas plantas apresentam algumas
estratégias que as permitem habitar áreas com alta concentração
salínica, podendo incluir o sal em e equilibrar o gradiente osmótico
planta versus ambiente; utilizar um mecanismo fisiológico que as
permite absorver agua mesmo em gradiente osmótico desfavorável,
gastando energia portanto; e excretando o excesso de sal. (I7)Plantas
que utilizam a excreção como estratégia de regulação osmótica
apresentam glândulas em suas folhas por onde liberam o sal em
excesso. (Luttge, 1997).
(I8)As regiões costeiras de mangue apresentam grandes
variações ambientais em curtos períodos de tempo, já que são
fortemente influenciadas tanto pela água do mar assim como pela água
de afluentes (Esteves, 1988; Luttge, 1997). (I9)O mangue possui água
salobra e apresenta um gradiente de salinidade, que é alta próxima ao
mar e vai abaixando na medida que vamos em direção ao continente.
(I10)As plantas deste bioma têm adaptações evidentes à mudanças na
salinidade (Luttge, 1997).
(I11)Avicennia schaueriana é uma espécie excretora que
está presente em regiões de mangue. (I12)Além das glândulas
excretoras nas folhas A. schaueriana produz solutos em seus tecidos
contribuindo para a regulação do balanço osmótico (Kathiresan &
Bingham 2001 apud Nascismento et al. 2008).
(I13)Dado que A. schaueriana apresenta glândulas
excretoras de sal nas folhas e que é uma planta de manguezal exposta
a um gradiente de salinidade, esperamos que exista uma variação na
expressão da capacidade de excretar o sal frente aos diferentes
ambientes, sendo maior em áreas de maior salinidade.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de Estudo
(M1)O estudo foi realizado em área de mangue na Estação
Ecológica Juréia - Itatins (E.E.I.J.). (M2)Nesta área, a pluviosidade
média anual ultrapassa os 2500 mm/ano, sem uma estação seca
definida. (M3)Todos os rios que nascem na E.E.J.I. são primariamente
carregadores de água de chuva e contribuem para a formação dos
manguezais presentes na região (Por, 2004).
Coleta de Dados
(M4)Foram escolhidas duas áreas de manguezal: uma
próxima ao mar e uma distante do mar a fim de representar uma área
com alta salinidade e uma área com baixa salinidade. (M5)Em cada
área, três parcelas de 100 m2 (10 x 10 m) foram definidas mantendo
um espaçamento de cinco metros entre as parcelas e três metros da
borda para assegurar que a consistência do solo e o sombreamento se
mantivessem ao longo das parcelas. (M6)Em cada parcela foram
amostrados todos os indivíduos de A. schaueriana menores do que 1,5
m de altura e que já estivessem ramificados.
Análise de Dados
(M7)Para testar se existe uma estratégia para tolerar a
exposição a ambientes salinos, três variáveis de interesse foram
consideradas: o número de folhas por planta, a área foliar e a densidade
de glândulas secretoras.
Número de folhas por planta:
(M8)Para a estimativa do número de folhas, a planta foi
dividida em unidades equivalentes de crescimento (módulos). (M9)A
quantidade de módulos foi determinada para cada planta amostrada, e
um módulo foi sorteado para coletar. (M10)Para o módulo coletado,
foi contabilizado o número de folhas para depois estimar a quantidade
de folhas na planta. (M11)Só foram considerados para o sorteio os
módulos com ao menos quatro folhas expandidas, e quando possível,
sem evidências de herbivoria. (M12)Para a análise estatística, foi
utilizada a diferença da média da quantidade de folhas dos dois
ambientes como estatística de interesse foi.
Área Foliar:
(M13)O total de folhas do modulo sorteado anteriormente,
um par de folhas foi escolhido ao acaso para calcular a área foliar
utilizando a fórmula da elipse A = pi*R*r (R= raio maior e r = raio
menor da folha). (M14)Foi calculado a media por indivíduo, sendo a
estatística de interesse a média da área foliar dos dois ambientes.
Densidade de glândulas excretoras de sal:
(M15)Para estimar a densidade de glândulas por área foliar,
duas folhas de cada módulo coletado foram sorteadas e uma área de 1
cm2 de cada folha foi fotografada. (M16)Utilizando-se o Paint, foram
desenhados 4 quadrantes na área de 1 cm2 dos quais um foi sorteado.
(M17)O número de glândulas encontrado no quadrante foi

multiplicado por quatro para determinar a densidade (número de
glândulas / cm²). (M18)Para a análise, a estatística de interesse foi a
diferença da média das densidades de glândulas nas folhas dos dois
ambientes.
(M19)Para as três variáveis de interesse foram realizados
testes de permutação nos com 1000 repetições. (M20)Os valores foram
aleatorizados entre os dois ambientes para testar as três hipoteses
nulas: (1) o número de folhas por indivíduos é igual nos ambientes
com mais sal e com menos sal, (2) a área foliar é igual entre os
ambientes com mais sal e com menos sal, e (3) a densidade de
glândulas na folha é igual nos ambientes. (M21)Foi cálculada a
probabilidade das medias terem sido geradas ao acaso, considerando
95% da frequência das diferenças entre as medias dos ambientes que
foram geradas das aleatorizações como referência para os valores
encontrados.
(M22)As previsões das três hipóteses são complementares,
pois representam estratégias alternativas para aumentar a excreção de
sal. (M23)Espera-se que pelo menos uma das seguintes relações seja
encontrada: a densidade de glândulas seja maior no ambiente com
mais sal do que no com menos sal; o número de folhas seja maior no
ambiente com mais sal do que no com menos sal e que a area foliar
seja ou maior no ambiente com mais sal do que no com menos sal.
RESULTADOS
(R1)No total foram amostradas 24 indivíduos menores que
1,5 m de altura, em 300 m², sendo que foram encontrados 13
indivíduos na área com maior salinidade e 11 indivíduos da região de
menor salinidade.
(R2)A densidade média de glândula dos indivíduos no
ambiente mais salgado foi de 183,4±50,2 (n°/cm2 ± DP) glândulas/cm2
e no ambiente menos salgado, de 166,5 ±46,2 (n°/cm2 ± DP)
glândulas/cm2 (Figura 1.a). (R3)Entretanto, a diferença não foi
significativa (p = 0,148). (R4)Também não encontramos diferença
significativa na média de área foliar dos indivíduos. (R5)No ambiente
mais salgado e menos salgado, os indivíduos apresentaram medias de
áreas foliares de 21,2 ±5,1 (cm2 ± DP) e 21,9±5,8 (cm2 ± DP),
respectivamente (Figura 1.b). (R6)No entanto, encontrou-se uma
diferença significativa (p = 0) no número médio de folhas por
indivíduo. (R7)No ambiente mais salgado foi de 246 ± 167 folhas (cm2
± DP) e no menos salgado, de 45 ± 51 folhas (cm2 ± DP) (Figura 1.c).
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quartil (25% < x <75%). Linhas tracejadas com risco representam o
valor de ponto máximo ou mínimo contido dentro uma vez e meia o
intervalo interquartil para mais e para menos. Os pontos são os
outliers, valores muito longe do valor central.
DISCUSSÃO
(D1)Para que o indivíduo consiga excretar o sal em excesso presente
no ambiente, esperávamos encontrar maior de densidade de glândulas
nas folhas ou maior número de glândulas no indivíduo. (D2)A
densidade de glândulas presentes em folhas de indivíduos no ambiente
mais salgados e menos salgados não diferiu. (D3)Isso pode indicar que
a densidade de glândulas é uma característica canalizada, pois o
aumento em número de glândulas implicaria em diminuição no
número de estômatos, o que leva a uma diminuição na capacidade
fotossintética da folha (Luttge, 1997).
(D4)Outra possibilidade para aumentar a excreção é aumentar o
número total de folhas por indivíduo ou a área das folhas.
(D5)Considerando que não houve diferença entre as médias das áreas
foliares do ambiente mais salgado e menos salgado, e sim, do número
total de folhas por indivíduo entre os ambientes, pode-se indicar que o
aumento do número de folhas é a estratégia mais viável para os
indivíduos. (D6)Desconsiderando as diferenças no custo energético
entre produção de mais folhas ou áreas folhares maiores, o nosso
resultado sugeriria que extiste uma maior efetividade na taxa de
excreção de sal aumentando o numero de folhas do que a área da folha,
mediante processo como o escrito pela teoria do fenótipo ótimo
(Futuyma, 2013).
(D7)Futuras direções: nossos resultados sugerem que na região de alta
salinidade as plantas respondem investindo mais na produção
vegetativa do que em áreas com menor salinidade. (D8)Sabendo-se
que há uma demanda conflitante de investimento energético em
reprodução, frente ao crescimento vegetativo (Roff, 1992), pode-se
pensar que a taxa de investimento reprodutiva/vegetativa será maior
em áreas de menor salinidade. (D9)Espera-se maior quantidade de
frutos em locais mais afastados do mar do que em áreas de alta
salinidade, quando comparando indivíduos de igual tamanho.
CONCLUSÃO
(D10)A plasticidade fenotípica se expressa nesta espécie no número
de folhas, mas não na densidade de glândulas ou na área foliar.
(D11)Isso indica que a salinidade é determinante na alocação de
recursos sendo que há um custo maior na área de maior concentração
de salinidade (área com maior número de folhas).
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Begon, M.; C.R. Townsend & J.L Harper. 2006. Ecology: from
individuals to ecosystems. Bla- ckwell Science, Oxford.
Briggs, D.; Walters, S. M. 1997. Plant Variation and Evolution.
Cambridge University Press, Cambridge.
Roff, D. A., 1992. The evolution of life histories. Chapman e Hall,
Londres.
Esteves, F. A. 1988. Fundamentos de liminologia. Editora
Interciências, Rio de Janeiro.
Luttge, U. 1997. Physiological Ecology of Tropical Plants. Springer Berlim.
Nascimento, E.R.; L.X. Lokschin; M.E. Lapate & P.H. Valdujo. 2008.
Distribuição de espécies arbóreas no gradiente de
inundação no mangue- zal. Em: Livro do curso de campo
“Ecologia da Mata Atlântica” (G. Machado; P.I.K.L.
Prado & A.A. Oliveira, eds.). Universidade de São Paulo,
São Paulo.
Por, F.D. 2004. Hidrobiologia da Juréia e da baixada do Ribeira-rios e
manguezais, pp. 51-57. Em: Estação Ecológica JuréiaItatins, Ambiente Físico, Flora e Fauna. (O.A.V. Marques
& W. Duleba, eds.). Holos Editora, Ribeirão Preto.
Prado, A.; Gomes, C. C.; Librán, F.; Oricchio, F. 2013. Variações na
morfologia de sustentação em Rizophora mangle
(Rizophoraceae) em diferentes condições de inundação do
solo. Em: Livro do curso de campo “Ecologia da Mata
Atlântica” (G. Machado; P.I.K.L. Prado & A.A. Oliveira,
eds.). Universidade de São Paulo, São Paulo.
Alocação de recursos para aumentar a excreção de sal em uma
planta de manguezal

Figura 1. (a) Diferença da densidade de glândulas, (b) área estimada
por folha, (c) número estimado de folhas por planta de Avicennia
schaueriana para áreas de mangue com mais sal e com menos sal da
Estação Ecológica Juréia - Itatins. Linhas mais espessas representam
a média. A caixa contém todos os valores dentro do segundo e terceiro

P2 – G5
Alunos 1, 3, 4, 9 – Versão intermediária
RESUMO: Plasticidade fenotípica é a expressão do genótipo de um
indivíduo como resposta ao ambiente em que vive. Uma variável

ambiental que interfere na expressão do fenótipo de plantas é
salinidade. Plantas de manguezais apresentam estratégias que as
permitem ocupar ambientes salínicos. Para testar se há diferença na
expressão fenotípica entre plantas que ocupam ambientes de diferentes
salinidades, utilizamos A. schaueriana em regiões de mangue de maior
e menor proximidade ao mar. Calculamos o número de glândulas
excretoras, a média da densidade de glândulas, da área foliar e da
quantidade de folhas por indivíduo para ambas as áreas. Há diferença
no número de glândulas total por indivíduo devido à quantidade de
folhas, que é maior no ambiente mais salgado. No ambiente mais
salgado, os indivíduos aumentam a concentração de sal interna para
conseguirem absorver água, fazendo com que aumentem a quantidade
de glândulas para eliminar o sal em excesso.
PALAVRAS-CHAVE: Avicennia schaueriana, glândulas excretoras,
halófitas, plasticidade fenotípica, salinidade
INTRODUÇÃO
(I1)Diferenças ambientais modulam a expressão do
genótipo (Briggs & Walters, 1997; Begon et al., 2006) resultando em
variações morfofisiológicas de indivíduos da mesma espécie (Luttge,
1997). (I2)A possibilidade de um indivíduo responder de maneira
diferente aos ambientes mudando a alocação de recursos e
maximizando seu desempenho (Begon et al., 2006) é conhecida como
plasticidade fenotípica. (I3)Como as plantas são organismos sésseis e
não têm a possibilidade de selecionar o ambiente em que vivem, a
plasticidade fenotípica é bastante comum (Briggs & Walters, 1997).
(I4)Indivíduos de Potentilla glandulosa apresentam variações na
alocação de recurso conforme o ambiente em que estão inseridos,
podendo ter número de folhas, flores e tamanhos diferentes (Clausen
et al. 1940 apud Briggs & Walters, 1997). (I5)Variação do fenótipo
também ocorre em Rhizophora mangle (Rizophoraceae) que aloca
mais recursos para sustentação quando presente em manguezais com
solo mais instável (Prado et al., 2013).
(I6)As regiões costeiras de mangue apresentam variações
na salinidade dependendo da distância do mar, pois são influenciadas
tanto pela água salgada do mar como pela água doce de afluentes
(Esteves, 1988; Luttge, 1997). (I7)Essa variação na salinidade pode
ser uma adversidade para o estabelecimento e desenvolvimento de
plantas, portanto as plantas que ali se estabelecem possuem estratégias
para lidar com o excesso de sal ao absorver água e nutrientes
(halófitas). (I8)Plantas halófitas são classificadas de acordo com a
estratégia para lidar com o excesso de sal em exclusoras e inclusoras.
(I9)Algumas das inclusoras que absorvem o sal pela raiz e possuem
glândulas de sal por onde excretam o sal em excesso (Luttge, 1997).
(I10)Avicennia schaueriana é uma espécie halófita
inclusora que utilizam glândulas nas folhas para excretar o sal em
excesso. (I11)As glândulas nas folhas permite que elas tolerem altos
níveis de sal, sendo considerada uma das mais tolerantes (Carter, 1988;
Nascimento et al. 2008). (I12)Dado que há um gradiente salínico no
manguezal causado pela distância do mar e que Avicennia schaueriana
possui glândulas excretoras de sal, espera-se que em ambientes com
maior salinidade a planta invista mais em glândulas excretoras de sal
do que em ambientes com menor salinidade.
MATERIAL & MÉTODOS
Área de Estudo
(M1)O estudo foi realizado em uma região de mangue
associada ao Rio Una do Prelado na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável da Barra de Una, localizada no litoral sul do estado de São
Paulo. (M2)Nesta região, a salinidade da água do rio é influenciada
tanto pela ação das correntes de maré quanto pelas chuvas. (M3)De
forma que existe um gradiente de salinidade que varia dependendo da
proximidade ao mar (Figura 1. b). (M4)Com base ao gradiente de
salinidade, foram escolhidas duas áreas de manguezal: uma próxima
ao mar e uma distante do mar. (M5)Em cada área foram definidas três
parcelas de 100 m2 (10 x 10 m) (Figura 1).

(superfície/fundo) de diversas partes do rio Una durante a maré
enchente. Segundo Duleba et al. (2004).
(M6)Para minimizar as variações devido à consistência do
solo, sombreamento, influência da maré, as parcelas foram localizadas
a 3 m da borda do rio e mantendo um espaçamento de 5 m entre elas.
(M7)Em cada parcela foram amostrados todos os indivíduos de A.
schaueriana que cumpriram os seguintes critérios: i) menores do que
1,5 m de altura, ii) apresentar ao menos uma ramificação do fuste
central, e iii) foram descartados os rebrotes de arvores caídas.
(M8)Para testar a influência da salinidade sobre a
morfologia da A. schaueriana, estimou-se o número de glândulas por
indivíduo multiplicando as seguintes variáveis: o número total de
folhas (a), a área foliar média (b), e o número de glândulas por cm2
(densidade de glândulas) (c). (M9)Cada variável corresponde a uma
estratégia para as plantas incrementarem o número de glândulas
excretoras por indivíduo.
(M10)Para estimar o número de folhas (a), a parte aérea da
planta foi dividida em unidades vegetativas equivalentes (módulos).
(M11)Em seguida, a quantidade de módulos por planta foi
determinada e sorteado o módulo a coletar. (M12)Para o módulo
coletado, foi contabilizado o número de folhas para depois estimar a
quantidade de folhas por indivíduo multiplicando o número de folhas
encontrado vezes o número de módulos por planta. (M13)No sorteio
dos módulos, só foram considerados aqueles com ao menos quatro
folhas expandidas, e quando possível, sem evidências de herbívora.
(M14)Para estimar a área folhar média (b) por indivíduo,
foram sorteadas duas folhas do total de folhas do modulo coletado
anteriormente. (M15)Para calcular a área foliar utilizando a fórmula
da elipse A = pi*R*r (R= raio maior e r = raio menor da folha).
(M16)Para estimar a densidade de glândulas (c) por área
foliar de cada indivíduo, foi determinado o número de glândulas por
2
cm usando as duas folhas sorteadas anteriormente. (M17)Para cada
folha um segmento de 1 cm2 de cada folha foi fotografado.
(M18)Utilizando-se o programa Paintbrush (Microsoft®) o segmento
fotografado foi dividido em quatro quadrantes. (M19)O número de
glândulas do quadrante sorteando foi determinado e multiplicado por
quatro para determinar a densidade (número de glândulas/cm²).
(M20)Tanto para o total de glândulas por indivíduo como
para as estratégias fenotípicas (a, b, c) foi comparada a médias entre o
ambiente com maior salinidade e o ambiente com menor salinidade.
(M21)Sendo a estatística de interesse a variação entre as medias de
cada ambiente. (M22)Nosso cenário nulo é que não existe diferença
entre as médias de cada ambiente, e este foi testado aleatorizando entre
ambientes os valores, 1) número total de glândulas por indivíduo,
número de folhas, área folhar media e densidade de glândulas, dos
indivíduo 10.000 vezes. (M23)Foi calculada a probabilidade das
medias terem sido geradas ao acaso, considerando 95% da frequência
das diferenças entre as medias dos ambientes.
(M24)A previsão é que as plantas de A. schaueriana
tenham mais glândulas por indivíduos em ambientes com maior
salinidade (perto do mar) do que em ambientes de menor salinidade.
(M25)Caso a previsão se confirme, deveria poder ser explicada ao
menos por alguma das três estratégias alternativas para aumentar a
excreção de sal, a densidade de glândulas por folha, a área foliar por
individuo, o número de folhas por indivíduo.
RESULTADOS
(R1)No total foram amostrados 23 indivíduos na área mais
salgada e 19 na área menos salgada. (R2)As médias do número total
de glândulas por indivíduo no ambiente mais salgado (

DP = ±609,748) e no ambiente menos salgado ( =217,275; DP =
±403,883) foram diferentes (p < 0,001). (R3)A densidade média de
glândula nos indivíduos do ambiente mais salgado (

=183,4; DP =

±50,2) e do ambiente menos salgado ( =166,5; DP = ±46,2) não
diferiram significativamente (p = 0,148) (Figura 2a). (R4)Também
não encontramos diferença significativa (p = 0,662) na média de área
foliar do ambiente mais salgado (

Figura. 1: Representação da parte baixa do rio Una mostrando a
localização dos dois ambientes amostrais. (a) Imagem área da área
amostral; (b) esquema da região com as variações de salinidade

=905,104;

=21,2; DP = ±5,1 cm2) e do

ambiente menos salgado (
= 21,9; DP = ±5,8 cm2; Figura 2b).
(R5)No entanto, encontrou-se uma diferença significativa (p < 0,001)
no número médio de folhas por indivíduo. (R6)No ambiente mais
salgado, o número médio de folhas por indivíduo foi de 246 (DP = ±
167) folhas e no menos salgado, de 45 (DP = ± 51) folhas (Figura 2c).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 2. Boxplot do número total de glândulas por indivíduo (a),
densidade de glândulas (b), área estimada por folha (c) e número
estimado de folhas por planta (d) de Avicennia schaueriana de áreas
de mangue mais salgada e menos salgada associadas ao Rio Una do
Prelado na Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra de Una.
DISCUSSÃO
(D1)A quantidade de energia que as plantas investem em
estrutura excretora de sal é influenciada pela salinidade do ambiente,
de modo que em ambientes com maior salinidade há um maior
investimento para a excreção de sal, pois as plantas o incorporam em
maior quantidade. (D2)A maior quantidade de sal no interior da planta
leva ao aumento da alocação de recursos em estruturas excretoras.
(D3)Uma possibilidade de aumentar o número total de
glândulas nos indivíduos é aumentar a quantidade de glândulas por
área de folha, o que não foi encontrado entre os ambientes. (D4)Uma
possível explicação seria porque o aumento na quantidade de
glândulas excretoras por área poderia implicar na diminuição do
número de estômatos, e consequentemente, na diminuição da
capacidade fotossintética da folha (Luttge, 1997). (D5)Dessa forma, é
possível que exista uma seleção estabilizadora na quantidade de
glândulas por área, em que a necessidade de excretar o sal em excesso
exerce uma força para aumentar a quantidade de glândulas e a
necessidade de fazer fotossíntese exerce uma força para diminuir a
quantidade de glândulas por área.
(D6)Das outras duas possibilidades de aumentar o número
total de glândulas por indivíduo, a área das folhas entre os ambientes
não foi diferente, entretanto, o número total de folhas por indivíduo foi
diferente. (D7)A área das folhas pode estar sendo controlado por mais
de um fator, de modo que o fenótipo expresso seja o fenótipo ótimo
(Futuyma, 2013). (D8)Por exemplo, a baixa radiação solar no interior
do mangue pode induzir os indivíduos a produzir folhas maiores, pois
elas precisam aumentar a superfície para captar luz solar. (D9)Por
outro lado, a taxa de herbivoria pode induzir as plantas a produzirem
folhas menores, pois folhas maiores demoram mais tempo para
expandir e durante esse período as folhas são mais vulneráveis.
(D10)Além disso, para um mesmo gasto de energia para investir em
uma folha maior ou em uma folha nova, é possível que ao produzir
uma folha nova, os ganhos a longo prazo para o indivíduo seja maior.
(D11)Maior quantidade de folha poderia fazer mais fotossíntese e
excretar maior quantidade de sal do que aumentar o tamanho da folha.
(D12)Considerando que exista uma demanda conflitante
entre investir em crescimento ou em reprodução (Roff, 1992), seria
interessante avaliar se no ambiente de maior salinidade onde as plantas
investem mais em crescimento vegetativo, teria um menor
investimento em crescimento reprodutivo em comparação com o
ambiente de menor salinidade.
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Plasticidade fenotípica na alocação de recursos para excreção de
sal em uma planta de manguezal
P2 – G5
Alunos 1, 3, 4, 9 – Versão final
RESUMO: Diferenças ambientais modulam a expressão do genótipo
resultando em variações fenotípicas em indivíduos de uma mesma
população. Uma variável ambiental que interfere na expressão do
fenótipo de plantas é salinidade do solo. Plantas de manguezais
possuem estruturas especializadas que as permitem excretar o excesso
de sal. Para testar se há diferença na alocação de recursos para
excreção de sal entre indivíduos que ocupam ambientes com
diferenças de salinidade, utilizamos Avicennia schaueriana.
Amostramos uma área de manguezal com maior e outra com menor
salinidade. Estimamos o número total de glândulas excretoras levando
em consideração a densidade de glândulas por folha, a área foliar e a
quantidade total de folhas por indivíduo. O número total de folhas e o
número total de glândulas foram maiores na área mais salina. Portanto,
indivíduos em ambientes muito salinos alocam mais recursos para
excretar o excesso de sal aumentando a quantidade total de folhas.
PALAVRAS-CHAVE: Avicennia schaueriana, glândulas excretoras,
plantas halófitas, plasticidade fenotípica, salinidade.
INTRODUÇÃO
(I1)Diferenças ambientais modulam a expressão do
genótipo, resultando em variações morfo-fisiológicas entre indivíduos
da mesma espécie (Luttge, 1997). (I2)A possibilidade de um genótipo
expressar diferentes fenótipos em diferentes ambientes é conhecida
como plasticidade fenotípica (Begon et al., 2006). (I3)Como plantas
são organismos sésseis e não têm a possibilidade de selecionar o
ambiente em que vivem, a plasticidade fenotípica é bastante comum
(Briggs & Walters, 1997). (I4)Um exemplo de plasticidade fenotípica
pode ser observado em indivíduos de Rhizophora mangle
(Rizophoraceae), que alocam mais recursos para sustentação quando
presentes em áreas de manguezal com solo mais instável (Prado et al.,
2013).
(I5)As regiões costeiras de manguezal apresentam
variações na salinidade dependendo da distância do mar, pois são
influenciadas tanto pela água salgada do mar como pela água doce de
rios que desembocam no estuário (Esteves, 1988). (I6)Espécies que
ocorrem em áreas de manguezal possuem estratégias para lidar com o
excesso de sal oriundo da necessidade de absorver água e nutrientes
em um ambiente que possui alta salinidade (Luttge, 1997). (I7)Plantas

que ocorrem em ambientes salínicos são conhecidas como halófitas
de, acordo com a estratégia utilizada para lidar com o excesso de sal,
são classificadas em exclusoras e inclusoras. (I8)A estratégia das
plantas exclusoras é produzir solutos orgânicos alternativos para criar
um gradiente de potencial hídrico do ambiente para o seu interior e
conseguir absorver água do ambiente. (I9)Por outro lado, a estratégia
das plantas inclusoras é armazenar o sal em seus tecidos a fim de criar
um gradiente de potencial hídrico e assim conseguir absorver água do
ambiente. (I10)Algumas plantas inclusoras possuem glândulas
excretoras de sal por onde expelem o sal em excesso acumulado em
seus tecidos (Luttge, 1997).
(I11)Avicennia schaueriana é uma espécie halófita
inclusora que utiliza glândulas nas folhas para excretar o excesso de
sal. (I12)A espécie ocorre quase exclusivamente em áreas de
manguezal e suas glândulas excretoras de sal permitem que os
indivíduos tolerem altos níveis de salinidade (Carter, 1988;
Nascimento et al., 2008). (I13)Dado que há um gradiente salínico no
manguezal causado pela distância do mar e que A. schaueriana possui
glândulas excretoras de sal, testamos a hipótese de que haverá uma
maior alocação de recursos para excreção de sal em indivíduos que
ocupam ambientes com maior salinidade do que em indivíduos que
ocupam ambientes com menor salinidade.
MATERIAL & MÉTODOS
Área de estudo
(M1)O estudo foi realizado em uma região de mangue
associada ao Rio Una do Prelado na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável da Barra de Una, localizada no litoral sul do estado de São
Paulo. (M2)Nessa região, a salinidade da água do rio é influenciada
tanto pela ação das correntes de maré quanto pelas chuvas. (M3)Nas
regiões próximas do mar, a influência da água do mar é grande e,
consequentemente, a salinidade é alta. (M4)Por outro lado, nas regiões
mais afastadas do mar, a influência da água dos rios aumenta,
diminuindo assim a salinidade (Figura 1). (M5)Com base no gradiente
de salinidade, foram escolhidas duas áreas de manguezal: uma
próxima ao mar e uma distante do mar (Figura 1).
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Figura 1: (a) Imagem aérea da parte baixa do rio Una. (b) Esquema
da área de estudo, indicando as variações de salinidade
(superfície/fundo) em diversas partes do estuário durante a maré
enchente (segundo Duleba et al., 2004). Os pontos laranjas
representam os dois locais de amostragem.
Coleta de dados
(M6)Em cada uma das duas áreas amostradas foram
delimitadas três parcelas de 10 x 10 m (Figura 1). (M7)Para minimizar
as variações relacionadas à consistência do solo, condições de
sombreamento e influência da maré, as parcelas em cada uma das áreas
amostradas foram estabelecidas a 3 m da borda do rio e mantendo um
espaçamento de 5 m entre elas. (M8)Em cada parcela, foram
amostrados todos os indivíduos de A. schaueriana que eram menores
do que 1,5 m de altura e apresentavam ao menos uma ramificação do
fuste. Foram descartados os rebrotos de árvores caídas.
(M9)Considerando que o aumento na quantidade total de glândulas
excretoras pode ser gerado por um aumento na quantidade de
glândulas por folha, no tamanho das folhas ou na quantidade de folhas
por indivíduo, o número total de glândulas de cada indivíduo
amostrado foi estimado levando em consideração a densidade de
glândulas por folha, a área foliar e a quantidade total de folhas.
(M10)Para estimar o número total de folhas de cada
indivíduo, a parte aérea dos indivíduos foi dividida em módulos, i.e.,
um conjunto de ramos nos quais o número total de folhas é similar
(Figura 2). (M11)Em seguida, a quantidade de módulos por indivíduo
foi contada e um módulo foi sorteado para ser coletado. (M12)Para
cada módulo coletado, foi contabilizado o número de folhas para
depois estimar a quantidade total de folhas por indivíduo
multiplicando o número de folhas dentro do módulo pelo número de
módulos por indivíduo. (M13)No sorteio dos módulos, só foram
considerados aqueles com ao menos quatro folhas totalmente
expandidas e, quando possível, sem evidências de herbivoria.
(M14)Para estimar a área foliar por indivíduo, foram sorteadas duas

folhas do total de folhas do módulo coletado. (M15)Para calcular a
área foliar, utilizou-se a fórmula da elipse, dada por A = πRr, onde R
= raio maior e r = raio menor da folha. (M16)Por fim, para estimar a
densidade de glândulas por folha, foi determinado o número de
glândulas por cm2 utilizando as mesmas folhas sorteadas para o
cálculo da área foliar. (M17)Para cada folha, uma área de 1 cm2 foi
fotografada.
(M18)Utilizando-se
o
programa
Paintbrush
(Microsoft®), a área de 1 cm2 foi subdividida em quatro quadrantes de
mesma área. (M19)Um dos quadrantes foi sorteado para contagem do
número de glândulas, que são facilmente reconhecíveis como
pequenos tubérculos brancos no limbo foliar. (M20)O número de
glândulas no quadrante foi multiplicado por quatro para determinar
assim a densidade (número de glândulas/cm²).

Figura 2. Esquema representativo de dois módulos de um indivíduo
de Avicennia schaueriana. O circulo azul tracejado indica um módulo.
Análise de dados
(M21)As médias das variáveis resposta (total de glândulas
por indivíduo, densidade de glândulas, área foliar e número total de
folhas) do ambiente com maior salinidade foram comparadas com as
médias do ambiente com menor salinidade. (M22)A estatística de
interesse foi a diferença entre as médias de cada ambiente. (M23)O
cenário nulo era que não existiria diferença entre a média das variáveis
em cada ambiente. (M24)Esse cenário nulo foi testado aleatorizando
os valores de cada indivíduo entre os ambientes e recalculando as
estatísticas de interesse. (M25)Esse procedimento foi repetido 10.000
vezes gerando uma distribuição nula das estatísticas de interesse.
(M26)Por fim, foi calculado a proporção de valores gerados pelo
cenário nulo que foram maiores ou iguais ao do valor observado da
estatística de interesse para cada variável. (M27)Caso essa proporção
fosse menor do que 5%, a hipótese nula era rejeitada. (M28)A previsão
é que os indivíduos de A. schaueriana tenham maior número total de
glândulas, densidade de glândulas por folha, área foliar e números de
folhas por indivíduos em ambientes com maior salinidade (perto do
mar) do que em ambientes de menor salinidade (longe do mar).
RESULTADOS
(R1)No total, foram amostrados 23 indivíduos na área de
maior salinidade e 19 na área de menor salinidade. (R2)A média do
número total de glândulas por indivíduo no ambiente de maior
salinidade foi mais que quatro vezes maior do que no ambiente de
menor salinidade (Figura 3a; p < 0,001). (R3)A densidade média de
glândulas foi similar nos indivíduos do ambiente de maior e de menor
salinidade (p = 0,148; Figura 3b). (R4)Não encontramos diferença na
área foliar média dos indivíduos do ambiente de maior salinidade e de
menor salinidade (Figura 3c; p = 0,662). (R5)No entanto, o número
médio de folhas por indivíduo no ambiente de maior salinidade foi
mais de cinco vezes maior do que no ambiente de menor salinidade (p
< 0,001; Figura 3d).

(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 3. Média e desvio padrão (a) do número total de glândulas
excretoras de sal por indivíduo, (b) da densidade de glândulas nas
folhas, (c) da área foliar e (d) do número total de folhas por indivíduo
de Avicennia schaueriana em áreas de manguezal com maior e menor
salinidade.

DISCUSSÃO
(D1)No presente estudo, encontramos que a alocação de
recursos para excreção de sal em A. schaueriana é influenciada pela
salinidade do solo, de modo que quanto maior a salinidade, maior o
número total de glândulas excretoras por indivíduo. (D2)Não houve
diferença na quantidade de glândulas por folha e no tamanho da folha
entre os ambientes de maior e menor salinidade. (D3)Portanto, a
plasticidade fenotípica está expressa na quantidade total de folhas dos
indivíduos. (D4)Como fatores ambientais como luz e nutrientes do
solo foram controlados no delineamento amostral, pode-se dizer que a
salinidade deve ser o principal fator que influencia a quantidade total
de folhas e, consequentemente, a diferença do número total de
glândulas por indivíduo entre os ambientes de maior e menor
salinidade.
(D5)Uma estratégia possível para aumentar o número total
de glândulas nos indivíduos é aumentar a quantidade de glândulas por
área de folha. (D6)No entanto, não foi essa a estratégia adotada pelos
indivíduos de A. schaueriana. (D7)Uma possível explicação para não
aumentar a densidade de glândulas nas folhas é que o aumento na
quantidade de glândulas excretoras por área poderia implicar na
diminuição do número de estômatos e da capacidade fotossintética da
folha (Luttge, 1997). (D8)Dessa forma, é possível que exista uma
seleção estabilizadora na quantidade de glândulas por área foliar, em
que a necessidade de excretar o sal em excesso exerce uma força para
aumentar a quantidade de glândulas e a necessidade de fazer
fotossíntese exerce uma força para diminuir a quantidade de glândulas
por área.
(D9)A área foliar de diferentes espécies de plantas pode
variar dentro de um limite mínimo e máximo de área pré-definido
geneticamente. (D10)O tamanho mínimo da folha é determinado pela
menor área necessária para que a planta mantenha o seu metabolismo.
(D11)Já o tamanho máximo é determinado pelo balanço positivo entre
capacidade fotossintética da folha e perda de água por transpiração
para o ambiente. (D12)Para cada unidade de área que a folha aumenta,
a planta perde proporcionalmente mais água para o ambiente via
transpiração do que ganha em energia pelo aumento da sua área
fotossinteticamente ativa (Luttge, 1997). (D13)Considerando que as
áreas de manguezal possuem alta disponibilidade de água, mas essa
água não está fisiologicamente disponível para as plantas, evitar a
perda de água por transpiração deve ser uma estratégia vantajosa para
a planta. (D14)Portanto, em ambientes de maior salinidade, aumentar
a quantidade de glândulas via aumento do número de folhas é uma
estratégia mais vantajosa para a planta do que aumentar a área foliar,
dado a alta perda de água associada ao aumento da área de cada folha.
(D15)Em ambientes de maior salinidade, o investimento
em glândulas excretoras ocorre por meio do aumento no número total
de folhas por indivíduo. (D16)Considerando que o aumento do número
de folhas aumenta o investimento da planta no crescimento vegetativo
e que existe uma demanda conflitante entre investir em crescimento
vegetativo e reprodução (Roff, 1992), seria interessante avaliar se os
indivíduos de A. schaueriana alocam menos recursos para reprodução
no ambiente de maior salinidade. (D17)Estudos futuros, portanto,
poderiam comparar a massa dos frutos em indivíduos crescendo em
ambientes com maior e menor salinidade.
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A complexidade estrutural da vegetação não influencia a
distribuição de machos de caranguejos chama-maré
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RESUMO: Machos de muitas espécies possuem estratégias
comportamentais para atrair fêmeas, que podem representar uma
demanda conflitante entre reprodução e proteção contra predadores.
Procuramos entender como a complexidade do ambiente influencia a
distribuição de machos na competição por fêmeas e áreas protegidas.
Realizamos o estudo em uma área de manguezal localizada na cidade
de Peruíbe (SP). Amostramos área de abertura das tocas de caranguejo
Uca sp. como indicador da conspicuidade do macho em parcelas com
vegetação aberta e fechada. Comparamos a média das diferenças entre
a quantidade de tocas em cada parcela de cada tipo de vegetação e
observamos que a quantidade de machos mais conspícuos não foi
diferente. Assim, machos mais conspícuos devem utilizar estratégias
diferentes para atrair fêmeas e se refugiar dos predadores em cada tipo
de ambiente. Concluímos que demandas conflitantes entre reprodução
e proteção contra predadores não podem ser explicadas apenas pela
distribuição espacial dos indivíduos.

(Christy, 2007). (I16)Ambientes menos complexos exibem vegetação
menos densa, enquanto os mais complexos possuem maior densidade
de vegetação. (I17)Os machos mais conspícuos podem ser mais bem
visualizados pelas fêmeas em áreas abertas, contudo, também podem
ser mais facilmente localizados por predadores. (I18)O oposto pode
ocorrer em ambientes mais complexos, nos quais os machos mais
conspícuos podem ficar mais protegidos dos predadores, porém menos
visíveis às fêmeas. (I19)Por serem melhores competidores, os machos
mais conspícuos podem escolher lugares ótimos para se reproduzir ou
evitar predação, deslocando os machos menos conspícuos para regiões
subótimas (Klaassen & Ens, 1993).
(I20)Assim, se a intensidade das pressões seletivas
relacionadas à reprodução e sobrevivência varia, a distribuição de
machos mais conspícuos também deverá variar de acordo com o tipo
de ambiente. (I21)Nesse trabalho procuramos entender como a
complexidade do ambiente influencia o padrão de distribuição de
machos mais conspícuos de uma espécie de caranguejo do gênero Uca.
(I22)Esperamos que se a pressão seletiva das fêmeas for maior do que
a de predação, encontraremos mais machos conspícuos em locais de
baixa complexidade estrutural da vegetação. (I23)Porém, se a pressão
de predação se sobrepuser à pressão seletiva das fêmeas,
encontraremos mais machos conspícuos em locais de maior
complexidade.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
(M1)Realizamos o estudo em uma área de manguezal
localizada às margens do Rio Guaraú, município de Peruíbe, litoral sul
do estado de São Paulo (24°22’1.42”S, 47°0’32.46”W). (M2)O clima,
de acordo com a classificação de Koeppen é subtropical úmido
(Cepagri, 2016), com temperatura média anual de 22°C.
(M3)Argissolos são predominantes na área e a vegetação é composta
principalmente por Laguncularia racemosa (Combretaceae) e plantas
herbáceas. (M4)A disposição heterogênea da vegetação forma
mosaicos de habitat variando em densidade de vegetação (Figura 1).

PALAVRAS-CHAVE: densidade de vegetação, estratégia
comportamental, machos conspícuos, predação, seleção sexual, toca
INTRODUÇÃO
(I1)O processo evolutivo responsável pela evolução de
caracteres que aumentam o sucesso reprodutivo dos indivíduos é
conhecido como seleção sexual. (I2)A seleção sexual pode atuar
dentro de um mesmo sexo ou entre sexos diferentes. (I3)A seleção
intersexual envolve mudanças morfológicas e comportamentais ao
longo da história evolutiva das espécies. (I4)Por exemplo, em muitas
espécies de animais, o macho tem comportamentos estratégicos para
chamar a atenção das fêmeas, como presentes nupciais, cuidado
parental ou sinalização (Davies et al, 2012).
(I5)A sinalização pode ser feita pelos indivíduos de um dos
sexos, geralmente os machos, e envolve cantos, colorações e
movimentos que possam atrair a atenção das fêmeas (Davies et al,
2012). (I6)Contudo, a sinalização envolvida na busca por parceiros
reprodutivos não são direcionais, o que pode levar machos a ficarem
mais visíveis não só para fêmeas, mas também para potenciais
predadores (McGregor & Dabelsteen 1996). (I7)Por exemplo, machos
de lagartos do gênero Ctenophorus que possuem coloração mais
conspícua, se destacam mais com relação à coloração do ambiente e
possuem maior risco de serem predados por aves do que os machos
menos conspícuos (Stuart-Fox et al, 2003).
(I8)Desse modo, os machos podem ter que lidar com
demandas conflitantes entre se reproduzir e se proteger (Mougeot &
Bretagnolle, 2000). (I9)Um exemplo de demanda conflitante entre
estratégias de reprodução e de proteção contra predadores são os
caranguejos do gênero Uca. (I10)Esses caranguejos vivem em áreas
de manguezal e constroem tocas no chão. (I11)As fêmeas se
locomovem andam à procura de machos, os quais são territorialistas
e defendem suas tocas. (I12)Os machos possuem uma quela
alometricamente maior em relação ao tamanho do corpo, que podem
ser utilizadas em combates ou para chamar a atenção das fêmeas
(Christy, 2007). (I13)Assim, machos mais conspícuos têm mais
chances de conquistar territórios e atrais mais fêmeas. (I14)Por outro
lado, quelas maiores também podem atrair a atenção de predadores
visualmente orientados, como aves (Iribarne, 1999).
(I15)Machos de Uca vivem agrupados em arenas em
ambientes que variam em complexidade estrutural da vegetação

Figura 1. Mosaicos de habitat formados de acordo com a distribuição
da vegetação na área de manguezal estudada. (A) Habitat maior
densidade vegetal. (B) Habitat com menor densidade vegetal.
Coleta de dados
(M5)Estabelecemos transectos perpendiculares ao rio
para selecionarmos as unidades amostrais (Figura 2). (M6)Como
mosaicos de habitat menos densos eram mais raros ao longo dos
transectos, para cada habitat pouco denso que encontramos,
selecionamos um habitat mais denso correspondente disposto
horizontalmente ao rio. (M7)Estabelecemos aleatoriamente uma
parcela de 0,25 m² (50 cm x 50 cm) dentro de uma área quadrada de
2,25 m² de habitat menos denso e uma de mesmo tamanho no habitat
mais denso, com uma distância aproximada de 1,5m entre elas. (M8)A
distância mínima adotada entre cada unidade amostral ao longo do
transecto foi 2 m (Figura 2).
(M9)Fotografamos cada parcela amostrada usando um
paquímetro como escala e registramos a qual tipo de habitat as fotos
se referiam, de forma que as tocas de Uca sp. pudessem ser
identificadas e medidas. (M10)No computador, usamos o programa
ImageJ® para medir a área da abertura de cada toca dos indivíduos de
Uca sp., usada para inferir o tamanho de cada indivíduo dada a
correlação existente entre essas medidas (Borges et al., 2007).
(M11)Apenas tocas de Uca sp. foram mensuradas.
Análise de dados
(M12)Dado que machos de Uca sp. são maiores que
fêmeas, para a análise dos dados, selecionamos apenas 5% das maiores
tocas mensuradas a fim de assegurar que apenas os machos fossem
incluídos. (M13)Usando o pacote Rsampling-shiny, comparamos a
média das diferenças entre a quantidade de indivíduos machos em cada
parcela de cada unidade amostral através de um teste de permutação
entre as parcelas, aleatorizado 5000 vezes. (M14)Todas as análises
foram feitas em ambiente R versão 3.1.3 (R Core Team, 2015).
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RESULTADOS
(R1)Amostramos 56 parcelas, sendo 28 de habitat mais
denso e 28 de menos denso, totalizando 28 unidades amostrais. (R2)O
número de indivíduos estimado pelas tocas foi 3324, sendo 1542
distribuídos em parcelas de habitat menos denso e 1782 em parcelas
de habitat mais denso, com tamanho médio de 0,11 cm² (±0,15 cm²).
(R3)As 5% maiores tocas assumidas como pertencentes a machos
mais conspícuos totalizaram 157, sendo 94 em habitat mais denso e 63
em habitat menos denso. (R4)A área da entrada das tocas variou de
0,29 cm² a 1,4Histogram
cm², com uma média
de 0,48 cm² (±0,22 cm²), com
of grandes$area_cm
90% das tocas com área de até 0,7 cm² (Figura 3).
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Figura 3. Distribuição das frequências dos tamanhos de área das
grandes$area_cm
aberturas das tocas de indivíduos
machos adultos de Uca sp.
(R5)A média das diferenças calculada par a par nas
parcelas foi -1 (p > 0,05), mostrando que não existe diferença
significativa entre o número de machos mais conspícuos entre os
mosaicos de habitat (Figura 4).
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Figura 4. Número de machos mais conspícuos nas parcelas de habitat
amostradas (n=28). As linhas conectam os valores encontrados para as
parcelas de cada unidade amostral nos dois tipos de habitat.
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DISCUSSÃO
(D1)Esperávamos que se a pressão seletiva das fêmeas
fosse maior do que a de predação, deveríamos encontrar mais machos
conspícuos em locais de baixa complexidade vegetal. (D2)Porém, se
a pressão de predação se sobrepusesse à pressão seletiva das fêmeas,
esperávamos encontrar mais machos conspícuos em locais de maior
complexidade vegetal. (D3)Encontramos que a quantidade de machos
mais conspícuos não diferiu entre os ambientes de alta e baixa
complexidade vegetal. (D4)Contudo, a frequência de machos menos
conspícuos foi maior do que a distribuição de machos mais
conspícuos. (D5)Aves predadoras de Uca sp. podem variar suas
preferências alimentares e intensidade de predação (Iribarne, 1999).
(D6)Como machos mais conspícuos são mais visíveis para aves
predadoras (Christy, 2007), podemos inferir que a pressão de predação
esteja atuando principalmente sobre os machos mais conspícuos em
ambos os ambientes.
(D7)Por outro lado, Uca sp. pode apresentar variações
comportamentais que compensem a diferença de complexidade da
vegetação. (D8)Mudanças de comportamento para compensar o risco
de predação diferencial foram identificadas em aves da família
Pelecanoididae podem mudar sua estratégia de atração sexual diante
da presença do predador, diminuindo ou alterando o seu canto
(Morgeout, 2000). (D9)Davies et al. (2012) demonstra
comportamento semelhante em peixes guppies com controles
nervosos para mudança de coloração. (D10)Esses peixes podem
alterar sua cor em ambientes com mais predadores, ficando menos
conspícuos do que indivíduos sob menor risco de predação.
(D11)Latruffe (1999) afirma que a intensidade do balanço
das quelas pode variar entre os machos de Uca sp e que quanto maior
a agitação das quelas, maior a quantidade de fêmeas atraídas.

(D12)Desse modo, podemos pensar que, a fim de compensar a menor
visualização pelas fêmeas em ambientes com maior complexidade
vegetal, os machos podem agitar mais as quelas do que machos em
locais menos complexos. (D13)Outra possibilidade é a de que os
machos de Uca sp. estejam alterando suas estratégias de fuga do
predador dependendo do ambiente em que ele está. (D14)Para evitar
predação, machos em ambientes menos complexos podem se afastar
menos da toca, enquanto que machos em ambientes mais complexos
poderiam se afastar mais da toca sem ser predado. (D15)Assim, os
machos conspícuos de Uca sp. podem usar estratégias diferentes para
evitar predação ou atrair fêmeas dependendo das características do
lugar, fazendo com que não haja uma resposta na distribuição de
indivíduos entre ambientes com maior e menor complexidade vegetal.
(D16)Desse modo, a resposta à demanda conflitante entre atrair
fêmeas e se proteger do predador não se expressaria pela diferença de
distribuição.
(D17)Não há diferença no uso dos ambientes com maior e
menor complexidade vegetal pelos machos mais conspícuos.
(D18)Isso pode ser explicado pelo cenário de predação mais intensa
sobre os machos mais conspícuos. (D19)Contudo, os machos mais
conspícuos também poderiam utilizar estratégias diferentes para atrair
fêmeas e se refugiar dos predadores em cada tipo de ambiente.
(D20)Sugerimos uma melhor investigação sobre a intensidade de
balanço das quelas dos machos e o grau de afastamento das tocas entre
os ambientes de maior e menor complexidade vegetal. (D21)Por fim,
demandas conflitantes entre reprodução e proteção contra predadores
não pode ser explicada apenas com o padrão de distribuição espacial
dos indivíduos.
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Fanfarrões ou medrosos? Como a complexidade estrutural da
vegetação influencia a distribuição de machos de caranguejos
chama-maré
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RESUMO: Machos de muitas espécies possuem estratégias
comportamentais para atrair fêmeas, que podem representar uma
demanda conflitante entre reprodução e proteção contra predadores.
Procuramos entender como a complexidade do ambiente influencia a
distribuição de machos na competição por fêmeas e áreas protegidas
de predação. Realizamos o estudo em uma área de manguezal
localizada na cidade de Peruíbe (SP). Amostramos a área de abertura
das tocas de caranguejo Uca sp. como indicador da conspicuidade do
macho em parcelas com vegetação aberta e fechada. Comparamos a
média das diferenças entre a quantidade de tocas em cada parcela de
cada tipo de vegetação e observamos que a quantidade de machos mais
conspícuos não foi diferente. Assim, machos mais conspícuos devem
utilizar estratégias diferentes para atrair fêmeas e se refugiar dos
predadores em cada tipo de ambiente. Concluímos que demandas
conflitantes entre reprodução e proteção contra predadores não podem
ser explicadas apenas pela distribuição espacial dos indivíduos.
PALAVRAS-CHAVE: densidade de vegetação, estratégia
comportamental, machos conspícuos, predação, seleção sexual, toca
INTRODUÇÃO
(I1)O processo evolutivo responsável pela evolução de
caracteres que aumentam o sucesso reprodutivo dos indivíduos é
conhecido como seleção sexual. (I2)A seleção sexual pode atuar
dentro de um mesmo sexo (e.g. por exemplo machos disputando
fêmeas entre si) e entre sexos diferentes, comumente associada à
escolha da fêmea por machos (Davies et al., 2012. (I3)A seleção entre
sexos diferentes envolve mudanças morfológicas e comportamentais
ao longo da história evolutiva das espécies. (I4)Por exemplo, em
muitas espécies de animais, o macho tem comportamentos estratégicos
para chamar a atenção das fêmeas, como presentes nupciais, cuidado
parental ou sinalização (Alcock, 2001).
(I5)Sinalização é o mecanismo pelo qual indivíduos de um
dos sexos, geralmente os machos, atraem parceiros sexuais e pode
envolver cantos, colorações e movimentos (Davies et al, 2012).
(I6)Apesar de a sinalização tornar os machos mais visíveis para
fêmeas, esse mecanismo pode deixar o macho mais visível também
para potenciais predadores (McGregor & Dabelsteen, 1996). (I7)Por
exemplo, a combinação das cores verde-água e laranja com preto é
uma característica preferida por fêmeas de lagartos do gênero
Ctenophorus. (I8)Contudo, machos que possuem coloração mais
conspícua, se destacam mais com relação à coloração do ambiente e
possuem maior risco de serem predados por aves do que os machos
menos conspícuos (Stuart-Fox et al., 2003). (I9)Desse modo, os
machos podem ter que lidar com demandas conflitantes entre se
reproduzir e se proteger (Mougeot & Bretagnolle, 2000). (I10)Um
outro exemplo de demanda conflitante entre estratégias de reprodução
e de proteção contra predadores pode ser encontrado em caranguejos
do gênero Uca.
(I11)Esses caranguejos vivem em áreas de manguezal e
constroem tocas no chão. (I12)As fêmeas andam à procura de machos,
os quais são territorialistas e defendem suas tocas. (I13)Machos e
fêmeas possuem quelas, apêndices que são usados para manipulação
de alimento. (I14)Contudo, nos machos uma das quelas é
alometricamente maior em relação ao tamanho do corpo, que pode ser
utilizada em combates ou para chamar a atenção das fêmeas (Christy,
2007). (I15)Assim, machos mais conspícuos, i.e. com quelas maiores,
têm mais chances de conquistar territórios e atrair mais fêmeas.
(I16)Por outro lado, quelas maiores também podem atrair a atenção de
predadores visualmente orientados, como aves (Iribarne, 1999).
(I17)Machos de Uca spp. vivem agrupados em arenas em
ambientes que variam em complexidade estrutural da vegetação
(Christy, 2007). (I18)Ambientes menos complexos exibem vegetação
menos densa, enquanto os mais complexos possuem maior densidade
de vegetação. (I19)Os machos mais conspícuos podem ser mais bem
visualizados pelas fêmeas em áreas abertas, contudo, também podem
ser mais facilmente localizados por predadores. (I20)O oposto pode
ocorrer em ambientes mais complexos, nos quais os machos mais
conspícuos podem ficar mais protegidos dos predadores, porém menos
visíveis às fêmeas. (I21)Por serem melhores competidores, os machos
mais conspícuos podem escolher lugares ótimos para se reproduzir ou
evitar predação, deslocando os machos menos conspícuos para regiões
subótimas (Klaassen & Ens, 1993).
(I22)Assim, se a intensidade das pressões seletivas
relacionadas à reprodução e sobrevivência varia de acordo com o tipo
de ambiente, a distribuição de machos mais conspícuos deverá variar
entre ambientes com maior e com menor complexidade vegetal.
(I23)Nesse trabalho procuramos entender como a complexidade do
ambiente influencia o padrão de distribuição de machos mais
conspícuos de uma espécie de caranguejo do gênero Uca. (I24)Se

encontrarmos mais machos conspícuos em ambientes de maior
complexidade vegetal, é possível que o ambiente esteja sofrendo maior
influência da predação do que da seleção exercida pelas fêmeas na
escolha dos machos. (I25)Por outro lado, se encontrarmos mais
machos conspícuos em ambientes de menor complexidade vegetal, é
possível que o ambiente esteja sofrendo maior influência da pressão
seletiva exercida pelas fêmeas na escolha dos machos do que da
pressão de predação.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
(M1)Realizamos o estudo em uma área de manguezal
localizada às margens do Rio Guaraú, município de Peruíbe, litoral sul
do estado de São Paulo (24°22’1.42”S, 47°0’32.46”W). (M2)O clima,
de acordo com a classificação de Koeppen, é subtropical úmido
(Cepagri, 2016), com temperatura média anual de 22°C. (M3)Solos
argilosos são predominantes na área e a vegetação é composta plantas
herbáceas e por três espécies arbóreas principais: Laguncularia
racemosa (Combretaceae), Avicennia schaueriana (Acanthaceae) e
Rizophora mangle (Rhizophoraceae). (M4)A disposição heterogênea
da vegetação forma regiões que variam em complexidade estrutural.
(M5)A complexidade vegetal foi determinada pela densidade de
vegetação: áreas com vegetação mais densa foram consideradas mais
complexas e áreas com vegetação menos densa foram consideradas
menos complexas (Figura 1).

Figura 1. Regiões com diferentes densidades de vegetação na área de
manguezal estudada. (A) Local com maior densidade vegetal. (B)
Local com menor densidade vegetal.
Coleta de dados
(M6)Estabelecemos quatro transectos de 30 m
perpendiculares ao rio Guaraú para selecionarmos as unidades
amostrais (Figura 2). (M7)Como locais de menor densidade vegetal
eram mais raros ao longo dos transectos, para cada local pouco denso
que encontramos, selecionamos um local mais denso correspondente
disposto paralelamente ao rio. (M8)A distância mínima adotada entre
cada unidade amostral ao longo do transecto foi 2 m.
(M9)Estabelecemos um quadrante de 2,25 m² (1,5 m x 1,5 m) em
locais de menor e maior densidade vegetal, com uma distância
aproximada de 1,5 m entre os quadrantes. (M10)Dentro de cada
quadrante, selecionamos aleatoriamente uma parcela de 0,25 m² (50
cm x 50 cm). (M11)Amostramos 56 parcelas, sendo 28 de habitat mais
denso e 28 de menos denso, totalizando 28 unidades amostrais.
Figura 2. Representação esquemática do delineamento amostral

realizado nesse estudo. Os transectos eram perpendiculares às margens
do rio Guaraú, em Peruíbe, SP. Áreas de 1,5 m x 1,5 m representam as
unidades amostrais e áreas de 0,5 x 0,5 m representam os quadrantes.
Áreas hachuradas representam locais com maior densidade vegetal e
as áreas em branco representam os locais menos densos. O esquema
está fora de escala.
(M12)Segundo Borges et al. (2007), a área de entrada da
toca de Uca sp. está correlacionada com o tamanho de cada indivíduo.
(M13)Assim, utilizamos a área da entrada da toca para inferir a
conspicuidade dos indivíduos de Uca sp.. (M14)Para isso,
fotografamos cada parcela amostrada usando um paquímetro como
escala de medida. (M15)No computador, usamos o programa ImageJ®
para medir a área da abertura de cada toca dos indivíduos de Uca sp..
(M16)Cabe ressaltar que a região de estudo sofre forte influência da

maré, o que implica na necessidade dos indivíduos restaurarem suas
tocas diariamente. (M17)Isso assegura que apenas tocas de
caranguejos vivos presentes na área foram amostradas.
Análise de dados
(M18)Dado que machos de Uca sp. são maiores que fêmeas
e juvenis, selecionamos os 5% finais da distribuição de todas as tocas
mensuradas a fim de assegurar que apenas os machos fossem
incluídos. (M19)A estatística de interesse observada foi a média das
diferenças da quantidade de tocas de machos mais conspícuos (i.e., 5%
do total das tocas maiores tocas mensuradas) entre parcelas de
vegetação mais e menos densa dentro de cada unidade amostral.
(M20)Calculamos a probabilidade de obter valores iguais ou mais
extremos pelo acaso do que observado usando um teste de permutação
par a par entre as parcelas, bicaudal, aleatorizado 5000 vezes.
(M21)Todas as análises foram feitas em ambiente R versão 3.1.3 (R
Core Team, 2015) usando o pacote Rsampling-shiny (Prado et al.,
2016).
(M22)Esperamos que se houver mais tocas maiores em
ambientes com maior densidade vegetal, é possível que o ambiente
esteja sofrendo maior influência da predação do que da seleção
exercida pelas fêmeas na escolha dos machos. (M23)Por outro lado, se
houver mais tocas maiores em ambientes com menor densidade
vegetal, é possível que o ambiente esteja sofrendo maior influência da
pressão seletiva exercida pelas fêmeas na escolha dos machos do que
da pressão de predação.

Machos adultos (n)

RESULTADOS
(R1)O número total de tocas foi 3324, sendo 1542
distribuídas em parcelas de locais menos densos e 1782 em parcelas
de locais mais densos, com tamanho médio de área de toca de 0,11 cm²
±0,15 cm². (R2)Amostramos 157 tocas de machos mais conspícuos,
sendo 94 em local mais denso e 63 em local menos denso. (R3)A área
da entrada das tocas variou de 0,29 cm² a 1,4 cm², com uma média de
0,48 cm² ±0,22 cm², com 90% das tocas com área de até 0,7 cm².
(R4)Encontramos em média 3,35 machos conspícuos em
ambientes mais densos e 2,25 machos conspícuos em locais menos
densos. (R5)A média das diferenças calculada par a par nas parcelas
foi -1 (p = 1,000), mostrando que não existe diferença significativa
entre o número de machos mais conspícuos entre os locais com maior
e menor densidade vegetal (Figura 3).
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Figura 3. Número de machos
Tipomais
deconspícuos
habitatnas parcelas de locais
amostrados (n = 28 pares). As linhas conectam os valores encontrados
para as parcelas de cada unidade amostral nos dois tipos de habitat.
DISCUSSÃO
(D1)Não encontramos diferença entre a quantidade de
machos mais conspícuos entre os ambientes de alta e baixa
complexidade vegetal, ou seja, nenhuma das nossas hipóteses foi
corroborada. (D2)Uma vez que as fêmeas se locomovem bastante à
procura de machos para a cópula (Christy, 2007) efeitos da seleção
sexual devem ser iguais nos dois ambientes, favorecendo machos mais
conspícuos em qualquer ambiente. (D3)Por outro lado, aves
predadoras de Uca sp., por exemplo, podem variar suas preferências
alimentares e intensidade de predação (Iribarne, 1999). (D4)Como
machos mais conspícuos são mais visíveis para aves predadoras
visualmente orientadas, é possível que a pressão de predação esteja
atuando sobre os machos mais conspícuos em ambos os ambientes.
(D5)Mudanças de comportamento que compensam o risco
de predação alterando a estratégia de atração sexual na presença de um
predador já foram registradas em outras espécies de animais
(Morgeout, 2000; Davies et al., 2012). (D6)Latruffe (1999) afirma que
a intensidade do balanço das quelas pode variar entre os machos de
Uca sp. e que quanto maior a agitação das quelas, maior a quantidade

de fêmeas atraídas. (D7)Dessa forma, Uca sp. pode apresentar
variações comportamentais que compensem a diferença de
complexidade da vegetação. (D8)É possível que os machos
localizados em ambientes mais complexos agitem mais as quelas do
que machos em locais menos complexos, balanceando as forças
seletivas da predação.
(D9)Outra possibilidade é a de que os machos de Uca sp.
estejam alterando as estratégias de fuga do predador dependendo do
ambiente em que ele se encontra. (D10)Para evitar predação, machos
em ambientes menos complexos podem se afastar menos da toca,
enquanto machos em ambientes mais complexos poderiam se afastar
mais da toca sem ser predado. (D11)Assim, os machos conspícuos de
Uca sp. podem usar estratégias diferentes para evitar predação ou
atrair fêmeas dependendo das características do lugar, fazendo com
que não haja uma resposta na distribuição de indivíduos entre
ambientes com maior e menor complexidade vegetal. (D12)Desse
modo, a resposta à demanda conflitante entre atrair fêmeas e se
proteger do predador não se expressaria pela diferença de distribuição.
(D13)Como não houve diferença na distribuição de machos
conspícuos em ambientes com maior e menor complexidade vegetal,
podemos assumir que tanto a pressão de predação quanto a de seleção
sexual atuam de igual forma em ambos os ambientes. (D14)É possível
que machos mais conspícuos utilizem estratégias diferentes para atrair
fêmeas e se refugiar dos predadores em cada tipo de ambiente.
(D15)Sugerimos, então, uma investigação futura sobre a intensidade
de sinalização dos machos e o afastamento das tocas entre os
ambientes de maior e menor complexidade vegetal, pois as demandas
conflitantes entre reprodução e proteção contra predadores não pode
ser explicada apenas com o padrão de distribuição espacial dos
indivíduos
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A complexidade estrutural da vegetação não influencia a
distribuição de machos de caranguejos chama-maré
P2 – G11
Alunos 24, 29, 32, 40 – Versão final
RESUMO: Machos de muitas espécies possuem estratégias que
atraem fêmeas e podem representar uma demanda conflitante entre
reprodução e proteção contra predadores. Machos de caranguejos Uca
sp. possuem quelas conspícuas que atraem tanto fêmeas quanto
predadores. Procuramos entender como a complexidade do ambiente
influencia a distribuição de machos em cenários alternativos com
predominância de seleção natural ou sexual. Amostramos a área de
abertura das tocas de Uca sp. como indicador da conspicuidade do
macho em pares de parcelas com vegetação mais e menos densa.
Comparamos a média das diferenças entre a quantidade de tocas em
cada parcela de cada tipo de vegetação e observamos que a quantidade
de machos mais conspícuos não diferiu. Assim, machos mais
conspícuos devem utilizar estratégias diferentes para atrair fêmeas e
se refugiar dos predadores em cada ambiente. Concluímos que
demandas conflitantes entre reprodução e proteção contra predadores
não podem ser explicadas apenas pela distribuição dos indivíduos.
PALAVRAS-CHAVE:
complexidade
ambiental,
estratégia
comportamental, ornamentação, predação, seleção sexual.
INTRODUÇÃO
(I1)O processo evolutivo responsável pela evolução de
caracteres que aumentam o sucesso reprodutivo dos indivíduos é
conhecido como seleção sexual (Hoquet & Hoquet, 2015). (I2)A
seleção sexual intrassexual envolve a disputa entre indivíduos do
mesmo sexo e a seleção intersexual envolve a escolha de parceiros
sexuais, comumente associada à escolha de machos por fêmeas.
(I3)Fêmeas de algumas espécies baseiam sua escolha na sinalização
empregada por machos para chamar atenção (Davies et al., 2012).
(I4)Apesar da sinalização tornar machos mais visíveis para fêmeas,
esse mecanismo pode deixar o macho mais visível também para
potenciais predadores (McGregor & Dabelsteen, 1996). (I5)Por
exemplo, a combinação das cores verde-água e laranja com preto é
uma característica preferida por fêmeas de lagartos do gênero
Ctenophorus. (I6)Contudo, machos que possuem coloração mais
conspícua destacam-se em relação à coloração do ambiente e possuem
maior risco de serem predados que os machos menos conspícuos
(Stuart-Fox et al., 2003). (I7)Desse modo, os machos podem ter que
lidar com demandas conflitantes entre se reproduzir e se proteger
(Mougeot & Bretagnolle, 2000).
(I8)Machos de caranguejo chama-maré (Uca sp.) possuem
uma das quelas alometricamente maior em relação ao tamanho do
corpo que pode ser utilizada em combates ou para chamar a atenção
das fêmeas (Christy, 2007). (I9)Assim, machos com quelas maiores,
têm mais chances de conquistar territórios e atrair mais fêmeas.
(I10)Por outro lado, quelas maiores também podem atrair a atenção de
predadores visualmente orientados (Iribarne, 1999). (I11)Machos de
Uca spp. constroem tocas no substrato e vivem agrupados em
ambientes que variam em complexidade estrutural da vegetação
(Christy, 2007). (I12)Ao passo que uma vegetação mais complexa
dificulta a exposição dos machos aos predadores, a visualização para
a escolha das fêmeas também é dificultada. (I13)Por outro lado, uma
vegetação menos complexa permite melhor exposição às fêmeas,
porém aos predadores também. (I14)Por serem melhores
competidores, os machos mais conspícuos podem escolher lugares
ótimos para se reproduzir ou evitar predação, deslocando os machos
menos conspícuos para regiões subótimas (Klaassen & Ens, 1993).
(I15)Nesse trabalho procuramos entender como a
complexidade do ambiente influencia o padrão de distribuição de
machos mais conspícuos de uma espécie de caranguejo do gênero Uca.
(I16)Se a pressão seletiva exercida pelas fêmeas na escolha dos
machos for maior do que a pressão de predação, esperamos encontrar
mais machos conspícuos em locais de baixa complexidade estrutural
da vegetação. (I17)Porém, se a pressão de predação for maior do que
a pressão seletiva exercida pelas fêmeas na escolha dos machos,
esperamos encontrar mais machos conspícuos em locais de maior
complexidade.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
(M1)Realizamos o estudo em uma área de manguezal
localizada às margens do Rio Guaraú, município de Peruíbe, litoral sul
do estado de São Paulo (24°22’1.42”S, 47°0’32.46”O). (M2)Solos

argilosos são predominantes na área e a vegetação é composta por
plantas herbáceas e arbóreas, ocupando diferentes estratos. (M3)A
disposição heterogênea da vegetação forma pequenas regiões que
variam em complexidade estrutural.
Coleta de dados
(M4)A complexidade vegetal foi determinada pela
densidade de vegetação: áreas com vegetação mais densa foram
consideradas mais complexas e áreas com vegetação menos densa
foram consideradas menos complexas (Figura 1).

Figura 1. Regiões com diferentes densidades de vegetação na área de
manguezal estudada. (A) Local com maior densidade vegetal. (B)
Local com menor densidade vegetal.
(M5)Estabelecemos quatro transectos de 30 m
perpendiculares ao rio Guaraú para selecionarmos as unidades
amostrais (Figura 2). (M6)Como áreas de menor densidade vegetal
eram mais raras ao longo dos transectos, para cada área pouco densa
que encontramos, selecionamos um local mais denso correspondente
disposto paralelamente ao rio. (M7)A distância mínima adotada entre
cada par de unidade amostral ao longo do transecto foi 2 m.
(M8)Estabelecemos um quadrante de 2,25 m² (1,5 m x 1,5 m) em
locais de menor e maior densidade vegetal, com uma distância
aproximada de 1,5 m entre os quadrantes. (M9)Dentro de cada
quadrante, selecionamos aleatoriamente uma parcela de 0,25 m² (50
cm x 50 cm) (Figura 1). (M10)Amostramos 56 parcelas, sendo 28 de
local mais denso e 28 de local menos denso, totalizando 28 pares de
unidades amostrais (parcelas).

Figura 2. Representação esquemática do delineamento amostral
realizado nesse estudo. Os transectos tinham 30 m de comprimento e
eram perpendiculares às margens do rio Guaraú, em Peruíbe, SP.
Áreas de 1,5 m x 1,5 m representam os locais onde parcelas de 0,5 x
0,5 m foram aleatorizadas. Áreas hachuradas representam locais com
maior densidade vegetal e as áreas em branco representam os locais
menos densos. O esquema está fora de escala.
(M11)Segundo Borges et al. (2007), a área de entrada da
toca de Uca sp. está correlacionada com o tamanho do construtor da
toca. (M12)Como o tamanho do construtor da toca está correlacionado
ao tamanho da quela, utilizamos a área da entrada da toca para inferir
a conspicuidade dos indivíduos de Uca sp. (M13)Para isso,
fotografamos cada parcela amostrada usando um paquímetro como
escala de medida. (M14)No computador, usamos o programa ImageJ®
para medir a área da abertura de cada toca dos indivíduos de Uca sp..
(M15)Cabe ressaltar que a região de estudo sofre forte influência da
maré, o que implica na necessidade dos indivíduos restaurarem suas
tocas diariamente, assegurando que apenas tocas de caranguejos vivos
foram amostradas.
Análise de dados
(M16)Amostramos 3324 tocas, sendo 1542 distribuídas em
parcelas de locais com menor densidade de vegetação e 1782 em
parcelas de locais com maior densidade vegetal. (M17)Dado que

machos de Uca sp. são maiores que fêmeas e juvenis (Christy, 2007),
após analisarmos a distribuição de tamanho de todas as tocas
amostradas, selecionamos os 5% finais da distribuição a fim de
assegurar que apenas os machos mais conspícuos fossem considerados
nas análises. (M18)Calculamos a diferença do número de tocas entre
parcelas de vegetação mais e menos densa em cada unidade amostral.
(M19)Calculamos a média das diferenças e realizamos um teste de
permutação par a par entre as parcelas, permutando os valores das
parcelas 5.000 vezes, para obter a probabilidade de encontrar valores
iguais ou mais extremos do que a média pelo acaso. (M20)Pelo fato de
se referir a duas hipóteses concorrentes, o teste foi bicaudal.
(M21)Todas as análises foram feitas em ambiente R versão 3.1.3 (R
Core Team, 2015) usando o pacote Rsampling-shiny (Prado et al.,
2016).
(M22)Esperamos que se a pressão exercida pelas fêmeas na
escolha dos machos for maior do que a pressão de predação,
encontraremos mais tocas maiores em locais com menor densidade de
vegetação. (M23)Porém, se a pressão de predação for maior do que a
pressão seletiva exercida pelas fêmeas na escolha dos machos,
encontraremos mais tocas maiores em locais com maior densidade de
vegetação.

Número de machos mais conspícuos

RESULTADOS
(R1)Obtivemos 157 tocas de machos mais conspícuos,
sendo 94 em local com maior densidade de vegetação e 63 em local
com menor densidade de vegetação. (R2)A área da entrada das tocas
variou de 0,29 cm² a 1,4 cm² nos dois ambientes, sendo que 90% das
tocas apresentaram área de até 0,7 cm². (R3)A média da área da
entrada das tocas em ambientes mais densos foi de 0,49 cm² (±0,23
cm²), ao passo que a média da área da entrada das tocas em ambientes
menos densos foi de 0,47 cm² (±0,17 cm²).
(R4)A mediana do número de machos mais conspícuos em
parcelas de ambientes mais densos e menos densos em vegetação foi
2. (R5)A média das diferenças calculada par a par nas parcelas foi -1,
mostrando que não existe diferença significativa entre o número de
machos mais conspícuos entre as parcelas de ambientes com maior e
menor densidade vegetal (p = 1,000; Figura 3).
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Figura 3. Número de machos mais conspícuos nas parcelas (n = 28
pares). As linhas conectam os valores encontrados para as parcelas de
cada unidade amostral nos dois tipos de local.
DISCUSSÃO
(D1)Não encontramos diferença na quantidade de machos
mais conspícuos entre os ambientes de alta e baixa complexidade
vegetal, ou seja, nenhuma das nossas hipóteses foi corroborada. (D2)É
possível que fêmeas se locomovam bastante à procura de machos para
a cópula (Christy, 2007), o que compensaria os efeitos da seleção
sexual em ambientes mais complexos e favoreceria machos mais
conspícuos nestes ambientes. (D3)Por outro lado, como machos mais
conspícuos são mais visíveis para predadores visualmente orientados,
é possível que os predadores variem suas preferências alimentares
(Iribarne, 1999), maximizando seu ganho energético ao forragear onde
machos mais conspícuos estejam presentes.
(D4)Outra possibilidade é a de que espécies do gênero Uca
podem apresentar variações comportamentais que compensem a
diferença de complexidade da vegetação. (D5)Latruffe (1999) afirma
que a intensidade do balanço das quelas pode variar entre os machos
deste gênero e que quanto maior a agitação das quelas, maior a
quantidade de fêmeas atraídas. (D6)Mudanças de comportamento que
compensam o risco de predação alterando a estratégia de atração
sexual na presença de um predador já foram registradas em outras
espécies de animais (Morgeout, 2000; Davies et al., 2012). (D7)Dessa
forma, é possível que os machos localizados em ambientes mais

complexos agitem mais as quelas do que machos em locais menos
complexos, balanceando as forças seletivas da predação.
(D8)Outra explicação possível é a de que os machos de Uca
sp. estejam alterando as estratégias de fuga do predador dependendo
do ambiente em que se encontram. (D9)Machos em ambientes menos
complexos podem se afastar menos da toca, evitando predadores,
enquanto machos em ambientes mais complexos poderiam se afastar
mais da toca, por haver menor risco de predação, aumentando a
visibilidade das fêmeas. (D10)Assim, os machos conspícuos de Uca
sp. podem adotar estratégias diferentes que evitam predação ou
atraiam fêmeas dependendo das características do lugar, o que poderia
justificar o fato de não termos encontrado uma resposta na distribuição
de indivíduos entre ambientes com maior e menor complexidade
vegetal. (D11)Desse modo, a resposta à demanda conflitante entre
atrair fêmeas e se proteger do predador não se expressaria pela
diferença na distribuição dos machos mais conspícuos.
(D12)Como não houve diferença na distribuição de machos
conspícuos em ambientes com maior e menor complexidade vegetal,
podemos supor que machos mais conspícuos estejam utilizando
estratégias diferentes para atrair fêmeas e se refugiar dos predadores
em cada tipo de ambiente. (D13)Sugerimos, então, uma investigação
futura sobre a intensidade de sinalização dos machos e o afastamento
das tocas entre os ambientes de maior e menor complexidade vegetal,
pois as demandas conflitantes entre reprodução e proteção contra
predadores não podem ser explicadas apenas pelo padrão de
distribuição espacial dos indivíduos.
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Machos de Plecia sp. (Diptera: Bibionidae) não preferem fêmeas
com maior fecundidade
P2 – G12
Alunos 25, 30, 37, 38 – Versão inicial
RESUMO: Em sistemas de acasalamento onde o acesso a grande
quantidade cópulas é reduzido, uma estratégia eficiente de
maximização do sucesso reprodutivo dos machos é a seleção de
fêmeas de maior qualidade. O objetivo desse trabalho é investigar se
de fato machos de Plecia sp. preferem fêmeas de maior fecundidade.
Para isso, nós coletamos indivíduos fêmeas que foram encontrados
copulando e indivíduos solitários. Separamos as fêmeas em diferentes
classes de área de abdômen e testamos se a frequência de fêmeas
copuladas nas classes com os maiores valores de área de abdômen
eram maiores do que o esperado ao acaso. A distribuição de fêmeas
copuladas nas classes de maior área de abdômen não diferiu do
esperado ao acaso. De forma geral, nós concluímos que machos não
preferem fêmeas de maior fecundidade. Nós sugerimos que futuros
estudos investiguem se a possível competição por fêmeas gera padrões
condizentes com o pareamento assortativo.
PALAVRAS-CHAVE: competição desordenada, escolha pelo
macho, pareamento assortativo, qualidade da fêmea, seleção sexual.
INTRODUÇÃO
(I1)Em geral, observa-se na natureza que machos de
diversas espécies buscam copular com o máximo de fêmeas possível,
enquanto as fêmeas buscam por machos de boa qualidade para
conseguir um bom sucesso reprodutivo (Janicke et al., 2016).
(I2)Segundo o paradigma Darwin-Bateman (Dewsbury, 2005) esse
padrão é esperado, pois machos produzem gametas de baixo custo e
em grande quantidade, enquanto fêmeas possuem gametas muito
custosos e em quantidade limitada (Bateman, 1948). (I3)Como a
estratégia dos machos é conseguir grande quantidade de fêmeas e não
há pouco gasto de energia em produzir gametas, é esperado observar
machos se distribuindo de acordo com a distribuição das fêmeas.
(I4)As fêmeas, por sua vez, se distribuem de acordo com os recursos
no ambiente, pois esses auxiliam na maturação de seus gametas,
processo que requer bastante energia (Ims, 1988).
(I5)A maneira como os machos se distribuem em função
das fêmeas gera dois padrões de sistemas de acasalamento comumente
encontrados, o de poliginia por defesa de recursos e de poliginia por
defesa de fêmeas. (I6)No primeiro, machos monopolizam recursos
para atrair o maior número de fêmeas possível e no segundo machos
monopolizam fêmeas impedindo que outros machos copulem com elas
(Thronhill & Alcock, 1983). (I7)No entanto, esses não são os únicos
sistemas de acasalamento encontrados e há alguns sistemas em que
machos não conseguem monopolizar nem recursos nem fêmeas, como
o sistema de acasalamento de competição desordenada (Thornhill &
Alcock, 1983). (I8)Nesse sistema machos podem buscar fêmeas
ativamente, o que pode levar muito tempo e ainda ser um processo
arriscado, limitando o número de cópulas.
(I9)Essa limitação do número de cópulas também pode
ocorrer devido a características intrínsecas das espécies. (I10)Machos
de algumas espécies, por exemplo, tem tempo de vida muito curto para
encontrar parceiras em quantidade suficientemente grande (e.g.
Hetrick, 1970) e em outras espécies produzem quantidade limitada de
esperma (e.g. Christenson, 1989). (I11)Uma vez que limitações como
essas ocorrem, é razoável pensar que machos possuem preferência por
fêmeas que apresentam características que maximizariam seu sucesso
reprodutivo (Bonduriansky, 2001). (I12)A fecundidade, por exemplo,
é uma dessas características, pois fêmeas que produzem mais ovos
provavelmente deixam mais descendentes. (I13)Características como
essa podem variar dentro da população e os machos podem selecionar
as fêmeas que apresentam fenótipos que indiquem alta fecundidade.
(I14)As moscas conhecidas em inglês como “lovebugs”
(fudípteros, em tradução livre; Diptera: Bibionidae) são exemplos que
possuem sistema de acasalamento por competição desordenada
(Hieber & Cohen, 1983). (I15)Nessas moscas há emersão sincrônica
para a vida adulta, e em geral, machos emergem primeiro que as
fêmeas (Hieber & Cohen, 1983). (I16)Quando um macho consegue
uma parceira reprodutiva, a cópula pode ser bastante prolongada
durando em média 56 horas e deixando os machos exaustos (Thornhill,
1976). (I17)Em alguns casos, os machos podem até morrer acoplados
as fêmeas. (I18)Como a vida útil das fêmeas é maior (7 dias) do que a
dos machos (2-5 dias) elas podem copular com outros machos nesse
período (Hetrick, 1970). (I19)Os macho das espécies dessa família,
portanto, enfrentam limitações ao acesso a cópula e são um bom

modelo para estudar como os machos podem escolher as fêmeas
baseado em fecundidade.
(I20)O objetivo de nosso trabalho é investigar como a
qualidade das fêmeas influencia a escolha de parceiros sexuais pelos
machos, utilizando como modelo Plecia sp. (Bibionidae). (I21)Dado
que a qualidade das fêmeas varia na população e que os machos
buscam maximizar seu sucesso reprodutivo, nossa hipótese é que
machos escolhem fêmeas de maior fecundidade.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo e coleta de dados
(M1)Realizamos as coletas por busca ativa na zona urbana
do município de Peruíbe/SP, bairro do Guaraú (24°22’S, 47°2’O).
(M2)A localidade possui baixa densidade urbana e diversos
fragmentos de Mata Atlântica e Restinga nas proximidades.
(M3)Amostramos em vários pontos ao longo das ruas do bairro, com
destaque para uma casa amarela localizada na Rua da Praia e em frente
à borda de um fragmento florestal.
(M4)Capturamos 36 casais de indivíduos e 65 fêmeas
isoladas de Plecia sp. (Bibionidae). (M5)Contudo, descartamos um
casal constituído por dois machos e outro no qual a fêmea escapou,
restando 34 casais. (M6)Entre as fêmeas isoladas, sorteamos 35
indivíduos e descartamos os outros. (M7)Portanto, amostramos um
total de 69 fêmeas. (M8)Todos os indivíduos fêmeas amostrados
foram fotografados individualmente para serem medidos no software
analítico ImageJ (Rasband, 1997).
(M9)Quanto maior o abdômen, maior a quantidade de ovos
que uma fêmea pode produzir. (M10)Portanto, o tamanho do abdômen
é um bom indicativo para a fecundidade da fêmea. (M11)Dessa forma,
contabilizamos o comprimento e a largura do maior segmento do
abdômen das fêmeas, categorizando-as em dois grupos: copuladas e
não copuladas. (M12)Com essas medidas, calculamos a área do
abdômen, supondo que o mesmo pode ser aproximado a uma elipse
(Figura 1).

Figura 1. Fêmea de Plecia sp. (Diptera: Bibionidae), indicando as
medidas tomadas: largura (l) e comprimento (c) do abdômen. A área
do abdômen se aproxima de uma elipse.
Análises estatísticas
(M13)Baseado nas medidas mínimas e máximas de área do
abdômen encontradas, definimos quatro classes equivalentes de
tamanho e distribuímos os indivíduos nessas classes, obtendo um
histograma para a população total. (M14)Para saber se a distribuição
de tamanhos das fêmeas copuladas era deslocada para valores maiores,
ou seja, se as fêmeas copuladas eram sobre-representadas entre as
fêmeas com maior abdômen, calculamos o qui-quadrado (estatística
de interesse). (M15)Prosseguimos o teste de significância por
permutação dos dados para gerar um cenário nulo e saber se o valor
encontrado era diferente do que seria esperado pelo acaso, mantendo
fixa a variável independente (área do abdômen) e aleatorizando a
variável dependente categórica (copuladas ou não copuladas).
(M16)Todas as análises foram realizadas utilizando os pacotes
Rsampling (Prado et al., 2016) e shiny (Chang et al., 2015) do
programa R (R Core Team, 2016).
Resultados
(R1)A área do abdômen das fêmeas que estavam copuladas
foi de 14,1 ± 2,1 mm², enquanto das fêmeas não copuladas foi de 13,6
± 2,0 mm². (R2)A primeira das quatro categorias de tamanho foi
definida pelas fêmeas com área de abdômen médio de 11,2 ± 0,7 mm².
(R3)A segunda categoria agregou fêmeas com área abdômen de 13,6
± 0,7 mm². (R4)A terceira classe conteve fêmeas com área 15,9 ± 0,8
mm², e a quarta de 18,8 ± 0,9 mm². (R5)Dessa forma, a frequência de
fêmeas copuladas nas diferentes classes de tamanho não foi diferente
do esperado ao acaso (X² = 0,151; p = 0,97; Figura 2).

Figura 2. Frequência de fêmeas copuladas (preto) e não copuladas
(cinza) em cada classe de tamanho.
DISCUSSÃO
(D1)As frequências relativas de fêmeas copuladas e não
copuladas apresentam uma forte tendência de equilíbrio para qualquer
classe indicadora de fecundidade, de onde inferimos não somente que
machos não selecionam preferencialmente as fêmeas mais fecundas,
mas também que todas as classes de fecundidade copulam com
frequências similares. (D2)Se o tamanho das fêmeas está
correlacionado positivamente com a fecundidade, como no caso
observado por Thornhill (1976) para Plecia neartica, não parecem
haver indícios de que machos optem por acasalar com fêmeas de maior
qualidade.
(D3)Em casos como os dos “lovebugs”, os machos
competem de maneira não agressiva entre si, resultando em uma
corrida por fêmeas (Thornhill & Alcock, 1983). (D4)Machos da
espécie Plecia neartica copulam uma ou no máximo duas vezes ao
longo da vida (Hetrick, 1970). (D5)Portanto, é esperado que seu
comportamento tenda a maximizar as chances de sucesso no
acasalamento investindo na probabilidade de acasalar com fêmeas de
alta qualidade. (D6)Thornhill (1980) observou que machos de
“lovebugs” do México realmente competem ativamente por fêmeas
durante as revoadas. (D7)Os enxames apresentavam marcada
estratificação vertical, com machos maiores ocorrendo mais próximos
do substrato e, portanto, com maior facilidade de acesso às fêmeas
emergentes. (D8)Outro estudo ainda verificou que os machos de
Plecia neartica apresentam preferência por fêmeas mais pesadas, nas
quais tamanho e peso estão altamente correlacionados (Hieber &
Cohen, 1983). (D9)Nesse mesmo estudo os autores concluem que a
preferência dos machos mais pesados por fêmeas mais pesadas resulta
em um padrão de pareamento assortativo. (D10)Nossos dados
mostram que a frequência relativa de fêmeas copuladas praticamente
não varia ao longo de diferentes categorias de tamanho, padrão que
reflete a proporção de fêmeas copuladas da população como um todo.
(D11)Então, as evidências refutam que o mecanismo por trás desse
padrão surja da combinação da possível preferência de machos por
fêmeas de maior qualidade e de uma forte competição entre machos,
embora existam outros mecanismos a partir do qual o mesmo padrão
pode ser gerado (Crespi, 1989). (D12)Portanto, embora o tamanho
corporal esteja altamente correlacionado com o peso das fêmeas de
“lovebugs”, o peso por si só parece ser um fator mais influente na
escolha de parceiros por machos (Hieber & Cohen, 1983).
(D13)A partir dos dados apresentados, inferimos que o
pareamento assortativo favorece a cópula entre pares de qualidade
reprodutiva semelhante, indo de encontro ao proposto por Hieber &
Cohen (1983), e em contraste com o que foi encontrado previamente
por Thornhill (1986). (D14)Outras possíveis explicações envolveriam
a variação temporal na fecundidade das fêmeas, que pode ter
implicações sobre a escolha do macho, dado o pouco tempo de vida
que apresentam. (D15)O sistema de acasalamento analisado oferece
um modelo de estudo promissor complementar à literatura existente
sobre “lovebugs”, que pode contribuir com informações acerca do
sistema de acasalamento de espécies congêneres neotropicais, em um
contexto histórico e evolutivo distintos das espécies norte-americanas.
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Machos de Plecia sp. (Diptera: Bibionidae) não preferem fêmeas
com maior fecundidade
P2 – G12
Alunos 25, 30, 37, 38 – Versão intermediária
RESUMO: Em sistemas de acasalamento onde o acesso a grande
quantidade de cópulas é reduzido, uma estratégia eficiente de
maximização do sucesso reprodutivo dos machos é a seleção de
fêmeas de maior qualidade. O objetivo desse trabalho é investigar se
machos de Plecia sp. preferem fêmeas de maior fecundidade. Para
isso, nós coletamos indivíduos fêmeas que foram encontrados
copulando e indivíduos solitários. Classificamos as fêmeas em
diferentes classes de área de abdômen e testamos se a frequência de
fêmeas copuladas nas classes com os maiores valores de área de
abdômen eram maiores do que o esperado ao acaso. A distribuição de
fêmeas copuladas nas classes de maior área de abdômen não diferiu
do esperado ao acaso. De forma geral, nós concluímos que machos não
preferem fêmeas de maior fecundidade. Nós sugerimos que futuros
estudos investiguem se a possível competição por fêmeas gera padrões
condizentes com o pareamento assortativo.
PALAVRAS-CHAVE: competição desordenada, escolha pelo
macho, pareamento assortativo, qualidade da fêmea, seleção sexual.
INTRODUÇÃO
(I1)Na natureza, machos de diversas espécies buscam
copular com o máximo de fêmeas possível, enquanto as fêmeas
buscam por machos de boa qualidade, o que pode maximizar seu
sucesso reprodutivo (Janicke et al., 2016). (I2)Segundo o paradigma
Darwin-Bateman (Dewsbury, 2005) esse padrão é esperado, pois
machos produzem gametas de baixo custo e em grande quantidade,
enquanto fêmeas possuem gametas muito custosos e em quantidade
limitada (Bateman, 1948). (I3)Como a estratégia dos machos é copular
com grande quantidade de fêmeas, eles precisam encontrá-las de
maneira eficiente. (I4)Já as fêmeas precisam encontrar os recursos
necessários de forma a maximizar a produção e maturação de gametas
(Ims, 1988). (I5)Assim, é esperado observar machos se distribuindo
espacialmente de acordo com a distribuição das fêmeas e fêmeas se
distribuindo de acordo com os recursos no ambiente.

(I6)A distribuição dos machos orientada pela proximidade
às fêmeas gera dois padrões de sistemas de acasalamento: o de
poliginia por defesa de recursos e de poliginia por defesa de fêmeas.
(I7)No primeiro, machos monopolizam recursos importantes para as
fêmeas, como alimentos e sítios ótimos de oviposição, o que atrai o
maior número possível de parceiras; no segundo, machos
monopolizam fêmeas impedindo que outros machos copulem com elas
(Thornhill & Alcock, 1983). (I8)No entanto, esses não são os únicos
sistemas de acasalamento encontrados e há alguns sistemas em que
machos não conseguem monopolizar nem recursos nem fêmeas, como
o sistema de acasalamento de competição desordenada (Thornhill &
Alcock, 1983). (I9)Nesse sistema, geralmente há uma sincronia de
maturação sexual, com muitos parceiros potenciais disponíveis, e o
encontro de parceiros é o único fator limitante para o número de
cópulas. (I10)A limitação do número de cópulas também pode ocorrer
devido a características intrínsecas das espécies. (I11)Machos de
algumas espécies, por exemplo, têm tempo de vida muito curto para
encontrar parceiras em quantidade suficientemente grande (e.g.
Hetrick, 1970) e em outras espécies produzem quantidade limitada de
esperma (e.g. Christenson, 1989). (I12)Uma vez que limitações como
essas ocorrem, os machos possuem poucas estratégias de maximização
do seu sucesso reprodutivo. (I13)Se as fêmeas variam em qualidade,
como por exemplo fecundidade, os machos podem selecionar fêmeas
melhores (mais fecundas), que poderiam deixar mais descendentes,
maximizando o sucesso reprodutivo masculino. (I14)Assim, é
razoável pensar que machos possuem preferência por fêmeas que
apresentam características que maximizariam seu sucesso reprodutivo,
como a fecundidade (Bonduriansky, 2001).
(I15)As moscas conhecidas em inglês como “lovebugs”
(fudípteros, em tradução livre; Diptera: Bibionidae) são exemplos de
animais que possuem sistema de acasalamento por competição
desordenada (Hieber & Cohen, 1983). (I16)Nessas moscas há emersão
sincrônica para a vida adulta, e em geral, machos emergem primeiro
que as fêmeas (Hieber & Cohen, 1983). (I17)Quando um macho
consegue uma parceira reprodutiva, a cópula pode ser prolongada,
durando, em média, 56 horas e deixando os machos exaustos
(Thornhill, 1976). (I18)Em alguns casos, os machos podem até morrer
acoplados as fêmeas. (I19)Como a vida útil das fêmeas é maior (7 dias)
do que a dos machos (2-5 dias) elas podem copular com outros machos
nesse período (Hetrick, 1970). (I20)Os machos das espécies dessa
família, portanto, enfrentam limitações ao acesso a cópula e são um
bom modelo para estudar como os machos podem escolher as fêmeas
baseado em fecundidade.
(I21)O objetivo de nosso trabalho é investigar se machos
escolhem copular com fêmeas de acordo com a sua qualidade,
utilizando como modelo Plecia sp. (Bibionidae). (I22)Dado que os
machos vivem pouco e buscam maximizar seu sucesso reprodutivo
copulando com fêmeas de maior qualidade, nossa hipótese é que
machos de Plecia sp. escolhem fêmeas de maior fecundidade.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo e coleta de dados
(M1)Coletamos 36 casais e 65 fêmeas isoladas de Plecia
sp. (Bibionidae). As coletas foram realizadas por busca ativa na zona
urbana do município de Peruíbe/SP, bairro do Guaraú (24°22’S,
47°2’O). (M2)A localidade possui baixa densidade urbana e diversos
fragmentos de Mata Atlântica e Restinga nas proximidades.
(M3)Amostramos em vários pontos ao longo das ruas do bairro, com
destaque para uma casa amarela localizada na Rua da Praia em frente
à borda de um fragmento florestal. (M4)Dos indivíduos coletados, nós
descartamos um casal constituído por dois machos e outro no qual a
fêmea escapou, restando 34 casais. (M5)Utilizamos o número total de
indivíduos fêmea que estavam copulando e sorteamos 35 fêmeas
isoladas, totalizando 69 fêmeas.
(M6)Para obtenção da variável operacional de fecundidade
nós medimos o comprimento e a largura do maior segmento do
abdômen das fêmeas no software analítico ImageJ (Rasband, 1997).
(M7)Com essas medidas, calculamos a área do abdômen, supondo que
o mesmo pode ser aproximado a uma elipse (Figura 1). (M8)De forma
geral, as medidas do abdômen de fêmeas de artrópodes são
consideradas bons indicativos de fecundidade (Bonduriansky, 2001).
(M9)Após as medidas as fêmeas foram divididas em quatro classes de
tamanho. (M10)Os intervalos de tamanho das classes foram definidos
pela diferença entre o maior e menor valor de área de abdômen e
dividido pelo número de classes. (M11)Nossa variável operacional
para preferência foi categórica de dois níveis (copulada / não
copulada) e representava se a fêmea foi encontrada copulando ou
isolada.

Figura 1. Fêmea de Plecia sp. (Diptera: Bibionidae),

indicando as medidas tomadas: largura (l) e comprimento (c) do
abdômen. A área do abdômen se aproxima de uma elipse.
Análises estatísticas
(M12)Para saber se as fêmeas copuladas eram sobrerepresentadas entre as fêmeas com maior abdômen, nós verificamos se
havia diferença na distribuição de fêmeas copuladas observada nas
diferentes classes de tamanho em relação à distribuição esperada em
um cenário nulo. (M13)Para isso calculamos a estatística qui-quadrado
(estatística de interesse) com teste de significância por permutação.
(M14)Mantivemos fixa a variável independente (área do abdômen) e
aleatorizamos a variável dependente categórica (copuladas ou não
copuladas) 10000 vezes. (M15)Todas as análises foram realizadas
utilizando os pacotes Rsampling (Prado et al., 2016) e shiny (Chang
et al., 2015) do programa R (R Core Team, 2016).
RESULTADOS
(R1)A área média do abdômen das fêmeas que estavam
copuladas foi de 14,1 ± 2,1 mm² (média ± desvio-padrão), enquanto a
das fêmeas não copuladas foi de 13,6 ± 2,0 mm². (R2)A primeira das
quatro categorias de tamanho incluiu 14 fêmeas com área média de
abdômen de 11,2 ± 0,7 mm². (R3)A segunda categoria agregou 37
fêmeas com área média de abdômen de 13,6 ± 0,7 mm². (R4)A terceira
classe conteve 14 fêmeas com área média de 15,9 ± 0,8 mm², e a
quarta, 4 fêmeas com área média de 18,8 ± 0,9 mm². (R5)A frequência
de fêmeas copuladas nas diferentes classes de tamanho do abdômen
não foi diferente do esperado ao acaso, sendo representadas por
metade do número de fêmeas totais em cada classe (X² = 0,151; p =
0,97; Figura 2).

Figura 2. Frequência de fêmeas de Plecia sp. (Bibionidae) copuladas
(preto) e não copuladas (cinza) em cada classe de tamanho do
abdômen.

DISCUSSÃO
(D1)Em cada classe de área de abdômen as frequências
relativas de fêmeas copuladas se aproximaram de 50%. (D2)Podemos
inferir, portanto, que não somente os machos não preferem as fêmeas
mais fecundas, mas também que as fêmeas pertencentes a cada classe
de fecundidade copulam com frequências similares. (D3)Portanto, não
há indícios de que machos optem por acasalar com fêmeas de maior
qualidade e a frequência relativa de fêmeas copuladas em cada classe
reflete o padrão de fêmeas copuladas na população como um todo.
(D4)O padrão encontrado em nosso trabalho pode ser
evocado em sistemas de acasalamento com papéis sexuais
convencionais em que as fêmeas escolhem machos, porém os machos
não apresentam preferência (Janicke et al., 2016). (D5)Nesses
sistemas praticamente todas as fêmeas copulam, porém alguns machos
ficam sem cópula. (D6)Apesar de não sabermos se as fêmeas são de
fato seletivas em Plecia sp. com a qual trabalhamos, sabemos que na
espécie Plecia neartica, há um possível mecanismo de escolha.
(D7)Em P. neartica, as fêmeas parecem escolher os machos quando,
ao se acoplarem a eles, os levam para fora da revoada. (D8)Quando as
fêmeas permanecem na revoada, outros machos podem retirar o macho
que tenta copular com elas, e dessa forma elas estariam recusando um
macho (Thornhill, 1980). Hieber & Cohen (1983) encontraram que as
fêmeas costumam copular com machos mais pesados, o que poderia
estar associado a uma maior eficiência no voo acoplado (Sharp et al.,
1974). (D9)Além das fêmeas serem seletivas, a seletividade delas

também pode variar, o que poderia gerar um padrão de pareamento
assortativo. (D10)Fêmeas de maior qualidade podem ser mais
seletivas que fêmeas de menor qualidade, copulando apenas com
machos de maior qualidade enquanto as fêmeas de menor qualidade
copulariam com qualquer macho. (D11)Assim, espera-se que todos as
classes de qualidade das fêmeas copulem com mesma frequência,
como foi encontrado por nós.
(D12)Outra possível explicação para os machos não
preferirem determinadas fêmeas é que pode existir uma razão sexual
operacional (RSO) enviesada para machos quando ocorre a revoada.
(D13)A razão sexual operacional se refere a razão entre a quantidade
de machos e fêmeas disponíveis para a cópula (Emlen & Oring, 1977).
(D14)Essa razão enviesada para machos já foi encontrada em P.
neartica (Thornhill, 1980). (D15)Sabemos que em P.neartica os
machos eclodem primeiro que as fêmeas e permanecem próximos ao
sítio em que eclodiram esperando-as (Hetrick, 1970; Thornhill, 1976).
(D16)Quando elas eclodem, os machos rapidamente tentam se acoplar
a elas para copular. (D17)Nessa situação, parece que há uma RSO
enviesada para machos, uma vez que as fêmeas ficam disponíveis para
cópula periodicamente enquanto todos os machos já estão prontos para
copular (Thornhill, 1976). (D18)Quando a RSO é enviesada para
machos, espera-se que não haja escolha e que eles não rejeitem fêmeas
(Edward & Chapman, 2011). (D19)Portanto, o mesmo pode ocorrer
com a espécie de Plecia estudada nesse trabalho, dado que nossa
hipótese de que machos preferem fêmeas foi refutada.
(D20)Nosso estudo mostra que a variação de qualidade das
fêmeas não gera padrões onde fêmeas de maior qualidade copulam
mais que outras. (D21)Pelo contrário, aparentemente fêmeas de
diferentes tamanhos copulam com a mesma frequência. (D22)O
sistema de acasalamento analisado oferece um modelo de estudo
promissor e complementar à literatura existente sobre “lovebugs”.
(D23)Algumas possibilidades, como entender melhor o padrão de
escolha das fêmeas e o padrão de pareamento assortativo ainda devem
ser melhor exploradas para esse grupo. (D24)A RSO também deve ser
considerada para estudar espécies da família, pois tais estudos podem
elucidar melhor situações na qual a escolha de machos pode evoluir.
(D25)Além disso, estudos desses organismos podem contribuir com
informações acerca do sistema de acasalamento de espécies
congêneres neotropicais, em um contexto histórico e evolutivo
distintos das espécies norte-americanas.
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A qualidade das fêmeas de Plecia sp. (Diptera: Bibionidae) não
está associada ao sucesso de cópula
P2 – G12
Alunos 25, 30, 37, 38 – Versão final
RESUMO: Em sistemas de acasalamento onde o acesso a grande
quantidade de parceiros é reduzido, uma estratégia de otimização do
sucesso reprodutivo dos machos é a seleção de fêmeas de maior
qualidade. O objetivo desse trabalho é investigar se machos de Plecia
sp. preferem fêmeas de maior qualidade. Coletamos fêmeas que foram
encontrados copulando e fêmeas solitárias. Estimamos a área do
abdômen das fêmeas e as classificamos em diferentes classes de
tamanho de área de abdômen. Testamos se a frequência de fêmeas
copuladas nas classes com os maiores valores de área de abdômen
eram maiores do que o esperado ao acaso. A distribuição de fêmeas
copuladas nas classes de maior área de abdômen não diferiu do
esperado ao acaso. Concluímos que machos não preferem fêmeas de
maior fecundidade. Sugerimos que futuros estudos investiguem se a
possível competição por fêmeas gera padrões condizentes com o
pareamento assortativo.
PALAVRAS-CHAVE: competição desordenada, escolha pelo
macho, qualidade da fêmea, seleção sexual.
INTRODUÇÃO
(I1)A competição de machos por fêmeas ocorre em
diversas espécies da natureza (Andersson & Iwasa, 1996). (I2)Esse
padrão comportamental emerge da maneira como o custo de produção
dos gametas está relacionado com o sucesso reprodutivo (Bateman,
1948). (I3)Fêmeas em geral produzem gametas de alto custo e em
número limitado. (I4)Uma vez que machos de melhor qualidade
costumam produzir prole de maior qualidade, fêmeas que são seletivas
por parceiros de alta qualidade otimizam seu sucesso reprodutivo
(Janicke et al., 2016). (I5)Por outro lado, machos produzem gametas
de baixo custo e em grande quantidade. (I6)Por conta disso, eles
maximizam seu sucesso reprodutivo quando investem em um número
maior de cópulas e em maior variedade de parceiras (Bateman, 1948).
(I7)Como a estratégia dos machos é maximizar o número de cópulas,
é comum que eles monopolizem fêmeas ou monopolizem recursos que
as atraiam. (I8)No entanto, há alguns sistemas em que machos não
conseguem monopolizar nem fêmeas nem recursos, como o sistema
de acasalamento de competição desordenada (Thornhill & Alcock,
1983).
(I9)No sistema de acasalamento por competição
desordenada, machos devem superar outros machos no acesso às
fêmeas disponíveis para cópula (Thornhill & Alcock, 1983).
(I10)Também pode ocorrer uma sincronia de maturação sexual, com
muitos parceiros potenciais disponíveis. (I11)Nesse caso, o encontro
de parceiros é o fator limitante para o número de cópulas. (I12)A
limitação do número de cópulas também pode ocorrer devido a
características intrínsecas das espécies, como um tempo de vida muito
curto para encontrar parceiras em quantidade suficientemente grande
(e.g. Hetrick, 1970) ou produção limitada de esperma (e.g.
Christenson, 1989). (I13)Uma vez que limitações como essas ocorrem,
os machos podem escolher fêmeas. (I14)Se as fêmeas variam em
qualidade, é razoável pensar que machos com essas limitações de
acesso à cópula possuem preferência por fêmeas que apresentam
características que otimizariam seu sucesso reprodutivo
(Bonduriansky, 2001).
(I15)As moscas conhecidas em inglês como “lovebugs”
(Diptera: Bibionidae) são exemplos de animais que possuem sistema
de acasalamento por competição desordenada (Hieber & Cohen,
1983). (I16)A eclosão dessas moscas para a vida adulta é sincrônica, e
em geral, os machos emergem primeiro que as fêmeas (Hieber &
Cohen, 1983). (I17)Quando um macho consegue uma parceira
reprodutiva, a cópula pode ser prolongada, durando, em média, 56
horas e deixando os machos exaustos (Thornhill, 1976). (I18)Em

alguns casos, os machos podem até morrer acoplados as fêmeas após
a primeira cópula. (I19)Como a vida das fêmeas é maior (7 dias) do
que a dos machos (2-5 dias), há chances de cópula com outros machos
nesse período (Hetrick, 1970). (I20)Os machos das espécies dessa
família, portanto, enfrentam limitações ao acesso a cópula e são um
bom modelo para estudar como os machos podem escolher as fêmeas
baseado em qualidade.
(I21)O objetivo de nosso trabalho é investigar se machos
escolhem copular com fêmeas de acordo com a sua qualidade,
utilizando como modelo Plecia sp. (Bibionidae). (I22)Dado que os
machos vivem pouco e que há variação na qualidade das fêmeas, nossa
hipótese é que machos de Plecia sp. buscam otimizar seu sucesso
reprodutivo copulando com fêmeas de maior qualidade.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo e coleta de dados
(M1)Coletamos 34 machos e fêmeas que estavam
copulando e 35 fêmeas isoladas de Plecia sp. (M2)No total, coletamos
69 fêmeas. (M3)Coletamos por busca ativa na zona urbana do
município de Peruíbe/SP, bairro do Guaraú (24°22’S, 47°2’O). (M4)A
localidade possui baixa densidade urbana e diversos fragmentos de
Mata Atlântica e Restinga nas proximidades. (M5)Amostramos em
vários pontos ao longo das ruas do bairro.
(M6)Para obtenção da variável operacional de qualidade
nós medimos o comprimento e a largura do maior segmento do
abdômen das fêmeas no software analítico ImageJ (Rasband, 1997).
(M7)Com essas medidas, calculamos a área do abdômen, supondo que
o mesmo pode ser aproximado a uma elipse (Á𝑟𝑒𝑎 = 𝑙 2 ×
𝑐 2 × 𝜋 ; Figura 1). (M8)De forma geral, as medidas do abdômen de
fêmeas de artrópodes são consideradas bons indicativos de
fecundidade (Bonduriansky, 2001). (M9)As fêmeas foram divididas
em quatro classes de tamanho. (M10)Os intervalos de tamanho das
classes foram definidos pela diferença entre o maior e menor valor de
área de abdômen e dividido pelo número de classes. (M11)Nossa
variável operacional para preferência foi categórica de dois níveis
(copulada / não copulada) e representava se a fêmea foi encontrada
copulando ou isolada.

Figura 1. Fêmea de Plecia sp. (Diptera: Bibionidae), indicando as
medidas tomadas: largura (l) e comprimento (c) do abdômen. A área
do abdômen se aproxima de uma elipse.
Análises estatísticas
(M12)Para saber se as fêmeas copuladas eram sobrerepresentadas entre as fêmeas com maior abdômen, nós verificamos se
a frequência de fêmeas copuladas observada era maior do que a
esperada ao acaso nas maiores classes de tamanho. (M13)Para isso
calculamos a estatística qui-quadrado (estatística de interesse), que
compara distribuições observadas com distribuições esperadas.
(M14)Para testar a significância estatística do valor de qui-quadrado
nós criamos um cenário nulo onde mantivemos fixa a variável
independente (área do abdômen) e aleatorizamos a variável
dependente categórica (copuladas ou não copuladas) 10000 vezes.
(M15)Se o valor da estatística qui-quadrado observada nos cenários
nulos for igual ou maior do que o valor observado anteriormente em
menos de 5% dos casos, nós rejeitamos a hipótese nula. (M16)Todas
as análises foram realizadas utilizando os pacotes Rsampling (Prado
et al., 2016) e shiny (Chang et al., 2015) do programa R (R Core Team,
2016).
RESULTADOS
(R1)A área média do abdômen das fêmeas que estavam
copuladas foi de 14,1 ± 2,1 mm² (média ± desvio-padrão), enquanto a
das fêmeas não copuladas foi de 13,6 ± 2,0 mm². (R2)A primeira das
quatro categorias de tamanho incluiu 14 fêmeas com área média de
abdômen de 11,2 ± 0,7 mm². (R3)A segunda categoria agregou 37
fêmeas com área média de abdômen de 13,6 ± 0,7 mm². (R4)A terceira
classe conteve 14 fêmeas com área média de 15,9 ± 0,8 mm², e a
quarta, 4 fêmeas com área média de 18,8 ± 0,9 mm². (R5)A frequência

de fêmeas copuladas nas diferentes classes de tamanho do abdômen
não foi diferente do esperado ao acaso (χ² = 0,151; p = 0,97; Figura 2).

Figura 2. Frequência de fêmeas de Plecia sp. (Bibionidae) copuladas
(preto) e não copuladas (cinza) em cada classe de tamanho do
abdômen.
DISCUSSÃO
(D1)Em cada classe de área de abdômen as frequências
relativas de fêmeas copuladas se aproximaram de 50% das fêmeas
totais. (D2)Podemos inferir, portanto, que os machos não preferem as
fêmeas de maior qualidade, já que as fêmeas pertencentes a cada classe
de tamanho copulam com frequências similares. (D3)Portanto, não há
indícios de que machos optem por acasalar com fêmeas de maior
qualidade. (D4)A frequência relativa de fêmeas copuladas, portanto,
reflete a quantidade relativa de fêmeas em cada classe de tamanho na
população como um todo.
(D5)O padrão encontrado em nosso trabalho pode ocorrer
em sistemas de acasalamento com papéis sexuais convencionais nos
quais as fêmeas escolhem machos, porém os machos não apresentam
preferência (Janicke et al., 2016). (D6)Apesar de não sabermos se as
fêmeas de Plecia sp. são seletivas, sabemos que na espécie Plecia
neartica há um possível mecanismo de escolha (Thornhill, 1980).
(D7)Em P. neartica, ocorrem revoadas logo após a emersão dos
indivíduos para a vida adulta, nas quais as cópulas se iniciam ainda em
voo. (D8)As fêmeas podem escolher os machos se deixarem a revoada
e pousarem com o parceiro na vegetação após o acoplamento. (D9)Por
outro lado, se permanecerem mais tempo na revoada, há chances de
outros machos substituírem o primeiro e ela se acoplar a um macho de
maior qualidade. (D10)Permanecer muito tempo em uma revoada,
evitando o pouso, pode representar a recusa da fêmea pelo primeiro
macho (Thornhill, 1980). (D11)Hieber & Cohen (1983) encontraram
que as fêmeas costumam copular com machos de maior massa
corpórea. (D12)A escolha por machos de maior massa poderia estar
associada a uma maior eficiência no voo acoplado, já que casais voam
melhor juntos do que separadas em testes de laboratório (Sharp et al.,
1974). (D13)Assim, espera-se que todos as classes de qualidade das
fêmeas copulem com mesma frequência, como nós encontramos.
(D14)Além das fêmeas serem seletivas, a seletividade
delas também pode variar. (D15)Como as fêmeas de maior qualidade
possuem maior valor adaptativo, é esperado que elas busquem
otimizar seu sucesso reprodutivo se associando com machos de
qualidade igual ou superior a sua. (D16)Já para as fêmeas de menor
qualidade, machos escolhidos e que as ajudem a otimizar o sucesso
reprodutivo podem ser mais variáveis em termos de qualidade.
(D17)Assim, fêmeas de maior qualidade podem ser mais seletivas que
fêmeas de menor qualidade, copulando apenas com machos de maior
qualidade, enquanto as fêmeas de menor qualidade copulariam com
qualquer macho. (D18)Essa variação na seletividade poderia gerar um
padrão de pareamento assortativo, no qual fêmeas melhores se
associam com machos melhores, porém todas as fêmeas copulam com
igual frequência.
(D19)Outra possível explicação para os machos não
preferirem determinadas fêmeas é que pode existir uma razão sexual
operacional (RSO) enviesada para machos quando ocorre a revoada.
(D20)A razão sexual operacional se refere a razão entre a quantidade
de machos e fêmeas disponíveis para a cópula (Emlen & Oring, 1977).
(D21)Sabemos que em P. neartica os machos emergem primeiro que
as fêmeas e permanecem próximos ao sítio em que emergiram,
esperando-as (Hetrick, 1970; Thornhill, 1976). (D22)Quando elas
emergem, os machos rapidamente tentam se acoplar a elas para
copular. (D23)Nessa situação, parece que há uma RSO enviesada para
machos, uma vez que as fêmeas ficam disponíveis para cópula
periodicamente, enquanto que todos os machos já estão prontos para
copular (Thornhill, 1976). (D24)Quando a RSO é enviesada para
machos, espera-se que não haja escolha e que eles não rejeitem fêmeas
(Edward & Chapman, 2011). (D25)Portanto, o mesmo pode ocorrer
com a espécie de Plecia estudada nesse trabalho.
(D26)Nosso estudo mostra que a distribuição de tamanho
de abdômen de fêmeas que copulam não difere da distribuição para a
população como um todo. (D27)O sistema de acasalamento analisado

oferece um modelo de estudo promissor e complementar à literatura
existente sobre “lovebugs”. (D28)Algumas possibilidades, como
entender melhor o padrão de escolha das fêmeas e o padrão de
pareamento assortativo, ainda devem ser melhor exploradas para esse
grupo. (D29)A RSO também deve ser considerada em estudos futuros
com espécies da família que possam elucidar melhor as situações nas
quais a escolha de machos possa evoluir.
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Tamanho é documento? O efeito da visão de machos sobre sua
chance de cópula em um bibionídeo
P2 – G13
Alunos 28, 31, 34, 35 – Versão inicial
RESUMO: A seleção de características associadas à rápida detecção
de fêmeas pelos machos é um processo comum em sistemas
reprodutivos com alta competição por fêmeas. Em dípteros
bibionídeos, a detecção das fêmeas pelos machos ocorre visualmente
e objetivamos investigar como a visão dos machos nesse grupo
influencia a sua chance de cópula. Coletamos machos de Plecia sp.
solitários ou em voo de cópula e os dividimos em classes de tamanho
de olho. Para avaliar se maior qualidade de visão aumenta a chance de
cópula, comparamos a distribuição de frequência de machos
encontrados copulando nas diferentes classes de tamanho de olho com
a distribuição da amostra total de machos. As duas distribuições não
diferem entre si, sugerindo que machos que copularam não apresentam

visão melhor do que o esperado ao acaso. Sugerimos que qualidade da
fêmea e pareamento assortativo podem influenciar a relação entre
qualidade da visão e sucesso reprodutivo dos machos.
PALAVRAS-CHAVE: acasalamento, Bibionidae,
assortativo, seleção sexual, visão de machos

pareamento

INTRODUÇÃO
(I1)Seleção sexual é um processo que atua em
características relacionadas ao sucesso reprodutivo dos indivíduos
(Parker & Pizzari, 2015). (I2)Isso significa que a seleção sexual é
muitas vezes a força evolutiva responsável pelo desenvolvimento de
extravagantes características morfológicas e/ou comportamentais vista
em indivíduos de um dos sexos. (I3)Na teoria clássica da seleção
sexual foram considerados principalmente sistemas em que os machos
apresentam características para cortejo ou sistemas em que os machos
lutam por fêmeas (Hoquet & Hoquet, 2015). (I4)O desenvolvimento
morfológico de armamentos para batalha entre machos são clássicos
exemplos de seleção sexual intrasexual que mostram como machos
aumentam seu sucesso reprodutivo por meio da monopolização de
fêmeas.
(I5)Em muitos sistemas reprodutivos a competição não é
direta, sendo indivíduos de um sexo (geralmente fêmeas) considerados
recursos pelo outro sexo em uma competição desordenada. (I6)Nesses
casos, os machos geralmente não conseguem monopolizar as fêmeas,
e os que conseguem achar e copular com as fêmeas mais rapidamente
terão maior sucesso reprodutivo. (I7)Por exemplo, em Heliconius
charithonia é crucial que machos achem pupas fêmeas prestes a
maturar pois as fêmeas só copulam uma vez na vida (Estrada et al.,
2011), representando assim um recurso extremamente raro.
(I8)Machos de H. charithonia procuram continuamente por pupas
fêmeas no ambiente por meio de voláteis (Estrada et al., 2010) e pistas
visuais (Estrada & Gilbert, 2010) sendo os que melhor desenvolvem
essas características os mais bem sucedidos reprodutivamente.
(I9)Em bibionídeos (Diptera), machos possuem ocelos
desenvolvidos e olhos frontais muito maiores que as fêmeas, usandoos para procurar fêmeas (Resh & Cardé, 2003). (I10)Como
bibionídeos possuem um período reprodutivo curto e fêmeas são
tiradas do mating pool por muito tempo devido à cópula durar 56 horas
(Thornhill, 1976), encontrar fêmeas o mais rápido possível é
determinante para o macho não morrer virgem. (I11)Nosso objetivo é
verificar como a visão dos machos de Plecia sp. (Diptera: Bibionidae)
influencia a sua chance de cópula. (I12)Nós hipotetizamos que machos
dessa espécie com visão de melhor qualidade possuem maior chance
de copular.
MATERIAL E MÉTODOS
Sistema de estudo
(M1)Os bibionídeos (Diptera: Bibionidae) são insetos com
períodos reprodutivos geralmente concentrados no outono e na
primavera. (M2)Os adultos aparecem em grandes quantidades e são
popularmente conhecidos em inglês como lovebugs, por serem
frequentemente vistos em voo de cópula quando adultos (Resh &
Cardé, 2003). (M3)Os adultos não vivem por períodos longos
(aproximadamente 2 semanas), mas são constantemente substituídos
por novos indivíduos durante a estação reprodutiva. (M4)Os machos
vivem por cerca de 2 a 3 dias e as fêmeas podem viver por uma semana
ou mais e podem copular com mais de um macho (Hetrick, 1970).
(M5)Os machos emergem pouco antes das fêmeas e permanecem
sobrevoando os locais de emersão, localizando visualmente fêmeas
emergidas e competindo desordenadamente por elas. (M6)A cópula é
realizada durante o voo, que dura em média 56 horas é controlado
pelas fêmeas (Thornhill, 1976). (M7)Como o macho perece após a
cópula, o investimento do macho na localização da fêmea é alto
(Hieber & Cohen, 1983).
Coleta de dados
(M8)Realizamos o estudo no bairro do Guaraú, localizado
no município de Peruíbe, São Paulo, Brasil (24°36'90”S, 47°01'92”O).
(M9)A coleta dos indivíduos ocorreu por busca ativa em vários pontos
do bairro, durante a tarde e a noite de um único dia. (M10)Separamos
os indivíduos coletados em duas categorias de acasalamento, com base
no estado em que foram encontrados (isolado ou casal, em que um
macho e uma fêmea estavam atracados pelo abdômen).
(M11)Posteriormente, selecionamos apenas os machos das duas
categorias, utilizando como critério o tamanho dos olhos, já que nessa
espécie machos apresentam olhos consideravelmente maiores do que
fêmeas (Figura 1a, b). (M12)Como a quantidade de machos na
categoria casal foi inferior à quantidade de machos na categoria

isolado, numeramos todos os indivíduos isolados e sorteamos uma
subamostra para que as duas categorias tivessem o mesmo número de
indivíduos.
(M13)Fotografamos todos os indivíduos machos e
utilizamos como proxy da qualidade visual a distância entre as
extremidades laterais dos olhos (daqui em diante largura dos olhos, já
que os olhos dos machos nessa espécie correspondem a quase toda a
largura dorsal da cabeça) (Figura 1c). (M14)Todas as medidas foram
tomadas no programa ImageJ (US National Institutes of Health,
Bethesda, MD, http://imagej.nih.gov/ij).

Figura 1. (a) Fêmeas e (b) machos de Plecia sp.. (c) Detalhe da cabeça
de um macho. A linha amarela representa a largura dos olhos.
Análise dos dados
(M15)Dividimos os valores de largura dos olhos em quatro
classes (A, B, C, D), sendo que a classe A corresponde a menores
larguras e a classe D a maiores. (M16)O intervalo de cada classe foi
definido dividindo-se a amplitude total observada de largura de olhos
pelo número de classes.
(M17)Utilizamos um teste chi-quadrado (χ²) para testar se
a distribuição de frequência de indivíduos encontrados copulando
difere da distribuição de frequência da amostra total de machos (isto
é, conjunto de machos encontrados copulando e machos isolados).
(M18)Quanto maior o valor do χ², maior as diferenças entre as
distribuições. (M19)Calculamos a probabilidade de esse valor de χ²
ocorrer ao acaso por meio de um teste de significância por permutação.
(M20)Para tanto, permutamos 1000 vezes a categoria de acasalamento
entre os indivíduos e recalculamos o valor de χ². (M21)Para que o
valor de χ² observado fosse considerado diferente de um valor ao
acaso, sua probabilidade de ocorrência deveria ser igual ou inferior a
5% (p <= 0,05).
RESULTADOS
(R1)Coletamos 72 indivíduos, sendo 36 machos copulando
e 36 machos não copulando. (R2)A largura média das cápsulas
cefálicas foi de 1,973 ± 0,106 mm (média ± desvio padrão). (R3)A
largura média das cápsulas encefálicas variou pouco entre os dois
grupos e foi de 1,909 ± 0,124 mm (média ± DP) para os machos que
copularam e de 1,928 ± 0,085 mm (média ± DP) entre os machos que
não copularam. (R4)Machos que copularam não possuem a largura
média das cápsulas encefálicas maiores do que a dos machos que não
copularam (p = 0,777).

Figura 2. Frequência dos indivíduos de acordo com as classes de
tamanho dos olhos. As barras pretas representam os indivíduos
amostrados e as barras brancas todos os indivíduos que copularam. As
medidas das classes de tamanho são: 1,628 a 1,872 mm (classe A);
1,873 a 1,928 mm (B); 1,929 a 1,977 mm (C) e 1,978 a 2,205 mm (D).
DISCUSSÃO
(D1)Não encontramos evidências que uma melhor
qualidade da visão de machos aumente as suas chances de acasalar.
(D2)Uma possível explicação para esse padrão pode estar relacionado
a outros usos da visão. (D3)Há evidências de que moscas bibionídeas
apresentam pareamento assortativo (Hieber & Cohen, 1983), isto é,
machos de uma determinada qualidade acasalam com fêmeas de
qualidade equivalente (Burley, 1983; Crespi, 1989). (D4)Assim, se
esse é o caso do sistema de estudo, pode ser que machos com melhor

qualidade de visão podem encontrar as fêmeas mais rapidamente e
também avaliar a sua qualidade com maior rapidez, optando por
acasalar ou não. (D5)Isso significa que a qualidade da visão dos
machos não interferiria na chance de acasalamento, mas sim na
qualidade da fêmea com a qual acasalam. (D6)Nesse cenário, machos
com olhos maiores podem não ter acasalado simplesmente por que
ainda não encontraram as fêmeas mais adequadas para eles.
(D7)Uma outra possibilidade diz respeito aos custos
associados ao investimento em uma única característica, como o
tamanho dos olhos. (D8)Pode ser que o tamanho dos olhos por si só
não seja a única característica a influenciar o sucesso de acasalamento
de um macho. (D9)Talvez olhos muito grandes comprometam a
capacidade de voo de uma mosca, e assim, uma mosca com olhos
maiores nem sempre teria maior sucesso de acasalamento. (D10)Nessa
situação, por exemplo, o que melhor definiria esse sucesso seria, muito
provavelmente, uma proporção alométrica entre os olhos e o tamanho
do corpo da mosca. (D11)Logo, uma mosca com um determinado
tamanho apresentaria um tamanho ideal de olho, e não maior, que
potencializar suas chances de acasalar com uma fêmea.
(D12)Assim, apesar da qualidade visual dos machos não ter
se relacionado á chance deles se acasalarem, isso não significa que
essa característica não seja utilizada no contexto sexual. (D13)Se
ocorrer pareamento assortativo no sistema de estudo, então a visão
estaria sob seleção sexual direcional positiva, o que deve ser
investigado no futuro.
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O efeito da visão de machos sobre sua chance de cópula em uma
espécie de mosca
P2 – G13
Alunos 28, 31, 34, 35 – Versão intermediária
RESUMO: A seleção de características associadas à rápida detecção
de fêmeas pelos machos é um processo comum em sistemas
reprodutivos com estações reprodutivas efêmeras e alta competição
desordenada. Em bibionídeos, a detecção das fêmeas pelos machos
ocorre visualmente e objetivamos investigar como a visão dos machos
influencia a sua chance de cópula. Coletamos machos de Plecia sp.
solitários ou em voo de cópula e os dividimos em classes de largura

dos olhos. Comparamos a distribuição nas diferentes classes de largura
dos olhos de machos encontrados copulando com a distribuição nas
diferentes classes de largura dos olhos da amostra total de machos. As
duas distribuições não diferiram uma da outra, sugerindo que machos
que copularam não apresentam visão melhor do que o esperado ao
acaso. Sugerimos que a qualidade da visão dos machos pode servir
para avaliar a qualidade da fêmea, gerando pareamento assortativo,
explicando o padrão encontrado.
PALAVRAS-CHAVE: acasalamento, Bibionidae,
assortativo, seleção sexual, qualidade de visão.

pareamento

INTRODUÇÃO
(I1)Seleção sexual é um processo que seleciona
positivamente características que aumentam o sucesso reprodutivo dos
indivíduos (Parker & Pizzari, 2015). (I2)O desenvolvimento de
extravagantes características morfológicas (e.g., cauda dos pavões)
e/ou comportamentais (e.g., displays sexuais) observadas em
indivíduos de um dos sexos pode ser produto da seleção sexual
intersexual ou intrasexual (Hoquet & Hoquet, 2015). (I3)A seleção
sexual intersexual remete aos casos em que há interação entre os dois
sexos, a exemplo dos displays exibidos por um sexo seguido pela
aceitação ou rejeição pelo outro sexo. (I4)Já a seleção sexual
intrasexual remete à seleção atuante entre indivíduos do mesmo sexo,
sendo o desenvolvimento morfológico de armamentos para batalha
entre machos o exemplo mais clássico. (I5)Normalmente, a disputa
entre machos por fêmeas aumenta o sucesso reprodutivo do vencedor
por meio da monopolização de fêmeas.
(I6)Sistemas reprodutivos sob seleção sexual intrasexual
não necessariamente implicam em batalha entre os machos. (I7)Na
verdade, em muitos sistemas reprodutivos a competição é do tipo
desordenada, em que o sucesso reprodutivo dos machos é determinado
pela capacidade de achar fêmeas, pois elas são análogas a recursos
limitados temporalmente e/ou espacialmente. (I8)Por exemplo, é
crucial para os machos da borboleta Heliconius charithonia acharem
pupas fêmeas prestes a maturar, pois as fêmeas só copulam uma vez
na vida (Estrada et al., 2011), representando assim um recurso
extremamente raro. (I9)Machos de H. charithonia procuram
continuamente por pupas fêmeas no ambiente por compostos voláteis
exalados pelas pupas (Estrada et al., 2010) e por plantas-hospedeiras
em que as pupas podem estar (Estrada & Gilbert, 2010). (I10)Assim
como em outros sistemas reprodutivos por competição desordenada,
os machos que melhor desenvolvem as características de procura por
fêmeas são os mais bem sucedidos reprodutivamente.
(I11)Em moscas bibionídeas, a rápido detecção de fêmeas
pelos machos é crucial para seu sucesso reprodutivo. (I12)Os machos
vivem por cerca de 2 a 3 dias e as fêmeas vivem por uma semana ou
mais e podem copular com mais de um macho (Hetrick, 1970).
(I13)Embora vivam por períodos curtos, os indivíduos são
constantemente substituídos durante a estação reprodutiva, que dura
cerca de 2 semanas (Merritt et al., 2003). (I14)Os machos emergem
pouco antes das fêmeas e permanecem sobrevoando os locais de
emersão, localizando visualmente fêmeas emergidas e competindo
desordenadamente por elas. (I15)A cópula é realizada durante o voo,
controlado pelas fêmeas e com duração média de 56 horas (Thornhill,
1976). (I16)Como o macho perece após a cópula, o investimento do
macho na localização da fêmea é alto (Hieber & Cohen, 1983). (I17)A
detecção das fêmeas por machos é realizada por uma visão de alta
qualidade, por meio de ocelos (olhos simples para detecção de
luminosidade que não formam imagem) e olhos frontais muito
desenvolvidos (Resh & Cardé, 2003). (I18)Dado que olhos maiores
comportam mais omatídeos e, por conseguinte, possuem melhor
qualidade visual, nosso objetivo é verificar como a qualidade da visão
dos machos de Plecia sp. (Diptera: Bibionidae) influencia a sua chance
de cópula. (I19)Nossa hipótese é que machos com melhor qualidade
de visão possuem maior chance de copular.

encontrados 65 fêmeas e 72 machos não copulando e 36 casais
copulando. (M6)Os machos das duas categorias de acasalamento
foram selecionados. (M7)Como a quantidade de machos na categoria
casal foi inferior à quantidade de machos na categoria isolado,
numeramos todos os indivíduos isolados e sorteamos 36 machos para
que as duas categorias tivessem o mesmo número de indivíduos.
(M8)Fotografamos todos os indivíduos machos e
utilizamos como variável operacional da qualidade visual a distância
entre as extremidades laterais dos olhos (daqui em diante largura dos
olhos, já que os olhos dos machos nessa espécie correspondem a quase
toda a largura dorsal da cabeça) (Figura 1c). (M9)Todas as medidas
foram tomadas no programa ImageJ (US National Institutes of Health,
Bethesda, MD, http://imagej.nih.gov/ij).

Figura 1. (a) Fêmeas e (b) machos de Plecia sp.. (c) Detalhe da cabeça
de um macho. A linha amarela representa a largura dos olhos.
Análise dos dados
(M10)Dividimos os valores de largura dos olhos em quatro
classes (A, B, C, D), sendo que a classe A corresponde a menores
larguras e a classe D a maiores. (M11)O intervalo de cada classe foi
definido dividindo-se a amplitude total observada de largura de olhos
pelo número de classes.
(M12)Utilizamos um teste chi-quadrado (χ²) para testar se
as distribuições de frequência de indivíduos nas classes de largura dos
olhos difere entre machos encontrados copulando e machos da amostra
total (isto é, conjunto de machos encontrados copulando e inão
copulando). (M13)Quanto maior o valor do χ², maiores são as
diferenças entre as distribuições. (M14)Utilizamos um teste de
significância por permutação para calcular a probabilidade de o valor
de χ² ocorrer ao acaso. (M15)Para tanto, permutamos 1000 vezes a
categoria de acasalamento entre os indivíduos e recalculamos o valor
de χ². (M16)Para que o χ² observado fosse considerado diferente de
um valor obtido ao acaso, a probabilidade de ocorrência de valores
iguais ou maiores do que o observado deveria ser igual ou inferior a
5% (p ≤ 0,05).
RESULTADOS
(R1)A largura média dos olhos de todos os machos foi de
1,973 ± 0,106 mm (média ± desvio padrão). (R2)Considerando as duas
categorias de acasalamento separadamente, a largura média dos olhos
variou pouco entre os dois grupos e foi de 1,909 ± 0,124 mm para os
machos que copularam e de 1,928 ± 0,085 mm para os machos que
não copularam. (R3)A distribuição dos machos que copularam nas
diferentes classes de largura de olho não diferiu da distribuição de
todos os machos amostrados (χ² = 0,761,p = 0,777).

MATERIAL E MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Realizamos o estudo no bairro do Guaraú, localizado
no município de Peruíbe, São Paulo, Brasil (24°36'90”S, 47°01'92”O).
(M2)A coleta dos indivíduos ocorreu no final de junho, por busca ativa
em vários pontos do bairro, durante a tarde e a noite de um único dia.
(M3)Com base no estado em que foram encontrados, separamos os
indivíduos coletados em duas categorias de acasalamento: não
copulando, em que o indivíduo foi coletado sozinho, e copulando, em
que um macho e uma fêmea estavam acoplados pelo abdômen.
(M4)Posteriormente, separamos os machos das fêmeas, utilizando
como critério o tamanho dos olhos (Figura 1a, b). (M5)Foram

Figura 2. Frequência de indivíduos em classes de largura dos olhos.
As barras pretas representam todos os indivíduos amostrados e as
barras brancas representam os indivíduos que copularam.
DISCUSSÃO
(D1)Não encontramos evidências de que uma melhor
qualidade da visão de machos aumente as suas chances de acasalar.
(D2)Uma possível explicação para esse padrão pode estar relacionado
ao processo de escolha de parceiros. (D3)Há evidências de que moscas
bibionídeas apresentam pareamento assortativo (Hieber & Cohen,

1983), isto é, machos de uma determinada qualidade acasalam com
fêmeas de qualidade equivalente (Burley, 1983; Crespi, 1989).
(D4)Isso significa que a qualidade da visão dos machos não interferiria
na chance de acasalamento, mas sim na qualidade da fêmea com a qual
acasalam. (D5)Nesse cenário, machos com olhos maiores se
acasalariam com fêmeas de melhor qualidade, ao passo que machos
pequenos podem ter acasalado devido à disponibilidade de fêmeas de
menor qualidade. (D6)Para artrópodes, já foi demonstrado que o
tamanho do tórax das fêmeas é uma das medidas associadas a
fecundidade e, portanto, seria uma medida indicativa de qualidade
(Honěk, 1993). (D7)Na nossa espécie de estudo o tórax das fêmeas
apresenta uma cor castanha, bem distinta do resto do corpo mais
escuro, o que poderia ser visualmente avaliado por machos.
(D8)Outra possibilidade diz respeito aos custos que a
seleção de características sexuais se isolada de outras características
funcionais pode ter para o desempenho do animal. (D9)Por exemplo,
a coloração mais chamativa dos machos de algumas espécies de aves
podem implicar em maiores taxas de predação, apesar de favorecer o
sucesso reprodutivo (Avise, 2006). (D10)Sendo assim, olhos muito
grandes em machos de moscas bibionídeas podem comprometer sua
capacidade de voo. (D11)Isso levaria um indivíduo com maiores olhos
a localizar mais rapidamente as fêmeas, mas prejudicaria sua
capacidade de chegar mais rapidamente à elas. (D12)Se esse for o
caso, é razoável pensar que outras características, principalmente as
associadas à capacidade de voo, deveriam também se desenvolver de
forma a compensar os custos de olhos grandes. (D13)Músculos
toráxicos são uma das principais características a influenciar a
capacidade de voo de insetos (Resh & Cardé, 2003), logo, a proporção
entre tamanho dos olhos e tamanho do tórax deveria definir o sucesso
reprodutivo dos machos, com proporções isométricas levando a maior
sucesso.
(D14)Assim, concluímos que a qualidade visual não
influencia a chance de cópula dos machos. (D15)No entanto, a
ausência de relação entre esses dois aspectos pode indicar pareamento
assortativo entre machos e fêmeas ou refletir uma demanda conflitante
entre qualidade visual e outras características sexualmente relevantes,
como capacidade de voo.
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O efeito da visão de machos sobre a chance de cópula em uma
espécie de mosca com período reprodutivo curto
P2 – G13
Alunos 28, 31, 34, 35 – Versão final
RESUMO: A seleção de características de machos associadas à rápida
detecção de fêmeas é um processo comum em sistemas reprodutivos
com estações reprodutivas curtas e alta competição desordenada. Em
moscas bibionídeas, a detecção das fêmeas pelos machos é visual e
investigamos se machos de melhor visão possuem maior chance de
cópula. Coletamos machos de Plecia sp. solitários e em voo de cópula
e os dividimos em classes de largura dos olhos. As distribuições nas
diferentes classes de largura dos olhos tanto de machos encontrados
copulando quanto de machos da amostra total foram comparadas por
teste qui-quadrado. As duas distribuições não diferiram, sugerindo que
machos que copularam não apresentam olhos maiores do que o
esperado ao acaso. O acasalamento de machos com diferentes
qualidades de visão pode resultar do pareamento entre machos e
fêmeas de igual qualidade reprodutiva ou de uma demanda conflitante
entre tamanho dos olhos e capacidade de voo.
PALAVRAS-CHAVE: acasalamento, Bibionidae,
assortativo, seleção sexual, qualidade de visão.

pareamento

INTRODUÇÃO
(I1)Seleção sexual é a diferença entre as médias de sucesso
reprodutivo entre indivíduos do mesmo sexo que apresentam
diferentes fenótipos, e inclui seleção intra e intersexual (Shuster,
2009). (I2)A seleção intersexual ocorre quando a seleção é dependente
de interação entre os dois sexos, a exemplo dos displays exibidos por
um sexo seguido pela aceitação ou rejeição pelo outro sexo (Hoquet &
Hoquet, 2015). (I3)Já a seleção intrassexual ocorre quando a seleção
atuante se dá entre indivíduos do mesmo sexo, sendo o
desenvolvimento morfológico de armamentos para batalha entre
machos o exemplo mais clássico (Hoquet & Hoquet, 2015).
(I4)Normalmente, a disputa entre machos por fêmeas aumenta o
sucesso reprodutivo do vencedor por meio da monopolização de
fêmeas.
(I5)A seleção sexual intrassexual também envolve sistemas
reprodutivos onde a competição entre machos é do tipo desordenada,
em que o sucesso reprodutivo dos machos é determinado pela
capacidade de encontrar fêmeas, pois elas são análogas a recursos
limitados temporalmente e/ou espacialmente. (I6)Por exemplo, é
crucial para os machos da borboleta Heliconius charithonia acharem
pupas fêmeas prestes a maturar, pois as fêmeas só copulam uma vez
na vida (Estrada et al., 2011), representando assim um recurso
extremamente escasso. (I7)Machos de H. charithonia procuram
continuamente por pupas fêmeas no ambiente sendo atraídos por
compostos voláteis exalados pelas pupas (Estrada et al., 2010) e pela
visualização de plantas-hospedeiras em que as pupas podem estar
(Estrada & Gilbert, 2010). (I8)Logo, os machos de H. Charithonia que
são mais sensíveis à voláteis e tem melhor visão são os mais bem
sucedidos reprodutivamente.
(I9)Em moscas da família Bibionidae, a rápida detecção de
fêmeas pelos machos também é crucial para seu sucesso reprodutivo.
(I10)Os machos vivem por cerca de 2 a 3 dias e as fêmeas vivem por
uma semana ou mais e podem copular com mais de um macho
(Hetrick, 1970). (I11)Como o macho perece após a cópula, o
investimento do macho na localização da fêmea é alto (Hieber &
Cohen, 1983). (I12)Ademais, bibionídeos possuem um período
reprodutivo curto e fêmeas ficam indisponíveis para acasalar por
muito tempo devido à cópula durar 56 horas (Thornhill, 1976), o que
significa que encontrar fêmeas o mais rápido possível é determinante
para o macho não morrer virgem. (I13)Os machos emergem pouco
antes das fêmeas e sobrevoam os locais de emersão para detectar
fêmeas usando sua visão. (I14)A visão dos bibionídeos depende tanto
de olhos simples para detecção de luminosidade que não formam
imagem (i.e., ocelos) quanto de olhos frontais muito desenvolvidos
com inúmeros omatídeos que formam imagem (Resh & Cardé, 2003).
(I15)Dado que olhos maiores comportam mais omatídeos e, por
conseguinte, aumenta a qualidade da visão (Michael & Chittka, 2013),
nosso objetivo é investigar como a qualidade da visão dos machos de

Plecia sp. (Diptera: Bibionidae) influencia a sua chance de cópula.
(I16)Nossa hipótese é que machos com melhor qualidade de visão
possuem maior chance de copular, pois detectariam mais rapidamente
as fêmeas.
MATERIAL E MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Realizamos o estudo no bairro do Guaraú, localizado
no município de Peruíbe, São Paulo, Brasil (24°36'90”S, 47°01'92”O).
(M2)Buscamos ativamente indivíduos em vários pontos do bairro,
durante a tarde e a noite de um único dia no final de junho.
(M3)Separamos os indivíduos coletados em duas categorias de
acasalamento: não copulando, em que o indivíduo foi coletado
sozinho, e copulando, em que um macho e uma fêmea estavam
acoplados pelo abdômen. (M4)Posteriormente, separamos os machos
das fêmeas, utilizando como critério o tamanho dos olhos (Figura 1a,
b). (M5)Foram encontrados 65 fêmeas e 72 machos não copulando e
36 casais copulando. (M6)Apenas os machos foram selecionados para
nosso estudo. (M7)Como a quantidade de machos encontrados
copulando foi inferior à quantidade de machos encontrados não
copulando, numeramos todos os indivíduos encontrados não
copulando e sorteamos 36 machos para que as duas categorias
tivessem o mesmo número de indivíduos.
(M8)Fotografamos todos os indivíduos machos e
utilizamos como variável operacional da qualidade de visão a distância
entre as extremidades laterais dos olhos (daqui em diante largura dos
olhos, já que os olhos dos machos nessa espécie correspondem a quase
toda a largura dorsal da cabeça) (Figura 1c). (M9)Todas as medidas
foram tomadas no programa ImageJ (US National Institutes of Health,
Bethesda,
MD,
http://imagej.nih.gov/ij).

Figura 1. (a) Fêmeas e (b) machos de Plecia sp.. (c) Detalhe da cabeça
de um macho. A linha amarela representa a largura dos olhos.
Análise dos dados
(M10)Dividimos os valores de largura dos olhos em quatro
classes, sendo que o intervalo de cada classe foi definido dividindo-se
a amplitude total observada de largura de olhos pelo número de
classes. (M11)Devido ao baixo número de indivíduos amostrados, um
número de classes superior a quatro levaria a uma distribuição pouco
informativa.
(M12)Utilizamos um teste qui-quadrado (χ²) para testar se
há diferenças entre as distribuições de indivíduos nas classes de
largura dos olhos de machos encontrados copulando e de machos da
amostra total (isto é, conjunto de machos encontrados copulando e não
copulando). (M13)Quanto maior o valor do χ², maiores são as
diferenças entre as distribuições. (M14)Esperamos que a distribuição
de frequência de machos encontrados copulando seja deslocada para
valores maiores da distribuição de largura dos olhos de todos os
machos. (M15)Utilizamos um teste de significância por permutação
para calcular a probabilidade de o valor de χ² ocorrer ao acaso.
(M16)Para tanto, permutamos 1000 vezes a categoria de acasalamento
entre os indivíduos e recalculamos o valor de χ². (M17)Para que o χ²
observado fosse considerado diferente de um valor obtido ao acaso, a
probabilidade de ocorrência de valores iguais ou maiores do que o
observado deveria ser igual ou inferior a 5% (p ≤ 0,05).
RESULTADOS
(R1)A largura média dos olhos de todos os machos foi de
1,973 ± 0,106 mm (média ± desvio padrão). (R2)A largura média dos
olhos variou pouco entre as duas categorias: para machos encontrados
copulando a média foi de 1,909 ± 0,124 mm e para machos não
encontrados copulando foi de 1,928 ± 0,085 mm. (R3)A distribuição
dos machos encontrados copulando nas diferentes classes de largura
de olho não diferiu da distribuição de todos os machos amostrados (χ²
= 0,761, p = 0,777, Figura 2).

Figura 2. Frequência de indivíduos em classes de largura dos olhos.
As barras pretas representam todos os machos amostrados e as barras
brancas representam os machos encontrados copulando.
DISCUSSÃO
(D1)Nesse trabalho, avaliamos se a qualidade da visão dos
machos de moscas da família Bibionidae influencia a chance de cópula
por meio da comparação da largura dos olhos de machos que foram
encontrados copulando ou não copulando. (D2)O grupo dos machos
que foram encontrados copulando não apresentou tamanho dos olhos
maiores do que da população total, demonstrando que uma melhor
qualidade da visão de machos não aumenta suas chances de acasalar.
(D3)Uma possível explicação para esse padrão pode estar
relacionada ao processo de escolha de parceiros. (D4)Há evidências
de que moscas da família Bibionidae apresentam pareamento
assortativo (Hieber & Cohen, 1983), isto é, machos de uma
determinada qualidade acasalam com fêmeas de qualidade equivalente
(Burley, 1983; Crespi, 1989). (D5)Isso significa que a qualidade da
visão dos machos pode ser relevante para avaliar a qualidade das
fêmeas. (D6)Nesse cenário, machos com olhos maiores se acasalariam
com fêmeas de melhor qualidade, ao passo que machos com olhos
pequenos podem ter acasalado devido à disponibilidade de fêmeas de
menor qualidade. (D7)Para artrópodes, já foi demonstrado que o
tamanho do tórax das fêmeas é uma das medidas associadas a
fecundidade e, portanto, uma medida indicativa de qualidade (Honěk,
1993). (D8)Assim, machos com melhor visão poderiam avaliar de
forma mais acurada o tamanho do tórax das fêmeas e escolher as
melhores.
(D9)Outra explicação para que machos com olhos maiores
possuem mesmo sucesso de cópula que machos de olhos menores, é
que características sexualmente selecionadas podem implicar custos
para o desempenho do animal em outras funções. (D10)É possível que
olhos muito grandes em relação ao tamanho do corpo comprometam a
capacidade de voo e, por conseguinte, o acesso de machos a fêmeas
em Plecia sp.. (D11)Assim, características associadas à capacidade de
voo deveriam compensar os custos de olhos grandes nessa espécie.
(D12)Dado que a capacidade de voo de insetos é determinada
principalmente pelo tamanho dos músculos torácicos (Resh & Cardé,
2003), a razão entre tamanho dos olhos e tamanho do tórax deveria
obedecer a um valor ótimo para aumentar o sucesso de cópula dos
machos.
(D13)Assim, concluímos que a qualidade de visão não
influencia na chance de cópula dos machos em Plecia sp.. (D14)No
entanto, o pareamento assortativo, no qual machos e fêmeas de
qualidade equivalente acasalam entre si, pode resultar em um cenário
em que todos os machos, independentemente da qualidade da visão,
terão o mesmo sucesso de cópula. (D15)O padrão observado pode
refletir também uma demanda conflitante entre qualidade de visão e
capacidade de voo.
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recursos, a planta se beneficia pois as formigas Azteca reagem
agressivamente frente a herbívoros que querem consumir as folhas de
Cecropia, além de removerem plantas parasitas que alcançam a
embaúba (Janzen 1969; Azevedo et al., 2011; Bshary et al., 2015).
(I14)Estudos anteriores apontaram que formigas Azteca sp.
encontram-se mais associadas a C. glaziovi do que a C. pachystachya,
além de serem mais mais agressivas em C. glaziovi (Mello, 2012;
Fadil, 2013).
(I15)O objetivo do nosso trabalho foi analisar como a
diferença na qualidade de recursos entre Cecropia glaziovi e
Cecropia pachystaquyae regula a proteção que essas plantas recebem
das formigas. (I16)Dado que indivíduos de C. glaziovi são encontradas
mais frequentemente associadas com formigas Azteca sp., e que nessa
planta as formigas exibem maior agressividade. (I17)Nossa hipóteses
são que indivíduos de C. glaziovi oferecem (1) recursos alimentares e
(2) sítios de nidificação de melhor qualidade quando comparados com
C. pachystaquya.

_______________________________________________________

MATERIAL E MÉTODOS
Coleta de Dados
(M1)As embaúbas passam a ter triquílias ativas e que
produzem corpúsculos müllerianos quando as plantas alcançam
aproximadamente 1,5 m de altura. (M2)Em cada indivíduo, apenas as
folhas mais apicais tem as triquílias ativas. (M3)A colonização de um
indivíduo de Cecropia sp. se dá depois que ela é visitada e reconhecida
pela formiga rainha. (M4)Para isso, a formiga rainha precisa furar o
meristema apical, assim como a expansão da colônia exigem que os
internodos dos colmos também sejam perfurados (Beattie, 1985).
(M5)Para encontrar indivíduos de C. glaziovi e C.
pachystaquya, realizamos uma busca ativa no bairro do Guaraú,
munícipio de Peruíbe, São Paulo. Padronizamos que as plantas
utilizadas deveriam ser maiores que 1,5 m e apresentar as triquílias
ativas (Rico-Gay, 2006). (M6)Nossa previsão para a primeira hipótese
é que a espécie Cecropia glaziovi deve possuir um maior de número
de corpúsculos müllerianos. (M7)Para obter os corpúsculos fizemos
pressão ao redor da triquília e contamos o número de corpúsculos
exteriorizados. (M8)Realizamos esse procedimento na triquília das
três folhas mais apicais de cada indivíduo, e usamos o maior valor
dentre as três medições. (M9)A previsão para nossa segunda hipótese
é que Cecropia glaziovi deve possuir a parede do meristema apical
menos espessa, pois meristemas menos espessos oferecem um menor
custo no estabelecimento da colônia. (M10)Removemos uma porção
do meristema apical de cada indivíduo e medimos a espessura
utilizando um paquímetro com precisão de 0,01 mm.
Análise Estatística
(M11)As nossas estatísticas de interesse foram as médias
entre os grupos (C. pachystachya e C. glaziovi). (M12)Para testar
nossas previsões, realizamos dois testes de significância, com 10000
permutações cada um, a fim de constatar a probabilidade do resultado
obtido ser devido ao acaso. (M13)O primeiro teste aleatorizou os
valores do número máximo de corpúsculos müllerianos, com
repetição. (M14)Já o segundo teste aleatorizou os valores de
espessura, também com repetição.

Proteção não é de graça: variação na qualidade da recompensa
entre espécies de Cecropia mediando proteção por formigas
Azteca
P2 – G14
Alunos 21, 27 36, 39 – Versão inicial
RESUMO: O mutualismo é uma interação resultante da exploração
mútua entre organismos, exemplificada nas plantas do gênero
Cecropia e formigas do gênero Azteca. O objetivo do trabalho foi
analisar como a diferença na qualidade de recursos entre duas espécies
de Cecropia regula a proteção que recebem das formigas. Coletamos
indivíduos de Cecropia glaziovi e Cecropia pachystachya, a fim de
quantificar o número de corpúsculos millerianos (recurso alimentar) e
medir a espessura da parede do mesristema apical (qualidade do sítio
de nidificação). Nossos dados mostraram que C. galziovi oferecem
mais recursos alimentares, mas não há diferença na facilidade de
acesso ao sítio de nidificação. Mostrando que a interação mutualista
das C. glaziovi é maior quando comparada com sua congênere, devido
a utilização do mutualismo como principal estratégia contra o
parasitismo de lianas. Concluímos que o mutualismo entre Cecropia e
Azteca é modulado pela oferta da planta para as formigas.
PALAVRAS CHAVE: Interações ecológicas, mutualismo, qualidade
de recurso, serviço
INTRODUÇÃO
(I1)Mutualismo é uma interação interespecífica que pode
gerar benefícios líquidos para ambos os envolvidos. (I2)Apesar de
historicamente ter sido vista como uma relação de altruísmo entre as
partes, essa interação na verdade se baseia em uma exploração mútua,
que pode ou não ser benéfica para ambos (Bshary et al., 2015).
(I3)Parceiros mutualistas trocam um produto ou serviço que para cada
um dos parceiros tem baixo custo, por outro produto ou serviço de alto
custo, gerado por seu parceiro. (I4)Entretanto, o custo de um produto
pode variar de acordo com a disponibilidade de recursos ao longo do
tempo e do espaço, tornando portanto o mutualismo uma interação
condicional. (I5)Em situações em que o custo dos produtos se altera, a
troca pode deixar de compensar e a relação entre os organismos se
tornar assimétrica, alternando assim entre o mutualismo e o
antagonismo (Rico-Gray et al., 2006; Bshary et al., 2015).
(I6)Interações mutualistas são bastante comuns entre
insetos e plantas, sendo o caso de plantas mirmecófilas e formigas
especialmente bem estudado. (I7)Nesse sistema, as formigas podem
obter alimento, abrigo e sítios de nidificação na planta, que por sua vez
pode se beneficiar da proteção, dispersão de sementes e polinização
providos pela formiga. (I8)De outra forma, podemos dizer que a planta
oferece uma recompensa e, em contrapartida, recebe um serviço da
formiga.
(I9)A interação mutualista no sistema Formiga-Planta
(Mirmecofilia) suscita diferentes ações oportunísticas para obter
alimento e refugio. (I10)Estudamos o mutualismo entre as embaúbas
Cecropia pachystachya e Cecropia glaziovi e as formigas do gênero
Azteca. (I11)As embaúbas apresentam triquílias entre cada pecíolo e
o caule que produzem Corpúsculos Müllerianos, ricos em nutrientes
como lípidos, proteínas e carboidratos como glicogênio, e que servem
como principal fonte de alimento para as formigas Azteca (Beattie,
1985). (I12)Além disso, as espécies de umbaúba tem características
morfológicas pontuais que as formigas aproveitam, como os longos
internós que funcionam como ninho. (I13)Em troca, ao receber estes

RESULTADOS
(R1)Foram amostrados 11 indivíduos de cada espécie de
Cecropia. (R2)Os dados obtidos para testar nossa primeira hipótese
mostram que o número médio de corpúsculos müllerianos para C.
pachystachya foi de 19,5 (min=1, max=56), enquanto o número médio
para C. glaziovi foi 37,3 (min=4, max=78), quase o dobro (Figura 1).
(R3)O resultado do teste de significância utilizado para testar se C.
glaziovi continha, em média, maior número de corpúsculos
müllerianos que C. pachystachya foi significativo (p = 0,025).

Figura 1. Número máximo de corpúsculos müllerianos por indivíduo
para C. pachystachya e C. glaziovi. São apresentados a mediana, os
quartis intermediários, o desvio-padrão e os valores extremos para
cada tratamento.

(R4)A espessura do meristema apical de C. glaziovi,
quando comparada com a espessura de C. pachystaquya, aparenta não
proporcionar uma diferença na qualidade do sítio de nidificação para
as formigas. (R5)Os valores obtidos para a espessura foram muito
semelhantes entre as duas espécies (Figura 2), sendo a média para C.
glaziovi de 3,45 mm (max=4,60 e min=2,35), enquanto que para C.
pachystachya a média foi 3,42 mm (max=5,05 e min=2,11). (R6)O
teste de significância mostrou que nosso resultado não foi
significativos (p = 0,55), e por isso nossa segunda hipótese foi
refutada.

Figura 2. Espessura do meristema apical para C. pachystachya e C.
glaziovi. São apresentados a mediana, os quartis intermediários, o
desvio-padrão e os valores extremos para cada tratamento.
DISCUSSÃO
(D1)Corroboramos a nossa primeira hipótese de que os
indivíduos de C. glaziovi oferecem um recurso alimentar de melhor
qualidade para os seus parceiros mutualistas, quando comparados com
C. pachystachya. (D2)Não obtivemos evidências para a nossa segunda
hipótese de que há uma diferença da qualidade dos sítios de nidificação
entre as duas espécies de Cecropia sp. (D3)Nossos dados mostram que
o oferecimento do recurso alimentar e agressividade de defesa estão
aumentando juntos. (D4)Este mesmo padrão não foi observado para a
relação facilidade de nidificação por parte da planta, e agressividade
de defesa por parte da formiga. (D5)O que sugere que a facilidade de
nidificação não é um fator que limita a força da interação entre Azteca
sp. e Cecropia sp.
(D6)A estratégia que indivíduos de C. glaziovi utilizam
para se proteger contra herbivoria e parasitismo de lianas é investir em
defesa através da associação com formigas mais agressivas (Mello,
2012; Fadil, 2013). (D7)Janzen (1969) propôs que as plantas podem
adicionar substâncias nos corpúsculos que induzem maior
agressividade das formigas (agentes alelopáticos). (D8)O que nos
permite supor que a interação mutualista de C. glaziovi e Azteca sp. é
mais forte do que C. pachystachya e Azteca sp. (D9)E que essa relação
mutualista está sendo modulada pela pressão de herbivoria e
infestação de lianas
(D10)Nosso trabalho serve como um exemplo da hipótese
de que a qualidade da recompensa oferecido por um indivíduo irá
influenciar o serviço que esse indivíduo receberá do seu parceiro
mutualista (Bronstein, 1994). (D11)Um ponto que achamos relevante
é que pressões ecológicas, bióticas e abióticas, irão modular o quão
vantajoso é investir em recompensa (Bronstein, 1998). (D12)Sabemos
que a capacidade da planta de produzir recompensas pode depender
tanto de suas características metabólicas individuais quanto de
características do meio em que ela está (Rico-Gray & Oliveira, 2006).
(D13)Nós argumentamos que, no nosso sistema, a pressão de
herbivoria e de parasitismo deve influenciar o quanto as embaúbas irão
investir seus recursos em troca de proteção. (D14)Portanto,
defendemos que atributos ecológicos irão regular o quão dependente
dois parceiros mutualistas são. (D15)O nível de dependência entre
parceiros afeta o nível de obrigatoriedade do mimercofitismo e pode
influenciar a estabilidade dessa relação mutualista ao longo do tempo
(Bronstein, 1994; Bronstein, 1998).
(D16)Concluímos que a qualidade do recurso oferecido, de
fato, regula o serviço prestado, e que determinados recursos podem ser
mais importantes que outros. (D17)Nosso trabalho vai de encontro
com a idéia de que o mutualismo é uma interação condicional.
(D18)Nesse sistema de estudo conseguimos relacionar que a espécie
de Cecropia mais vulnerável ao parasitismo (Mello, 2012) é
justamente aquela que produz menor recompensa para as formigas.
(D19)Nós sugerimos que estudos futuros investiguem se C. glaziovi
está sob maior risco de predação, pois é a planta que oferece maior
recompensa e está mais fortemente associada à formigas.
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Proteção não é de graça: variação na quantidade de alimento
oferecido para as formigas mediando a proteção recebida em
espécies de Cecropia (Urticaceae)
P2 – G14
Alunos 21, 27, 36, 39 – Versão intermediária
RESUMO: Os custos e benefícios associados ao mutualismo variam
de acordo com a disponibilidade de recursos, fazendo com que essa
interação seja considerada condicional. O objetivo desse trabalho foi
analisar como a diferença de proteção provida por formigas Azteca
está relacionada com a qualidade dos recursos oferecidos por Cecropia
glaziovi e Cecropia pachystachya. Realizamos uma busca ativa para
quantificar, em cada indivíduo de Cecropia, a quantidade de recurso
alimentar e a facilidade no estabelecimento da colônia. Para isso,
medimos o número de corpúsculos müllerianos presentes e a espessura
da parede do meristema apical, respectivamente. Nossos dados
mostraram que C. glaziovi possui mais corpúsculos que C.
pachystachya, mas não há diferença na espessura do meristema entre
as duas espécies. Concluímos que o custo para estabelecimento da
colônia deve ser igual nas duas espécies de Cecropia, e que o fator
determinante para que as formigas permaneçam na planta é o recurso
alimentar oferecido.
PALAVRAS CHAVE: Azteca, corpúsculos müllerianos, Interações
ecológicas, mutualismo, qualidade de recurso
INTRODUÇÃO
(I1)O mutualismo é uma interação interespecífica que,
historicamente, foi vista como uma relação de altruísmo entre as
partes. (I2)Atualmente há evidências que o mutualismo é uma
exploração mútua entre os parceiros e que gera um benefício para
ambos, apesar de haver custos associados (Bronstein, 1994; Bsharyet
al., 2015). (I3)Quando um dos parceiros mutualistas troca um recurso,
como por exemplo alimento, por um comportamento de defesa do
parceiro, essa forma de mutualismo é chamada de recompensa –
serviço. (I4)Normalmente, um benefício pouco custoso para um
organismo é trocada por um outro que lhe é caro. (I5)Porém, é
importante salientar que, o custo de produzir um benefício pode variar
de acordo com a disponibilidade de recursos, tanto ao longo do tempo
quanto do espaço. (I6)Sendo assim a regulação da interação
mutualista, por fatores extrínsecos aos parceiros, faz com que o
mutualismo seja considerado condicional (Bronstein, 1994; Rico-Gray
et al., 2006). (I7)O ganho com a interação pode ser menor para um dos
parceiros, e o menor saldo da interação deixa a relação entre os
organismos assimétrica e menos estável (Rico-Gray et al., 2006;
Bshary et al., 2015).
(I8)Na interação mutualista do sistema Formiga-Planta,
chamada de mirmecofilia, as formigas obtêm recompensas, que podem
se tratar de oferta de alimento, abrigo e sítios de nidificação na planta.
(I9)A planta, por sua vez, pode se beneficiar de serviços de proteção,
dispersão de sementes e polinização providos pela formiga (Bronstein,

1998). (I10)Um exemplo é o de formigas que se alimentam do arilo de
sementes, e ao fazer isso ajudam a dispersar as sementes. (I11)Outro
exemplo é o de formigas que estabelecem suas colônias dentro da
planta, e ao defender sua colônia acaba defendendo também a planta
hospedeira.
(I12)Plantas do gênero Cecropia (Urticaceae) estão
frequentemente associadas a formigas do gênero Azteca. (I13)Os
indivíduos de Cecropia produzem corpúsculos müllerianos, que são
ricos em glicogênio, lipídios e proteínas, que servem como fonte de
alimento para as formigas Azteca (Beattie, 1985). (I14)Além disso, as
espécies de Cecropia apresentam espaço no interior dos colmos dentro
do caule que são utilizados pelas formigas para o estabelecimento da
colônia. (I15)A colonização de um indivíduo de Cecropia sp. se dá
depois que ela é visitada e reconhecida pela formiga rainha. (I16)Para
isso, a formiga rainha precisa furar o meristema apical, e continuar
furando os novos colmos para colonizá-los (Beattie, 1985). (I17)Em
contrapartida, as formigas Azteca reagem defendendo o seu ninho (a
planta) frente a herbívoros que consomem as folhas de Cecropia, além
de removerem plantas parasitas que alcançam a Cecropia (Janzen
1969; Azevedo et al., 2011; Bshary et al., 2015).
(I18)Na restinga de Peruíbe, existem duas espécies de
Cecropia associadas a formigas Azteca. (I19)Estudos anteriores no
local apontaram que formigas Azteca encontram-se mais
frequentemente associadas a Cecropia glaziovi do que a Cecropia
pachystachya, além de serem melhores defensoras em comparação
com a C. glaziovi (Mello, 2012; Fadil, 2013). (I20)Mello (2012)
observou que infestações de lianas são mais comuns em C.
pachystachya, e relacionou esse resultado com o fato das formigas
presentes em C. glazioi removerem as lianas.
(I21)O objetivo do nosso trabalho foi analisar como a
diferença de proteção provida por formigas pode estar relacionada
com a qualidade dos recursos produzidos por C. glaziovi e C.
pachystachya. (I22)Dado que indivíduos de C. glaziovi são
encontradas mais frequentemente associadas com formigas Azteca e
que, nessa planta, as formigas exibem comportamentos mais
defensivos, nossas hipóteses são que indivíduos de C. glaziovi
oferecem (1) recursos alimentares em maior quantidade e (2) menor
custo de estabelecimento da colônia, quando comparados com C.
pachystachya.
MATERIAL E MÉTODOS
Coleta de Dados
(M1)Para encontrar indivíduos de C. glaziovi e C.
pachystachya, realizamos uma busca ativa no bairro do Guaraú,
município de Peruíbe, São Paulo. (M2)As duas espécies do gênero
Cecropia podem ser diferenciadas pela coloração das brácteas, sendo
que C. glaziovi possui coloração avermelhada, enquanto que C.
pachystachya tem brácteas brancas. (M3)Padronizamos que as plantas
utilizadas deveriam ser maiores que 1,5 m e apresentar as triquílias
ativas (Rico-Gay, 2006). (M4)Foram amostrados 11 indivíduos de
cada espécie. (M5)Nossa previsão para a primeira hipótese é que a
espécie C. glaziovi deve possuir um maior de número de corpúsculos
müllerianos. (M6)Para medir a produção desses corpúsculos,
contabilizamos apenas aqueles que ainda se encontravam dentro das
triquílias. (M7)Isso se justifica, pois o número de corpúsculos na
superfície poderia sofrer influência do consumo pelas formigas.
(M8)Para obter os corpúsculos, pressionamos ao redor da triquília e
contamos o número de corpúsculos exteriorizados. (M9)Realizamos
esse procedimento na triquília das três folhas mais apicais de cada
indivíduo, uma vez que essas folhas são as que possuem as triquílias
mais ativas, e usamos o maior valor dentre as três medições. (M10)A
previsão para nossa segunda hipótese é que C. glaziovi deve possuir a
parede do meristema apical menos espessa do que C. pachystachya,
pois meristemas menos espessos devem oferecer um menor custo no
estabelecimento da colônia. (M11)Removemos uma porção da parede
do meristema apical de cada indivíduo (aproximadamente 1 cm²) e
medimos sua espessura utilizando um paquímetro com precisão de
0,01 mm.
Análise Estatística
(M12)Para testar nossas previsões, realizamos dois testes
de significância. (M13)No primeiro, testamos a diferença das médias
do número de corpúsculos müllerianos entre C. pachystachya e C.
glaziovi, aleatorizando os valores do número de corpúsculos, com
5000 permutações. (M14)Já no segundo, testamos a diferença das
médias de espessura entre as duas espécies, aleatorizando os valores
de espessura, também com 5000 permutações. (M15)Em ambos os
testes, o valor de p retornado corresponde à chance do acaso gerar
resultados iguais ou mais extremos que os obtidos.

RESULTADOS
(R1)O número médio de corpúsculos müllerianos
encontrado em C. glaziovi foi quase o dobro do que o número médio
encontrado em C. pachystachya (p = 0,022; Figura 1). (R2)Foram
encontrados, em média, 37,4 corpúsculos em C. glaziovi (mínimo = 4
e máximo = 78) e 16,9 corpúsculos em C. pachystachya (mínimo = 1
e máximo = 56).

Figura 1. Número máximo de corpúsculos müllerianos por indivíduo
para Cecropia pachystachya e Cecropia glaziovi. As caixas
representam os quartis intermediários, a linha central a mediana, as
linhas verticais a amplitude, e os círculos os valores extremos.
(R3)A espessura média do meristema apical de C. glaziovi
não foi diferente da espessura média de C. pachystachya (p = 0,55;
Figura 2). (R4)Os valores médios de espessura obtidos foram muito
semelhantes entre as duas espécies, sendo a média para C. glaziovi de
3,43± 0,86 mm, enquanto que para C. pachystachya a média foi 3,45±
0,96 mm.

Figura 2. Espessura do meristema apical para Cecropia pachystachya
e Cecropia glaziovi. As caixas representam os quartis intermediários,
a linha central a mediana e as linhas verticais a amplitude.
DISCUSSÃO
(D1)Encontramos que C. glaziovi oferece uma maior
quantidade de recursos alimentares para seus parceiros mutualistas,
quando comparados com C. pachystachya. (D2)Este resultado é
suportado por um estudo prévio, no qual encontraram uma resposta
mais rápida e com maior número de formigas Azteca associadas a
defesa de C. glaziovi que em C. pachystachya (Fadil, 2013).
(D3)Encontramos também que não há diferença no acesso ao sítio de
nidificação entre as duas espécies de Cecropia, ou seja, esse fator não
parece ser limitante para a interação mutualista entre Azteca e
Cecropia. (D4)Acreditamos que nessa interação o recurso alimentar é
mais importante que o acesso ao sítio de nidificação. (D5)Outros
estudos sugerem que espaço dentro do caule poderia influenciar a
qualidade da planta, já que um espaço maior poderia abrigar maior
número de formigas (Delabie et al., 2003; Rico-Rey et al., 2006).
(D6)Formigas forrageiam próximo à colônia, e dependem
da disponibilidade de alimento no local. (D7)Para as formigas, o fato
de a disponibilidade de alimento ser constante ao longo do tempo e
estar perto de onde nidificam é altamente vantajoso. (D8)Isso
significa que, se a Cecropia produz o alimento necessário para a
permanência das formigas, estas se mantém na planta. (D9)Se uma
planta não produz alimento suficiente, as formigas deixam o ninho e
vão colonizar uma nova planta (Rico-Rey et al., 2006; Bshary et al.,
2016). (D10)Observamos em campo que algumas plantas com pouco
recursos alimentares haviam sido visitadas por formigas rainhas, pois
possuíam orifícios de acesso à região interna do caule, mas não foram
efetivamente colonizadas.
(D11)Por serem congêneres e simpátricas, ambas as
espécies de Cecropia deveriam estar sob pressões de herbivoria e
parasitismo por lianas muito parecidas (Webb et al., 2002). (D12)É
provável que cada uma das espécies adote diferentes estratégias para
se proteger dessas pressões. (D13)C. pachystachya deposita cera em
suas folhas, o que a protege do ataque dos herbívoros, enquanto que
C. glaziovi contém antocianina em suas folhas, o que dificulta o

consumo por herbívoros, mas não impede um primeiro ataque (L.
Leal, com. pess.). (D14)Essa menor defesa física de C. glaziovi
poderia lhe conferir um menor fitness, mas essa defasagem é
compensada com a mais forte associação com formigas Azteca,
quando comparado com C. pachystachya (Mello, 2012; Fadil, 2013).
(D15)Concluímos que o acesso ao sítio de nidificação em
Cecropia não interfere na proteção por formigas Azteca. (D16)Por
outro lado, a quantidade dos recursos alimentares oferecidos por
Cecropia, de fato, modula o serviço de proteção prestado pelas
formigas. (D17)A condicionalidade do mutualismo na interação
Cecropia–Azteca pode ser mediada pelas diferentes estratégias de
defesa contra herbívoros e parasitas.
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Proteção não é de graça: variação na quantidade de alimento
oferecido para as formigas modula a proteção recebida em
espécies de Cecropia (Urticaceae)
P2 – G14
Alunos 21, 27, 36, 39 – Versão final
RESUMO: Custos e benefícios associados ao mutualismo variam de
acordo com a disponibilidade de recursos. C. glaziovi e C.
pachystachya podem se associar a formigas Azteca, mas essa
associação é mais comum em C. glaziovi. Analisamos como a
diferença de proteção provida por Azteca está relacionada com a
qualidade dos recursos oferecidos por C. glaziovi e C. pachystachya.
Quantificamos, em cada indivíduo de Cecropia encontrado, a
quantidade de recurso alimentar oferecida para formigas e a facilidade
no estabelecimento da colônia. Para isso, medimos o número de
corpúsculos müllerianos presentes e a espessura da parede do
meristema apical, respectivamente. Observamos que C. glaziovi
possui mais corpúsculos que C. pachystachya, mas não há diferença
na espessura do meristema entre as duas espécies. Concluímos que o
custo para estabelecimento da colônia deve ser igual nas duas espécies
de Cecropia, e que o fator determinante para que as formigas
permaneçam na planta é o recurso alimentar oferecido.
PALAVRAS CHAVE: Azteca, corpúsculos müllerianos, interações
ecológicas, mutualismo, qualidade de recurso
INTRODUÇÃO
(I1)O mutualismo é uma interação interespecífica que,
historicamente, foi vista como uma relação de altruísmo entre as
partes. (I2)Atualmente há evidências que o mutualismo é uma

exploração mútua entre os parceiros que gera um benefício para
ambos, apesar de haver custos associados (Bronstein, 1994; Bshary et
al., 2015). (I3)Normalmente, um produto ou serviço pouco custoso
para um organismo é trocado por um outro que lhe é caro. (I4)Porém,
o custo de produzir um produto ou serviço pode variar de acordo com
a disponibilidade de recursos, tanto ao longo do tempo quanto do
espaço. (I5)Sendo assim, a relação pode se tornar assimétrica até
deixar de ser benéfica para um dos parceiros (Bronstein, 1994; RicoGray et al., 2006).
(I6)Na interação mutualista do sistema formiga-planta, as
formigas obtêm recompensas, que podem se tratar de oferta de
alimento, abrigo e sítios de nidificação na planta. (I7)A planta, por sua
vez, pode se beneficiar de serviços de proteção, dispersão de sementes
e polinização providos pela formiga (Bronstein, 1998). (I8)Um
exemplo é o de formigas que se alimentam do arilo de sementes, e ao
fazer isso ajudam a dispersar as sementes (Bohning-Guese, 1999).
(I9)Outro exemplo é o de formigas que estabelecem suas colônias
dentro da planta, e ao defender sua colônia acaba defendendo também
a planta hospedeira (Rico-Gray et al., 2006).
(I10)Plantas do gênero Cecropia (Urticaceae) estão
frequentemente associadas a formigas do gênero Azteca. (I11)Os
indivíduos de Cecropia produzem corpúsculos müllerianos, que são
ricos em glicogênio, lipídios e proteínas, que servem como fonte de
alimento para as formigas Azteca (Beattie, 1985). (I12)Além disso, a
maioria das espécies de Cecropia apresentam espaço no interior dos
colmos do caule, que são utilizados pelas formigas para o
estabelecimento da colônia. (I13)A colonização de um indivíduo de
Cecropia. se dá depois que ela é visitada e reconhecida pela formiga
rainha. (I14)Para isso, a formiga rainha precisa furar o meristema
apical, assim como a expansão da colônia exige que as divisões entre
os colmos também sejam perfuradas (Beattie, 1985). (I15)Em
contrapartida, as formigas Azteca reagem defendendo o seu ninho (a
planta) frente a herbívoros que consomem as folhas de Cecropia, além
de removerem plantas parasitas que alcançam a Cecropia (Janzen
1969; Azevedo et al., 2011; Bshary et al., 2015).
(I16)Na Mata Atlântica paulista, existem duas espécies de
Cecropia associadas a formigas Azteca. (I17)Estudos anteriores
apontaram que formigas Azteca encontram-se mais frequentemente
associadas a Cecropia glaziovi do que a Cecropia pachystachya, além
de exibirem maior comportamento de defesa em C. glaziovi (Mello,
2012; Fadil, 2013). (I18)Mello (2012) observou que infestações de
lianas são mais comuns em C. pachystachya, e relacionou esse
resultado com o fato das formigas presentes em C. glazioi removerem
lianas. (I19)Mesmo quando ambas as espécies estavam ocupadas por
formigas, a infestação por lianas foi maior em C. pachystachya do que
em C. glaziovi.
(I20)O objetivo do nosso trabalho foi analisar como a
diferença de proteção provida por formigas pode estar relacionada
com a qualidade das recompensas produzidas por C. glaziovi e C.
pachystachya. (I21)Dado que indivíduos de C. glaziovi são
encontrados mais frequentemente associadas com formigas Azteca e
que, nessa planta, as formigas exibem comportamentos mais
defensivos, nossas hipóteses são que indivíduos de C. glaziovi
oferecem (1) recursos alimentares em maior quantidade e (2) menor
custo de estabelecimento da colônia, quando comparados com C.
pachystachya.
MATERIAL E MÉTODOS
Coleta de Dados
(M1)Para encontrar indivíduos de C. glaziovi e C.
pachystachya, realizamos uma busca ativa no bairro do Guaraú,
município de Peruíbe, São Paulo. (M2)As duas espécies do gênero
Cecropia podem ser diferenciadas pela coloração das brácteas, sendo
que C. glaziovi possui coloração avermelhada, enquanto que C.
pachystachya tem brácteas brancas. (M3)Padronizamos que as plantas
utilizadas deveriam ser maiores que 1,5 m e apresentar as triquílias
ativas. (M4)Amostramos 11 indivíduos de cada espécie. (M5)Nossa
previsão para a primeira hipótese é que C. glaziovi deve possuir um
maior de número de corpúsculos müllerianos em comparação a C.
pachystachya. (M6)A previsão para nossa segunda hipótese é que C.
glaziovi deve possuir a parede do meristema apical menos espessa do
que C. pachystachya. (M7)Meristemas menos espessos devem
oferecer menor custo para o estabelecimento da colônia.
(M8)Como o número de corpúsculos müllerianos na
superfície das triquílias poderia sofrer influência do consumo pelas
formigas, medimos a produção desses corpúsculos, contabilizando
apenas aqueles que ainda se encontravam dentro das triquílias.
(M9)Para obter os corpúsculos, pressionamos ao redor da triquília e
contamos o número de corpúsculos exteriorizados. (M10)Realizamos
esse procedimento na triquília das três folhas mais apicais de cada

indivíduo, uma vez que essas folhas são as que possuem as triquílias
mais ativas. (M11)Usamos o maior valor dentre as três medições, pois
acreditamos que seria um valor mais representativo do potencial de
produção de corpúsculos do indivíduo. (M12)Para obter os valores de
espessura do meristema apical de cada indivíduo, removemos uma
porção da parede do meristema (aproximadamente 1 cm²) e medimos
sua espessura utilizando um paquímetro com precisão de 0,01 mm.
Análise Estatística
(M13)Para testar nossas previsões, realizamos dois testes
de significância. (M14)No primeiro, testamos a diferença das médias
do número de corpúsculos müllerianos entre C. pachystachya e C.
glaziovi, aleatorizando os valores do número de corpúsculos entre as
espécies, com 5000 permutações. (M15)Já no segundo, testamos a
diferença das médias de espessura entre as duas espécies,
aleatorizando os valores de espessura, também com 5000
permutações. (M16)Em ambos os testes, o valor de p corresponde à
chance de resultados iguais ou mais extremos que os obtidos serem
gerados ao acaso.
RESULTADOS
(R1)O número médio de corpúsculos müllerianos
encontrado em C. glaziovi foi quase o dobro do que o número médio
encontrado em C. pachystachya (p = 0,022; Figura 1). (R2)A
espessura média do meristema apical de C. glaziovi não foi diferente
da espessura média de C. pachystachya (p = 0,55; Figura 2).

Figura 1. Número máximo de corpúsculos müllerianos por indivíduo
para Cecropia pachystachya e Cecropia glaziovi. Os pontos
representam as médias e as linhas representam a amplitude para cada
espécie.

Figura 2. Espessura do meristema apical para Cecropia pachystachya
e Cecropia glaziovi. Os pontos representam as médias e as linhas
representam o desvio-padrão para cada espécie.
DISCUSSÃO
(D1)Encontramos que C. glaziovi oferece uma maior
quantidade de recompensa para seus parceiros mutualistas, quando
comparado com C. pachystachya. (D2)Nossos dados mostram que o
oferecimento do recurso alimentar e agressividade de defesa estão
aumentando juntos (Fadil, 2013). (D3)Encontramos que não há
diferença na facilidade de acesso ao sítio de nidificação entre as duas
espécies de Cecropia, ou seja, esse fator de forma geral não parece
limitar a interação mutualista entre Azteca e Cecropia.
(D4)Observamos que nessa interação o recurso alimentar é mais
importante que o acesso ao sítio de nidificação. (D5)Outros estudos
sugerem que espaço dentro do colmo pode influenciar a qualidade do
ninho, podendo abrigar um maior número de formigas (Delabie et
al.,2003; Rico-Gray et al., 2006).
(D6)Formigas forrageiam próximo à colônia e dependem
da disponibilidade de recursos no local para sobreviver. (D7)Para as
formigas, o fato de a disponibilidade de alimento ser constante ao
longo do tempo e estar perto de onde nidificam é altamente vantajoso
(Delabie et al.,2003). (D8)Ou seja, uma Cecropia que produz mais

alimento irá atrair mais formigas. (D9)Se uma planta não produz
alimento suficiente, as formigas deixam o ninho e vão colonizar uma
nova planta (Rico- Gray et al., 2006; Bshary et al.,2016).
(D10)Observamos abandono dos ninhos nas Cecropia pelas formigas
em campo, sendo necessário estudos futuros para avaliar se este
abandono está ocorrendo pela pouca oferta de alimento por parte da
planta.
(D11)Por serem congêneres e simpátricas, ambas as
espécies de Cecropia deveriam estar sob pressões de herbivoria e
parasitismo por lianas muito parecidas (Webb et al., 2002). (D12)É
provável que cada uma das espécies adote diferentes estratégias para
se proteger dessas pressões. (D13)C. pachystachya deposita cera em
suas folhas, o que a protege do ataque dos herbívoros, enquanto que
C. glaziovi contém antocianina em suas folhas, o que dificulta o
consumo por herbívoros, mas não impede um primeiro ataque que
danifique a folha (L. Leal, com. pess.). (D14)Essa defasagem de
proteção contra herbívoros por parte da C. glaziovi possivelmente a
levou a necessidade de mais uma estratégia. (D15)Como a evolução
da interação de mutualismo entre plantas e formigas pode ser mediada
por outras interações ecológicas (Beattie et al., 1985), e dada as
diferentes estratégias contra a herbivoria em cada espécie, é razoável
supor que a herbivoria modula a interação entre as formigas e as
plantas.
(D16)Concluímos que a facilidade de acesso aos sítios de
nidificação não é um fator que interfere para um comportamento de
defesa diferencial das formigas nas espécies de Cecropia. (D17)Por
outro lado, a quantidade de recompensa em forma de alimento
oferecida por Cecropia, modula o serviço de proteção prestado pelas
formigas. (D18)A relação planta-formiga está estreitamente
relacionada com a vulnerabilidade da planta com os herbívoros.
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Efeito da fragmentação do espaço na estabilidade do sistema
recurso-consumidor
P2 – G15
Alunos 22, 23, 26, 33 – Versão inicial
RESUMO: As interações consumidor-recurso podem ser estudadas
através de modelos. No entanto, historicamente, esses modelos
consideram como homogênea a distribuição dos recursos no espaço.
Com a heterogeneidade espacial, os indivíduos podem diferir na taxa
de encontro com o recurso, dependendo de onde ambos estão
localizados. Girinos da espécie Rhinella rubescens constituem um
interessante sistema de estudo de interação consumidor-recurso, já que
vivem em habitats de poças temporárias, que são mais ou menos
fragmentados, e são de fácil manipulação em laboratório. Nós fizemos
um experimento para entender como a fragmentação pode influenciar
na estabilidade do sistema. Para isso, introduzimos girinos de R.
rubescens em ambientes artificiais com distintos níveis de
compartimentalização e avaliamos a persistência do recurso
introduzido. Nossos resultados não indicaram aumento na estabilidade
com o aumento da fragmentação. Contudo, demonstram a importância
da incorporação de comportamentos específicos e da fragmentação na
dinâmica consumidor-recurso.

(M2)Com esse objetivo, utilizamos ambientes artificiais com distintos
níveis de compartimentalização onde colocamos girinos do sapo
cururuzinho (Rhinella rubescens, Bufonidae), uma espécie endêmica
do Brasil.
Desenho experimental
(M3)Considerando a fragmentação, utilizamos três
ambientes com distintos níveis de compartimentalização. (M4)Para
isso, utilizamos seis recipientes (dois para cada tratamento) de 45x36
cm cada um. (M5)Para representar a fragmentação do espaço,
utilizamos placas de plástico para dividir o ambiente em quadrantes.
(M6)As placas continham orifícios suficientemente grandes para a
passagem dos girinos, de modo que não havia isolamento entre
quadrantes e os girinos podiam se deslocar entre quadrantes
adjacentes.
(M7)Os tratamentos foram feitos da seguinte forma (Figura
1): o primeiro representava um ambiente sem fragmentação (sem
placa-barreira). (M8)O segundo tratamento representava um ambiente
com fragmentação baixa, para isso colocamos uma placa-barreira no
meio do recipiente. (M9)O terceiro tratamento representava o
ambiente com fragmentação alta, para isso o separamos em oito
compartimentos iguais.

PALAVRAS-CHAVE: barreira espacial, conectividade, ecologia
experimental, ecologia de populações, microcosmos experimentais.
INTRODUÇÃO
(I1)As interações consumidor-recurso englobam tipos mais
especializados de interações biológicas (e.g., hospedeiro-parasita,
presa-predador) e são, em geral, as interações mais importantes em
populações naturais (Turchin, 2003), pois todos organismos
consomem algum recurso e a maioria é recurso de outra espécie.
(I2)Para entender os efeitos de interações consumidor-recurso, é
importante criar e estudar modelos de interações tróficas entre
espécies. (I3)Até a década de 1970, esses modelos promoveram
avanços teóricos e auxiliaram a responder alguns debates científicos
em ecologia teórica (Van de Koppel et. al, 2005). (I4)Contudo, por
serem simplificações de interações complexas, algumas vezes
desviavam da realidade, em parte por deixarem de incluir o espaço.
(I5)Todos os modelos propostos até então assumiam que os recursos
estão homogeneamente distribuídos no espaço (Levin, 2009), mas para
muitos casos essa premissa é pouco razoável (e.g., presas com
comportamento gregário).
(I6)Com heterogeneidade na distribuição dos recursos no
espaço, a chance de um consumidor encontrar um recurso (ou taxa de
encontro) pode diferir da taxa de encontro de outro consumidor, a
depender de sua localização no espaço (Levin, 2009). (I7)Por
exemplo, se os recursos estão concentrados em algum local, os
consumidores mais próximos dos recursos podem depletá-los se a taxa
de reposição desses recursos for baixa e, consequentemente, a
interação consumidor-recurso se tornaria instável. (I8)Por outro lado,
em um cenário onde os indivíduos de uma população de consumidores
se distribui em manchas fragmentadas, o recurso pode persistir, pois
haveria uma restrição física para a dispersão de predadores (Karsai &
Kampis, 2010). (I9)Assim, o sistema permaneceria estável, pois não
haveria a extinção do recurso.
(I10)Um interessante sistema de estudo de interação
consumidor-recurso reside em girinos de Rhinella sp., pois, além da
fácil criação e manipulação em laboratórios, esses animais podem
ocorrer em habitats de poças temporárias, que podem ser mais ou
menos fragmentadas. (I11)Girinos são, em geral, consumidores
onívoros que se alimentam constantemente, pois precisam alocar
energia para a metamorfose (Tolledo & Toledo, 2010). (I12)Então, é
possível, com esses organismos, capturar os elementos da
fragmentação, as quais podem alterar as relações de consumidorrecurso.
(I13)Com isso, o objetivo desse trabalho foi investigar
como o aumento da fragmentação influencia a estabilidade de um
sistema de girinos e seus recursos. (I14)Supomos que: (i) o espaço não
afeta o recurso, mas sim a taxa de encontro do consumidor com o
recurso, (ii) o consumidor é voraz (i.e., não fica saciado e consome o
recurso assim que o encontra) e (iii) um indivíduo não influencia a taxa
de encontro com recurso de outro indivíduo. (I15)Nós testamos a
hipótese de que quanto maior a fragmentação, maior a estabilidade do
sistema consumidor-recurso.
MATERIAL E MÉTODOS
(M1)Nós fizemos um experimento para entender como a
fragmentação pode influenciar as interações consumidor-recurso.

Figura 1. Esquema dos tratamentos: A. Representa um
ambiente sem fragmentação (sem placa-barreira). B. Representa um
ambiente com fragmentação baixa (uma placa-barreira no meio do
recipiente). C. Representa o ambiente com fragmentação alta, para isso
o separamos em oito compartimentos iguais.
(M10)Todos os recipientes foram divididos em oito
quadrantes iguais. (M11)O tratamento com fragmentação ausente, o
recipiente representava apenas um compartimento contendo os oito
quadrantes. (M12)O tratamento de baixa fragmentação, continha dois
compartimentos, cada qual com quatro quadrantes. (M13)Já o
tratamento de alta fragmentação possuía oito compartimentos,
referentes aos oito quadrantes. (M14)Colocamos quatro girinos em
quadrantes aleatórios e esperamos dois minutos para aclimatação.
(M15)Em seguida, sorteamos seis quadrantes para introduzir os
recursos, representados por sachês de tela contendo ração e um peso,
para que eles se mantivessem no fundo dos recipientes. (M16)À
medida que os girinos encostavam no(s) sachês(s) retirávamos esse
recurso considerando que o mesmo havia sido consumido até sua
depleção. (M17)Ao final de cinco minutos contávamos quantos sachês
permaneciam nos recipientes, esse intervalo representa uma situação
estática da dinâmica do sistema, onde não há reposição do recurso.
(M18)Fizemos 15 réplicas para cada tratamento.
Análise dos dados
(M19)Dessa forma, inferimos a permanência do recurso
como um indicador da estabilidade do sistema. (M20)Para cada réplica
calculamos a persistência do recurso, ou seja, quantos sachês
permaneceram nos recipientes após a observação (5 min).
(M21)Realizamos um teste de permutação com 5.000 aleatorizações,
utilizando como estatística de interesse a razão de variância F
(variância entre grupos:variância dentro de grupos).
RESULTADOS
(R1)O número de recursos não consumidos no tratamento de
compartimentalização ausente variou de 0 a 5, com média de 2.73 e
coeficiente de variação (CV) de 62%. (R2)Já para quando a
compartimentalização era baixa, variou de 1 a 6, com média de 3.46 e
CV de 42%. (R3)Por fim, com alta compartimentalização, o número
de recursos não consumidos variou de 1 até 5, com média de 3.66 e
CV de 33%. (R4)O tratamento de alta compartimentalização
apresentou a maior média do número de recursos não consumidos.
(R5)Por outro lado, a maior variação apresentada foi a do tratamento
de compartimentalização ausente. (R6)A distribuição dos valores
observados para a persistência por tratamento é mostrada na Figura 2.
(R7)A razão de variâncias (F) observada para nosso conjunto de dados
foi de 1.65 (p = 0.21), isto é, não há diferença entre as médias para os
tratamentos.

Figura 2. Boxplot da persistência do recurso no sistema após
5 min, segundo a compartimentalização do ambiente.
DISCUSSÃO
(D1)Nossos resultados não indicaram um aumento na
persistência do recurso em situação de maior compartimentalização do
espaço, evidenciando que a estabilidade do sistema onde há maior
fragmentação pode estar relacionada a outros mecanismos que
modulam as taxas de encontro entre consumidor-recurso.
(D2)Sabe-se que o comportamento de locomoção de girinos
muda ao longo de sua ontogenia (Oricchio et al., 2013) e considerando
o sistema de tanques usados como um microcosmo de poças
temporárias é possível que os girinos também respondam a variações
no tamanho destas manchas de habitat, que são importantes na
viabilidade das populações a longo prazo (Pearman, 1995).
(D3)Durante a fase do ciclo de vida correspondente aos girinos há
grande risco de mortalidade por dessecação (Crump, 1983). (D4)Deste
modo, uma potencial alternativa à falta do padrão esperado é que poças
menores poderiam estar associadas a um maior risco de dessecação,
desencadeando um aumento na busca de ambientes mais propícios, de
forma que girinos de manchas menores se deslocariam mais. (D5)Com
esse aumento de deslocamento em ambientas com maior fragmentação
e formação de manchas, a taxa de encontro entre consumidores e seus
recursos também aumentaria, levando ao padrão encontrado nesse
estudo. (D6)Em ambientes cujas manchas de habitat estejam
conectadas o efeito da fragmentação seria diluído (Karsai & Kampis,
2010). (D7)Essa situação poderia também ocorrer em outros sistemas
de consumidor-recurso em hábitats temporários, como por exemplo,
em poças de supra-maré, com peixes consumidores aumentando sua
atividade (Berois et al., 2016).
(D8)Além de questões mais específicas sobre as espécies
envolvidas na interação consumidor-recurso, há outros fatores que são
importantes para os modelos gerais de dinâmicas populacionais, como
a biomassa dos níveis tróficos e o intervalo de tempo considerado.
(D9)Encontramos que na maioria das vezes o sistema foi estável, uma
vez que o recurso persistiu no ambiente e isso pode estar relacionado
à abundância desse recurso. (D10)Quando a razão entre a biomassa de
um recurso e seu consumidor é alta, como foi no nosso caso e como é
comum nas cadeias tróficas (Levin, 2009), a sua persistência deve
aumentar, mesmo com um consumidor muito eficiente. (D11)Essa
razão também está relacionada à taxa de reposição e ao tempo das
gerações das espécies que servem de recursos e de consumidores.
(D12)A utilização de um intervalo de tempo curto, apresenta uma
fração estática das dinâmicas populacionais, correspondendo a apenas
uma geração, situação onde não haveria reposição dos recursos.
(D13)Ao olhar para uma escala temporal mais ampla seria possível
observar como a dinâmica do sistema é influenciada pelas
características espaciais do ambiente (Karsai & Kampis, 2010).
(D14)Estudos sobre as dinâmicas populacionais e a
estabilidade dos sistemas devem incorporar não só os parâmetros
populacionais (e.g. taxas de mortalidade e natalidade), mas também
como a estrutura espacial pode interferir na taxa de encontro dos
consumidores com seus recursos (Karsai & Kampis, 2010). (D15)Da
mesma forma é importante considerar de que maneira características
fisiológicas e comportamentais das espécies envolvidas poderiam
modular o papel da estrutura espacial do ambiente nas dinâmicas do
sistema.
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Fragmentação espacial e estabilidade de um sistema consumidorrecurso
P2 – G15
Alunos 22, 23, 26, 33 – Versão intermediária
RESUMO: Com a fragmentação espacial, a taxa de encontro
consumidor-recurso pode diminuir, pois a dispersão dos consumidores
é dificultada e, com isso, a estabilidade do sistema pode aumentar (i.e.,
o recurso persiste). Girinos da espécie Rhinella rubescens constituem
um interessante sistema de estudo de interação consumidor-recurso, já
que vivem em habitats de poças temporárias, que são mais ou menos
fragmentados, e são consumidores vorazes. Nós fizemos um
experimento para entender como a fragmentação pode influenciar a
estabilidade do sistema. Para isso, introduzimos os girinos em
ambientes artificiais com distintos níveis de fragmentação e avaliamos
a persistência do recurso introduzido (6 girinos e 4 recursos por
experimento). A persistência média não diferiu entre os tratamentos.
Nossos resultados não indicaram aumento na estabilidade com o
aumento da fragmentação. Contudo, levantamos a possibilidade de
características comportamentais poderem modular o papel da estrutura
espacial do ambiente na dinâmica de sistemas consumidor-recurso.
PALAVRAS-CHAVE: barreira espacial, experimental, ecologia de
populações, girinos, microcosmos experimentais, modelo
consumidor-recurso
INTRODUÇÃO
(I1)As interações consumidor-recurso envolvem todas as
interações em que um organismo consome um recurso (e.g.,
hospedeiro-parasita, presa-predador) e são, em geral, as interações que
mais influenciam a dinâmica de populações naturais (Turchin, 2003),
pois todos organismos consomem algum recurso e a maioria
representa um recurso de outros organismos. (I2)Para entender os
efeitos de interações consumidor-recurso sobre a dinâmica de
populações, é importante criar e estudar modelos de interações tróficas
entre espécies. (I3)Até a década de 1970, esses modelos promoveram
avanços teóricos e auxiliaram a responder alguns debates científicos
em ecologia teórica (Van de Koppel et. al, 2005). (I4)Contudo, por
serem simplificações de interações complexas, as predições desses
modelos começaram a não se aplicar para alguns sistemas. (I5)Um dos
fatores que pode influenciar a dinâmica consumidor-recurso, mas que
não fazia parte dos modelos é a ideia de subdivisão espacial e
dispersão. (I6)Todos os modelos propostos até então assumiam que os
recursos estão homogeneamente distribuídos no espaço (Levin, 2009),
mas em alguns casos essa premissa é pouco razoável (e.g., presas com
comportamento gregário).
(I7)Com heterogeneidade na distribuição dos recursos no
espaço, a chance de um consumidor encontrar um recurso (ou taxa de
encontro) pode variar, a depender de sua localização no espaço: quanto
mais próximo dos recursos, maior será a taxa de encontro (Levin,
2009). (I8)Por exemplo, se os recursos estão concentrados em algum
local, os consumidores mais próximos dos recursos podem depletá-los
se a taxa de reposição desses recursos for baixa.
(I9)Consequentemente, a interação consumidor-recurso se torna
instável, porque com a depleção dos recursos a população de
consumidores irá à extinção. (I10)Em outro cenário, onde os
indivíduos de uma população de consumidores se distribuem em
manchas fragmentadas (i.e., houve divisão do habitat em sub-habitats
menores, mas que somam a mesma área total), o recurso pode persistir,
pois haverá uma restrição física para a dispersão de consumidores
(Karsai & Kampis, 2010). (I11)Havendo essa restrição, a taxa de

encontro diminui, o que leva à persistência do recurso e, assim, à
estabilidade do sistema.
(I12)Um interessante sistema de estudo de interação
consumidor-recurso reside em girinos de Rhinella sp., pois, além da
fácil criação e manipulação em laboratório, esses animais podem
ocorrer em habitats de poças temporárias, que podem ser mais ou
menos fragmentadas. (I13)Uma outra característica relevante do
sistema é que girinos são, em geral, consumidores detritívoros que se
alimentam constantemente, pois precisam alocar energia para a
metamorfose (Tolledo & Toledo, 2010). (I14)Como esses girinos se
alimentam constantemente, a taxa de encontro com o recurso deve ser
alta, e por ocorrerem em ambientes fragmentados, esses organismos já
convivem naturalmente com restrições físicas para sua dispersão.
(I15)Por isso, podemos capturar elementos interessantes para estudar
o efeito da fragmentação sobre a dinâmica consumidor-recurso: alta
taxa de encontro implica em instabilidade pro sistema, enquanto a
fragmentação promove estabilidade.
(I16)Com isso, o objetivo deste trabalho foi investigar
como o aumento da fragmentação influencia a estabilidade de um
sistema de girinos e seus recursos. (I17)Isso exposto, nós testamos a
hipótese de que quanto maior a fragmentação, maior a estabilidade do
sistema consumidor-recurso.

expressa o quanto a variação entre tratamentos é maior que a variação
dentro dos tratamentos. (M16)Um valor alto de F significa que é
possível distinguir os tratamentos, pois a variação entret tratamentos é
maior que a variação dentro dos tratamentos
RESULTADOS
(R1)O número de recursos que restaram (persistência) no
tratamento de compartimentalização ausente variou de 0 a 5, com
média de 2,73 e coeficiente de variação (CV) de 62%. (R2)Já para
quando a compartimentalização era baixa, a persistência variou de 1 a
6, com média de 3,46 e CV de 42%. (R3)Por fim, com alta
compartimentalização, o número de recursos que restaram variou de 1
até 5, com média de 3,66 e CV de 33%. (R4)O ambiente com alta
compartimentalização apresentou a maior média de persistência.
(R5)Por outro lado, a maior variação apresentada foi a do tratamento
de compartimentalização ausente. (R6)A distribuição dos valores
observados para a persistência por tratamento é mostrada na Figura 2.
(R7)A razão de variâncias (F) observada para nosso conjunto de dados
foi de 1,65 (p = 0,21), isto é, apesar do tratamento de alta
compartimentalização apresentar a maior persistência, não há
diferença significativa entre essa e a persistência dos outros
tratamentos, pois a variação dentro dos grupos é alta.

MATERIAL E MÉTODOS
(M1)Nós fizemos um experimento para entender como a
fragmentação pode influenciar as interações consumidor-recurso.
(M2)Com esse objetivo, utilizamos ambientes artificiais com distintos
níveis de fragmentação e investigamos as interações entre girinos do
sapo cururuzinho (Rhinella rubescens, Bufonidae) e seus recursos
alimentares.
Desenho experimental
(M3)Para simular a fragmentação, realizamos três
tratamentos com distintos números de sub-divisões, o que será tratado
como nível de compartimentalização (Figura 1). (M4)Utilizamos seis
recipientes (dois para cada tratamento) de 45 por 36cm cada um, os
quais continham orifícios que permitiam a passagem dos girinos (i.e.,
a dispersão foi dificultada, mas ainda era possível).
(M5)Definimos colocar, em cada experimento, 4 girinos e 6
unidades de alimento, ou seja, a razão recurso-consumidor é alta.
(M6)As unidades de alimento são constituídas de quatro unidades de
ração para coelho, de tamanho padronizado, e foram colocadas dentro
de um saquinho feito de tela, para que a ração não se dispersasse na
água. (M7)Primeiramente, sorteávamos onde cada girino seria
colocado e esperávamos até que os girinos se aclimatassem com o
ambiente (2min). (M8)Depois, sorteávamos onde os recursos seriam
colocados e acompanhávamos o que aconteceria nos 5min seguintes.
(M9)Note que isso implica na distribuição heterogênea dos recursos
no espaço, condição que, sozinha, pode levar à instabilidade de um
sistema. (M10)Quando os girinos encostavam nas unidades
alimentares, considerávamos que o recurso havia sido consumido até
a sua depleção (i.e., os consumidores não ficam saciados e consomem
todo o recurso assim que o encontram). (M11)Ao final de 5 minutos,
transcorridos após o período de aclimatação, contávamos quantas
unidades permaneciam nos recipientes, isto é, o número de recursos
que restaram ao final do experimento, medida a qual foi utilizada para
inferir a estabilidade do sistema (i.e., quanto maior o número de
recursos que restaram, mais longe da extinção o recurso está).
(M12)Esse intervalo de 5min representa uma situação estática da
dinâmica do sistema consumidor-recurso, na qual não há reposição do
recurso. (M13)Realizamos 15 réplicas do experimento para cada
tratamento.

Figura 1. Esquema dos tratamentos: A. ambiente sem
fragmentação. B. ambiente com fragmentação baixa. C. ambiente com
fragmentação alta.
Análise dos dados
(M14)Calculamos a média e coeficiente de variação (CV)
para o número de recursos que restaram em cada tratamento.
(M15)Realizamos um teste de permutação com 5.000 aleatorizações,
utilizando como estatística de interesse a razão de variância F, que

Figura 2. Boxplot da persistência do recurso (medida de
estabilidade), segundo a compartimentalização do ambiente (classes
de nível de fragmentação).O círculo dentro do boxplot representa a
média. Os traços representam limite inferior, primeiro quartil,
mediana, terceiro quartil e limite superior, de baixo para cima.
DISCUSSÃO
(D1)Nossos resultados não indicaram um aumento na
persistência do recurso ao longo de um gradiente de
compartimentalização do espaço, ou seja, a estabilidade do sistema
não foi influenciada pela maior fragmentação. (D2)A falta de
diferença entre a estabilidade nos diferentes níveis de fragmentação
pode ser explicada por dois processos. (D3)O primeiro seria
responsável por uma menor estabilidade no cenário mais fragmentado
decorrente de processos que aumentaram as taxas de encontro entre
consumidor e recurso. (D4)Por outro lado, a estabilidade no sistema
não fragmentado foi alta e isso poderia estar ligado a fatores
relacionados à quantidade de recursos e intervalo de tempo analisado.
(D5)Nós esperávamos uma persistência de recurso maior no
ambiente mais fragmentado, uma vez que as barreiras dificultariam a
taxa de encontro do consumidor com o recurso. (D6)Um possível
mecanismo para explicar o aumento de consumo do recurso nesses
ambientes seria uma mudança comportamental no deslocamento dos
girinos. (D7)Os girinos de Rhinella rubescens se desenvolvem em
poças temporárias, onde há grande risco de morte por dessecação
(Crump, 1983). (D8)Além disso, a dessecação das poças aumenta a
densidade de girinos, e com isso aumenta também o risco de
canibalismo e predação (Crump, 1983). (D9)Em resposta à dessecação
da poça, os girinos podem acelerar o processo da metarmorfose,
contudo isso tem custos na aptidão dos adultos, como por exemplo um
tamanho corporal menor (Gervasi & Foufopoulos, 2008). (D10)Então,
é possível que as diferenças de tamanho dos compartimentos entre os
ambientes (i.e. tratamentos) tenha causado uma mudança no
comportamento dos girinos, fazendo com que eles aumentassem o
deslocamento quando em compartimentos menores, como uma
tentativa de encontrar locais mais adequados e seguros ao seu
desenvolvimento. (D11)Como havia a possibilidade de dispersão entre
as manchas a taxa de encontro do consumidor com o recurso
continuaria elevada.
(D12)Contudo encontramos que, exceto por uma observação
no nível com baixa fragmentação, o cenário experimental foi muito
estável, uma vez que o recurso persistiu em todos os ambientes de
modo que uma explicação mais coerente seria alcançada em termos da
quantidade de recurso disponível. (D13)Quando a razão entre a
biomassa de um recurso e seu consumidor é alta, como é comum nas
cadeias tróficas (Levin, 2009), a persistência deste recurso deve

aumentar, mesmo com um consumidor muito eficiente. (D14)A razão
de biomassa também está relacionada à taxa de reposição e ao
intervalo entre as gerações das espécies que servem de recursos e de
consumidores. (D15)O intervalo de tempo utilizado em nosso
experimento foi curto e representaria apenas uma geração, situação na
qual não haveria reposição dos recursos, porém mesmo sob essas
condições o sistema no geral foi estável (i.e. as duas populações, de
recurso e consumidor, persistiram).
(D16)Estudos já mostraram que, além de incorporar
parâmetros populacionais (e.g. taxas de mortalidade e natalidade), é
importante considerar questões do espaço explícito para compreender
as dinâmicas populacionais e a estabilidade dos sistemas (Karsai &
Kampis, 2010). (D17)Contudo, esse trabalho, além de salientar a
importância de avaliar a disponibilidade do recurso, chama a atenção
para incorporar as características fisiológicas e comportamentais das
espécies envolvidas em modelos de interação de consumidor-recurso,
pois tais características poderiam modular o papel da estrutura espacial
do ambiente nas dinâmicas populacionais do sistema.
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Fragmentação espacial e estabilidade do sistema consumidorrecurso
P2 – G15
Alunos 22, 23, 26, 33 – Versão final
RESUMO: A fragmentação espacial pode diminuir a taxa de encontro
consumidor-recurso, pois dificulta o deslocamento dos consumidores,
aumentando assim a estabilidade do sistema. Fizemos um experimento
para entender se a fragmentação influencia positivamente a
persistência do recurso. Usamos girinos de Rhinella ornata que estão
sujeitos a viver em ambientes fragmentados (i.e., poças temporárias) e
são consumidores vorazes de detritos, capazes de depletar rapidamente
o recurso. Introduzimos girinos em ambientes artificiais com níveis
distintos de compartimentalização, e avaliamos a persistência de seis
unidades de recursos na presença de quatro girinos, depois de cinco
minutos. Encontramos uma alta persistência média de recursos no
sistema, a qual não diferiu entre os tratamentos, indicando que
manchas não fragmentadas tiveram alta estabilidade. Embora existam
características comportamentais do consumidor que poderiam
interferir na taxa de encontro consumidor-recurso, a disponibilidade
de recursos parece ser mais importante para modular o efeito da
estrutura espacial na dinâmica de sistemas consumidor-recurso.
PALAVRAS-CHAVE: dinâmica populacional,
populações, ecologia experimental, girinos,
experimentais, subdivisão de habitat

ecologia de
microcosmos

INTRODUÇÃO
(I1)As interações consumidor-recurso são aquelas em que
um organismo consome um recurso (e.g., presa-predador, detritodetritívoro) e são, em geral, as interações que mais influenciam a
dinâmica de populações naturais (Turchin, 2003). (I2)Para entender os
efeitos de interações consumidor-recurso sobre a dinâmica de
populações, é importante criar e estudar modelos de interações
tróficas. (I3)Modelos como o de Lotka-Volterra ajudaram a responder
alguns debates científicos em ecologia teórica (Van de Koppel et. al,

2005; Neal, 2004). (I4)Contudo, por serem simplificações de
interações complexas, as predições desses modelos algumas vezes não
se aplicam a situações específicas de determinados sistemas. (I5)Um
dos fatores que pode influenciar a dinâmica consumidor-recurso, e que
foi mais recentemente incorporado nos modelos, é a ideia de
subdivisão espacial e dispersão (Briggs & Hoopes, 2004; Polis et al.,
1997). (I6)Todos os modelos propostos até então assumiam que os
recursos estão homogeneamente distribuídos no espaço (Levin, 2009),
mas em alguns casos essa premissa é pouco razoável (e.g., presas com
comportamento gregário).
(I7)A heterogeneidade espacial pode afetar tanto a
distribuição dos recursos, quanto o deslocamento de consumidores e,
por tanto, a taxa de encontro recurso-consumidor (Levin, 2009).
(I8)Um dos processos que mais afeta a estrutura espacial é a
fragmentação de habitat. (I9)A fragmentação pode ser entendida como
o processo de subdivisão do habitat em porções de menor área, mas
sem necessariamente diminuir a área total do habitat (Fahrig, 2003).
(I10)Em um cenário onde os indivíduos de uma população de
consumidores se distribuem em manchas fragmentadas haverá uma
restrição física para a dispersão de consumidores (Karsai & Kampis,
2010). (I11)Havendo essa restrição, a taxa de encontro com o recurso
diminui, o que levará a uma maior persistência desse recurso
promovendo assim a estabilidade do sistema. (I12)Sem a
fragmentação, os consumidores poderiam depletar mais rapidamente
o recurso (numa taxa maior do que a de reposição do recurso), o que
levaria à instabilidade do sistema, pois os consumidores logo seriam
levados à extinção na ausência de recursos disponíveis.
(I13)Um sistema de estudo de interação consumidorrecurso interessante é de girinos de Rhinella sp. e seus recursos, pois,
além da fácil criação e manipulação em laboratório, esses animais
ocorrem em poças temporárias que se fragmentam mais ou menos pela
dessecação. (I14)Outra característica de vida relevante dos girinos de
Rhinella sp. é o fato de serem consumidores detritívoros que se
alimentam constantemente, pois precisam alocar energia para a
metamorfose (Tolledo & Toledo, 2010). (I15)Como esses girinos
forrageiam constantemente e por ocorrerem em ambientes
fragmentados, eles já convivem naturalmente com restrições físicas
para seu deslocamento. (I16)Essas características nos permitem
avaliar o efeito da fragmentação sobre a dinâmica consumidorrecurso, através da taxa de encontro, mantendo a taxa de reposição do
recurso e de reprodução do consumidor constantes. (I17)Desse modo,
uma alta taxa de encontro implicaria em uma exploração total do
recurso, o que resultaria na instabilidade do sistema, enquanto a
fragmentação contribuiria para a estabilidade. (I18)Nós testamos a
hipótese de que quanto maior a fragmentação, maior a estabilidade do
sistema consumidor-recurso.
MATERIAL E MÉTODOS
(M1)Para testar o efeito da fragmentação sobre as
interações consumidor-recurso, criamos ambientes artificiais com
distintos níveis de fragmentação. (M2)Investigamos as interações
entre girinos do sapo cururuzinho (Rhinella ornata, Bufonidae) e seus
recursos alimentares.
Desenho experimental
(M3)Para simular a fragmentação, realizamos três
tratamentos com distintos números de subdivisões, definidos como o
nível de compartimentalização (Figura 1). (M4)Utilizamos seis
recipientes (dois para cada tratamento) com 1.620 cm2 (45cm x 36 cm)
cada
um.
(M5)Os
recipientes
dos
tratamentos
com
compartimentalização continham orifícios que permitiam a passagem
dos girinos entre os compartimentos (i.e., a dispersão foi dificultada,
mas ainda era possível).
(M6)Colocamos quatro girinos e seis unidades de recurso
para as 15 réplicas (por tratamento), tentando simular condições
similares à natureza, onde os organismos de níveis tróficos inferiores
ocorrem em maior abundância do que organismos de níveis superiores
(Levin, 2009). (M7)As unidades de recurso foram constituídas de
quatro pelotas de ração para coelho, de tamanho padronizado, e foram
colocadas dentro de um saquinho feito de tela, para minimizar a
dispersão na água. (M8)Primeiramente, sorteávamos onde cada girino
seria colocado e esperávamos até que os girinos se aclimatassem no
ambiente (dois minutos). (M9)Depois, sorteávamos onde os recursos
seriam colocados e acompanhávamos o que seria consumido nos cinco
minutos seguintes. (M10)Quando os girinos encostavam no alimento,
considerávamos que o recurso havia sido consumido até a sua
depleção (i.e., os consumidores não ficam saciados e consomem todo
o recurso assim que o encontram). (M11)Ao final dos cinco minutos
transcorridos após o período de aclimatação contávamos quantas
unidades permaneciam nos recipientes, isto é, o número de recursos

que restaram ao final do experimento, medida utilizada para inferir a
estabilidade do sistema (i.e., quanto maior o número de unidades de
recurso restantes, mais longe da extinção estarão tanto o recurso como
o consumidor). (M12)Ao final de cada observação, os girinos e as
unidades do recurso eram substituídos. (M13)Como queríamos avaliar
se o consumidor era capaz de depletar todo o recurso disponível antes
desse recurso se renovar, consideramos que o intervalo de cinco
minutos seria adequado para representar uma fração de tempo, na qual
não há reposição do recurso nem do consumidor, e ao mesmo tempo
permitisse que os recursos fossem esgotados.

Figura 1. Esquema dos tratamentos: A. ambiente sem
compartimentalização. B. ambiente com compartimentalização baixa.
C. ambiente com compartimentalização alta.
Análise dos dados
(M14)Calculamos a média e coeficiente de variação (CV)
para o número de recursos que restaram em cada tratamento.
(M15)Realizamos um teste de permutação com 5.000 aleatorizações
dos valores para os tratamentos, utilizando como estatística de
interesse a razão de variância F, que expressa o quanto a variação entre
tratamentos de compartimentalização é maior que a variação dentro
dos tratamentos de compartimentalização. (M16)Um valor alto de F
significa que é possível distinguir os tratamentos, pois a variação entre
tratamentos é maior que a variação dentro dos tratamentos.
RESULTADOS
(R1)Apesar do tratamento de alta compartimentalização
apresentar a maior persistência, não há diferença significativa entre
essa e a persistência dos outros tratamentos (p = 0,21), pois a variação
dentro dos grupos foi alta (figura 2). (R2)O número de recursos
restantes (persistência) no tratamento de compartimentalização
ausente variou de 0 a 5, com média de 2,73 e coeficiente de variação
(CV) de 62%. Já quando a compartimentalização era baixa, a
persistência variou de 1 a 6, com média de 3,46 e CV de 42%. (R3)Por
fim, com alta compartimentalização, o número de recursos restantes
variou de 1 até 5, com média de 3,66 e CV de 33%. (R4)O ambiente
com alta compartimentalização apresentou a maior média de
persistência. (R5)Por outro lado, a maior variação apresentada foi a do
tratamento de compartimentalização ausente (mancha contínua).
(R6)A distribuição dos valores observados para a persistência por
tratamento é mostrada na Figura 2. (R7)A razão de variâncias (F)
observada para nosso conjunto de dados foi de 1,65.

Figura 2. Boxplot da persistência do recurso (medida de
estabilidade), segundo a compartimentalização do ambiente (classes
de nível de fragmentação). O círculo dentro do boxplot representa a
média. Os traços representam limite inferior, primeiro quartil,
mediana, terceiro quartil e limite superior, de baixo para cima.
DISCUSSÃO
(D1)Nossos resultados indicam que a fragmentação não
incrementou significativamente a estabilidade dos sistemas. (D2)A
semelhança entre a estabilidade nos diferentes níveis de fragmentação
pode ser explicada de duas maneiras. (D3)A primeira seria associada
a uma menor estabilidade no cenário mais fragmentado, promovida
por fatores que aumentaram as taxas de encontro entre consumidor e
recurso. (D4)No entanto, dado que em nenhum dos tratamentos a
estabilidade do sistema foi comprometida (recurso completamente
depletado), sugerimos que a estabilidade foi alta nos três tratamentos
devido, possivelmente, a uma alta disponibilidade de recurso no
sistema. (D5)Sendo cinco minutos a taxa de reposição do recurso,

consideramos que mesmo frente a um consumidor voraz, os ambientes
não fragmentados podem ser estáveis.
(D6)Nós esperávamos uma persistência de recurso maior no
ambiente mais fragmentado, uma vez que as barreiras dificultariam a
taxa de encontro do consumidor com o recurso. Um possível
mecanismo para explicar o aumento de consumo do recurso nesses
ambientes seria uma mudança comportamental no deslocamento dos
girinos. (D7)Os girinos de Rhinella ornata se desenvolvem em poças
temporárias, onde há grande risco de morte por dessecação (Crump,
1983) e isso levaria a uma maior agitação. (D8)Então, é possível que
as diferenças de tamanho dos compartimentos entre os ambientes (i.e.
tratamentos) tenham induzido uma mudança no comportamento dos
girinos, fazendo com que eles se deslocassem mais quando em
compartimentos menores, como uma tentativa de encontrar locais
mais adequados e seguros ao seu desenvolvimento. (D9)Como havia
a possibilidade de dispersão entre as manchas, a taxa de encontro do
consumidor com o recurso continuaria elevada, conduzindo a uma
exploração total do recurso disponível, o que não foi observado neste
trabalho.
(D10)Uma vez que o recurso persistiu em todos os sistemas,
os três tratamentos foram estáveis e uma explicação coerente estaria
relacionada à quantidade de recurso disponível. (D11)Uma
característica comum de cadeias tróficas é que a razão entre a biomassa
dos recursos e seus consumidores é alta (Levin, 2009). (D12)Nesse
cenário (e.g. alta razão biomassa recurso vs. consumidor), o recurso
pode persistir, mesmo com um consumidor muito eficiente, caso a taxa
de reposição desse recurso seja alta. (D13)A razão de biomassa
também está relacionada à taxa de reposição e ao intervalo entre as
gerações das espécies que servem de recursos e de consumidores.
(D14)O intervalo de tempo utilizado em nosso experimento foi curto
e representaria apenas uma geração, situação na qual não haveria
reposição dos recursos, porém mesmo sob essas condições o sistema
no geral foi estável (i.e., as duas populações, de recurso e consumidor,
persistiram). (D15)Acreditamos que o cenário de alta razão entre
biomassa de recursos e de consumidores é o mais plausível e, assim,
interpretamos que em casos como esse, a fragmentação pode não
promover maior estabilidade do sistema.
(D16)Estudos já mostraram que, além de incorporar
parâmetros populacionais (e.g., taxas de mortalidade e natalidade), é
importante considerar questões do espaço para compreender
dinâmicas populacionais e a estabilidade do sistema (Karsai &
Kampis, 2010). (D17)Indicamos que considerar características
fisiológicas e comportamentais das espécies envolvidas, em modelos
de interação de consumidor-recurso, pode ser importante, pois essas
características podem afetar a estabilidade do sistema.
(D18)Salientamos que é ainda mais importante avaliar a
disponibilidade do recurso, pois essa pode modular o efeito da
fragmentação, de modo que, nos casos onde há mais recursos, uma
maior fragmentação não seria capaz de aumentar, ainda mais, a
estabilidade do sistema. (D19)Considerando que a fragmentação,
frequentemente, está associada à perda de habitat (Fahrig, 2003),
levando à diminuição dos recursos no sistema e alterando a razão de
biomassa de recurso vs. consumidores, o sistema seria mais instável.
(D20)Futuras pesquisa poderiam testar como diferentes níveis de
disponibilidade de recursos modulam os efeitos potencialmente
positivos da fragmentação.
REFERÊNCIAS
Berois, N.; G. García & R.O. de Sá. 2016. Annual Fishes - Life History
Strategy, Diversity, and Evolution. CRC Press, New Jersey,
EUA.
Briggs, C. J. & M. F. Hoopes. 2004. Stabilizing effects in spatial
parasitoid host and predator prey models: A review.
Theoretical Population Biology, 65: 299-315.
Crump, M.L. 1983. Opportunistic Cannibalism by Amphibian Larvae
in Temporary Aquatic Environments. The American
Naturalist, 121(2): 281-289.
Fahrig, L. 2003. Effects of Habitat Fragmentation on Biodiversity.
Annual Review Ecology, Evolution and Systematics, 34: 487515.
Karsai, I. & G. Kampis. 2010. Connected fragmented habitats
facilitate stable coexistence dynamics. Ecological Modelling,
222: 447-455.
Levin, S.A. 2009. The princetion guide to ecology. Princeton
University Press, New Jersey, EUA.
Neal, D. 2004. Introduction to Population Biology. Cambridge
University Press, Cambridge, Inglaterra.
Oricchio, F.; J. Correia; K. Costa & T. Pereira. 2013. Antes só do que
mal acompanhado: agregação e velocidade de deslocamento
em girinos de Rhinella ornata (Bufonidae) em diferentes

estágios de desenvolvimento. Livro do curso de Campo
“Ecologia da Mata Atlântica” (G. Machado, P. I. L. Prado &
A. M. Z. Martini, eds.).
Pearman, P.B. 1995. Effects of pond size and consequent predator
density on two species of tadpoles. Oecologia, 102: 1-8.
Polis, G. A.; W. B. Anderson & R. D. Holt. 1997. Toward an
integration of landscape and food web ecology: the dynamics
of spatially subsidized food webs. Annual Review of Ecology
and Systematics, 28: 289-316.
Tolledo J. & L.F. Toledo. 2010. Tadpole of Rhinella jimi (Anura:
Bufonidae) with comments on the tadpoles of species of the
Rhinella marina group. Journal of Herpetology. 44: 480-483.
_______________________________________________________
Relação entre tamanho do armamento e resposta imunológica em
Labidura xanthopus (Insecta: Dermaptera)
P3 – G6
Alunos 5, 12, 17, 20 – Versão inicial
RESUMO: A alocação de recursos prevê que recursos utilizados para
um propósito não estão disponíveis para outros. Se por um lado o custo
de atributos pode gerar demanda conflitante, por outro lado, é esperado
que indivíduos em boas condições fenotípicas possam arcar com
atributos custosos. O objetivo deste trabalho foi verificar qual a
relação entre o tamanho do armamento (TRA) e a imunocompetência
em Labidura xanthopus. Coletamos 15 machos e estimamos a resposta
imunológica através da proporção de pigmentação induzida pela
implantação de um corpo estranho em seu abdômen. Calculamos o
tamanho relativo do armamento através da razão do comprimento do
fórceps pela largura do escutelo. A regressão linear evidenciou uma
inclinação negativa não significativa entre o TRA e a
imunocompetência. Concluímos que não existe evidência de relação
entre atributos sexuais e imunocompetência, possivelmente devido a
características relativas à história de vida e estágios de
desenvolvimento desses organismos.
PALAVRAS-CHAVE: alocação de recurso, demanda conflitante,
display honesto, imunocompetência, tesourinha.
INTRODUÇÃO
(I1)A alocação de recursos é definida como a partição de
recursos entre estruturas ou funções de um organismo. (I2)Segundo
este princípio, recursos utilizados para um propósito não estão
disponíveis para outros, resultando no favorecimento de alguns
atributos em detrimento de outros (Ackerly & Stuart, 2009). (I3)Este
antagonismo é definido como demanda conflitante e influencia o
crescimento, o desenvolvimento e o ciclo de vida dos organismos
(Wikelski, 2009).
(I4)A cauda do pavão é um exemplo de display sexual
passível de gerar demanda conflitante. (I5)O pavão com cauda maior
e mais vistosa apresenta vantagens na seleção por fêmeas e tem
maiores chances de gerar descendentes. (I6)Por outro lado, a cauda
apresenta um custo, já que aumenta a probabilidade de avistamento e
de predação. (I7)Assim, a demanda conflitante entre atributos é
traduzida em uma correlação negativa, na qual espera-se que a
característica com saldo positivo seja selecionada e fixada na
população.
(I8)Entretanto, o desenvolvimento de um atributo sexual é
extremamente custoso e a manutenção deste custo ao longo do tempo
depende da condição fenotípica do animal (Tomkins et al., 2004 apud
Pomfret & Knell, 2006). (I9)A condição fenotípica está diretamente
ligada a imunocompetência, sendo que um organismo em boas
condições é capaz de arcar com os altos custos de um atributo sexual.
(I10)Neste caso a correlação entre o atributo e a resposta imunológica
é positiva. (I11)Inúmeros trabalhos têm explorado esta relação e
evidenciado correlações positivas em artrópodes, incluindo
escorpiões, grilos e besouros (veja referências em Pomfret & Knell,
2006).
(I12)Labidura xanthopus, conhecido popularmente como
tesourinha, é um inseto da Ordem Dermaptera que possui fórceps, um
atributo sexual em formato de pinça, que é utilizado pelos machos
como armamento na predação e na competição intraespecífica por
fêmeas. (I13)Esta espécie ocorre geralmente ao longo de praias
marinhas e fluviais e é ametábola (apresenta metamorfose simples), o
que significa que ninfas diferem dos adultos principalmente em
relação ao tamanho do corpo (Borror & DeLong, 1988).
(I14)O objetivo deste trabalho foi verificar qual a relação
entre o tamanho do armamento sexual e a resposta do sistema
imunológico em L. xanthopus. (I15)Dado que machos com fórceps

maiores têm vantagem no acesso à fêmea e considerando que o
mecanismo fisiológico que desencadeia a resposta imunológica é o
mesmo entre os indivíduos desta espécie, nossas hipóteses são:
(i) Se houver limitação de recurso, há uma demanda
conflitante entre o tamanho do armamento e a resposta imunológica;
(ii) Se não houver restrição de recurso, há uma correlação
positiva entre o tamanho do armamento e a resposta imunológica.
MATERIAL & MÉTODOS
(M1)Coletamos 15 indivíduos machos de L. xanthopus na
praia na Reserva de Desenvolvimento Sustentável na Barra do Una,
Peruíbe, Estado de São Paulo. (M2)Encontramos os animais na areia,
principalmente embaixo de plântulas de Rhizophora sp. e acúmulo de
matéria orgânica.
Medida da resposta imunológica
(M3)Um componente da resposta imune em artrópodes é
o encapsulamento celular. (M4)Durante esse processo, o parasita ou
corpo estranho é rodeado por células pigmentadas produzidas pelo
hospedeiro (Pomfret & Knell, 2006). (M5)Para verificar a resposta
imunológica, implantamos um fio de nylon de 0,5 cm de comprimento
longitudinalmente à parede do corpo, no penúltimo tergito de cada
indivíduo (Figura 1).

Figura 1. Implante do fio de nylon no penúltimo tergito do abdômen
de um indivíduo de Labidura xanthopus (crédito: Diogo Melo).
(M6)Removemos o implante após 9 horas e fotografamos
cada um dos fios. (M7)Cada face do fio foi considerada como um
retângulo e no computador subdividimos os retângulos em 30
quadrantes de 0,5 cm2. (M8)Portanto, cada indivíduo possuía no total
60 quadrantes que podiam estar ou não pigmentados. (M9)Contamos
o número de quadrantes para cada fio e calculamos a proporção de
quadrantes pigmentados por indivíduo. (M10)Transformamos os
dados da resposta imunológica utilizando uma função logística com o
objetivo de deixá-los com uma distribuição normal.
Medida do tamanho relativo do armamento
(M11)Após a retirada do implante, fotografamos cada
indivíduo em posição dorsal sobre um papel quadriculado.
(M12)Através do programa ImageJ, obtivemos medidas do
comprimento do fórceps direito e da largura do escutelo (Figura 2).
(M13)Consideramos que os indivíduos eram simétricos.

Figura 2. Métricas utilizadas no cálculo do tamanho relativo do
armamento (CF = comprimento do fórceps direito; LE = largura do
escutelo).
(M14)Para calcular o tamanho relativo do armamento
(TRA), calculamos a razão entre o comprimento do fórceps e a largura
do escutelo e escalonamos essa razão para média zero e variância um.
(M15)Nossas previsões eram que (i) o TRA seria inversamente
relacionado à proporção de pigmentação ou que (ii) o TRA seria
diretamente relacionado à proporção de pigmentação. (M16)A análise
de dados consistiu em uma regressão linear com os dados
transformados. (M17)Todas as análises estatísticas foram realizadas
no ambiente de programação R 3.1.3 (R Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)Observamos que a média (± desvio padrão) do
comprimento do fórceps dos machos de L. xanthopus foi 0,783 ± 0,132
centímetros. (R2)A mediana da proporção de pigmentação foi 0,333
sendo 0,033 o valor mínimo e 0,583 o máximo. (R3)A regressão linear

entre o TRA e a proporção de pigmentação não foi significativa (p =
0,531) e o coeficiente da relação negativo (β = -0,171) (Figura 3).

Figura 3. Dispersão dos pontos entre TRA e proporção de
pigmentação em machos de L. xanthopus.
DISCUSSÃO
(D1)O modelo de regressão linear evidenciou uma
inclinação negativa não significativa entre o TRA e a resposta imune
em L. xanthopus. (D2)Assim, não obtivemos evidências de que exista
relação entre essas variáveis.
(D3)Uma possível explicação para este padrão reside no
armamento se desenvolver ao longo da ontogenia. (D4)Insetos
ametábolos como L. xanthopus continuam a investir em tamanho do
fórceps até a vida adulta, enquanto insetos holometábolos têm suas
estruturas esclerotizadas determinadas até o estágio da pupa (Pomfret
& Knell, 2006). (D5)Isso significa que o tamanho de estruturas
esclerotizadas em insetos holometábos está diretamente relacionado à
condições e fatores nas fases iniciais da vida (Cotter et al., 2007).
(D6)Já nas tesourinhas, o tamanho do fórceps é influenciado por
fatores ao longo de toda a história de vida dos indivíduos, tais como
cuidado parental em estágios anteriores, qualidade e quantidade de
recurso ao longo da vida e interações antagonísticas.
(D7)A respeito da imunocompetência, é esperado que
insetos continuem a investir em componentes do sistema imunológico
durante toda a vida. (D8)No caso de insetos holometábolos, que
eclodem com estruturas esclerotizadas já desenvolvidas, é esperado
que o tamanho dessas estruturas seja um indicativo honesto da
qualidade genética do indivíduo. (D9)Estudos indicam que a limitação
de recursos em insetos jovens holometábolos tem um efeito na
imunidade, mas esse efeito não se traduz em uma demanda conflitante
entre armamento e imunidade na fase adulta (Pomfret & Knell, 2006).
(D10)Já em insetos ametábolos, como L. xanthopus, que
continuam a investir em tamanho do fórceps até a vida adulta, é
possível que a demanda conflitante seja visível em estágios anteriores
do desenvolvimento, já que a imunocompetência responde à variações
na história de vida em uma escala de tempo muito menor que o
tamanho do armamento, que já está desenvolvido. (D11)Exemplo de
fatores que influenciam a imunocompetência a curto prazo incluem a
baixa quantidade e qualidade do alimento ingerido recentemente,
infestações por parasitas e doenças.
(D12)Estudos futuros podem investigar a correlação entre
o tamanho do armamento e outros atributos de L. xanthopus. (D13)O
tamanho do armamento pode, por exemplo, gerar demanda conflitante
com a mobilidade do indivíduo. (D14)Esperaríamos, neste caso, que
indivíduos com armamento maior apresentassem maior dificuldade de
locomoção quando comparados a indivíduos com armamento menor.
(D15)Com base neste estudo podemos concluir que não
existe evidência de relação entre o tamanho do atributo sexual e a
resposta imunológica. (D16)O tempo de resposta do tamanho do
atributo sexual à váriáveis relativas à história de vida é diferente do
tempo de resposta do sistema imunológico. (D17)É importante,
portanto, que estudos investiguem a relação entre atributos sexuais e
imunocompetência em outros estágios de desenvolvimento, pois é
possível que exista uma correlação positiva ou negativa que seja
desacoplada nos estágios maduros da história de vida desses
organismos.
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O tamanho do armamento influencia a resposta imunológica de
machos de Labidura xanthopus (Insecta: Dermaptera)?
P3 – G6
Alunos 5, 12, 17, 20 – Versão intermediária
RESUMO: A alocação de recursos é definida como a partição de
recursos entre estruturas ou funções em um indivíduo. Se por um lado
o custo de atributos pode gerar demanda conflitante, alternativamente,
é esperado que apenas indivíduos em boas condições fenotípicas
possam investir em atributos custosos. O objetivo deste trabalho foi
verificar qual a relação entre o tamanho do armamento (TRA) e a
imunocompetência em Labidura xanthopus. Coletamos 15 machos
adultos e estimamos a resposta imunológica através da proporção de
pigmentação induzida pela implantação de um corpo estranho em seu
abdômen. Calculamos o tamanho relativo do armamento utilizando a
razão do comprimento do fórceps pela largura do escutelo. O efeito do
TRA na proporção de pigmentação foi negativo, porém não
significativo. Concluímos que não existe evidência de relação entre o
tamanho do atributo sexualmente selecionado e a imunocompetência.
PALAVRAS-CHAVE: alocação de recurso, demanda conflitante,
imunocompetência, sinalização honesta.
INTRODUÇÃO
(I1)Na teoria de história de vida, a alocação de recursos é
compreendida como a partição de recursos entre estruturas ou funções
de um indivíduo (Wikelski, 2009). (I2)Quando existe uma restrição na
quantidade de recursos disponíveis para a alocação, recursos utilizados
para um determinado propósito não estão disponíveis para outros,
resultando na alocação preferencial em alguns atributos em detrimento
de outros (Wikelski, 2009). (I3)O antagonismo resultante da partição
de recursos entre diferentes atributos é definido como demanda
conflitante e sua manifestação pode influenciar o crescimento, o
desenvolvimento e o ciclo de vida dos organismos (Wikelski, 2009).
(I4)Dentro do contexto de seleção sexual, o desenvolvimento
e manutenção de um atributo sexual secundário pode ser
extremamente custoso. (I5)No entanto, no caso específico de atributos
utilizados como armamentos, este investimento pode ser crucial para
determinar o sucesso durante embates. (I6)Machos de Onthophagus
taurus (Insecta: Coleoptera) possuem chifres que são utilizados em
combates por acesso à fêmeas e os machos com chifres maiores tem
vantagem sobre outros machos (Moczek, 2006). (I7)O
desenvolvimento do chifre requer alto investimento energético o que
pode influenciar negativamente a sobrevivência do animal, já que
nutrientes alocados para o atributo sexual não estariam disponíveis
para alocação em características que aumentam a sobrevivência, como
uma melhor defesa imunológica contra patógenos.
(I8)Entretanto, se o desenvolvimento de um atributo sexual
secundário é extremamente custoso, podemos imaginar que apenas o
animal em melhor condição física possa arcar com o custo deste
atributo ao longo do tempo (Grafen, 1990 apud Rantala, 2005;
Tomkins et al., 2004 apud Pomfret & Knell, 2006). (I9)Logo, o
tamanho do atributo sexual seria um indicativo honesto da qualidade
do indivíduo. (I10)Uma maneira de avaliar a condição de um
indivíduo é através de sua imunocompetência. (I11)Inúmeros
trabalhos investigaram a correlação positiva entre atributos sexuais
secundários e resposta imunológica em artrópodes incluindo
escorpiões, grilos e besouros (veja referências em Pomfret & Knell,
2006).
(I12)Labidura xanthopus, conhecido popularmente como
tesourinha, é um inseto da Ordem Dermaptera que possui um fórceps
no tergito final abdominal utilizado como armamento na predação por

machos e fêmeas (Borror & DeLong, 1988). (I13)Em machos o
fórceps também é um atributo sexual secundário utilizado em disputas
por fêmeas. (I14)O objetivo deste trabalho foi verificar qual a relação
entre o tamanho do armamento sexual e a resposta do sistema
imunológico em machos de L. xanthopus. (I15)Dado que machos com
fórceps maiores têm vantagem na disputa por fêmeas (Radesäter &
Halldórsdóttir, 1993 apud Hernandez, 2015) e dado que a alocação de
recursos para o tamanho do armamento está relacionada com a
alocação de recursos para o sistema imunológico, elaboramos duas
hipóteses excludentes:
(i) Há uma demanda conflitante entre o tamanho do
armamento e a resposta imunológica; e
(ii) Há uma relação positiva entre o tamanho do armamento e
a resposta imunológica.
MATERIAL & MÉTODOS
(M1)Coletamos 15 machos adultos de L. xanthopus na
praia da Reserva de Desenvolvimento Sustentável na Barra do Una,
Peruíbe, Estado de São Paulo. (M2)Encontramos os animais na areia,
principalmente embaixo de plântulas de Rhizophora sp. e em pilhas
de detritos acumulados ao longo da praia.
Medida da resposta imunológica
(M3) Um componente da resposta imune em artrópodes é
o encapsulamento celular Kapari et al., 2006 apud Rantala, 2005).
(M4)Durante esse processo, o parasita ou corpo estranho é circundado
e encapsulado por células pigmentadas produzidas pelo hospedeiro
(Kanost & Trenczek, 1997 apud Rantala, 2005). (M5)Para quantificar
a resposta imunológica que envolve deposição de melanina,
implantamos um fio de nylon de 0,5 cm de comprimento em cada
indivíduo de L. xanthopus. (M6)Inserimos o implante
longitudinalmente na lateral direita do corpo, no penúltimo tergito
abdominal, no sentido anterior de cada indivíduo (Figura 1).

Figura 3. Medidas utilizadas no cálculo do tamanho relativo do
armamento de tesourinhas, Labidura xanthopus (CF = comprimento
do fórceps direito; LE = largura do escutelo).
(M16)Calculamos o tamanho relativo do armamento
(TRA) pela razão entre o comprimento do fórceps e a largura do
escutelo. (M17)Escalonamos essa razão para média zero e desvio
padrão igual a um, para que a variável ficasse em unidades de desvio
padrão. (M18)A variável preditora considerada foi o TRA e a variável
resposta foi a proporção de pigmentação do implante. (M19)Nossas
previsões eram que (i) o TRA estaria negativamente relacionado à
proporção de pigmentação ou que (ii) o TRA estaria positivamente
relacionado à proporção de pigmentação. (M20)Calculamos o logito
da proporção de pigmentação para atender a premissa do modelo de
normalidade dos resíduos e analisamos os dados usando uma regressão
linear dos dados transformados de TRA e da proporção de
pigmentação. (M21)Todas as análises estatísticas foram realizadas no
programa R 3.1.3 (R Development Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)A média (± desvio padrão) do comprimento do fórceps
dos machos de L. xanthopus foi 0,783 ± 0,132 centímetros. (R2)A
mediana da proporção de pigmentação foi 0,333 sendo 0,033 o valor
mínimo e 0,583 o máximo. (R3)O efeito do TRA na proporção de
pigmentação foi negativo (β = -0,171), porém não significativo (p =
0,531) (Figura 4).

Figura 1. Implante do fio de nylon no penúltimo tergito do abdômen
de um indivíduo de tesourinha Labidura xanthopus (foto: Diogo
Melo).
(M7)Removemos o implante após aproximadamente 9
horas e fotografamos cada um dos fios. (M8)O fio de nylon tinha um
formato cilíndrico, mas consideramos que a área do cilindro poderia
ser aproximada à área de dois retângulos. (M9)Tiramos uma foto do
implante posicionado sobre uma superfície horizontal e em seguida
giramos o implante ao longo de seu eixo longitudinal para obter a
segunda foto. (M10)Para cada uma das "faces" opostas do implante,
no computador, subdividimos a área do retângulo em 30 quadrados
(Figura 2). (M11)No total o implante retirado de cada indivíduo
possuía 60 quadrados que podiam estar ou não pigmentados.
(M12)Contamos o número de quadrados pigmentados para cada
implante e calculamos a proporção de quadrados pigmentados por
indivíduo. (M13)A medida de imunocompetência foi a proporção de
quadrados pigmentados por indivíduo.

Figura 2. Exemplo de implante removido após aproximadamente 9
horas de um indivíduo de Labidura xanthopus. O implante tinha
formato cilíndrico, mas consideramos que a área do cilindro poderia
ser aproximada à área de dois retângulos. Para quantificar a resposta
imunológica de cada indivíduo, subdividimos a área de cada retângulo
em 30 quadrados para obter a proporção de quadrados pigmentados.
Medida do tamanho relativo do armamento
(M14)Após a retirada do implante, fotografamos cada
indivíduo em posição dorsal sobre um papel milimetrado.
(M15)Mensuramos o comprimento do fórceps e a largura do escutelo,
ambos em centímetros, com o programa ImageJ (Figura 3).

Figura 4. Dispersão dos pontos entre tamanho relativo do
armamento (razão entre comprimento do fórceps direito e largura do
escutelo) e proporção de pigmentação em machos de tesourinhas, L.
xanthopus.
DISCUSSÃO
(D1)Não encontramos evidências de que exista relação
entre o tamanho relativo do armamento e a resposta imune em L.
xanthopus. (D2)As hipóteses de que haveria demanda conflitante ou
relação positiva entre tamanho do armamento e resposta imunológica
foram refutadas. (D3)A seguir vamos apresentar possíveis
mecanismos para explicar o padrão encontrado.
(D4)Em insetos holo e hemimetábolos não há crescimento
de estruturas esclerotizadas após a maturação sexual. (D5)Como o
armamento de L. xanthopus se desenvolve somente ao longo da fase
juvenil, o tamanho do fórceps reflete a história de vida do indivíduo
até a maturação sexual e é influenciado por fatores como cuidado
parental, interações antagonísticas e pela qualidade e quantidade de
recursos adquiridos até sua fase adulta (Cotter et al., 2007). (D6)Por
outro lado, a imunocompetência de um indivíduo sofre influências
endógenas e exógenas ao longo de toda a vida e é esperado que insetos
continuem a investir em componentes do sistema imunológico
inclusive durante a fase adulta. (D7)A limitação de recursos em insetos
jovens holometábolos tem efeito na imunidade, mas esse efeito não se
traduz em uma demanda conflitante entre armamento e imunidade na
fase adulta (Pomfret & Knell, 2006). (D8)A ausência de relação entre
tamanho do fórceps e a resposta imune também foi constada em
Forficula auricularia L., outra espécie de tesourinha (Rantala et al.,
2055), conjuntamente com uma correlação negativa entre sistema
imune e tamanho corpóreo. (D9)Estudos que comparecem resposta
imunológica com o tamanho corpóreo podem ajudar a elucidar como

a alocação de recurso se dá entre as funções de crescimento e
imunocompetência.
(D10)Da mesma maneira que em holometábolos, em L. xanthopus é
possível que a demanda conflitante não se expresse na fase adulta, pois
durante a transição de juvenil para adulto há um desacoplamento entre
tamanho do armamento e resposta imunológica.
(D11)Para verificar se existe desacoplamento entre
tamanho do armamento e resposta imunológica, sugerimos investigar
a importância do estágio de desenvolvimento na relação entre o
atributo sexual secundário e a imunocompetência. (D12)Para isso,
seria interessante reproduzir o experimento realizado neste trabalho
com indivíduos jovens e adultos. (D13)Nossa previsão, neste caso,
seria que indivíduos jovens: (i) apresentassem correlação negativa
entre o tamanho do armamento e a resposta imunológica (demanda
conflitante) ou (ii) apresentassem correlação positiva entre o tamanho
do armamento e a resposta imunológica (indicativo honesto da
condição física). (D14)Já em indivíduos adultos, esperaríamos que não
houvesse relação entre o tamanho do armamento e a resposta
imunológica.
(D15)Com base neste estudo concluímos que não existe
evidência de relação entre tamanho do atributo sexual secundário e a
resposta imunológica em machos adultos de L. xanthopus. (D16)É
possível que exista uma correlação positiva ou negativa nas fases
iniciais da vida dado o investimento no crescimento do armamento,
mas a correlação não se mantém na fase adulta dos indivíduos.
(D17)Estudos que investiguem a relação entre atributos sexuais
secundários e imunocompetência em outros estágios de
desenvolvimento podem ajudar a esclarecer a relação entre tamanho
do armamento e imunocompetência.
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Demanda conflitante ou sinalização honesta? A relação entre
tamanho do armamento e resposta imune em machos de
Labidura xanthopus (Insecta: Dermaptera)
P3 – G6
Alunos 5, 12, 17, 20 – Versão final
RESUMO: O desenvolvimento e a manutenção de um atributo sexual
secundário podem ser extremamente custosos e gerar demandas
conflitantes em alocação de recursos. Alternativamente, podem existir
relações positivas entre diferentes atributos, sinalizando a qualidade
genética do indivíduo. O objetivo deste trabalho foi investigar qual a
relação entre o tamanho relativo do armamento (TRA) e a
imunocompetência em machos de Labidura xanthopus. Coletamos 15
indivíduos adultos e implantamos um corpo estranho em seus
abdômens para estimar suas respostas imunológicas. Calculamos o
TRA utilizando a razão do comprimento do fórceps pela largura do
escutelo. A correlação do TRA com a proporção de pigmentação não
foi significativa e não encontramos evidência da relação entre TRA e

imunocompetência. Concluímos que o tamanho do atributo sexual
secundário e a imunocompetência não estão acoplados em machos
adultos e que o tamanho do fórceps não comunica à fêmea sobre a
qualidade do sistema imunológico do macho.
PALAVRAS-CHAVE: alocação de recurso, atributo sexual
secundário, imunocompetência, seleção sexual.
INTRODUÇÃO
(I1)O desenvolvimento e a manutenção de um atributo sexual
secundário podem ser extremamente custosos (Pomfret & Knell,
2006). (I2)Em situações em que a quantidade de alimento é restrita, os
recursos utilizados para um determinado propósito não estão
disponíveis para outros, resultando na alocação preferencial em alguns
atributos em detrimento de outros (Wikelski, 2009). (I3)A partição de
recursos entre diferentes atributos gera uma correlação negativa que
pode ser definida como demanda conflitante. (I4)Um exemplo de
demanda conflitante ocorre em machos de Onthophagus taurus
(Insecta: Coleoptera) que possuem chifres utilizados em combates por
acesso às fêmeas. (I5)Os machos com chifres maiores têm vantagem
sobre outros machos (Moczek, 2006), porém o desenvolvimento do
chifre requer alto investimento energético. (I6)Sendo assim, os
nutrientes alocados para o atributo sexual podem não estar disponíveis
para serem alocados em características que aumentam a sobrevivência,
como uma melhor defesa imunológica contra patógenos (Pomfret &
Knell, 2006).
(I7)Alternativamente, é possível que apenas os animais em
melhor condição física sejam capazes de arcar com os custos deste
atributo ao longo do tempo (Tomkins et al., 2004 apud Pomfret &
Knell, 2006; Grafen, 1990 apud Rantala, 2007). (I8)Logo, o tamanho
do atributo sexual poderia ser um indicativo honesto da qualidade
genética do indivíduo. (I9)Inúmeros trabalhos evidenciaram a
correlação positiva entre atributos sexuais secundários e imunidade em
artrópodes incluindo escorpiões, grilos e besouros (veja referências em
Pomfret & Knell, 2006). (I10)A resposta imune em artrópodes ocorre
pelo encapsulamento celular, processo no qual as células do
hospedeiro circundam, encapsulam e depositam melanina sobre o
parasita ou corpo estranho (Kanost & Trenczek, 1997 apud Rantala,
2007; Kapari et al., 2006 apud Rantala, 2007). (I11)Assim, o atributo
sexual secundário pode ser um indicativo honesto da
imunocompetência do indivíduo.
(I12)Labidura xanthopus, conhecido popularmente como
tesourinha, é um inseto da Ordem Dermaptera que possui um fórceps
no último tergito abdominal, utilizado como armamento na predação
(Borror & DeLong, 1988). (I13)Em machos, o fórceps também é um
atributo sexual secundário, utilizado em combates intrasexuais e em
cortejos pré copulatórios. (I14)O tamanho do fórceps pode sinalizar
para a fêmea características como habilidade no combate entre machos
e na captura de presas (Radesäter & Halldórsdóttir, 1993 apud GarcíaHernandez, 2015) e, também, melhor resposta imunológica (Pomfret
& Knell, 2006). (I15)Nesse sentido, a cópula de fêmeas com machos
com maior armamento seria vantajosa, pois maximizaria o sucesso da
prole.
(I16)O objetivo deste trabalho foi investigar qual a relação
entre o tamanho do armamento sexual e a resposta do sistema
imunológico em machos de L. xanthopus. (I17)Dado que (a) machos
com fórceps maiores têm vantagem na disputa com outros machos por
fêmeas (Radesäter & Halldórsdóttir, 1993 apud García-Hernandez,
2015); e (b) hormônios de crescimento em insetos apresentam efeito
tanto em atributos sexuais, quanto na imunossupressão (veja
referências em Rantala, 2007), indicando uma via comum entre
crescimento e resposta imune, elaboramos duas hipóteses excludentes:
(i) Há uma demanda conflitante entre o tamanho do
armamento e a resposta imunológica; e
(ii) Há uma relação positiva entre o tamanho do armamento e
a resposta imunológica.
MATERIAL & MÉTODOS
(M1)Coletamos 15 machos adultos de L. xanthopus na
praia da Reserva de Desenvolvimento Sustentável na Barra do Una,
Peruíbe, Estado de São Paulo. (M2)Encontramos os animais na areia,
principalmente embaixo de plântulas de Rhizophora sp. e em pilhas de
detritos acumulados ao longo da praia.
Medida da resposta imunológica
(M3)Para quantificar a resposta imunológica, implantamos
um fio de nylon de 0,5 cm de comprimento em cada indivíduo de L.
xanthopus. (M4)Como a superfície do fio de nylon é lisa, lixamos o
fio para que a melanina aderisse melhor ao implante. (M5)Inserimos o

implante longitudinalmente na lateral direita do corpo, no penúltimo
tergito abdominal, no sentido anterior de cada indivíduo (Figura 1).

Figura 1. (a) Fio de nylon utilizado para induzir resposta imunológica
em Labidura xanthopus (foto: Eduardo Santos); (b) Implante do fio de
nylon no penúltimo tergito do abdômen de um indivíduo de L.
xanthopus (foto: Diogo Melo).
(M6)Removemos o implante após aproximadamente 9
horas e fotografamos cada um dos fios. (M7)O fio de nylon tinha um
formato cilíndrico, mas consideramos que a área da superfície desse
cilindro poderia ser aproximada à área de dois retângulos.
(M8)Tiramos uma foto do implante posicionado sobre uma superfície
e, em seguida, giramos o implante ao longo de seu eixo longitudinal
para obter a segunda foto. (M9)Para cada uma das "faces" opostas do
implante, subdividimos a área do retângulo, no computador, em 30
quadrados. (M10)No total, o implante retirado de cada indivíduo
possuía 60 quadrados que podiam estar ou não pigmentados.
(M11)Contamos o número de quadrados pigmentados para cada
implante e calculamos a proporção de quadrados pigmentados por
indivíduo. (M12)A medida de imunocompetência considerada foi a
proporção de quadrados pigmentados por indivíduo.
Medida do tamanho relativo do armamento
(M13)Após a retirada do implante, fotografamos cada
indivíduo em posição dorsal sobre um papel milimetrado.
(M14)Mensuramos o comprimento do fórceps e a largura do escutelo,
ambos em centímetros, com o programa ImageJ (Figura 2).
(M15)Calculamos o tamanho relativo do armamento (TRA) pela razão
entre o comprimento do fórceps e a largura do escutelo.
(M16)Escalonamos essa razão para média zero e desvio padrão igual
a um, para que a variável ficasse em unidades de desvio padrão
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Figura 2. Medidas utilizadas no cálculo do tamanho relativo do
armamento da tesourinha Labidura xanthopus (CF = comprimento do
fórceps direito; LE = largura do escutelo).
Análise de dados
(M17)A variável preditora considerada foi o TRA e a
variável resposta foi a proporção de pigmentação do implante.
(M18)Nossas previsões eram que (i) o TRA estaria negativamente
relacionado à proporção de pigmentação ou que (ii) o TRA estaria
positivamente relacionado à proporção de pigmentação.
(M19)Calculamos o logito da proporção de pigmentação para que os
dados atendessem à premissa de normalidade dos resíduos e
utilizamos uma regressão linear para analisar os dados transformados
de TRA e da proporção de pigmentação. (M20)Todas as análises
estatísticas foram realizadas no programa R 3.1.3 (R Development
Core Team, 2015), utilizando o pacote shiny (Chang et al., 2015).
RESULTADOS
(R1)A média (± desvio padrão) do comprimento do fórceps
dos machos de L. xanthopus foi 0,783 ± 0,132 centímetros. (R2)A
mediana da proporção de pigmentação foi 0,333 sendo 0,033 o valor
mínimo e 0,583 o máximo. (R3)A correlação entre o TRA e a
proporção de pigmentação não foi significativo (p = 0,531; Figura 3).

Figura 3. Correlação entre o tamanho relativo do armamento (TRA:
razão entre comprimento do fórceps direito e largura do escutelo) e a
proporção de pigmentação em machos da tesourinha Labidura
xanthopus.
DISCUSSÃO
(D1)Não encontramos evidências de que o tamanho relativo
do armamento e a resposta imune estejam relacionados em machos de
Labidura xanthopus. (D2)As hipóteses de que haveriam demandas
conflitantes ou uma relação positiva entre tamanho do armamento e
resposta imunológica foram refutadas.
(D3)Em insetos holo e hemimetábolos, não há crescimento
de estruturas esclerotizadas após a maturação sexual. (D4)Como o
armamento de L. xanthopus se desenvolve somente ao longo da fase
juvenil, o tamanho do fórceps reflete a história de vida do indivíduo
até a maturação sexual e é influenciado por fatores como cuidado
parental, interações antagonísticas e pela qualidade e quantidade de
recursos adquiridos até a fase adulta (Cotter et al., 2007). (D5)Por
outro lado, a imunocompetência de um indivíduo sofre influências
endógenas e exógenas ao longo de toda a vida e é esperado que insetos
continuem a investir em componentes do sistema imunológico,
inclusive durante a fase adulta. (D6)A limitação de recursos em insetos
jovens holometábolos tem efeito na imunidade, mas esse efeito não se
traduz em uma demanda conflitante entre armamento e imunidade na
fase adulta (Pomfret & Knell, 2006). (D7)Da mesma maneira que em
holometábolos, é possível que em L. xanthopus a demanda conflitante
não se expresse na fase adulta, pois durante a transição entre estágios
de desenvolvimento há um desacoplamento entre tamanho do
armamento e resposta imunológica.
(D8)Considerando que o tamanho do armamento e a
imunocompetência respondem à períodos distintos de alocação de
recursos, sugerimos investigar a relação entre tamanho do armamento
e sistema imunológico de acordo com estágios de desenvolvimento de
um indivíduo. (D9)Se a hipótese do desacoplamento estiver correta e
existir uma demanda conflitante, esperamos que a resposta
imunológica de um estágio de desenvolvimento esteja negativamente
relacionada ao tamanho do armamento do estágio de desenvolvimento
seguinte.
(D10)Não obtivemos evidências de que o tamanho do
armamento esteja positivamente correlacionado com
a
imunocompetência em machos de L. xanthopus. (D11)Dado que o
armamento nesta espécie é um atributo sexual, nossos resultados
mostram que o tamanho do fórceps do macho não comunica à fêmea
a respeito da qualidade do seu sistema imunológico. (D12)Entretanto,
o tamanho do fórceps pode sinalizar para a fêmea que machos com
fórceps maiores obtêm vantagens durante brigas intrasexuais e na
captura de presas. (D13)Dada a herdabilidade do tamanho do fórceps,
a cópula com machos com maior armamento ainda sim é vantajosa,
considerando que estas características podem ser transmitidas para a
prole (Tomkins & Simmons, 1999).
(D14)Com base neste estudo, concluímos que não existe
evidência de correlação entre o tamanho do atributo sexual secundário
e a resposta imunológica em machos adultos de L. xanthopus. (D15)O
tamanho do atributo sexual secundário e a imunocompetência não
estão acoplados na mesma fase de desenvolvimento do indivíduo.
(D16)Além disso, os machos não sinalizam para as fêmeas a sua
imunocompetência através do tamanho do fórceps.
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Efeitos assimétricos da predação entre tesourinhas Labidura sp.
(Insecta: Dermaptera) e aranhas Allocosa sp. (Araneae:
Lycosidae)
P3 – G7
Alunos 3, 7, 13, 18 – Versão inicial
RESUMO: Em interações agonísticas no qual predadores são
igualmente capazes de se predar, o risco é alto para ambos, pois a falta
de sucesso pode representar um grande risco para a sobrevivência do
indivíduo. Investigamos como o tamanho dos indivíduos afeta o
resultado da predação entre aranhas do gênero Allocosa sp. e
tesourinhas do gênero Labidura sp. Realizamos pareamentos de
indivíduos de cada gênero, medimos a razão entre as massas de
tesourinhas e aranhas, e verificamos em arenas experimentais qual
indivíduo foi predado. Observamos que Labidura sp. predou Allocosa
sp. em 31 dos 37 pareamentos e que a probabilidade de Labidura sp.
predar Allocosa sp. aumentou com a razão entre as massas.
Tesourinhas possuem forrageamento ativo e eficiente, podendo predar
aranhas de até o dobro do seu tamanho. Concluímos que o tamanho
relativo entre as duas espécies determina o resultado da interação, que
ocorre de maneira assimétrica e não homogênea.
PALAVRAS-CHAVE: Efeitos demográficos, forrageamento ótimo,
interação presa-predador, predação intra-guilda, tamanho da presa
INTRODUÇÃO
(I1)O comportamento de buscar alimento, conhecido como
forrageamento, é essencial para a sobrevivência dos animais
(Dugatkin, 2005). (I2)A teoria do forrageamento ótimo busca explicar
esse comportamento a partir do princípio de que, ao forragear, um
animal busca maximizar seus benefícios de ingestão de energia e
diminuir seus custos, como tempo de procura e de manipulação de
presas e risco de predação (MacArthur & Pianka, 1966; Barnard, 2004;
Dugatkin, 2005). (I3)Assim, interações tróficas ao nível do indivíduo
devem seguir esses princípios de maximização da relação custobenefício.
(I4)Em interações tróficas agonísticas, maximizar o
consumo de energia pode envolver um grande custo para os
organismos envolvidos (Dugatkin, 2005). (I5)Em situações de
predação intra-guilda, nas quais dois predadores estão no mesmo nível
trófico e são igualmente capazes de se predarem (Montserat et al.,
2004), o risco é alto para ambos, pois a falta de sucesso pode
representar um grande risco para a sobrevivência do indivíduo. (I6)O
sucesso nesse tipo de interação vai depender de características da
história de vida dos organismos que interagem (Montserat et al.,
2004).
(I7)Considerando que o tamanho da presa ingerida pode ser
um indicativo da quantidade energética daquele indivíduo (Barnard,
2004; Brose et al., 2006) e que, na predação intra-guilda, presas
maiores representam riscos maiores de predação (Montserat et al.,
2004; Brose et al., 2008), o objetivo deste trabalho foi investigar como
o tamanho dos indivíduos determina o sucesso da interação em
predadores intra-guilda. (I8)Dado que organismos maiores devem

conseguir subjulgar organismos menores, nossa hipótese é que o
sucesso de predação vai depender da relação de tamanho entre
predadores.
MATERIAL & MÉTODOS
Modelo de estudo
(M1)Realizamos o presente estudo na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una, no litoral sul do
Estado de São Paulo. (M2)Ao longo da faixa de areia da praia da Barra
do Una existe grande quantidade de plântulas de Rizophora sp. e
matéria orgânica em decomposição (detritos) que servem de abrigo
para uma grande diversidade de invertebrados. (M3)Dois predadores
desses invertebrados são as tesourinhas do gênero Labidura sp.
(Insecta: Dermaptera) e as aranhas do gênero Allocosa sp. (Araneae:
Lycosidae), que possuem hábito majoritariamente noturno, ocorrem
em dunas de restinga e ocasionalmente podem predar umas as outras
(Borror, 1988; Ulian, 2012). (M4)Esses predadores foram utilizados
como modelo de estudo.
Coleta de dados
(M5)Coletamos indivíduos de Labidura sp. e Allocosa sp. à
noite entre os detritos acumulados na praia e colocamos cada indivíduo
em um recipiente separado. (M6)Procuramos coletar indivíduos com
a maior variação de tamanho possível. No laboratório, determinamos
suas massas com uma balança de precisão (precisão = 0,001 g).
(M7)Montamos arenas experimentais com recipientes de plástico de
10 cm de diâmetro e uma pequena quantidade de areia no fundo do
recipiente. (M8)Pareamos aleatoriamente um indivíduo de Labidura
sp. e um de Allocosa sp. na arena e fechamos o recipiente para evitar
a fuga dos indivíduos (Figura 1a). (M9)Deixamos os recipientes
fechados por um período de cinco a seis horas. (M10)Ao final do
experimento, verificamos o resultado da predação: se Labidura sp.
predou Allocosa sp., se Allocosa sp. predou Labidura sp. ou se
nenhuma predação ocorreu. (M11)Excluímos os casos em que
nenhuma predação ocorreu do restante das análises.

Figura 1. (a) Arena experimental com pareamento de
indivíduos de Labidura sp. (à esquerda) e Allocosa sp. (à direita). As
setas indicam os indivíduos. (b) Exemplo observado de predação de
Allocosa sp. por Labidura sp. (c) Exemplo observado de predação de
Labidura sp. por Allocosa sp.
Análise de dados
(M12)Calculamos a razão entre a massa dos indivíduos de
Labidura sp. e de Allocosa sp. para cada pareamento. (M13)O
resultado da predação consistiu em uma variável categórica, na qual 0
= Allocosa sp. predou Labidura sp. e 1 = Labidura sp. predou Allocosa
sp. (M14)Ajustamos uma regressão logística da probabilidade de
Labidura sp. predar Allocosa sp. em função do logaritmo da razão
entre as massas. (M15)Nossa previsão foi que a probabilidade de que
os indivíduos de Labidura sp. predem os indivíduos de Allocosa sp.
aumente com o aumento da razão entre as massas de indivíduos de
Labidura sp. e de indivíduos de Allocosa sp. (M16)De acordo essa
previsão, o coeficiente de inclinação da regressão deveria ser positivo.
(M17)Fizemos um teste de significância a partir do cenário nulo em
que a probabilidade de Labidura sp. predar ou ser predada por
Allocosa sp. é a mesma para todas as razões de massa encontradas
(10000 permutações, α = 0,05). (M18)Todas as análises estatísticas
foram realizadas no ambiente de programação R 3.1.3 (R Core Team,
2015).
RESULTADOS
(R1)As massas dos indivíduos de Labidura sp. variaram de
0,027 a 0,236 g (N = 71) e as massas dos indivíduos de Allocosa sp.
variaram de 0,010 a 0,278 g (N = 58). (R2)Realizamos 71 pareamentos
de Labidura sp. com Allocosa sp., dos quais 13 foram com indivíduos
de Allocosa sp. que já haviam realizado um pareamento antes. (R3)34
pareamentos não resultaram em predação por parte de nenhum dos
indivíduos e foram excluídos das análises. (R4)37 pareamentos
resultaram em predação, dos quais 31 resultaram em predação de

Allocosa sp. por Labidura sp. (Figura 1b) e seis em predação de
Labidura sp. por Allocosa sp. (Figura 1c). (R5)A amplitude de razão
de massas em que os indivíduos de Labidura sp. predaram indivíduos
de Allocosa sp. foi maior do que a amplitude em que indivíduos de
Allocosa sp. predaram indivíduos de Labidura sp. (Figura 2).

Figura 2. Regressão logística da probabilidade de indivíduos
do gênero de Labidura sp. Labidura sp. (T) predarem indivíduos do
gênero de Allocosa sp. Allocosa sp. (A) em função do logaritmos da
razão entre as massas das Labidura sp. (MT) e das Allocosa sp (MA).
Os pontos representam as observações de predação para pareamentos
em que: 0 = Allocosa sp. predou a Labidura sp.; e 1 = Labidura sp.
predou a Allocosa sp.
(R6)O coeficiente de inclinação da regressão logística da
probabilidade de Labidura sp. predar Allocosa sp. pelo logaritmo da
razão entre as massas de Labidura sp. e de Allocosa sp. foi de 4,228
(p < 0,001; Figura 2). (R7)Somente quando a massa dos indivíduos de
Allocosa sp. foi igual, ou maior, ao dobro da massa dos indivíduos de
Labidura sp., a probabilidade de Allocosa sp. predar Labidura sp. foi
maior que a do resultado contrário. (R8)Para indivíduos de Allocosa
sp. menores que o dobro da massa de indivíduos Labidura sp., a
probabilidade de Labidura sp. predar Allocosa sp. foi maior.
(R9)Em todos os pareamentos observamos comportamento
de ataque de indivíduos de Labidura sp., com o uso do fórceps como
mecanismo de ataque. (R10)Na minoria dos casos, observamos
indivíduos de Allocosa sp. atacando indivíduos de Labidura sp. de
volta. (R11)Em alguns casos, os indivíduos de Allocosa sp. pareceram
indiferentes ao ataque de Labidura sp., enquanto na maioria dos
pareamentos observamos comportamento de fuga de indivíduos de
Allocosa sp.
DISCUSSÃO
(D1)Nesse estudo, usando uma abordagem experimental,
verificamos que a interação de predação entre indivíduos de
tesourinhas do gênero Labidura sp. e aranhas do gênero Allocosa sp.
se dá de forma assimétrica. (D2)Os indivíduos de Labidura sp.
predaram de forma mais frequente os indivíduos de Allocosa sp. de
diferentes tamanhos, inclusive indivíduos de Allocosa sp. maiores que
eles. (D3)Já os indivíduos de Allocosa sp. predaram apenas os
indivíduos de Labidura sp. menores do que eles. (D4)Portanto, o
tamanho relativo de Labidura sp. e de Allocosa sp. determina o
resultado dessa interação de predação intra-guilda.
(D5)A assimetria encontrada nos resultados pode ser
explicada pelos comportamentos de forrageamento de Allocosa sp. e
de Labidura sp. (D6)Como observamos durante o experimento, os
indivíduos de Labidura sp. apresentaram um padrão de atividade mais
ativo que os de Allocosa sp. (D7)Espécies de aracnídeos, da família
Lycosidae, apresentam padrão de forrageamento do tipo emboscada
(Gonzaga et al.,2007), o que corresponde com a baixa atividade
observada dos indivíduos durante nosso experimento. (D8)Os
indivíduos de Labidura sp., por outro lado, são onívoros e eficientes
na captura de presas (Rankin & Palmer, 2003), utilizando o fórceps
como um armamento eficaz durante os embates entre indivíduos.
(D9)O forrageamento mais ativo e menos seletivo de Labidura sp.
pode explicar a grande quantidade observada de ataques a Allocosa sp.
e a maior quantidade de indivíduos de Allocosa sp. predados em
relação aos indivíduos de Labidura sp. predados. (D10)Sendo assim,
a interação não simétrica aparentemente está sendo diretamente
influenciada pelo comportamento distinto de forrageamento dos
organismos envolvidos.
(D11)Indivíduos de Labidura sp. predaram indivíduos de
Allocosa sp. de diferentes tamanhos. (D12)Em caso de presas grandes,
esse comportamento pode trazer um alto custo de captura para os
organismos e, em caso de pequenas presas, pouco saldo energético.
(D13)Espera-se que pressões evolutivas selecionem indivíduos cujos
comportamentos maximizem a relação custo-benefício (Briggs &
Walters, 1992), o que resultaria em uma tendência de predadores a
predar presas de tamanho médio (Brose, 2008). (D14)Para os

indivíduos de Labidura sp., espera-se que o custo de predar indivíduos
grandes de Allocosa sp. seja alto, mas surpreendentemente a alta
eficiência de forrageio de Labidura sp. parece compensar esses riscos
mesmo para indivíduos de Allocosa sp maiores que eles. (D15)Apenas
para os indivíduos de Allocosa sp. maiores que o dobro do tamanho de
Labidura sp., o custo da predação parece ser grande o suficiente para
Labidura sp. (D16)Já para os indivíduos de Allocosa sp., o custo
associado à predação parece ser grande para um amplo espectro de
tamanho de indivíduos de Labidura sp, evidenciado pelo
comportamento observado de fuga das tesourinhas. (D17)No entanto,
testar as predições do forrageamento ótimo nesse sistema, avaliando
também os resultados em que não houve predação, é interessante para
compreender melhor como a relação custo-benefício do tamanho da
presa pode determinar o sucesso da interação. (D18)A ausência de
predação quando há grande diferença de tamanhos entre os indivíduos
pode ser um indicativo de que Labidura sp. e Allocosa sp. estão
preferindo tamanhos médios de presa, o que estaria de acordo com as
previsões do forrageamento ótimo.
(D19)Não existem informações sobre a frequência de
ocorrência e a importância da predação intra-guilda entre as
populações de Labidura sp. e Allocosa sp. em campo. (D20)Supondo
que essa interação ocorra frequentemente, e dado a assimetria que
observamos no nosso experimento, uma implicação dessa interação é
que ela acarretaria em um efeito demográfico negativo maior na
população de Allocosa sp do que de Labidura sp. (D21)Isso se deve
ao fato de que a pressão de predação diminui a densidade de presas
(Begon et al. 2006), que no nosso experimento foram mais
frequentemente os indivíduos de Allocosa sp. (D22)Como uma
possível consequência, a pressão seletiva exercida por Labidura sp.
em Allocosa sp seria maior do que a predação seletiva de Allocosa sp.
em Labidura sp. (D23)Essa pressão poderia determinar características
reprodutivas e de sobrevivência de Allocosa sp. (Gonzaga et al.,2007).
(D24)Além disso, esperamos que esses efeitos demográficos sejam
heterogêneos dentro das populações. (D25)Apesar de não termos feito
distinção entre os sexos, esperamos que o efeito de Libidura sp. em
Allocosa sp, seja mais forte em fêmeas, pois esses são menores que os
machos em espécies do gênero Allocosa sp. (Aisenberg et al., 2010) e
nosso experimento indica que apenas os indivíduos maiores de
Allocosa sp. estão livres da predação por Labidura sp. (D26)Isso
implica também em diferenças ao longo da ontogenia de Allocosa sp,
em que indivíduos mais jovens são mais predados do que os adultos.
(D27)Para compreender melhor os possíveis efeitos demográficos
entre os dois gêneros estudados, propomos um estudo de longa
duração no qual as densidades de Labidura sp. e Allocosa sp. sejam
manipuladas em campo. (D28)Caso os efeitos descritos estejam
realmente ocorrendo, ao diminuir a densidade de Labidura sp.,
esperamos encontrar um aumento da densidade de Allocosa sp, mas
nenhum efeito em Labidura sp. com a alteração na densidade de
Allocosa sp.
(D29)Concluímos que o resultado da interação entre
predadores intra-guilda é influenciada pelo tamanho e comportamento
de forrageamento dos interagentes. (D30)Essa interação se deu de
maneira assimétrica entre Labidura sp. e Allocosa sp., com predação
maior em Allocosa sp. (D31)Uma implicação dessa assimetria pode
ser um efeito na densidade demográfica das populações estudadas.
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Efeitos assimétricos da predação entre duas espécies de
artrópodes
P3 – G7
Alunos 3, 7, 13, 18 – Versão intermediária
RESUMO: Em uma interação trófica entre dois predadores do mesmo
nível trófico e que podem predar uns aos outros, testamos a hipótese
de que indivíduos de maior tamanho tem maior probabilidade de
sucesso na predação. Medimos a razão entre as massas de tesourinhas
(Labidura xanthopus) e aranhas da espécie Allocosa sp. Realizamos
pareamentos de indivíduos dessas duas espécies e verificamos em
arenas experimentais qual indivíduo foi predado. Observamos que
indivíduos de L. xanthopus predaram indivíduos de Allocosa sp. em

31 de 37 pareamentos. A probabilidade de indivíduos de L. xanthopus
predar indivíduos de Allocosa sp. aumentou com a razão entre as
massas de indivíduos de L. xanthopus e de Allocosa sp. Tesourinhas
forragearam ativamente e predaram aranhas com até o dobro do seu
tamanho. Concluímos que o tamanho relativo entre os indivíduos das
duas espécies determina o resultado da predação entre eles.
PALAVRAS-CHAVE: Dermaptera, forrageamento ótimo, interação
presa-predador, Lycosidae, predação intra-guilda, tamanho corpóreo
INTRODUÇÃO
(I1)A teoria do forrageamento ótimo explica os
comportamentos de busca de alimento observados em organismos na
natureza a partir da premissa de que, ao forragear, indivíduos buscam
maximizar sua aquisição de energia e diminuir os custos associados à
aquisição dessa energia (Begon et al., 2006). (I2)Em geral, esses
custos estão relacionados ao tempo de procura e de manipulação de
presas (MacArthur & Pianka, 1966; Barnard, 2004; Dugatkin, 2005).
(I3)Assim, esses princípios de maximização dos benefícios e
minimização dos custos devem ocorrer em interações tróficas.
(I4)Em interações tróficas em que a presa pode causar dano
ao predador, a aquisição de energia pode envolver um custo adicional
para o predador, pois há possíveis danos físicos envolvidos na
interação (Dugatkin, 2005). (I5)A probabilidade de que a predação
resulte em dano para o predador deve ser considerada no balanço entre
benefícios e custos que determina o comportamento de predação do

indivíduo. (I6)A predação de presas associadas a altas probabilidades
de dano ao predador deve acontecer apenas quando o benefício que
essa presa fornece em termos de energia é alto. (I7)Uma situação
extrema de dano ao predador é a predação intra-guilda, na qual dois
predadores que estão no mesmo nível trófico são capazes de se predar
(Montserat et al., 2004). (I8)Nesses casos, o custo adicional
relacionado ao dano é o risco de morte de ser predado pela própria
presa.
(I9)O tamanho pode ser um indicativo da quantidade
energética da presa (Barnard, 2004; Brose et al., 2006), porém, no
contexto de predação intra-guilda, presas maiores representam riscos
maiores de predação para o predador (Montserat et al., 2004; Brose et
al., 2008). (I10)O objetivo deste trabalho foi investigar como o
tamanho relativo entre indivíduos de duas espécies de que se predam
de forma recíproca (predação intra-guilda) determina o resultado da
interação entre esses predadores de mesmo nível trófico. (I11)Dado
que indivíduos maiores devem conseguir subjulgar indivíduos
menores, nossa hipótese é que o indivíduo de maior tamanho terá
maior probabilidade de sucesso na predação.
MATERIAL & MÉTODOS
Modelo de estudo
(M1)O presente estudo ocorreu na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una, no litoral sul do estado
de São Paulo. (M2)Ao longo da faixa de areia da praia da Barra do
Una existe um acúmulo de matéria orgânica e detritos que servem de
habitat para artrópodes predadores, incluindo tesourinhas da espécie
Labidura xanthopus (Insecta: Dermaptera) e aranhas da espécie
Allocosa sp. (Araneae: Lycosidae). (M3)Essas duas espécies possuem
hábito majoritariamente noturno, ocorrem em dunas de restinga
(Borror, 1988; Ulian, 2012) e ocasionalmente podem predar uns aos
outros. (M4)Utilizamos indivíduos dessas duas espécies como modelo
de estudo.
Coleta de dados
(M5)Coletamos indivíduos de L. xanthopus e Allocosa sp. à
noite, entre os detritos acumulados na praia e colocamos cada um deles
em um recipiente separado. (M6)Procuramos coletar indivíduos com
a maior variação possível de tamanho. (M7)No laboratório,
determinamos suas massas com uma balança digital de precisão de
0,001 g. (M8)Montamos arenas experimentais com recipientes de
plástico de 10 cm de diâmetro e uma pequena quantidade de areia da
praia no fundo. (M9)Pareamos aleatoriamente um indivíduo de L.
xanthopus e um de Allocosa sp. na arena e fechamos o recipiente para
evitar a fuga dos indivíduos (Figura 1a). (M10)Deixamos parte dos
recipientes fechados à noite e parte de dia, todos por um período de 5
a 6 h. (M11)Ao final do experimento, registramos se L. xanthopus
predou Allocosa sp., se Allocosa sp. predou L. xanthopus ou se não
ocorreu predação. (M12)Realizamos uma regressão logística para
averiguar se a probabilidade de ocorrer predação se relacionou com a
diferença absoluta de massa entre os indivíduos pareados (Anexo 1) e
excluímos os casos em que nenhuma predação ocorreu nas análises
descritas a seguir.
Figura 1. (a) Arena experimental com pareamento de indivíduos de
Labidura xanthopus (à esquerda) e Allocosa sp. (à direita). As setas
indicam os indivíduos. (b) Predação de Allocosa sp. por L. xanthopus
na arena experimental. (c) Predação de L. xanthopus por Allocosa sp.
Análise de dados
(M13)Calculamos a razão entre a massa dos indivíduos de
L. xanthopus e de Allocosa sp. para cada pareamento, obtendo assim
uma medida da massa relativa dos indivíduos pareados. (M14)O
resultado da predação foi registrado como uma variável categórica,
sendo que 0 representava a predação de L. xanthopus por Allocosa sp.
e 1 representava que L. xanthopus predou Allocosa sp.
(M15)Utilizamos um teste de regressão logística para estimar a
variação na probabilidade de L. xanthopus predar Allocosa sp. em
função da massa relativa de L. xanthopus em relação à massa de
Allocosa sp. (M16)Calculamos o logaritmo natural da massa relativa
antes do teste estatístico. (M17)Nossa previsão foi que a probabilidade
dos indivíduos de L. xanthopus predarem os indivíduos de Allocosa
sp. aumenta com o aumento da razão entre as massas de indivíduos de
L. xanthopus e Allocosa sp. (M18)Portanto, nossa expectativa é que o
coeficiente de inclinação da regressão seja positivo e diferente de zero.
(M19)Fizemos um teste de significância considerando um cenário
nulo em que a probabilidade de L. xanthopus predar ou ser predada
por Allocosa sp. é a mesma para todas as razões de massas
encontradas. (M20)Simulamos esse cenário nulo por meio de
aleatorizações dos resultados observados. (M21)Recalculamos a

inclinação da regressão para cada uma das simulações e comparamos
o valor observado com a distribuição de valores de inclinação obtidos
sob a hipótese nula (10000 permutações, α = 0,05). (M22)Todas as
análises estatísticas foram realizadas no ambiente de programação R
3.1.3 (R Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)As massas dos indivíduos de L. xanthopus variaram entre
0,027 e 0,236 g (N = 71) e as massas dos indivíduos de Allocosa sp.
variaram entre 0,010 e 0,278 g (N = 58). (R2)Realizamos 71
pareamentos entre indivíduos das espécies, dos quais 13 foram com
indivíduos de Allocosa sp. que já haviam realizado um pareamento
anterior, mas cujo resultado foi ausência de predação. (R3)Em todos
os pareamentos observamos comportamento de ataque de indivíduos
de L. xanthopus, com o uso do fórceps como mecanismo de ataque.
(R4)Na minoria dos casos, observamos indivíduos de Allocosa sp.
atacando indivíduos de L. xanthopus em resposta ao ataque. (R5)Na
maioria dos pareamentos observamos comportamento de fuga de
indivíduos de Allocosa sp., enquanto que em alguns casos, os
indivíduos de Allocosa sp. pareceram indiferentes ao ataque de L.
xanthopus.
(R6)Não houve predação por parte de nenhum dos indivíduos
em 34 pareamentos e a probabilidade desses eventos não teve relação
com a diferença absoluta de massa entre os indivíduos pareados
(Figura A1, Anexo 1). (R7)Nos outros 37 pareamentos em que ocorreu
predação, 31 resultaram em predação de Allocosa sp. por L. xanthopus
(Figura 1b) e seis em predação de L. xanthopus por Allocosa sp.
(Figura 1c). (R8)A amplitude de razão de massas em que os indivíduos
de L. xanthopus predaram indivíduos de Allocosa sp. foi maior do que
a amplitude em que indivíduos de Allocosa sp. predaram indivíduos
de L. xanthopus (Figura 2).

Figura 2. Regressão logística que descreve a probabilidade de
Labidura xanthopus (T) predar Allocosa sp. (A) em função do
logaritmo da razão entre massas de L. xanthopus (MT) e Allocosa (MA).
Os pontos representam as observações de predação para pareamentos
em que: (0) = Allocosa sp. predou a L. xanthopus; e (1) = L. xanthopus
predou Allocosa sp.
(R9)O coeficiente de inclinação da regressão logística que
descreve a probabilidade de L. xanthopus. predar Allocosa sp. em
função do logaritmo da razão entre as massas de L. xanthopus e de
Allocosa sp. foi de 4,228 (p < 0,001; Figura 2), ou seja, a probabilidade
de predação aumentou com o aumento da massa relativa dos
indivíduos. (R9)Somente quando a massa dos indivíduos de Allocosa
sp. foi igual, ou maior, do que o dobro da massa dos indivíduos de L.
xanthopus, a probabilidade de Allocosa sp. predar L. xanthopus foi
maior que a do resultado contrário. (R10)Consequentemente, a
probabilidade de predação por L. xanthopus foi maior quando a massa
dos indivíduos era pelo menos metade da massa dos indivíduos de
Allocosa sp.
DISCUSSÃO
(D1)Neste estudo, usamos uma abordagem experimental
para testar a hipótese que o individuo de maior tamanho terá maior
probabilidade de sucesso em uma interação de predação entre dois
predadores do mesmo nível trófico. (D2)Encontramos evidências que
o resultado da interação entre indivíduos de tesourinhas L. xanthopus
e aranhas Allocosa sp. é assimétrica. (D3)Os indivíduos de L.
xanthopus predaram mais frequentemente os indivíduos de Allocosa
sp., inclusive aqueles maiores que eles. (D4)Já os indivíduos de
Allocosa sp. predaram apenas os indivíduos de L. xanthopus no
mínimo duas vezes menores do que eles. (D5)Portanto, o tamanho
relativo de indivíduos de L. xanthopus e de Allocosa sp. determina o
resultado da predação intra-guilda.
(D6)Como observamos durante o experimento, os indivíduos
de L. xanthopus foram mais ativos que os de Allocosa sp., utilizando
o fórceps durante os ataques nas interações de predação. (D7)Em
contrapartida, os indivíduos de Allocosa sp. somente se moviam

quando eram atacadas por indivíduos de L. xanthopus. (D8)Esse
comportamento é consistente com o forrageamento do tipo emboscada
presente nas aranhas da família Lycosidae, que permanecem
estacionárias à espera de presas (Brescovit et al., 2004 apud Romero
& Vasconcellos-Neto, 2007; Vieira et al, 2007). (D9)Essas diferenças
no padrão de atividade provavelmente favoreceram indivíduos de L.
xanthopus quando foram pareados com indivíduos de Allocosa sp,.
(D10)Sendo assim, a interação assimétrica observada poderia ser
explicada pelas diferenças comportamentais dos organismos
envolvidos.
(D11)Observamos que indivíduos de L. xanthopus
conseguem predar um amplo espectro de tamanhos de indivíduos de
Allocosa sp. (D12)Considerando apenas a interação entre essas duas
espécies, o custo associado ao risco de ser predado seria baixo em
grande parte do ciclo de vida de L. xanthopus. (D13)Apenas nas fases
iniciais da vida, em que indivíduos jovens de L. xanthopus se deparam
com indivíduos de Allocosa sp. muito maiores que eles, o custo da
interação de predação seria alto. (D14)Por outro lado, para Allocosa
sp., o custo associado ao risco de ser predado seria alto por quase toda
a vida do indivíduo e poderia ultrapassar os benefícios energéticos da
ingestão da presa. (D15)Então, é possível que, na natureza, indivíduos
Allocosa sp. invistam menos na predação de L. xanthopus do que o
inverso.
(D16)Não existem informações sobre a frequência de
ocorrência da predação intra-guilda entre L. xanthopus e Allocosa sp.
na natureza. (D17)Supondo que essa interação ocorra frequentemente,
e dada a assimetria que observamos no nosso experimento, uma
implicação dessa interação assimétrica é que ela acarretaria em um
maior efeito demográfico negativo na população de Allocosa sp. do
que na L. xanthopus. (D18)O efeito demográfico de L. xanthopus em
Allocosa sp. pode resultar em uma pressão seletiva por L. xanthopus
em Allocosa sp. maior do que a pressão seletiva de Allocosa sp. em L.
xanthopus. (D19)Além disso, esperamos que essas pressões sejam
heterogêneas dentro das populações, influenciando a demografia de
forma diferente entre tamanhos corporais e sexos, já que observamos
que apenas indivíduos maiores de Allocosa sp. estiveram livres da
predação, enquanto apenas indivíduos de L. xanthopus de menor
tamanho foram predados. (D20)Portanto, o crescimento necessário
para alcançar tamanho corpóreos livres da pressão de predação em
Allocosa sp. seria maior do que em L. Xanthopus. (D21)Dado que os
machos nas espécies do gênero Allocosa são maiores que as fêmeas
(Aisenberg et al., 2010), a pressão de predação de L. xanthopus em
Allocosa sp. também seria mais forte em fêmeas, o que poderia afetar
as razões sexuais dessa espécie.
(D22)Concluímos que a interação de predação entre L.
xanthopus e Allocosa sp. é assimétrica, com maior efeito de L.
xanthopus sobre Allocosa sp. (D23)Esse sistema parece ser promissor
para avaliar as implicações ecológicas da predação intra-guilda, pois a
assimetria poderia influenciar o balanço entre benefícios e custos do
forrageio e gerar pressões seletivas que estariam determinando
características demográficas das populações de Allocosa sp.
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Efeitos assimétricos da predação entre duas espécies de
artrópodes
P3 – G7
Alunos 3, 7, 13, 18 – Versão final
RESUMO: O resultado de interações tróficas como predação pode
depender das características fenotípicas dos indivíduos envolvidos.
Essas características influenciam os custos e benefícios dessas
interações. Estudamos como o tamanho relativo dos indivíduos
determina o resultado da interação entre predadores do mesmo nível
trófico, Allocosa sp (Araneae: Lycosidae) e Labidura xanthopus
(Dermaptera: Labiduridae), que se predam mutuamente. Avaliamos a
hipótese de que o sucesso da predação aumenta com o tamanho
relativo dos indivíduos. Pareamos indivíduos das duas espécies em
arenas experimentais e registramos o resultado das interações. Os
indivíduos de L. xanthopus predaram mais frequentemente os de
Allocosa sp., predando inclusive indivíduos com maior massa relativa.
Essa interação assimétrica provavelmente favorece indivíduos de L.
xanthopus, devido ao seu comportamento mais ativo de
forrageamento. Avaliar as implicações ecológicas da predação intraguilda é fundamental para compreender os efeitos dessa interação
assimétrica na demografia das populações das duas espécies.

trabalho foi investigar como o tamanho relativo de indivíduos de duas
espécies de artrópodes que consomem uma à outra determina o
resultado da interação de predação intra-guilda. (I11)Dado que
indivíduos maiores devem conseguir subjulgar indivíduos menores,
nossa hipótese é que o indivíduo de maior tamanho terá maior
probabilidade de sucesso na predação.
MATERIAL & MÉTODOS
Modelo de estudo
(M1)O presente estudo ocorreu na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una, no litoral sul do estado
de São Paulo. (M2)Ao longo da faixa de areia da praia da Barra do
Una existe um acúmulo de matéria orgânica e detritos que servem de
habitat para artrópodes predadores, incluindo tesourinhas da espécie
Labidura xanthopus (Dermaptera: Labiduridae) e aranhas do gênero
Allocosa (Araneae: Lycosidae). (M3)Esses dois organismos possuem
hábitos majoritariamente noturnos, ocorrem em dunas de restinga
(Borror, 1988; Ulian, 2012) e ocasionalmente podem predar uns aos
outros. (M4)Utilizamos indivíduos dessas duas espécies como modelo
de estudo.
Coleta de dados
(M5)Para investigar experimentalmente como o tamanho
relativo de predadores influencia o sucesso de predação coletamos
indivíduos de L. xanthopus e Allocosa sp. à noite, entre os detritos
acumulados na praia e colocamos cada um deles em um recipiente
separado. (M6)Procuramos coletar indivíduos com a maior variação
possível de tamanho. (M7)No laboratório, determinamos suas massas
com uma balança digital de precisão de 0,001 g. (M8)Montamos
arenas experimentais com recipientes de plástico de 10 cm de diâmetro
e uma pequena quantidade de areia da praia no fundo. (M9)Pareamos
aleatoriamente um indivíduo de L. xanthopus e um de Allocosa sp. na
arena e fechamos o recipiente para evitar a fuga dos indivíduos (Figura
1a). (M10)Deixamos parte dos recipientes fechados à noite e parte de
dia, todos por um período de 5 a 6 h. (M11)Ao final do experimento,
registramos se L. xanthopus predou Allocosa sp., se Allocosa sp.
predou L. xanthopus ou se não ocorreu predação.
(M12)Para verificar se a probabilidade de ocorrer predação
estava relacionada com a diferença absoluta de massa entre os
indivíduos pareados, testamos a relação entre a probabilidade de
ocorrer predação em pareamentos de L. xanthopus e Allocosa sp em
função do módulo da diferença entre massas de L. xanthopus e
Allocosa usando uma regressão logística (Anexo 1). (M13)Para as
demais análises, excluímos os casos em que nenhuma predação
ocorreu.

PALAVRAS-CHAVE: Dermaptera, forrageamento ótimo, interação
presa-predador, Lycosidae, predação intra-guilda, tamanho corpóreo
INTRODUÇÃO
(I1)A teoria do forrageamento ótimo propõe que os
comportamentos de busca de alimento observados em organismos na
natureza podem ser explicados pela tendência dos indivíduos em
maximizar sua aquisição de energia e diminuir os custos associados
(Begon et al., 2006). (I2)Em geral, esses custos estão relacionados ao
tempo de procura e de manipulação de presas (MacArthur & Pianka,
1966; Barnard, 2004; Dugatkin, 2005). (I3)Em interações tróficas em
que a presa pode causar dano ao predador, a aquisição de energia pode
envolver um custo adicional para o predador, pois há possíveis danos
físicos envolvidos na interação (Dugatkin, 2005).
(I4)A probabilidade de que a predação resulte em dano para
o predador deve ser considerada no balanço entre benefícios e custos
que determina o comportamento de predação do indivíduo (Brown,
2009). (I5)A predação de presas associadas a altas probabilidades de
dano ao predador deve acontecer apenas quando o benefício que essa
presa fornece em termos de energia é alto. (I6)Uma situação extrema
de dano ao predador é a predação intra-guilda, na qual dois predadores
que estão no mesmo nível trófico são capazes de consumir um ao outro
(Denno & Lewis, 2009). (I7)Em casos de predação intra-guilda, o
custo adicional relacionado ao dano é o risco de morte de ser predado
pela presa em potencial.
(I8)Características fenotípicas dos indivíduos envolvidos em
interações tróficas influenciam tanto os custos e os benefícios da
interação quanto o sucesso do forrageamento. (I9)No contexto de
predação intra-guilda, o tamanho pode ser um indicativo da quantidade
energética da presa (Barnard, 2004; Brose et al., 2006), porém, presas
maiores podem representar riscos maiores de predação para o predador
(Montserat et al., 2004; Brose et al., 2008). (I10)O objetivo deste

Figura 1. (a) Arena experimental com pareamento de indivíduos de
Labidura xanthopus (à esquerda) e Allocosa sp. (à direita). As setas
indicam os indivíduos. (b) Predação de Allocosa sp. por L. xanthopus
na arena experimental. (c) Predação de L. xanthopus por Allocosa sp.
Análise de dados
(M14)Calculamos a razão entre a massa dos indivíduos de L.
xanthopus e de Allocosa sp. para cada pareamento, obtendo assim uma
medida da massa relativa dos indivíduos pareados. (M15)O resultado
da predação foi registrado como uma variável categórica, sendo que 0
representava a predação de L. xanthopus por Allocosa sp. e 1
representava que L. xanthopus predou Allocosa sp. (M16)Utilizamos
um teste de regressão logística para inferir a relação entre a
probabilidade de L. xanthopus predar Allocosa sp. em função da massa
relativa de L. xanthopus. (M17)Antes da análise transformamos a
variável preditora usando o logaritmo natural a fim de reduzir a
dispersão da distribuição. (M18)Nossa previsão era que a
probabilidade dos indivíduos de L. xanthopus predarem os indivíduos
de Allocosa sp. aumentaria com o aumento da razão entre as massas
de indivíduos de L. xanthopus e Allocosa sp. (M19)Portanto, nossa
expectativa era que o coeficiente de inclinação da regressão seria
positivo e diferente de zero. (M20)Fizemos um teste de significância
considerando um cenário nulo em que a probabilidade de L. xanthopus
predar ou ser predada por Allocosa sp. é a mesma para todas as razões

de massas encontradas. (M21)Simulamos esse cenário nulo por meio
de aleatorizações dos resultados observados. (M22)Recalculamos a
inclinação da regressão para cada uma das simulações e comparamos
o valor observado com a distribuição de valores de inclinação obtidos
sob a hipótese nula (10000 permutações, α = 0,05). (M23)Todas as
análises estatísticas foram realizadas no ambiente de programação R
3.1.3 (R Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)As massas dos indivíduos de L. xanthopus variaram entre
0,027 e 0,236 g (N = 71) e as massas dos indivíduos de Allocosa sp.
variaram entre 0,010 e 0,278 g (N = 58). (R2)Realizamos 71
pareamentos entre indivíduos das duas espécies, dos quais 13 foram
com indivíduos de Allocosa sp. que já haviam realizado um
pareamento anterior, mas cujo resultado havia sido ausência de
predação. (R3)Em todos os pareamentos observamos comportamento
de ataque de indivíduos de L. xanthopus, que utilizavam o fórceps para
atacar os indivíduos de Allocosa sp. (R4)Em poucos casos,
observamos indivíduos de Allocosa sp. atacando indivíduos de L.
xanthopus. (R5)Na maioria dos pareamentos observamos
comportamento de fuga de indivíduos de Allocosa sp., enquanto que
em alguns casos, os indivíduos de Allocosa sp. pareceram indiferentes
ao ataque de L. xanthopus.
(R6)Não houve predação por parte de nenhum dos indivíduos
em 34 pareamentos e a probabilidade desses eventos não teve relação
com a diferença absoluta de massa entre os indivíduos pareados
(Figura A1, Anexo 1). (R7)Nos outros 37 pareamentos em que ocorreu
predação, 31 resultaram em predação de Allocosa sp. por L. xanthopus
(Figura 1b) e seis em predação de L. xanthopus por Allocosa sp.
(Figura 1c). (R8)A amplitude de razão de massas em que os indivíduos
de L. xanthopus predaram indivíduos de Allocosa sp. foi maior do que
a amplitude em que indivíduos de Allocosa sp. predaram indivíduos
de L. xanthopus (Figura 2).

Figura 2. Probabilidade de Labidura xanthopus (T) predar Allocosa
sp. (A) em função do logaritmo da razão entre massas de L. xanthopus
(MT) e Allocosa (MA). Os pontos representam as observações de
predação para pareamentos em que: (0) = Allocosa sp. predou a L.
xanthopus; e (1) = L. xanthopus predou Allocosa sp. A linha
pontilhada representa o modelo de regressão logística que melhor se
ajustou aos dados.
(R9)O coeficiente de inclinação da regressão logística que
descreve o aumento na probabilidade de L. xanthopus predar Allocosa
sp. em função do aumento no logaritmo da razão entre as massas de L.
xanthopus e de Allocosa sp. foi de 4,228 (p < 0,001; Figura 2).
(R10)Somente quando a massa dos indivíduos de Allocosa sp. foi igual
ou maior do que o dobro da massa dos indivíduos de L. xanthopus, a
probabilidade de Allocosa sp. predar L. xanthopus foi maior que a do
resultado oposto. (R11)Consequentemente, a probabilidade de
predação por L. xanthopus foi maior quando a massa dos indivíduos
era pelo menos metade da massa dos indivíduos de Allocosa sp.
DISCUSSÃO
(D1)Neste estudo, usamos uma abordagem experimental para
testar a hipótese que o indivíduo de maior tamanho terá maior
probabilidade de sucesso em uma interação de predação entre dois
predadores do mesmo nível trófico. (D2)Encontramos evidências que
o resultado da interação entre indivíduos de tesourinhas L. xanthopus
e aranhas Allocosa sp. é assimétrica. (D3)Os indivíduos de L.
xanthopus predaram mais frequentemente os indivíduos de Allocosa
sp., predando inclusive indivíduos com maior massa relativa.
(D4)Somente quando a massa de L. xanthopus era menor que a metade
da massa de Allocosa sp. houve predação de L. xanthopus por Allocosa
sp. (D5)Portanto, o tamanho relativo de indivíduos de L. xanthopus e
de Allocosa sp. parece determinar o resultado da interação.
(D6)Como observamos durante o experimento, os indivíduos
de L. xanthopus foram mais ativos que os de Allocosa sp., utilizando
o fórceps durante os ataques nas interações de predação. (D7)Em
contrapartida, na maioria das vezes, os indivíduos de Allocosa sp.

somente se moviam quando eram atacadas por indivíduos de L.
xanthopus. (D8)Esse comportamento é consistente com o
forrageamento do tipo emboscada presente nas aranhas da família
Lycosidae, que permanecem estacionárias à espera de presas
(Brescovit et al., 2004 apud Romero & Vasconcellos-Neto, 2007;
Vieira et al, 2007). (D9)Essas diferenças no padrão de atividade
provavelmente favoreceram indivíduos de L. xanthopus quando foram
pareados com indivíduos de Allocosa sp. (D10)Sendo assim, a
interação assimétrica observada poderia ser explicada pelas diferenças
comportamentais dos organismos envolvidos.
(D11)Observamos que indivíduos de L. xanthopus
conseguem predar um amplo espectro de tamanhos de indivíduos de
Allocosa sp. (D12)Considerando apenas a interação entre essas duas
espécies, o custo associado ao risco de ser predado seria baixo em
grande parte do ciclo de vida de L. xanthopus. (D13)O custo da
interação de predação seria alto para L. xanthopus apenas nas fases
iniciais da vida, em que indivíduos jovens tem maior chance de se
deparar com indivíduos de Allocosa sp. muito maiores que eles.
(D14)Por outro lado, para Allocosa sp., o custo associado ao risco de
ser predado seria alto por quase toda a vida do indivíduo e poderia
ultrapassar os benefícios energéticos da ingestão da presa.
(D15)Nossas previsões, portanto, são que, na natureza, indivíduos de
Allocosa sp. invistam menos na predação de L. xanthopus, ao passo
que o investimento em predação de indivíduos de Allocosa sp por L.
xanthopus seja mais frequente, podendo ocorrer mesmo quando L.
xanthopus é pequeno em relação a Allocosa sp. (D16)Esse cenário
difere do que ocorre em outros casos de predação intra-guilda, em que
as duas espécies de predadores se predam com igual frequência,
preferindo indivíduos menores e mais jovens como presas (Polis et al.
1989, apud Montserat et al., 2004).
(D17)Não existem informações sobre a frequência de
ocorrência da interação de predação entre L. xanthopus e Allocosa sp.
na natureza. (D18)Supondo que essa interação ocorra frequentemente
e sabendo que a predação pode diminuir a abundância de presas
(Denno & Lewis, 2009), uma implicação da assimetria que
observamos no nosso experimento seria que o efeito da interação sobre
a taxa de mortalidade é maior na população de Allocosa sp. do que na
população de L. xanthopus. (D19)Esse efeito demográfico de L.
xanthopus sobre Allocosa sp. poderia resultar em assimetrias nas
pressões seletivas entre L. xanthopus e Allocosa sp. (D20)Além disso,
como observamos que apenas indivíduos maiores de Allocosa sp.
estavam livres da predação e apenas indivíduos pequenos de L.
xanthopus eram predados, essas pressões seriam heterogêneas dentro
das populações, variando com a fase de desenvolvimento. (D21)Nas
fases iniciais do desenvolvimento de Allocosa sp., a interação com L.
xanthopus poderia se assemelhar mais a uma situação de regulação de
mesopredador, em que L. xanthopus seria um predador de topo que se
alimenta tanto de presas quanto de outro predador de um nível trófico
abaixo, mas sem ser predado por ele (Denno & Lewis, 2009). (D22)Já
em fases mais tardias do desenvolvimento de Allocosa sp., essa
espécie pode predar indivíduos de L. xanthopus menores e mais
jovens, possivelmente invertendo o sentido da pressão de predação.
(D23)Portanto, os efeitos demográficos de interações de predação
intra-guilda podem ser complexos e variáveis dependendo das fases de
desenvolvimento dos indivíduos. (D24)Montserrat et al. (2004), por
exemplo, encontraram em um estudo experimental que duas espécies
de ácaros predadores podem excluir-se ou coexistir dependendo das
densidades iniciais e da estrutura etária das populações, demonstrando
a complexidade desse tipo de interação.
(D25)As possíveis pressões de predação resultantes da
assimetria encontrada no nosso sistema de estudo poderiam ser
heterogêneas também para os sexos, dado que tanto Allocosa sp.
quanto L. xanthopus apresentam dimorfismo sexual, adicionando mais
um nível de complexidade à interação. (D26)Por exemplo, machos nas
espécies do gênero Allocosa são maiores que as fêmeas (Aisenberg et
al., 2010) e, por isso, seriam menos predados por L. xanthopus.
(D27)Portanto, a pressão de predação de L. xanthopus em Allocosa sp.
também seria maior em fêmeas.
(D28)Concluímos que a interação de predação entre L.
xanthopus e Allocosa sp. é assimétrica, com maior efeito de L.
xanthopus sobre Allocosa sp. (D29)Esse sistema parece ser promissor
para avaliar as implicações ecológicas da predação intra-guilda, pois a
assimetria no sucesso de predação pode nos ajudar a entender como
diferenças comportamentais influenciam o balanço entre custos e
benefícios associados ao comportamento de forrageio. (D30)Além
disso, estudos sobre esse sistema em campo poderiam ajudar a elucidar
as consequências da predação intra-guilda para populações naturais.
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salinidade influencia o comportamento de oviposição de insetos
galhadores.

Seleção de hábitats para oviposição por insetos galhadores em
plantas de mangue

MATERIAL E MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Realizamos o estudo em uma região de mangue dentro
da Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra de Una, litoral
sul do Estado de São Paulo. (M2)Essa região de mangue é influenciada
tanto pelas correntes de maré quanto pelo Rio Una do Prelado e pela
água da chuva. (M3)A área contém um gradiente de salinidade, sendo
mais salgado nas áreas próximas ao mar e menos salgado nas áreas
distantes do mar. (M4)Escolhemos duas áreas para representar
ambientes com maior salinidade e com menor salinidade de acordo
com a proximidade do mar.
(M5)Em cada área, estabelecemos uma parcela (10 x 10 m)
e coletamos todas as folhas galhadas de cada parcela de Laguncularia
sp., obtendo no total 125 folhas na parcela longe do mar e 91 folhas na
parcela perto do mar. (M6)Utilizamos apenas as folhas que i)
continham mais de uma galha, ii) estavam na altura máxima do alcance
do braço, e iii) não apresentavam sinal de herbivoria. (M7)Para testar
a influência da salinidade sobre a seleção de local de oviposição de
insetos galhadores, contamos o número de galhas por folha e medimos
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RESUMO: Uma das formas de seleção de hábitat é a escolha do local
de oviposição. Insetos galhadores ovipositam preferencialmente
próximo à nervura central das folhas, onde a quantidade de recursos é
maior. Nosso objetivo foi compreender como as condições ambientais
influenciam a seleção de locais para oviposição de insetos galhadores.
Delimitamos duas parcelas, uma próxima e uma distante do mar, e
coletamos todas as folhas galhadas de cada parcela. Calculamos a
diferença das médias da distância entre as galhas e a nervura central,
do desvio padrão das galhas em relação à nervura central e do número
de galhas por folha de cada ambiente. Verificamos que no ambiente
com maior salinidade as galhas estavam mais próximas e menos
dispersas em relação à nervura central e ocorreram em menor número
por folha, pois a área útil da folha deve ser menor. Concluímos que a

PALAVRAS-CHAVE: condições ambientais; galhas; salinidade;
INTRODUÇÃO
(I1)Organismos não utilizam o ambiente disponível de
forma aleatória. (I2)Os indivíduos podem selecionar os locais em que
irão viver ou conduzir atividades específicas do seu ciclo de vida por
meio de pistas ambientais que indicam a qualidade relativa de
diferentes porções do hábitat (Stamps, 2009). (I3)A escolha de locais
com melhores condições ou recursos para o desenvolvimento dos
organismos, processo chamado de seleção de hábitat, aumenta a
probabilidade de sobrevivência dos indivíduos (Stamps, 2009).
(I4)Algumas espécies de aves, por exemplo, migram durante o inverno
para locais com temperaturas mais amenas e maior disponibilidade de
alimento (Stamps, 2009).
(I5)A seleção de hábitat para nidificação ou cuidado
parental aumenta a aptidão da prole, pois as chances dos novos
indivíduos encontrarem recursos de qualidade elevada e condições
adequadas para seu desenvolvimento e crescimento são maiores
(Stamps, 2009). (I6)Dessa forma, a seleção de locais para oviposição
é importante em diversos grupos de organismos, especialmente para
aqueles pouco móveis. (I7)O nudibrânquio Doris verrucosa, por
exemplo, tem preferência por ovipositar em áreas de costão com maior
cobertura de esponjas, onde se camufla de predadores visualmente
orientados (Martins et al., 2010). (I8)Outro exemplo é a borboleta
Eunica bechina, que tem habilidade de detectar possíveis predadores
presentes na folhagem e, assim, selecionar locais para oviposição com
menor risco para sua prole (Sendoya et al., 2009).
(I9)Alguns insetos parasitas ovipositam no mesofilo de
folhas, onde ocorre o desenvolvimento de larvas que se alimentam de
nutrientes presentes nas células vegetais (Dreger-Jauffret &
Shorthouse, 1992). (I10)A presença das larvas induz quimicamente a
proliferação e o aumento em tamanho das células parenquimáticas da
região, formando estruturas chamadas de galhas (Schick & Dahlsten,
2003). (I11)Os insetos galhadores selecionam as regiões da folha que
apresentam maior concentração de nutrientes, geralmente mais
próximas de células condutoras de xilema e floema, como as porções
adjacentes à nervura central (Schoonhoven et al., 2005).
(I12)Em ambientes salinos, a concentração elevada de sais
no solo gera uma diferença osmótica entre as raízes e o meio externo
que resulta em perda de água pela planta (Schulze et al., 2002).
(I13)Em plantas halófitas, adaptadas a ambientes salinos, há alocação
de compostos nitrogenados para a folha, que mantêm o gradiente de
potencial osmótico na planta necessário à captação de água pelas
raízes e ao transporte do xilema (Schulze et al., 2002). (I14)Dessa
forma, a razão carbono/nitrogênio das folhas diminui, reduzindo a área
de disponibilidade de nutrientes necessários ao desenvolvimento de
galhas.
(I15)O objetivo deste estudo foi compreender como as
condições ambientais influenciam a seleção de locais para oviposição
de insetos galhadores. (I16)Dado que a salinidade reduz a
disponibilidade de recursos para insetos galhadores nas folhas, a
qualidade dos recursos para insetos galhadores é maior próxima à
nervura central das folhas e insetos galhadores possuem estimativas da
quantidade relativa dos micro-hábitats disponíveis, nossa hipótese é de
que insetos galhadores ajustam seu comportamento de oviposição de
acordo com a salinidade do ambiente em que a planta hospedeira
ocorre.

a menor distância das galhas até a nervura central da folha. (M8)Em
seguida, calculamos a média e a variância das menores distâncias para
cada folha (adiante referidas como “média das distâncias” e “variância
das distâncias”, respectivamente).
Análise de dados
(M9)Partindo da previsão de que em ambientes mais
próximos do mar a distância média das galhas para a nervura central
seria menor, o desvio padrão das galhas em relação à nervura central
seria menor e o número de galhas por folha também seria menor,
comparamos as médias das variáveis entre os ambientes. (M10)Para
os três casos, a estatística de interesse foi a diferença entre as médias
das variáveis (distância das galhas da nervura central, desvio padrão
das galhas em relação a nervura central e número de galhas por folha)
de cada ambiente. (M11)A partir de 10.000 aleatorizações dos dados
seguidas de cálculo da estatística de interesse, geramos um cenário
nulo no qual as variáveis não variam com as condições do ambiente.
(M12)Calculamos a probabilidade de o valor encontrado para cada
uma das estatísticas de interesse pertencer ao cenário nulo e
consideramos um nível de significância de 5%.
RESULTADOS
(R1)No ambiente mais próximo do mar a distância média
das galhas para a nervura central foi menor, o desvio padrão das galhas
em relação à nervura central foi menor e o número de galhas por folha
também foi menor (Figura 1a, b, c).
(R2)O número médio de galhas por folha foi 20% maior no
ambiente longe do mar (7,464 ± 5,261; média ± desvio padrão, N =
125) do que no ambiente perto do mar (6,220 ± 4,970; média ± desvio
padrão, N = 91) (p = 0,0409). (R3)A média das distâncias das galhas
para a nervura central foi aproximadamente 30% maior no ambiente
longe do mar (6,910 ± 2,659; média ± desvio padrão, N = 125) em
relação ao ambiente perto do mar (5,390 ± 2,856; média ± desvio
padrão, N = 91) (p < 0,001). (R4)A média das variâncias das galhas
em relação a nervura central foi duas vezes maior no ambiente longe
do mar (18,211 ± 23,073; média ± desvio padrão, N = 125) do que no
ambiente perto do mar (9,010 ± 9,375; média ± desvio padrão, N = 91)
(p < 0,001).

Figura 2. (a) Número de galhas por folha (b) média das distâncias das
galhas até a nervura central, (c) desvio padrão da distância das galhas
até a nervura central para folhas de Laguncularia sp em as áreas de
manguezal distante do mar e próximo ao mar. As linhas mais espessas
representam as medianas. As caixas são delimitadas pelos segundo e
terceiro quartil, as linhas tracejadas representam os valores máximos
e mínimos e os pontos representam os outliers, valores muito longe do
valor central.
DISCUSSÃO
(D1)Verificamos que no ambiente com maior salinidade as
galhas estavam mais próximas da nervura central, apresentaram menor
dispersão na folha e ocorreram em menor número por folha.
(D2)Dessa forma, a salinidade está influenciando na seleção do habitat
pelo inseto para reprodução e delimitando a distribuição das galhas nas
folhas.
(D3)A maior concentração de ovoposição em regiões
próximas à nervura central no ambiente mais salino é observada

porque provavelmente as larvas do inseto galhador da Laguncularia
sp. possuem baixa ou nenhuma mobilidade e consequentemente são
dependentes das condições bióticas e abióticas do local em que
nasceram (Prado, 2013). (D4)Além disso, na nervura central onde o
fluído da seiva é maior, a abundância de recursos suportaria melhor a
multiplicação celular e o crescimento dos tecidos vegetais necessários
para formar a galha. (D5)Como o tamanho da população é
positivamente relacionado com a disponibilidade de recursos (Levin,
2009), então há menos galhas neste ambiente mais salino porque
provavelmente a disponibilidade de recursos é menor.
(D6)A menor distância entre galhas e nervura central no
ambiente mais salino mostra que a área útil para ser galhada dessas
folhas é menor. (D7)Quanto menor a área útil na folha, menor a
capacidade de suporte dela, e maior a competição intraespecífica
(Gotelli, 2008). (D8)Assim, a competição por ovipor em locais com
melhores recursos é maior em ambientes salinos. (D9)Podemos
esperar que nesses ambientes com pouco recurso as fêmeas que
ovipositam seus ovos mais cedo têm maior sucesso de reprodução,
pois gastarão menos energia na busca por folhas que ainda não foram
galhadas. (D10)Nesse caso, fêmeas com menor tempo de maturação e
que ovopositam primeiro teriam maior sucesso reprodutivo. (D11)Por
outro lado, demandas conflitantes entre diminuição do tempo de
maturação da fêmea e o desenvolvimento completo das larvas podem
surgir nesses ambientes com recursos escassos.
(D12)Concluímos que a salinidade influencia o
comportamento de oviposição de insetos galhadores, de modo que em
ambientes mais salinos as galhas se concentram nas regiões mais
próximas da nervura central, têm menor dispersão e ocorrem em
menor número por folha. (D13)Estudos futuros podem descrever as
consequências desses padrões para a dinâmica de populações de
insetos galhadores como, por exemplo, a competição intraespecífica
gerada.
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Efeitos da salinidade na seleção de hábitats para oviposição por
insetos galhadores em plantas de manguezal
P3 – G8
Alunos 2, 6, 9, 15 – Versão intermediária
RESUMO: Organismos não utilizam o habitat de forma aleatória, mas
escolhem aqueles que oferecem melhores recursos. Insetos galhadores
selecionam sítios para oviposição de acordo com a qualidade do tecido
foliar. Em plantas de ambientes mais salinos, a qualidade do tecido
foliar diminui. Nosso objetivo foi compreender como a salinidade
influencia a seleção de locais para oviposição de insetos galhadores.

Delimitamos uma parcela próxima e outra distante do mar e coletamos
todas as folhas galhadas de Laguncularia sp.. Calculamos a diferença
do número de galhas, das médias e dos desvios padrão da distância
entre as galhas e a nervura central das folhas. No ambiente mais salino,
as galhas estavam em menor número por folha, mais próximas e menos
dispersas em relação à nervura central. Concluímos que a salinidade
influencia a oviposição de insetos galhadores de modo que em
ambientes mais salinos a disputa pelos recursos disponíveis nas folhas
deve ser maior.
PALAVRAS-CHAVE: condições ambientais; disponibilidade de
recurso; estrutura foliar; galhas; Laguncularia sp.; restinga
INTRODUÇÃO
(I1)Organismos não utilizam o ambiente de forma
aleatória, mas sim selecionam os locais em que irão viver ou conduzir
atividades específicas do seu ciclo de vida por meio de pistas
ambientais que indicam a qualidade relativa de diferentes porções do
hábitat (Stamps, 2009). (I2)A escolha desses locais com melhores
condições ou recursos para o desenvolvimento dos organismos
aumenta sua probabilidade de sobrevivência e sucesso reprodutivo
(Stamps, 2009). (I3)Assim, existe uma forte pressão de seleção
associada a esses comportamentos, fazendo com que os indivíduos
optem pelo ambiente de acordo com a quantidade e qualidade relativa
das manchas de habitat disponíveis.
(I4)Uma das formas de seleção de habitats é o uso
preferencial de um ambiente para nidificar e/ou cuidar da prole em
períodos reprodutivos. (I5)Nesse estágio de vida, os organismos vão
escolher os locais com maior qualidade ou disponibilidade de recursos
disponíveis para melhor suprir as necessidades da prole. (I6)Como os
indivíduos jovens são dependentes dos recursos do ambiente em que
nasceram, sua aptidão está diretamente relacionada com a seleção de
habitat para nidificação (Stamps, 2009) (I7)Nesse caso, a pressão
seletiva é ainda maior, pois a escolha de manchas de habitat subótimas para reprodução tem um alto impacto na sobrevivência da prole
e consequentemente na herança genética de cada geração.
(I8)Insetos galhadores de diversas ordens taxonômicas
como Thysanoptera, Hemiptera e Homoptera, são exemplos de
organismos que selecionam o habitat para sua prole (Shorthouse &
Rohfritsch, 1992). (I9)Estes ovipositam nos órgãos das plantas
(hospedeiro), onde ocorre o desenvolvimento de larvas que se
alimentam dos nutrientes presentes nas células vegetais (DregerJauffret & Shorthouse, 1992). (I10)Quando a oviposição acontece nos
órgãos foliares, a perfuração da folha pelo galhador ou a presença das
larvas na folha induzem quimicamente a proliferação e o aumento em
tamanho das células parenquimáticas da região, formando estruturas
chamadas de galhas (Schick & Dahlsten, 2003). (I11)Esses insetos
selecionam as regiões da folha que apresentam maior fluxo de
nutrientes- geralmente nos locais mais próximos de células condutoras
de xilema e floema, como as porções adjacentes à nervura central-,
pois a abundância de recursos nesses locais suporta melhor a
multiplicação celular e o crescimento dos tecidos vegetais necessários
para formar a galha (Schoonhoven et al., 2005). (I12)Considerando
que as larvas de insetos galhadores são sésseis, seu desenvolvimento
depende diretamente da qualidade dos recursos disponíveis no local
onde ocorre a oviposição. (I13)Assim, os insetos parentais devem
refinar seus critérios de seleção de habitats para nidificação em regiões
onde os recursos para o desenvolvimento das larvas são escassos para
que o sucesso reprodutivo não seja comprometido.
(I14)Diferentes condições ambientais que afetam a
homeostase e o estado fisiológico das plantas hospedeiras podem
alterar a qualidade do recurso disponível na folha para insetos
galhadores. (I15)Em ambientes salinos, por exemplo, a concentração
elevada de sais no solo dificulta a absorção de água pelas raízes
(Schulze et al., 2002). (I16)Plantas halófitas, adaptadas a esses
ambientes, alocam mais compostos nitrogenados para a folha,
aumentando sua diferença de potencial osmótico em relação ao
ambiente. (I17)Esse mecanismo é necessário para que a captação de
água pelas raízes aconteça de maneira passiva (Schulze et al., 2002).
(I18)A alocação de compostos nitrogenados para as folhas aumenta a
razão nitrogênio/carbono, o que resulta em uma rigidez das folhas e
reduz os recursos disponíveis para o desenvolvimento de galhas.
(I19)O objetivo deste estudo foi compreender como
condições ambientais que afetam fisiologicamente plantas hospedeiras
podem afetar o comportamento de seleção de hábitat para oviposição
por organismos galhadores. (I20)Para isso, usamos como modelo
galhas que ocorrem na planta Laguncularia sp, cujos indivíduos
habitam áreas de manguezal. (I21)Dado que insetos galhadores
possuem estimativas da qualidade relativa dos micro-hábitats
disponíveis, que a qualidade dos recursos para insetos galhadores é

maior próxima à nervura central das folhas e que a salinidade reduz a
disponibilidade de recursos para insetos galhadores nas folhas, nossa
hipótese é que insetos galhadores ajustam seu comportamento de
oviposição de acordo com a salinidade do ambiente em que a planta
hospedeira ocorre.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Realizamos o estudo em uma área de manguezal
dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra de Una,
litoral sul do Estado de São Paulo. (M2)Essa área de manguezal é
influenciada tanto pelas correntes de maré quanto pelo Rio Una do
Prelado. (M3)Uma consequência dessas diversas influências é que a
área contém gradiente de salinidade, no qual o ambiente é mais salino
quando mais estiver sob influência do mar. (M4)Escolhemos duas
parcelas para representar esse gradiente, sendo uma mais próxima e
outra mais distante do mar.
(M5)Em cada área, estabelecemos uma parcela (10 x 10 m)
e coletamos todas as folhas galhadas de Laguncularia sp. dentro de
cada parcela. (M6)No total, amostramos 125 folhas na parcela distante
do mar e 91 folhas na parcela próxima ao mar. (M7)Utilizamos apenas
as folhas que continham mais de uma galha, que estavam na altura
máxima do alcance do braço (2,10 m) e que não apresentavam sinais
de perda foliar devido à ação de outros herbívoros.
(M8)Contamos o número de galhas por folha e medimos a
menor distância das galhas até a nervura central da folha. (M9)Em
seguida, calculamos a média e a variância das menores distâncias da
galha até a nervura central para cada folha (referidas daqui em diante
como “média das distâncias” e “variância das distâncias”,
respectivamente).
Análise de dados
(M10)Para testar nossas previsões de que em ambientes
mais próximos ao mar o número de galhas por folha, a média e o
desvio padrão das distâncias das galhas até a nervura central seriam
menores que em ambientes mais distante do mar, comparamos as
médias das variáveis entre os ambientes. (M10)Para os três casos, a
estatística de interesse foi a diferença entre as médias das variáveis
(número de galhas por folha, média e desvio padrão das distâncias das
galhas até a nervura central) de cada ambiente. (M11)Geramos um
cenário nulo medindo a estatística de interesse em um conjunto de
dados gerados a partir de 10.000 aleatorizações, no qual as variáveis
não mudam com as condições do ambiente. (M12)Foram calculadas
quantas vezes as estatísticas de interesse obtidas nas aleatorizações
tiveram valores maiores do que a estatística de interesse observada e
caso essa proporção fosse menor do que 5%, a hipótese nula era
rejeitada.
RESULTADOS
(R1)O número médio de galhas por folha foi 20% maior no
ambiente distante do mar que no ambiente próximo ao mar (p = 0,041).
(R2)A média e o desvio padrão das distâncias das galhas para a
nervura central foi aproximadamente 30% e 100% maior,
respectivamente, no ambiente distante do mar em relação ao ambiente
próximo ao mar (p < 0,001; p < 0,001, respectivamente) (Tabela 1)
(Figura 1 a, b, c).
Tabela 1: Número absoluto de galhas por folha de Laguncularia sp.,
distância média da nervura central (cm) e desvio padrão médio das
galhas em relação à nervura central em dois tipos de ambiente com
variação de salinidade. Valores representam as médias ± desvio
padrão.
Número de galhas
Distância da
Variânci
Ambiente
por folha
nervura central
a
Próximo
ao mar

6,22 ± 4,97

5,39 ± 2,86

9,01 ± 9

Distante
do mar

7,46 ± 5,26

6,91 ± 2,66

18,21 ±
23,07

Figura 3. (a) Número de galhas por folha, (b) média das distâncias das
galhas até a nervura central e (c) desvio padrão da distância das galhas
até a nervura central de folhas de Laguncularia sp. em as áreas de
manguezal distante do mar e próximo ao mar. N = 91 no ambiente
próximo ao mar e 125 no ambiente distante do mar. As linhas mais
espessas representam as medianas. As caixas são delimitadas pelos
segundo e terceiro quartil, as linhas tracejadas representam os valores
máximos e mínimos e os pontos representam os pontos extremos.
DISCUSSÃO
(D1)Verificamos que no ambiente com maior salinidade as
galhas ocorreram em menor número por folha, estavam mais próximas
e apresentaram menor dispersão em relação à nervura central.
(D2)Esses resultados estão de acordo com o esperado para o cenário
de seleção de habitat dentro da folha sendo o ambiente com maior
salinidade com menor qualidade.
(D3)Além da seleção de habitat dentro da folha, pode
existir outro nível de seleção de habitat que gera o mesmo padrão
observado. (D4)Em campo vimos uma baixa densidade de indivíduos
da planta hospedeira na área com menor salinidade (somente três
indivíduos nessa parcela e aproximadamente 25 no ambiente mais
salino). (D5)Considerando que a interação entre galhadores e planta é
geralmente espécie-específica, no ambiente como um todo há pouco
habitat disponível. (D6)Assim, inicialmente os indivíduos irão ovipor
nas áreas próximas à nervura central de todas as folhas disponíveis e
quando essa região das folhas estiver toda ocupada (o que acontecerá
rapidamente nesse ambiente com poucos hospedeiros), os galhadores
começam a ovipor nas regiões mais periféricas, ou seja, mais distantes
da nervura central.
(D7)O padrão observado, independente do mecanismo por
trás dele, permite fazer inferências sobre a dinâmica da população de
galhadores. (D8)No ambiente salino, no qual as galhas em geral estão
a uma distância menor e menos espalhadas na folha, todas as larvas
devem se desenvolver em tempos similares e se tornarem adultas em
um pequeno intervalo de tempo. (D9)Em contrapartida, no ambiente
menos salino, em que há uma maior variação na distância até a
nervura, aqueles indivíduos próximos à nervura central devem atingir
a idade adulta mais rápido do que aqueles mais distantes da nervura
central, aumentando assim o período da época reprodutiva dessa
população. (D10)Sendo assim, no ambiente menos salino, os
indivíduos que ovipuseram nos locais com menos recursos irão se
reproduzir tardiamente e consequentemente não poderão escolher os
melhores locais para oviposição como seus pais.
(D11)Concluímos que a salinidade influencia o
comportamento de oviposição de insetos galhadores, de modo que em
ambientes mais salinos as galhas se concentram nas regiões mais
próximas da nervura central, têm menor dispersão e ocorrem em
menor número por folha. (D12)Porém, os mecanismos que
determinam esses padrões encontrados ainda não estão totalmente
definidos.
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Seleção de sítios de oviposição por insetos galhadores em folhas
de plantas halófitas de manguezal
P3 – G8
Alunos 2, 6, 9, 15 – Versão final
RESUMO: Organismos não utilizam o habitat de forma aleatória, mas
escolhem aqueles que oferecem melhores recursos. Insetos galhadores
selecionam sítios para oviposição de acordo com a qualidade do tecido
foliar. Em plantas de ambientes mais salinos, os reajustes osmóticos
para obtenção de água fazem com que a qualidade do tecido foliar
diminua. Nosso objetivo foi compreender como a salinidade influencia
a seleção de locais para oviposição de insetos galhadores. Delimitamos
uma parcela próxima e outra distante do mar e coletamos todas as
folhas galhadas de Laguncularia sp.. Calculamos a diferença das
médias e dos desvios padrão da distância entre as galhas e a nervura
central das folhas. No ambiente mais salino, as galhas estavam mais
próximas e menos dispersas em relação à nervura central. Concluímos
que a salinidade influencia a oviposição de insetos galhadores de modo
que em ambientes mais salinos a disputa pelos recursos disponíveis
nas folhas deve ser maior.
PALAVRAS-CHAVE: condições ambientais; disponibilidade de
recurso; estrutura foliar; galhas; Laguncularia sp.; restinga
INTRODUÇÃO
(I1)Organismos selecionam os locais em que irão viver ou
conduzir atividades específicas do seu ciclo de vida por meio de pistas
ambientais que indicam a qualidade relativa de diferentes porções do
hábitat (Stamps, 2009). (I2)A escolha desses locais com melhores
condições ou recursos para o desenvolvimento dos organismos
aumenta sua probabilidade de sobrevivência e sucesso reprodutivo
(Stamps, 2009). (I3)Insetos fitófagos, por exemplo, selecionam o
habitat para sua prole escolhendo os sítios de oviposição das larvas no
hospedeiro de acordo com a disponibilidade de recursos (Shorthouse
& Rohfritsch, 1992).
(I4)Insetos galhadores são insetos fitófagos que ovipositam
nos órgãos das plantas (hospedeiro), onde ocorre o desenvolvimento
de larvas que se alimentam dos nutrientes presentes nas células
vegetais (Dreger-Jauffret & Shorthouse, 1992). (I5)Depois da
oviposição, a perfuração do tecido pelo galhador ou a presença das
larvas induzem quimicamente a proliferação e o aumento em tamanho
das células parenquimáticas da região, formando as estruturas
chamadas de galhas (Schick & Dahlsten, 2003). (I6)Em galhas de
folha, as regiões que apresentam maior fluxo de nutrientes, nos locais
mais próximos de células condutoras de xilema e floema como as
porções adjacentes à nervura central, geralmente são as áreas mais
escolhidas para oviposição. (I7)Isso acontece porque nessa região a
abundância de recursos melhor viabiliza a multiplicação celular e o
crescimento dos tecidos vegetais necessários para formar a galha
(Schoonhoven et al., 2005). (I8)Considerando que as larvas de insetos
galhadores são sésseis, seu desenvolvimento depende diretamente da
qualidade dos recursos disponíveis no local onde ocorre a oviposição.
(I9)Assim, os insetos parentais devem refinar seus critérios de seleção
de sítios de oviposição na planta hospedeira em regiões onde há
heterogeneidade de recursos para o desenvolvimento das larvas.

(I10)Essa seleção de sítios para oviposição dentro da folha pode gerar
um maior sucesso reprodutivo, já que habitats com melhores recursos
aumentam a aptidão da prole.
(I11)Esse sucesso reprodutivo, porém, também é
dependente dos recursos disponíveis no hospedeiro. (I12)Diferentes
condições ambientais que afetam a homeostase e o estado fisiológico
das plantas hospedeiras podem alterar a qualidade do recurso
disponível para insetos galhadores em toda a planta, inclusive nas
folhas. (I13)Em ambientes salinos a concentração elevada de sais no
solo dificulta a absorção de água pelas raízes dos vegetais (Taiz &
Zeiger, 2006). (I14)Plantas halófitas crescem nesses ambientes, porém
precisam realizar ajustes osmóticos para obtenção de água, e para isso
sintetizam compostos carbonados específicos e os alocam para a folha.
(I15)Esse mecanismo é necessário para manter o gradiente de
potencial osmótico da planta e assim permitir que a captação de água
aconteça de maneira passiva. (I16)Os compostos carbonados alocados
para a folha são custosos energeticamente, o que reduz o investimento
da planta em nutrientes (Taiz & Zeiger, 2006).
(I17)O objetivo deste estudo foi compreender como
condições ambientais que afetam fisiologicamente plantas hospedeiras
podem afetar o comportamento de seleção de hábitat para oviposição
por organismos galhadores. (I18)Para isso, usamos como modelo
galhas que ocorrem na planta Laguncularia sp, que habitam áreas de
manguezal. (I19)Dado que há heterogeneidade de recursos no espaço
disponível para oviposição de insetos galhadores, que insetos
galhadores possuem estimativas da qualidade relativa dos microhábitats disponíveis, que a qualidade dos recursos para insetos
galhadores é maior próxima à nervura central das folhas e que a
salinidade reduz a disponibilidade de recursos para insetos galhadores
nas folhas, nossa hipótese é que insetos galhadores ajustam seu
comportamento de oviposição de acordo com a salinidade do ambiente
em que a planta hospedeira ocorre. (I20)Sendo assim, nossa previsão
é que as galhas das folhas do ambiente mais salino estarão mais
próximas à nervura central do que as galhas das folhas do ambiente
menos salino.

RESULTADOS
(R1)No ambiente distante do mar, a média das distâncias
das galhas para a nervura central (6,40 cm) foi 30% maior do que no
ambiente próximo ao mar (5,39 cm). (R2)A média do desvio padrão
das distâncias das galhas para a nervura central foi duas vezes maior
no ambiente distante do mar em relação ao ambiente próximo ao mar
(p < 0,001) (Figura 1 a, b).

MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Realizamos o estudo em uma área de manguezal
dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra de Una,
litoral sul do Estado de São Paulo. (M2)Essa área está localizada na
desembocadura do rio com o mar e possui diferenças de salinidade, no
qual o ambiente é mais salino próximo à desembocadura. (M3)A
amostragem foi feita em uma parcela próxima à desembocadura, 50
metros do mar, e em outra 500 metros rio a dentro.
(M4)Nossos modelos de estudo foram as galhas ovipostas
por insetos da família cecydomyiidae, um díptero, em folhas de
Laguncularia sp (hospedeiro). (M5)Esses insetos possuem dois
principais estágios de vida (larva e adulto), sendo o estágio adulto
breve e alado, que não voam bem (Resh & Cardé, 2003). (M6)Em cada
ambiente (próximo e distante do mar), estabelecemos uma parcela de
10 x 10 metros e coletamos todas as folhas galhadas de Laguncularia
sp. dentro de cada parcela. (M7)Utilizamos apenas as folhas que
continham mais de uma galha, que estavam na altura máxima do
alcance do braço (2,10 m) e que não apresentavam sinais de perda
foliar devido à ação de outros herbívoros. (M8)No total, obtivemos
125 folhas na parcela distante do mar e 91 folhas na parcela próxima
ao mar. (M9)Medimos a distância de cada galha até a nervura central
da folha para todas as galhas de todas as folhas. (M10)Para testar se as
galhas estariam mais próximas à nervura central da folha, calculamos
a média e o desvio padrão das distâncias da galha até a nervura central
para cada folha.

DISCUSSÃO
(D1)Verificamos que no ambiente com maior salinidade as
galhas estavam mais próximas e apresentaram menor dispersão em
relação à nervura central. (D2)Esses resultados estão de acordo com o
esperado para o cenário de seleção de sítios de oviposição dentro da
folha, no qual há uma ordem da qualidade nesses sítios de oviposição.
(D3)Nossos resultados são coerentes com a hipótese de que o sítio
próximo à nervura central da folha no ambiente menos salino tem a
qualidade mais alta, a borda da folha do ambiente menos salino e a
área próxima à nervura central do ambiente mais salino tem qualidade
intermediária e, por último, o local próximo à borda da folha do
ambiente mais salino tem a qualidade mais baixa. (D4)Observamos
em campo que em ambos os ambientes havia grande quantidade de
folhas sem galhas por hospedeiro. (D5)No ambiente menos salino, no
qual havia galhas também distantes da nervura central, seria esperado
que as fêmeas tivessem escolhido as folhas vazias antes de ovipor
distante das nervuras centrais, garantindo a melhor qualidade
disponível no ambiente. (D6)Seria esperado, portanto, um padrão de
poucas galhas concentradas próximas à nervura, pois ainda há habitat
disponível.
(D7)Considerando que o inseto que ovipõe na planta
Laguncularia sp. é bem pequeno e não voa bem, tanto o processo de
oviposição quanto o deslocamento para outra folha devem ser custosos
para as fêmeas desse inseto (Resh & Cardé, 2003). (D8)Assim, quando
a fêmea ovipõe em todos os sítios disponíveis próximos à nervura
central da folha, ela se depara com a escolha de colocar os ovos
restantes na periferia da mesma folha ou gastar energia e correr o risco
de ser levada pelo vento ou predada buscando a nervura central de
outras folhas. (D9)Essa busca por outra folha pode gerar os prejuízos
citados, porém no ambiente mais salino essa procura pode ser
vantajosa, já que a qualidade de recursos nas bordas da folha é muito
baixa. (D10)Nesse caso, esperaríamos encontrar uma maior proporção
de folhas galhadas com menos galhas por folhas e galhas mais
próximas à nervura central no ambiente mais salino do que no
ambiente menos salino. (D11)Também, dentro desse cenário,
esperaríamos que só houvesse galhas distante da nervura quando o
entorno da nervura já estivesse todo ocupado.
(D12)Concluímos que a salinidade influencia o
comportamento de oviposição de insetos galhadores, de modo que em
ambientes mais salinos as galhas se concentram nas regiões mais
próximas da nervura central. (D13)Estudos futuros podem determinar
implicações desse padrão de agregação das galhas como, por exemplo,
determinar se a proporção de folhas galhadas por hospedeiro é maior
no ambiente salino com menores distâncias até a nervura central e
menor número de galhas por folha.

Análise de dados
(M11)Para testar nossas previsões de que em ambientes
mais próximos do mar a média e o desvio padrão das distâncias das
galhas até a nervura central seriam menores que em ambientes mais
distante do mar, comparamos as médias das variáveis entre as folhas
coletadas nas duas parcelas. (M12)Para os dois casos, a estatística de
interesse foi a diferença entre as médias das variáveis (média e desvio
padrão das distâncias das galhas até a nervura central) de cada parcela.
(M13)Geramos um cenário nulo no qual a distribuição das galhas nas
folhas não difere entre os dois ambientes, ou seja, permutamos 10.000
vezes os valores observados para cada folha entre os ambientes, e
recalculamos a estatística de interesse em cada permutação.
(M14)Calculamos quantas vezes as estatísticas de interesse obtidas nas
permutações tiveram valores maiores do que a estatística de interesse
observada e, caso essa proporção fosse menor do que 5%, a hipótese
nula era rejeitada.

Figura 4. (a) média das distâncias das galhas até a nervura central e
(b) desvio padrão da distância das galhas até a nervura central de
folhas de Laguncularia sp. em as áreas de manguezal distante do mar
e próximo ao mar. N = 91 no ambiente próximo ao mar e 125 no
ambiente distante do mar. As linhas mais espessas representam as
medianas. As caixas são delimitadas pelos segundo e terceiro quartil,
as linhas tracejadas representam os valores máximos e mínimos e os
pontos representam os pontos extremos.
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Lorenzi, 2005; Souza & Capellari Jr., 2004). (I6)As galhas se
localizam preferentemente nas nervuras de onde obtém recursos para
seu desenvolvimento (Cassano et al., 2009) podendo resultar em um
desbalanço energético geral do indivíduo (Schick e Dahlsten 2003).
(I7)O desbalanço energético se poderia evidenciar mais em condições
de baixa disponibilidade de nutrientes como a dos solos arenosos
próximos as praias donde D. ecastophylum habita (Carter, 1988).
(I8)Testar ao nível do individuo os efeitos deste parasitismo em
experimentos não manipulados não é viável, mas estudar módulos de
maneira independente dentro de cada planta resulta numa alternativa
que foi abordada por Cavalheri et al. (2010). (I9)Eles tentaram medir
o possível efeito local sobre o crescimento das folhas parasitadas de
D. ecastophyllum usando o gradiente de assimetria bilateral da área
das folhas em relação à diferença no número de galhas entre os lados
laterais das folhas. (I10)No entanto, eles não encontraram relação, mas
usaram folhas sorteadas aleatoriamente, as mesmas que podem ter sido
parasitadas depois de desenvolver-se completamente, invalidando
assim o resultado obtido.
(I11)O objetivo do presente estudo foi investigar o efeito
local de galhas no crescimento foliar de D. ecastophyllum.
(I12)Podemos supor que as galhas são capazes de redirecionar parte
do fluxo de recursos dentro da planta (Schoonhoven et al., 2005;
Miranda, 2010). (I13)Uma possibilidade é que um maior número de
galhas poderia gerar um incremento do abastecimento local na folha,
refletindo em um aumento na taxa de crescimento foliar. (I14)Neste
sentido, nossa primeira hipótese é que o lado da folha com um maior
grau de infestação por galhas terá um maior desenvolvimento foliar
em relação ao lado com menor infestação. (I15)Por outro lado, galhas
podem atuar como um dreno fisiológico adicional para a planta,
reduzindo o abastecimento local e prejudicando o crescimento local da
folha (Miranda, 2010). (I16)Dessa forma, nossa segunda hipótese é
que o lado da folha com um maior grau de infestação por galhas terá
um menor desenvolvimento foliar em relação ao lado com menor
infestação.
MATERIAL & MÉTODOS

A infestação por galhas tem um efeito local no crescimento foliar
de Dalbergia ecastophyllum (Fabacea)?
P3 – G9
Alunos 1, 8, 14, 19 – Versão inicial
RESUMO: A interação parasítica entre galhadores e suas plantas
hospedeiras pode não apenas induzir mudanças morfogênicas nas
plantas, mas também um controle sobre o movimento de seus recursos.
Assim, esperamos que as consequências do desbalanço energético
sobre a planta pode se evidenciar em mudanças no crescimento e
produção de módulos. Neste projeto objetivamos investigar o efeito
local de galhas no crescimento foliar de Dalbergia ecastophyllum.
Para isso, testamos se a assimetria entre lados das folhas variava em
relação às diferenças entre o número de galhas em cada lado (N = 36
folhas). Não encontramos relação significativa. Ainda que não
encontramos evidências para afirmar que as galhas geram efeitos sobre
o crescimento local nas folhas, não descartamos um efeito
significativo no crescimento regular na escala do indivíduo, ou que o
efeito na escala da folha é tão sutil que pode não ter sido detectado
com base na amostra coletada.
PALAVRAS-CHAVE: parasitismo, interação inseto-planta, inseto
galhador, assimetria, desenvolvimento foliar
INTRODUÇÃO
(I1)O parasitismo é uma interação ecológica em que um
organismo, o parasita, obtém nutrientes de um ou poucos hospedeiros
e normalmente causa danos sem levar à morte do hospedeiro (Begon,
2009). (I2)Dentro das muitas interações de parasitismo, aquela entre
insetos galhadores e as plantas são uma das mais especializadas ao
ponto de induzir respostas morfogênicas nas estruturas das plantas
(Daly et al., 1998). (I3)Os insetos ovopositam nas partes ventrais das
folhas e aparentemente a fêmea, a larva, ou ambos podem ser
responsáveis por estimular bioquimicamente à folha para que esta
envolva a larva através do crescimento anormal de seus tecidos (Daly
et al. 1998; Rohfritsch, 1992). (I4)No entanto, a presença desses
galhadores pode resultar na redução das taxas fotossintéticas, em um
desbalanço energético, e em alguns poucos casos na morte do
hospedeiro (Schick & Dahlsten, 2003).
(I5)Uma das espécies de plantas comumente parasitadas
por galhas fechadas é o arbusto Dalbergia ecastophyllum (Fabaceae)
(Cavalheri, et al. 2010; Loiola et al., 2010; Cassano et al., 2009), uma
espécie nativa que habita as restingas e dunas no Brasil (Souza &

Área de coleta e coleta de dados
(M1)As folhas de D. ecastaphyllum foram coletadas em uma área de
restinga na Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una
(24º17’ - 24º35’S; 47º00’ - 47º30’O) localizada no litoral sul do estado
de São Paulo. (M2)Coletamos 37 folhas de indivíduos de D.
ecastaphyllum localizados à 2 metros uns dos outros. (M3)Coletamos
somente folhas com galhas que estavam totalmente expandidas e
próximas ao ápice, mas sem maturação completa, para garantir que a
infecção por galhas tenha ocorrido na fase de crescimento das folhas.
(M4)Se houvesse mais de uma folha no mesmo ramo com estas
características, sorteávamos aleatoriamente a folha a ser amostrada.
(M5)Descartamos folhas que tivessem marcas de herbivoría nas
bordas, por não ser possível medir a área foliar nestas folhas.
(M6)Também descartamos folhas com somente galhas muito
pequenas ou galhas muito antigas.
Área das folhas e número de galhas
(M7)Delimitamos cada lado das folhas pela nervura central da folha e
calculamos o número de galhas do lado com mais galhas (𝐿A ) e do
lado com menos galhas (𝐿C ). (M8)Calculamos a diferença 𝐷E = 𝐿A −
𝐿C para cada folha (Figura 1). (M9)Fotografamos a face abaxial de
todas as folhas e quantificamos a área do lado com mais galhas (𝐴A )
e do lado com menos galhas (𝐴C ) por meio do software Image J
(Figura 1a, b). (M10)Para controlar efeitos do tamanho de folhas,
calculamos uma diferença relativa entre os lados da folha como 𝐷G =
GH CGI
, onde 𝐴 K é a área total da folha.
GJ

Figura 1. Uma folha de D. ecastaphyllum usada para o cálculo do
número de galhas e da área de cada lado. O lado inferior da folha
possui 𝐿A = 4 galhas e o lado superior possui 𝐿C = 1 galha,
resultando em uma diferença 𝐷E = 3 galhas. (a) Área 𝐴C =
6,805 𝑐𝑚Q em destaque e (b) 𝐴 K = 14,024 𝑐𝑚Q em destaque, o que
resultou em 𝐷G = 0,029.

Análises estatísticas
(M11)Fizemos uma regressão linear para determinar se a assimetria
entre as áreas de cada lado das folhas estava correlacionada com a
assimetria no grau de infestação por galhas. (M12)Na regressão linear,
usamos 𝐷E como variável preditora e 𝐷G como variável resposta.
(M13)A previsão em relação à nossa primeira hipótese era que 𝐷E e
𝐷G estariam positivamente correlacionadas. (M14)A previsão em
relação à nossa primeira hipótese era que 𝐷E e 𝐷G estariam
negativamente correlacionadas.
(M15)Usamos como estatística de interesse o valor 𝑎 da inclinação da
reta de regressão encontrada. (M16)Para testar se o valor observado de
𝑎 era significativo, aleatorizamos os valores de áreas entre os lados de
cada folha e calculamos o valor da inclinação da reta de regressão 𝑎S
por 1000 vezes. (M17)Testamos simultaneamente as nossas duas
hipóteses por meio de um teste bicaudal. (M18)Em relação à nossa
primeira hipótese, calculamos a proporção (𝑝) de vezes em que os
valores de 𝑎S eram maiores que o valor 𝑎 observado. (M19)Para testar
nossa segunda hipótese, calculamos a proporção (𝑝) de vezes em que
os valores de 𝑎S eram menores que o valor 𝑎 observado. (M20)Como
o teste foi bicaudal, consideramos que a inclinação observada era
significativa se o valor de 𝑝 fosse menor do que 0,025.
RESULTADOS
(R1)A área total de folhas (𝐴 K ) variou de 14,024 cm2 a 73,084 cm2.
(R2)O número total de galhas por folha variou de 1 a 76 e a média de
galhas por folha foi 8,2 galhas. (R3)Não encontramos uma correlação
significativa entre 𝐷E e 𝐷G (Figura 2). (R4)O valor da inclinação da
reta de regressão encontrado foi 𝑎 = −0,354. (R5)Verificamos por
meio das aleatorizações que este valor de inclinação não é maior do
que o esperado pela hipótese nula (𝑝 = 0,842). (R6)Também
verificamos que este valor de inclinação não é menor do que o
esperado pela hipótese nula (𝑝 = 0,158). (R7)Logo, não rejeitamos a
hipótese nula de que a inclinação da reta é igual à zero.

Figura 2. Diferença (𝐷E ) entre o número de galhas do lado da folha
com mais galhas (𝐿A ) e o número de galhas do lado da folha com
menos galhas (𝐿C ) em função da diferença relativa entre as áreas dos
respectivos lados da folha (𝐷G ). A reta obtida por regressão linear
possui uma inclinação de 𝑎 = −0,354, mais não foi significativa (𝑝 >
0,05). A região cinza em torno da reta representa o intervalo de
confiança da reta.
DISCUSSÃO
(D1)Os nossos resultados sugerem que não existe um efeito
local de galhas no crescimento foliar de D. ecastophyllum.
(D2)Entretanto, a ausência de um efeito em uma escala local não
descarta a possibilidade de existir um efeito significativo na escala do
indivíduo. (D3)Galhas são heterótrofas, dependendo assim
unicamente das fontes de nutrientes da planta hospedeira. (D4)Ainda,
as larvas dentro das galhas podem controlar o movimento dos
assimilados e nutrientes (Schoonhoven et al., 2005). (D5)Desta forma,
efeitos sobre a produção e crescimento de estruturas modulares por um
desbalanço energético podem estar ocorrendo na escala do individuo
e não se refletirem diretamente sobre alterações na escala das folhas.
(D6)Graus de infestação por galhas muito altos podem gerar um dreno
de até 70% do total de carbono produzido pela planta (Bagatto et al.
1996). (D7)Além disso, galhas podem reduzir a capacidade
fotossintética das folhas e assim também afetar a eficiência da planta
na obtenção de energia (Schick & Dahlsten, 2003).
(D8)Outra possível explicação para nossos resultados é que
o efeito local sobre o crescimento foliar seja muito sutil e não fomos
capazes de detectá-lo. (D9)Este possível efeito poderia ter sido
detectado se tivéssemos uma maior quantidade de dados com uma
grande diferença entre os lados da folha em número de galhas.
(D10)Entretanto, mesmo que tivéssemos detectado tal efeito, a relação
que observamos entre a diferença no número de galhas e grau de
assimetria na área foliar indica que uma diferença de 10 galhas resulta
em um aumento de 4% na assimetria foliar (Figura 2). (D11)Este
aumento de 4% é bem menor do que a variação na assimetria que
observamos para uma mesma diferença no número de galhas (e.g. 10%

de variação na assimetria da área foliar para o grupo de folhas com
diferença de apenas uma galha; Figura 2).
(D12)Cavalheri et al. (2010) encontraram correlação
positiva entre assimetria foliar e densidade total de galhas por folha.
(D13)Uma possibilidade para entender o aumento da assimetria na
área é que um efeito sobre o crescimento foliar possa ser causado por
níveis de infestação altos que afetam a alocação de recursos, os quais
por sua vez, poderiam gerar condições de estresse por baixa
disponibilidade de nutrientes (Ulian et al. 2012). (D14)A assimetria
neste caso seria uma consequência do efeito negativo sobre o balanço
energético e não se evidenciaria por meio de diferenças entre os lados
de uma mesma folha, mas sim pelo desenvolvimento total de cada lado
da folha em relação ao grau de infestação total. (D15)Portanto,
podemos concluir que ainda não existem evidências suficientes para
afirmar que as galhas geram efeitos sobre o crescimento local nas
folhas de D. ecastophyllum.
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A infestação por galhas tem um efeito local na assimetria foliar
de Dalbergia ecastophyllum (Fabacea)?
P3 – G9
Alunos 1, 8, 14, 19 – Versão intermediária
RESUMO: O parasitismo entre galhadores e suas plantas hospedeiras
pode não apenas induzir mudanças morfogênicas nas plantas, mas

também um controle na alocação de recursos. Assim, esperamos que
as consequências do modo de obtenção de recurso pelo parasito sejam
evidenciadas no desenvolvimento da planta hospedeira. Neste projeto
objetivamos investigar o efeito local de galhas na assimetria foliar de
Dalbergia ecastophyllum. Para isso, testamos se a assimetria entre os
lados das folhas variava em relação às diferenças entre o número de
galhas em cada lado. No entanto, o efeito do grau de infestação local
sobre a assimetria foliar não foi significativo. Ainda que não
encontramos evidências que as galhas geram efeitos sobre a assimetria
nas folhas, não descartamos um efeito significativo no crescimento
regular na escala do indivíduo, ou que o efeito na escala da folha é tão
sutil que pode não ter sido detectado com base na amostra coletada.
PALAVRAS-CHAVE: desenvolvimento foliar, inseto galhador,
interação inseto-planta, assimetria, parasitismo
INTRODUÇÃO
(I1)O parasitismo é uma interação ecológica em que um
organismo, o parasita, obtém nutrientes de um ou poucos hospedeiros
e normalmente causa danos sem levar o hospedeiro à morte (Begon,
2009). (I2)A interação parasítica entre insetos galhadores e as plantas
são uma das mais especializadas ao ponto de induzir respostas
morfogênicas nas estruturas das plantas (Daly et al., 1998). (I3)Nesta
interação, uma fêmea de inseto oviposita nas partes ventrais das folhas
e tanto a fêmea, quanto a larva que eclode podem estimular
bioquimicamente a folha para que envolva a larva através do
crescimento anormal de seus tecidos (Daly et al. 1998; Rohfritsch,
1992). (I4)A estrutura resultante do crescimento anormal dos tecidos
da planta é denominada galha. (I5)Larvas dentro de galhas consomem
recursos produzidos pelo hospedeiro e podem reduzir a área foliar
disponível para fotossíntese, o que em alguns casos pode levar o
hospedeiro à morte (Schick & Dahlsten, 2003).
(I6)Uma das espécies de plantas comumente parasitadas
por galhas é o arbusto Dalbergia ecastophyllum (Fabaceae)
(Cavalheri, et al. 2010; Loiola et al., 2010; Cassano et al., 2009), uma
espécie nativa que habita as restingas e dunas no Brasil (Souza &
Lorenzi, 2005; Souza & Capellari Jr., 2004). (I17)As galhas se
localizam preferencialmente nas nervuras de onde o parasita obtém
recursos para seu desenvolvimento (Cassano et al., 2009). (I8)Os
efeitos negativos das galhas sobre o hospedeiro podem ser mais
evidentes em condições de baixa disponibilidade de nutrientes, como
a dos solos arenosos próximos às praias onde D. ecastophylum habita
(Carter, 1988).
(I9)Testar os efeitos deste parasitismo no nível do
indivíduo por meio de experimentos não manipulados não é viável,
mas estudar estruturas em desenvolvimento (e.g. folhas, flores, frutos)
de maneira independente dentro de cada indivíduo resulta em uma
alternativa que foi abordada por Cavalheri et al. (2010). (I10)Os
autores tentaram medir o possível efeito local sobre o crescimento das
folhas parasitadas de D. ecastophyllum usando o gradiente de
assimetria bilateral da área das folhas em relação à diferença no
número de galhas entre os lados laterais das folhas. (I11)No entanto,
Cavalheri et al. (2010) não encontraram relação entre tais variáveis, o
que pode ser devido ao fato de algumas folhas terem sido parasitadas
após o desenvolvimento, já que as folhas foram sorteadas
aleatoriamente nos ramos.
(I12)O objetivo deste estudo foi investigar o efeito local de
galhas na assimetria foliar de D. ecastophyllum. (I13)Podemos supor
que as galhas são capazes de redirecionar parte do fluxo de recursos
dentro da planta (Schoonhoven et al., 2005; Miranda, 2010). (I14)Uma
possibilidade é que um maior número de galhas poderia gerar um
incremento na alocação de recursos, refletindo em um aumento do
tamanho da parte mais infestada da folha. (I15)Neste sentido, nossa
primeira hipótese é que o lado da folha com um maior grau de
infestação por galhas terá um maior desenvolvimento foliar em relação
ao lado com menor infestação. (I16)Por outro lado, galhas podem atuar
como um dreno fisiológico adicional para a planta, reduzindo o
abastecimento local dentro da folha e prejudicando o desenvolvimento
da região infestada (Miranda, 2010). (I17)Dessa forma, nossa segunda
hipótese é que o lado da folha com um maior grau de infestação por
galhas será menor. (I18)Ambas hipóteses sugerem que ocorrerá um
incremento da assimetria entre os lados da folha, mas diferindo na
direcionalidade.
MATERIAL & MÉTODOS
Área de coleta e coleta de dados
(M1)As folhas de D. ecastaphyllum foram coletadas em
uma área de restinga na Reserva de Desenvolvimento Sustentável da
Barra do Una (24º17’ - 24º35’S; 47º00’ - 47º30’O) localizada no litoral

sul do estado de São Paulo. (M2)Coletamos 37 folhas de ramos de D.
ecastaphyllum localizados à 2 metros uns dos outros. (M3)Coletamos
somente folhas com galhas que estavam totalmente expandidas e
próximas ao ápice, mas sem maturação completa, para garantir que a
infecção por galhas tenha ocorrido na fase de crescimento das folhas.
(M4)Se houvesse mais de uma folha no mesmo ramo com estas
características, sorteávamos aleatoriamente a folha a ser amostrada.
(M5)Descartamos folhas que tivessem marcas de herbivoría nas
bordas, por não ser possível medir a área foliar nestas folhas.
(M6)Também descartamos folhas com somente galhas muito
pequenas ou galhas muito antigas.
Área das folhas e número de galhas
(M7)Delimitamos cada lado das folhas pela nervura central
da folha e calculamos o número de galhas do lado com mais galhas
(𝐿A ) e do lado com menos galhas (𝐿C ). (M8)Calculamos a diferença
𝐷E = 𝐿A − 𝐿C para cada folha (Figura 1). (M9)Fotografamos a face
abaxial de todas as folhas e quantificamos a área do lado com mais
galhas (𝐴A ) e do lado com menos galhas (𝐴C ) por meio do software
Image J (Figura 1a, b). (M10)Para controlar efeitos do tamanho de
folhas, calculamos uma diferença relativa entre os lados da folha como
G CG
𝐷G = H I , onde 𝐴 K é a área total da folha.
GJ

Figura 1. Uma folha de D. ecastaphyllum usada para o cálculo do
número de galhas e da área de cada lado. O lado inferior da folha
possui 𝐿A = 4 galhas e o lado superior possui 𝐿C = 1 galha,
resultando em uma diferença 𝐷E = 3 galhas. (a) Área 𝐴C =
6,805 𝑐𝑚Q em destaque e (b) 𝐴 K = 14,024𝑐𝑚Q em destaque, o que
resultou em 𝐷G = 0,029.
Análises estatísticas
(M11)Fizemos uma regressão linear para determinar se a
assimetria entre as áreas de cada lado das folhas estava correlacionada
com a assimetria no grau de infestação por galhas. (M12)Na regressão
linear, usamos 𝐷E como variável preditora e 𝐷G como variável
resposta. (M13)A previsão em relação à nossa primeira hipótese era
que 𝐷E e 𝐷G estariam positivamente correlacionadas. (M14)A previsão
em relação à nossa primeira hipótese era que 𝐷E e 𝐷G estariam
negativamente correlacionadas.
(M15)Usamos como estatística de interesse o valor 𝑎 da
inclinação da reta de regressão encontrada. (M16)Para testar se o valor
observado de 𝑎 era significativo, aleatorizamos os valores de áreas
entre os lados de cada folha e calculamos o valor da inclinação da reta
de regressão 𝑎S por 1000 vezes. (M17)Testamos simultaneamente as
nossas duas hipóteses por meio de um teste bicaudal. (M18)Em
relação à nossa primeira hipótese, calculamos a proporção 𝑝 de
vezes em que os valores de 𝑎S eram maiores que o valor 𝑎 observado.
(M19)Para testar nossa segunda hipótese, calculamos a proporção 𝑝
de vezes em que os valores de 𝑎S eram menores que o valor 𝑎
observado. (M20)Como o teste foi bicaudal, consideramos que a
inclinação observada era significativa se o valor de 𝑝 fosse menor do
que 0,025. (M21)A regressão linear e as aleatorizações foram
realizadas no ambiente de programação R 3.1.3 (R Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)A área total de folhas (𝐴 K ) variou de 14,024 cm2 a 73,084 cm2.
(R2)O número total de galhas por folha variou de 1 a 76 e a média de
galhas por folha foi 8,2 galhas. (R3)Não encontramos uma correlação
significativa entre a diferença no número de galhas por lado da folha
(DL) e a diferença na área do lado da folha (DA) (Figura 2). (R4)O valor
da inclinação da reta de regressão encontrado foi 𝑎 = −0,354.
(R5)Verificamos por meio das aleatorizações que este valor de
inclinação não é maior do que o esperado pela hipótese nula
𝑝 = 0,842 . (R6)Também verificamos que este valor de inclinação
não é menor do que o esperado pela hipótese nula 𝑝 = 0,158 .
(R17)Logo, não rejeitamos a hipótese nula de que a inclinação da reta
é igual à zero.

Figura 2. Diferença (𝐷E ) entre o número de galhas do lado da folha
com mais galhas (𝐿A ) e o número de galhas do lado da folha com
menos galhas (𝐿C ) em função da diferença relativa entre as áreas dos
respectivos lados da folha (𝐷G ). A reta obtida por regressão linear
possui uma inclinação de 𝑎 = −0,354, mais não foi significativa (𝑝
> 0,05). A região cinza representa o intervalo de confiança de 95%
da reta de regressão.
DISCUSSÃO
(D1)Os nossos resultados sugerem que não existe um efeito
local de galhas na assimetria foliar de D. ecastophyllum.
(D2)Entretanto, a ausência de um efeito em uma escala local não
descarta a possibilidade de existir um efeito significativo na escala do
indivíduo. (D3)Os insetos galhadores, por serem organismos
heterótrofos que dependem unicamente das fontes de nutrientes da
planta hospedeira, podem chegar a drenar até 70% do total de carbono
produzido pela planta (Schoonhoven et al., 2005; Bagatto et al. 1996).
(D4)Além disso, o efeito negativo pode ser maior considerando a
redução na capacidade fotossintética das folhas, afetando assim a
eficiência da planta como um todo e não apenas uma parte dela (Schick
& Dahlsten, 2003).
(D5)Outra possível explicação para nossos resultados é que
o efeito local na assimetria foliar seja muito sutil e não fomos capazes
de detectá-lo. (D6)Este possível efeito poderia ter sido detectado se
tivéssemos uma maior quantidade de dados com uma grande diferença
entre os lados da folha em número de galhas. (D7)Além disso, o efeito
da assimetria causada pelas galhas poderia ser mascarado pela
assimetria flutuante associada a outros fatores bióticos e abióticos
(Cornelissen & Stiling, 2005 apud Cavelheri et al., 2010).
(D8)Entretanto, mesmo se tivéssemos detectado tal efeito, a relação
que observamos entre a diferença no número de galhas e grau de
assimetria na área foliar indica que uma diferença de 10 galhas resulta
em um aumento de 4% na assimetria foliar (Figura 2). (D9)Este
aumento de 4% é bem menor do que a variação na assimetria que
observamos para uma mesma diferença no número de galhas (e.g. 10%
de variação na assimetria da área foliar para o grupo de folhas com
diferença de apenas uma galha; Figura 2).
(D10)Cavalheri et al. (2010) encontraram correlação
positiva entre assimetria foliar e densidade total de galhas por folha.
(D11)Uma possibilidade para entender o aumento da assimetria na
área é que um efeito sobre o crescimento foliar possa ser causado por
níveis de infestação altos que afetam a alocação de recursos, os quais
por sua vez, poderiam gerar condições de estresse por baixa
disponibilidade de nutrientes (Ulian et al. 2012). (D12)A assimetria
neste caso seria uma consequência do efeito negativo do estresse sobre
o desenvolvimento total da folha em relação ao grau de infestação.
(D13)Portanto, podemos concluir que ainda não existem evidências
suficientes para afirmar que as galhas geram efeitos locais na
assimetria dentro das folhas de D. ecastophyllum.
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A infestação por galhas tem um efeito local na assimetria foliar
de Dalbergia ecastophyllum (Fabaceae)?
P3 – G9
Alunos 1, 8, 14, 19 – Versão final
RESUMO: O parasitismo por galhadores pode induzir mudanças
morfológicas e alterar a alocação de recursos em suas plantas
hospedeiras. Assim, esperamos que as consequências do modo de
obtenção de recurso pelo galhador sejam evidenciadas no
desenvolvimento da planta hospedeira. Neste estudo, investigamos o
efeito local de galhas na assimetria foliar de Dalbergia ecastophyllum,
uma planta comum em áreas de restinga. Para isso, testamos se a
assimetria entre os lados das folhas variava em relação às diferenças
entre o número de galhas em cada lado. Nossos resultados mostram
que o efeito do grau de infestação local sobre a assimetria foliar não é
significativo. Ainda que não tenhamos encontrado evidências que as
galhas geram efeitos sobre a assimetria das folhas, não descartamos
um possível efeito das galhas sobre o crescimento na escala do
indivíduo como um todo.
PALAVRAS-CHAVE: desenvolvimento foliar, inseto galhador,
interação inseto-planta, leguminosa, parasitismo
INTRODUÇÃO
(I1)O parasitismo é uma interação ecológica em que um
organismo, o parasita, obtém nutrientes de um ou poucos hospedeiros,
causando danos sem levar o hospedeiro à morte a curto prazo (Begon,
2009). (I2)Interações entre insetos galhadores e plantas são um tipo de
parasitismo especializado que induz respostas morfogênicas nas
estruturas das plantas (Daly et al., 1998). (I3)De forma geral, insetos
galhadores ovipositam tipicamente nas partes ventrais das folhas e
tanto a fêmea quanto a larva que eclode podem estimular
bioquimicamente a folha, ocasionando um crescimento anormal dos
tecidos foliares que envolve a larva. (I4)A estrutura resultante do
crescimento anormal dos tecidos da planta é denominada galha
(Rohfritsch, 1992; Daly et al., 1998). (I5)Larvas dentro de galhas
consomem recursos produzidos pelo hospedeiro e podem reduzir a

área foliar disponível para fotossíntese, o que, em alguns casos, pode
levar o hospedeiro à morte (Schick & Dahlsten, 2003).
(I6)Uma das espécies de plantas comumente parasitadas
por galhas é o arbusto Dalbergia ecastophyllum (Fabaceae) (Cassano
et al., 2009; Cavalheri et al., 2010; Loiola et al., 2010), uma espécie
nativa que habita as restingas e dunas no Brasil (Souza & Capellari Jr.,
2004; Souza & Lorenzi, 2005). (I7)As galhas se localizam
preferencialmente nas nervuras das folhas, de onde o parasita obtém
recursos para seu desenvolvimento (Cassano et al., 2009). (I8)Os
efeitos negativos das galhas sobre o hospedeiro podem ser mais
evidentes em condições de baixa disponibilidade de nutrientes, como
as condições em solos arenosos próximos às praias onde D.
ecastophylum habita (Carter, 1988).
(I9)Testar os efeitos do parasitismo por galhadores no nível
do indivíduo em estudos não manipulativos é inviável devido à
heterogeneidade de condições de microhabitat (e.g. fatores climáticos,
tipos de solo, competição com outras plantas) e de disponibilidade de
recursos entre indivíduos, que afetam o crescimento. (I10)Entretanto,
estudar estruturas em desenvolvimento (e.g. folhas, flores, frutos) é
uma alternativa que foi usada por Cavalheri et al. (2010). (I11)Os
autores encontraram uma associação positiva entre o grau de
assimetria foliar e o grau de infestação por galhas em D. ecastoplyllum.
(I12)Uma possível causa da assimetria encontrada pelos autores é uma
diferença no fluxo de recursos para cada lado da folha devido a uma
diferença no grau de infestação entre os lados. (I13)No entanto,
Cavalheri et al. (2010) não encontraram uma direcionalidade da
assimetria relacionada à diferenças no grau de infestação entre os lados
das folhas. (I14)Apesar disso, o efeito do grau de infestação na
assimetria pode ser sutil e ao usar folhas em estágios diferentes de
desenvolvimento a capacidade de detecção deste efeito é limitada.
(I15)Um próximo passo para investigar o possível efeito das galhas
sobre assimetria direcional dentro de folhas é utilizar somente folhas
em estágios iniciais de desenvolvimento e, assim, garantir que a
infestação tenha ocorrido durante o período de desenvolvimento da
folha, quando poderia de fato ter um efeito sobre o crescimento.
(I16)O objetivo deste estudo foi investigar o efeito do
redirecionamento local de recursos promovido pelas galhas na
assimetria de folhas de D. ecastophyllum. (I17)Sabendo que galhas são
capazes de redirecionar parte do fluxo de recursos dentro da planta
(Schoonhoven et al., 2005; Miranda, 2010), uma possibilidade é que
um maior número de galhas poderia gerar um incremento na alocação
de recursos localmente, promovendo um aumento do tamanho do lado
mais infestado da folha. (I18)Nesse sentido, nossa primeira hipótese é
que o lado da folha com um maior grau de infestação por galhas terá
um maior desenvolvimento foliar em relação ao lado com menor
infestação. (I19)Por outro lado, galhas podem atuar como um dreno
fisiológico para a planta, reduzindo o abastecimento local dentro da
folha e prejudicando o desenvolvimento da região infestada (Miranda,
2010). (I20)Dessa forma, nossa segunda hipótese é que o lado da folha
com um maior grau de infestação por galhas será menor. (I21)Apesar
de ambas as hipóteses preverem um incremento da assimetria entre os
lados da folha, a direcionalidade desta assimetria difere de acordo com
o possível efeito local das galhas na folha.
MATERIAL & MÉTODOS
Área de coleta e coleta de dados
(M1)Coletamos folhas de D. ecastaphyllum em uma área
de restinga na Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do
Una (24º17’-24º35’S; 47º00’-47º30’O), localizada no litoral sul do
estado de São Paulo. (M2)Coletamos aproximadamente 50 folhas de
ramos de D. ecastaphyllum localizados a 2 m uns dos outros. (M3)Para
aumentar a chance de que a infecção por galhas tenha ocorrido na fase
de crescimento das folhas, coletamos somente folhas no final do
processo de expansão que continham galhas e estavam localizadas
próximas ao ápice. (M4)Se houvesse mais de uma folha no mesmo
ramo com as características descritas acima, sorteávamos a folha a ser
amostrada. (M5)Descartamos folhas que tivessem marcas de
herbivoría nas bordas, por não ser possível medir a área foliar com
precisão. (M6)Também descartamos folhas que possuíam somente
galhas muito pequenas ou galhas muito escuras, que indicam galhas
mortas. (M7)Isso porque tanto galhas muito pequenas quanto galhas
mortas não têm um efeito significativo sobre o crescimento foliar
(Rohfritsch, 1992).
Área das folhas e número de galhas
(M8)Delimitamos cada lado das folhas pela nervura central
da folha e calculamos o número de galhas do lado com mais galhas
(L+) e do lado com menos galhas (L-). (M9)Em seguida, calculamos a
diferença DL = L+ - L- para cada folha (Figura 1). (M10)Como

tínhamos um número muito maior de folhas (mais de 10 folhas) com
DL = 1 e DL = 2 do que folhas com outros valores de DL, amostramos
aleatoriamente 10 folhas do total de folhas com DL = 1 estes valores
de diferença. (M11)O número final de folhas usadas nas análises foi
37 folhas.
(M12)Fotografamos a face abaxial de todas as folhas e
quantificamos a área do lado com mais galhas (A+) e do lado com
menos galhas (A-) usando o programa Image J (Figura 1a,b).
(M13)Dado que uma mesma alteração na área foliar pode ter
magnitudes diferentes em folhas de diferentes tamanhos, corrigimos
este efeito usando a diferença relativa entre os lados da folha como

DA =

A+ - AAt , onde A

T

é a área total da folha.

Figura 1. Exemplo de folha de Dalbergia ecastaphyllum usada para o
cálculo do número de galhas e da área de cada lado. O lado com mais
galhas (lado inferior na imagem) possui L+ = 4 galhas e o lado com
menos galhas (lado superior na imagem) possui galha, resultando em
uma diferença Dl = 3 galhas. (a) Área da folha com menos galhas, A= 6,805 cm2 e (b) Área total da folha, AT = 14,024 cm2, ambas
delimitadas por linhas amarelas. Neste exemplo, DA = 0,029.
Análises estatísticas
(M14)Fizemos uma regressão linear para verificar o efeito
do grau de infestação de galhas sobre o grau de assimetria foliar.
(M15)Na regressão linear, usamos como variável preditora e como
variável resposta. (M16)A previsão em relação à nossa hipótese de que
o lado da folha com um maior grau de infestação por galhas teria um
maior desenvolvimento foliar em relação ao lado com menor
infestação, era que teria um efeito positivo sobre . (M17)A previsão
em relação à nossa hipótese de que o lado da folha com um maior grau
de infestação por galhas seria menor, era que teria um efeito negativo
sobre .
(M18)Usamos como estatística de interesse o valor α da
inclinação da reta de regressão encontrada. (M19)Para testar se o valor
observado de era significativo, permutamos os valores de áreas entre
os lados de cada folha e calculamos o valor da inclinação da reta de
regressão para 1000 aleatorizações. (M20)Testamos simultaneamente
as nossas duas hipóteses por meio de um teste bicaudal. (M21)Em
relação à nossa primeira previsão, calculamos a proporção (p) de vezes
em que os valores de α eram maiores ou iguais ao valor α observado.
(M22)Para testar nossa segunda previsão, calculamos a proporção (p)
de vezes em que os valores de α eram menores ou iguais ao valor
observado. (M23)Como o teste foi bicaudal, consideramos que a
inclinação observada era significativa se o valor de p fosse menor do
que 0,025. (M24)A regressão linear e as aleatorizações foram
realizadas no ambiente de programação R 3.1.3 (R Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)A área total de folhas AT variou de 14,024 cm2 a 73,084
cm2. (R2)O número total de galhas por folha variou de 1 a 76 e a média
de galhas por folha foi de 8,2. (R3)A inclinação da reta de regressão
da diferença no número de galhas por lado da folha (DL) sobre a
diferença relativa entre as áreas dos respectivos lados da folha (DA) foi
= -0,354 (Figura 2). (R4)Este valor de inclinação não foi maior (p =
0,842) nem menor (p = 0,158) do que o esperado pela hipótese nula.

Figura 2. Diferença () entre o número de galhas do lado da folha
com mais galhas () e o número de galhas do lado da folha com menos
galhas () em função da diferença relativa entre as áreas dos
respectivos lados da folha (). A região cinza representa o intervalo de
confiança de 95% da reta de regressão.
DISCUSSÃO
(D1)Nossos resultados sugerem que não existe um efeito
local de galhas na assimetria foliar de D. ecastophyllum. (D2)Uma

possível explicação é que o efeito local de galhas em uma folha pode
resultar em um redução do crescimento da folha como um todo e não
gerar assimetria. (D3)Dessa maneira, podemos prever que folhas
infestadas por um maior número de galhas serão menores do que
folhas pouco infestadas. (D4)Contudo, observamos valores elevados
de assimetria bilateral em folhas com uma mesma diferença entre o
número de galhas em cada lado. (D5)Por exemplo, em folhas com uma
galha de diferença entre lados encontramos variações maiores que
10% na assimetria de área foliar (Figura 2). (D6)A assimetria
observada pode ser considerada flutuante e estar associada a outros
fatores bióticos e abióticos estressantes, como a baixa disponibilidade
de recursos (Cornelissen & Stiling, 2005 apud Cavelheri et al., 2010).
(D7)Assim, a assimetria seria uma resposta ontogenética ao efeito
negativo do estresse sobre o desenvolvimento total da folha
(Steinberg, 2012) e não ao efeito local na alocação de recursos pelas
galhas.
(D8)Outra possível explicação para nossos resultados é que
o efeito local causado por galhas na assimetria foliar seja muito sutil e
não fomos capazes de detectá-lo. (D9)Esse efeito poderia ter sido
detectado se tivéssemos uma maior quantidade de dados com uma
grande diferença entre os lados da folha em número de galhas, no
entanto, folhas com essa diferença elevada são raras. (D10)Esta
raridade deve ser o resultado da baixa probabilidade de fêmeas
depositarem ovos em somente um lado da folha, dado que existe uma
preferência pela oviposição em nervuras, as quais estão distribuídas de
maneira aproximadamente uniforme pelo limbo foliar (Cassano et al.,
2009).
(D11)Finalmente, a ausência de um efeito em uma escala
local não descarta a possibilidade de existir um efeito significativo na
escala do indivíduo como um todo. (D12)Desta maneira, insetos
galhadores em uma determinada folha podem reduzir a quantidade de
recursos disponíveis para tecidos em desenvolvimento em toda a
planta. (D13)Como foi demonstrado por Bagatto et al. (1996), insetos
galhadores podem drenar até 70% do total de carbono produzido pela
planta, alterando assim a distribuição de recursos pelo corpo da planta.
(D14)Além de drenar recursos, as galhas podem reduzir a capacidade
fotossintética da planta, gerando um déficit de recursos ainda maior
(Schick & Dahlsten, 2003).
(D15)Concluímos que ainda não existem evidências
suficientes para afirmar que as galhas geram efeitos locais na
assimetria dentro das folhas de D. ecastophyllum. (D16)Estudos
futuros podem testar experimentalmente o efeito local de galhas na
assimetria foliar, manipulando folhas infestadas e eliminando as
galhas e larvas presentes em um dos lados de folhas em expansão para
acompanhar o desenvolvimento foliar.
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Dimorfismo sexual e sistema imunológico: há um trade-off?
P3 – G10
Alunos 4, 10, 11, 16 – Versão inicial
RESUMO: A seleção sexual atua de forma distinta entre machos e
fêmeas e pode gerar dimorfismo sexual. Machos alocam mais recursos
na disputa por parceiros e fêmeas alocam mais recurso na longevidade.
O investimento na defesa imune demanda elevado custo energético.
Para ver se há um trade-off entre dimosrfismo sexual e resposta
imunologica testamos a hipótese de que machos possuem resposta
imune inferior do que fêmeas. Utilizamos 18 indivíduos fêmeas e 15
indivíduos machos de tesourinhas. A proporção de pigmentação
melanizada por indivíduo foi estimada por quadrante. A resposta
imune entre machos e fêmea foi semelhante. O cuidado maternal pode
ter influenciado os resultados, pois femeas apresentariam um trade-off
na alocacao de recursos. Uma distribuicao agregada de femeas no
espaco e no tempo levaria machos a investir mais longevidade para
obter maior sucesso reprodutivo, investindo no sistema imunológico.
PALAVRAS-CHAVE : Aptidão, dimorfismo sexual, Labidura
xanthopus, melanização, resposta imunológica
INTRODUÇÃO
(I1)Seleção sexual é um processo evolutivo em que
indivíduos diferem na habilidade em competir por parceiros ou atrair
indivíduos do sexo oposto (Alcock, 2001) para fins reprodutivos.
(I2)A seleção sexual é um dos principais processos geradores de
dimorfismo sexual, isso porque a seleção atua de forma distinta entre
machos e fêmeas (Dugatkin, 2009). (I3)De acordo com o princípio de
Bateman (1948), os machos aumentam sua aptidão com o aumento do
sucesso reprodutivo, enquanto que fêmeas aumentam sua aptidão por
meio da longevidade, pois o custo em esforço reprodutivo é muito
maior. (I4)Portanto, machos e fêmeas devem alocar recursos de
formas diferentes e essa diferença pode resultar em um trade-off
(Begon, 2006).
(I5)Sabendo que fêmeas aumentam sua aptidãopor
longevidade emachos aumentam pela taxa de acasalamento, Rolff
(2002) propôs que haveria um trade-off entre o esforço alocado para o
investimento em defesa imune e o acasalamento. (I6)Trabalhos
sugerem que o investimento na defesa do sistema imunológico
demanda elevado custo energético aos vertebrados e invertebrados
(Schmid-Hempel, 2005). (I7)Machos que investem mais na disputa
por parceiros podem comprometer a alocação de recursos para outros
fins (Dugatkin, 2009). (I8)Neste sentido, o maior investimento dos
machos na disputa por parceiros acarreta em menor investimento na
defesa imune, em contrapartida, as fêmeas que investem em
longevidade devem investir mais na defesa imune para garantir a

probabilidade de sobrevivência (Dugatkin, 2009; Stoehr & Kokko,
2006).
(I9)Neste trabalho pretendemos investigar se existe
diferença na resposta imunológica entre machos e fêmeas que
possuem dimorfismo sexual. (I10)Dado que machos investem mais em
competição por parceiros sexuais do que fêmeas e que a resposta
imune demanda gasto energético, testaremos a hipótese de que em
uma espécie que possui dimorfismo sexual, os machos tem resposta
imune inferior a das fêmeas.

(R1)A proporção média de pigmentos melanizados para
todos os indivíduos foi de 0,29 e o desvio padrão foi de 0,1. (R2)Para
fêmeas (n=18) a proporção de pigmentos melanizados variou de 6% a
45% e para machos (n=15) a proporção variou de 3% a 58%. (R3)O
desvio padrão dos machos foi 1,6 maior que o das fêmeas (Figura 2).

MATERIAL & MÉTODOS
Modelo de estudo
(M1)Utilizamos como objeto de estudo a espécie Labidura
xanthopus (Insecta: Dermaptera), conhecida popularmente como
tesourinha. (M2)A tesourinha é um inseto de corpo alongado
caracterizado por longos fórceps em forma de pinça, que são usados
para atividades diversas, como captura de presa, defesa e luta.
(M3)Essa espécie foi escolhida devido a presença de dimorfismo
sexual acentuado nos adultos, sendo que os sexos podem ser
distinguidos de acordo com o tamanho e formato do fórceps, o qual é
mais prolongado nos machos (Borror, 1988; Rankin & Palmer, 2003).
Coleta de dados
(M4)O local da coleta dos indivíduos de Labidura
xanthopus foi na praia do Una, na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável da Barra do Una, localizada no município de Peruíbe,
litoral sul do Estado de São Paulo. (M5)Coletamos 33 indivíduos de
tesourinha, sendo 18 fêmeas e 15 machos.
(M6)Realizamos um procedimento experimental com os
indivíduos de L. xanthopus, após a coleta no período noturno. (M7)O
procedimento utilizado consistiu na inserção de um fio de nylon de,
aproximadamente, 1 cm, na lateral de um segmento posterior do
abdômen de cada indivíduo. (M8)Para evitar a remoção do fio pelos
indivíduos, fixamos o ponto da inserção com cola de secagem rápida.
(M9)Esperamos oito horas e, após esse período, removemos o fio de
nylon para verificarmos o grau de melanização. (M10)Tiramos fotos
dos fios de nylon e consideramos a presença de marcas escuras no fio
como evidências do pigmento melanizado (Figura 1). (M11)Os
pigmentos melanizados evidenciam a resposta imunológica do
organismo.

Figura 1. Fio de nylon utilizado no procedimento. A seta preta
representa a evidência da pigmentação melanizada.
(M12)Calculamos a proporção de pigmentação melanizada
no fio por indivíduo por meio da técnica de quadrante, a partir da
relação entre o número de quadrados com o pigmento e o número total
de quadrados (30). (M13)Nossa estatística de interesse foi a diferença
média na porporção de pigmentação entre machos e fêmeas.
(M14)Nossa predição é que a proporção de pigmentos melanizados
seja maior em fêmeas do que em machos.
Análises estatísticas
(M15)Criamos um cenário nulo em que não há diferença
na proporçao de pigmentação melanizada entre os machos e fêmas de
tesourinhas. (M16)Realizamos 10.000 permutações dos valores de
diferença média da proporção de pigmentação melanizada entre
machos e fêmeas. (M17)Posteirormente, calculamos um teste de
significância com contagem dos valores gerados pelas aleatorizações
que foram maiores ou iguais ao valor da estatística de interesse
observada (p=0,05). (M18)Realizamos a análise de significância no
ambiente de programação R 3.1.3 (R Development Core Team, 2015).
RESULTADOS

Figura 2. Proporção de pigmentos melanizados entre indivíduos
machos e fêmeas de Labidura xanthopus. A linha contínua representa
o desvio padrão e o círculo preto a média dos indivíduos de tesourinha.
(R4)Diferente do esperado, a proporção de pigmentos
melanizados não diferiu entre machos e fêmeas. (R5)Nossa estatística
de interesse foi de 0,028 (p = 0,26).
DISCUSSÃO
(D1)Encontramos que indivíduos machos e fêmeas de
Labidura xantophus tiveram, em média, uma resposta imune
semelhante. (D2)Portanto de acordo com os resultados obtidos neste
estudo não se evidenciou diferença na proporção de pigmentos
melanizados entre os sexos.
(D3)Fêmeas de tesourinha investem em cuidado maternal
(Rankin & Palmer, 2003) podendo haver um trade-off entre alocação
de recursos para o sistema imune e para o desenvolvimento e cuidado
da prole. (D4)Se a energia demandada no cuidado da prole equivale
ao investimento na competição sexual entre machos, podemos explicar
a semelhança na alocação de recursos para o sistema imunológico.
(D5)Portanto o trade-off entre alocação de recursos entre o sistema
imune e cuidado maternal, e competição por cópulas se daria na
mesma intensidade.
(D6)A similaridade na resposta imunológica entre machos
e fêmeas com dimorfismo sexual pode ser explicada pela variação na
distribuição das fêmeas no espaço e tempo. (D7)A distribuição das
fêmeas no espaço demanda um maior tempo de procura dos machos,
resultando em um grande gasto de energia, comprometendo a aptidão
dos machos (Emlen & Oring, 1977). (D8)A distribuição das fêmeas de
Labidura xanthopus varia no tempo, pois apresentam cuidado
maternal, o que as deixa indisponível para os machos. (D9)Dessa
maneira, a longevidade se torna um fator relevante no sucesso
reprodutivo de machos, de forma que o investimento no sistema
imunológico também influencie no seu sucesso reprodutivo.
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Há diferença na resposta imune entre sexos em uma
espécie que possui dimorfismo sexual?
P3 – G10
Alunos 4, 10, 11, 16 – Versão intermediária
RESUMO: Machos têm o sucesso reprodutivo limitado pelo número
de cópulas, enquanto fêmeas pelo número de gametas. Para maximizar
o número de parceiros sexuais, machos alocam recurso para a
competição por parceiras, enquanto fêmeas investem em longevidade.
A alocação de recurso por competição pode gerar uma demanda
conflitante em machos. Dado que um sistema imune eficiente garante
maior longevidade, nossa hipótese foi que machos têm resposta imune
inferior a de fêmeas. Usamos como modelo indivíduos de Labidura
xanthopus. Introduzimos um fio de nylon em machos e fêmeas para
induzir uma resposta imune. Estimamos a diferença da resposta imune
entre os sexos. A resposta imune foi semelhante entre os sexos. A
longevidade pode ser importante no sucesso reprodutivo de macho, o
que favoreceria o investimento em sistema imune. Além disso, a
demanda conflitante entre sistema imune e características sexuais
secundárias pode ocorre apenas em machos jovens.

(M5)Coletamos 33 indivíduos de tesourinha, sendo 18 fêmeas e 15
machos.
(M6)Um componente da resposta imune dos artrópodes
consiste no encapsulamento celular do parasita ou corpo estranho por
partículas de melanina (Pomfret & Knell, 2006). (M7)Para quantificar
a resposta imune inserimos um fio de nylon de aproximadamente 0,5
cm, na lateral de um segmento posterior do abdômen de cada
indivíduo. (M8)O fio de nylon simulava um corpo estranho no
indivíduo. (M9)Para evitar a remoção do fio pelo indivíduo, fixamos
o ponto da inserção com cola de secagem rápida. (M10)Após oito
horas, removemos o fio de nylon para verificarmos o grau de
melanização. (M11)Consideramos o fio de nylon como uma estrutura
plana e tiramos fotos de ambas as faces. (M12)A presença de
pigmentação no fio foi considerada como evidências da melanização
(Figura 1a) e indicativo da intensidade da resposta imune do
organismo. (M13)Para verificarmos a quantidade de melanina
produzida por indivíduo sobrepusemos à imagem do fio um retângulo
dividido em 30 quadrados, obtendo um total de 60 quadrados.
(M14)Calculamos, por indivíduo, a proporção de quadrados com
pigmentos a partir da relação entre o número de quadrados com o
pigmento e o número total de quadrados.

PALAVRAS-CHAVE : Aptidão, demanda conflitante, Labidura
xanthopus, longevidade, melanização, resposta, sucesso reprodutivo
INTRODUÇÃO
(I1)Seleção sexual ocorre quando indivíduos competem
por gametas do sexo oposto (Stoehr & Kokko, 2006). (I2)Machos
possuem muitos gametas pequenos, já fêmeas possuem poucos
gametas grandes. (I3)Essa diferença na quantidade e no tamanho dos
gametas gera uma diferença no sucesso reprodutivo potencial entre os
sexos. (I4)De acordo com Bateman (1948), enquanto machos
aumentam seu sucesso reprodutivo com o aumento do número de
cópulas, fêmeas aumentam seu sucesso reprodutivo por longevidade.
(I5)Dessa maneira, a seleção sexual atua diferentemente em machos e
fêmeas, sendo um dos principais processos geradores de dimorfismo
sexual (Dugatkin, 2009).
(I6)O dimorfismo sexual em tamanho é um indício de que
há competição entre machos pelo acesso às fêmeas. (I7)Nesse caso, o
macho possui um caractere sexual que favorece seu sucesso
reprodutivo. (I8)Esse caractere pode gerar uma demanda conflitante
para o indivíduo. (I9)Uma vez que os recursos são limitados, o
favorecimento de uma característica acarretara em detrimento de outra
(Begon et al., 2006). (I10)Uma dessas características que podem ser
prejudicas é o sistema imunológico. (I11)O investimento no sistema
imune demanda um elevado custo energético (Schmid-Hempel, 2005).
(I12)Um sistema imune eficiente garante uma maior proteção ao
indivíduo, aumentando sua chance de sobrevivência. (I14)Como
fêmeas só aumentariam seu sucesso reprodutivo por longevidade e
machos pelo aumento no número de cópulas, Rolff (2002) propôs que
em espécies que possuem dimorfismo sexual, fêmeas investem mais
em imunidade do que machos.
(I15)Em nosso estudo, investigamos se existe diferença na
resposta imune em uma espécie que apresenta dimorfismo sexual.
(I16)Partindo da premissa que o dimorfismo sexual gera uma
diferença na alocação de recursos entre os atributos de forma sexoespecífica e que a resposta imune demanda gasto energético, nossa
hipótese foi que em uma espécie que apresenta dimorfismo sexual, as
fêmeas têm resposta imune superior a dos machos.
MATERIAL & MÉTODOS
Modelo de estudo
(M1)Utilizamos como modelo de estudo a espécie
Labidura xanthopus (Insecta: Dermaptera), conhecida popularmente
como tesourinha. (M2)A tesourinha é um inseto de corpo alongado
caracterizado por uma pinça anal, também conhecida como fórceps,
que são usadas em diversos contextos, como captura de presa, defesa
contra predadores e luta entre machos (Rankin & Palmer, 2003).
(M3)Essa espécie foi escolhida devido a presença de dimorfismo
sexual acentuado nos adultos, nos machos o fórceps é mais prolongado
e robusto, o que permite distinguir machos de fêmeas (Borror, 1988;
Rankin & Palmer, 2003).
Coleta de dados
(M4)Coletamos os indivíduos de tesourinha na praia do
Una, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una,
localizada no município de Peruíbe, litoral sul do Estado de São Paulo.

Figura 1. Fio de nylon que foi inserido na lateral do
abdômen de um indivíduo. (a) Ponto de melanização (b) Retângulo
usado para medir a proporção de pigmentos
Análise estatística
(M15)Nossa estatística de interesse foi a diferença média
na proporção de pigmentação no fio de nylon entre machos e fêmeas.
(M16)Nossa predição foi que a proporção de pigmentação era maior
em fêmeas do que em machos. (M17)Criamos um cenário nulo
permutando aleatoriamente as proporções de pigmentação entre os
indivíduos e recalculando a estatística de interesse para cada
permutação. (M18)Caso a proporção de permutações com estatísticas
de interesse maiores ou iguais a estatística observada fosse menor que
0,05, a hipótese nula seria rejeitada. (M19)Realizamos a análise de
significância no programa R 3.1.3 (R Development Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)A mediana da proporção de pigmentos para todos os
indivíduos foi de 0,31, sendo que a proporção máxima encontrada foi
de 0,58 e a mínima foi de 0,03. (R2)Para fêmeas (n=18) a proporção
de pigmentos variou de 6% a 45% e para machos (n=15) a proporção
variou de 3% a 58%.
(R3)O valor da nossa estatística de interesse que era a
diferença média na proporção de melanização entre machos e fêmeas,
foi de 0,028 (p = 0,263). (R4)A médias da proporção de melanização
de fêmeas foi de 0,31 (SD ± 0,096) e a de machos foi de 0,28 (0,153).
(R5)Portanto, não houve diferença na proporção de melanização entre
machos e fêmeas.
DISCUSSÃO
(D1)Nossa hipótese de que em uma espécie que apresenta
dimorfismo sexual, as fêmeas teriam resposta imune superior a dos
machos foi refutada. (D2)Machos e fêmeas de Labidura xanthopus
apresentaram resposta imune semelhante. (D3)Dessa maneira, para a
espécie estudada não a diferença proposta por Rolff (2002).
(D4)Uma das possíveis explicações para a semelhança na
resposta imune entre fêmeas e machos pode ser a ausência de demanda
conflitante entre alocação de recursos para o sistema imunológico e o
investimento para a disputa por parceiras sexuais. (D5)Nas espécies
em que as fêmeas começam o período reprodutivo assincronicamente,
os machos demandam mais tempo para encontrar parceiras
sexualmente ativas. (D6)Machos mais longevos tem maior
probabilidade de encontrarem fêmeas (Emlen & Oring 1977).
(D7)Portanto, machos que investem mais em sistema imunológico,

aumentam sua chance de sobrevivência e, consequentemente, seu
sucesso reprodutivo.
(D8)A competição por fêmeas também pode ser um fator
que tenha contribuído para que machos investissem no sistema
imunológico. (D9)O confronto entre machos pode acarretar em
ferimentos, o que facilitaria a infecção por patógenos (SchmidHempel, 2005). (D10)Nesse caso, machos que investissem em sistema
imunológico aumentariam sua chance de sobrevivência. (D11)Machos
mais longevos conseguiriam copular com mais fêmeas, aumentando
seu sucesso reprodutivo.
(D12)Outra explicação para a semelhança no investimento
em sistema imunológico entre machos e fêmeas pode se dar pelo fato
de machos apenas apresentarem uma demanda conflitante na alocação
de recursos na fase juvenil. (D13)Jovens alocam recursos para a
formação de estruturas secundárias, o que pode acarretar em uma
demanda conflitante com o sistema imunológico (Cotter et al., 2007).
(D14)Na fase adulta, porém, os machos já possuem seus caracteres
sexuais secundários formados, não havendo mais investimento para
essas estruturas. (D15)Consequentemente, não haveria uma demanda
conflitante e os machos alocariam recurso para o sistema imunológico.
(D16)Diferentemente do proposto por Rolff (2002), não
encontramos diferença na intensidade de defesa do sistema
imunológico em uma espécie que possui dimorfismo sexual. (D17)A
longevidade em machos também pode contribuir para o sucesso
reprodutivo e isso explicaria um maior investimento no sistema
imunológico. (D18)Além disso, machos podem apresentar uma
demanda conflitante na alocação de recursos para estruturas sexuais
secundárias e sistema imunológico apenas na fase juvenil.
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Há diferença na resposta imune entre sexos na espécie
Labidura xanthopus (Insecta: Dermaptera)?
P3 – G10
Alunos 4, 10, 11, 16 – Versão final
RESUMO: Machos têm o sucesso reprodutivo limitado pelo número
de cópulas e fêmeas pelo seu número de gametas. Para maximizar o
sucesso reprodutivo, machos alocam recursos para a competição,
enquanto fêmeas investem na qualidade de parceiros. A alocação de
recursos para competição gera uma demanda conflitante em machos,
fazendo com que eles invistam mais em caracteres sexuais secundários
e menos em longevidade. Dado essa diferença de investimento, nossa
hipótese foi que machos têm resposta imune inferior a de fêmeas.
Usando como modelo uma espécie de inseto, introduzimos um fio de
nylon em machos e fêmeas para induzir uma resposta imune.
Estimamos a diferença da resposta imune entre os sexos e encontramos
um valor semelhante entre eles. A semelhança na resposta imune entre
os sexos pode ser explicada por existir uma demanda conflitante em

ambos os sexos, ou pela existência de estratégias diferentes entre
machos para maximizar seu sucesso reprodutivo.
PALAVRAS-CHAVE: aptidão, demanda conflitante, dimorfismo
sexual, longevidade, sucesso reprodutivo.
INTRODUÇÃO
(I1)A seleção sexual ocorre quando indivíduos competem
por gametas do sexo oposto (Stoehr & Kokko, 2006). (I2)Machos
possuem muitos gametas pequenos e de baixo custo, já fêmeas
possuem poucos gametas, grandes e de alto custo. (I3)A diferença no
investimento na produção de gametas gera uma diferença na estratégia
reprodutiva entre os sexos. (I4)De acordo com Bateman (1948),
enquanto machos aumentam seu sucesso reprodutivo com o aumento
do número de cópulas, fêmeas aumentam seu sucesso reprodutivo
escolhendo um macho de maior qualidade. (I5)Dado o alto
investimento na produção de seu gameta, fêmeas aumentariam sua
aptidão escolhendo machos de maior qualidade, uma vez que isso
aumentaria a chance de sobrevivência de sua prole. (I6)Dessa maneira,
a seleção sexual atua diferentemente em machos e fêmeas, e esse é um
dos principais mecanismos geradores de dimorfismo sexual (Lande,
1980; Dugatkin, 2009).
(I7)O dimorfismo sexual pode ser morfológico,
comportamental ou fisiológico. (I8)Como machos maximizam seu
sucesso reprodutivo pela quantidade de cópulas, há um grande
investimento em caracteres sexuais secundários. (I9)Dado uma
quantidade de recursos limitados, machos devem alocar mais recursos
para esses caracteres sexuais do que fêmeas. (I10)Rolff (2002) propôs
que o alto investimento em caracteres sexuais secundários em machos
pode acarretar em um menor investimento no sistema imunológico,
uma vez que o sistema imune tem um custo alto (Schmid-Hempel,
2005). (I11)Dessa maneira, haveria um dimorfismo sexual na resposta
imune entre machos e fêmeas, sendo que fêmeas teriam um sistema
imune mais eficiente.
(I12)A espécie Labidura xanthopus (Insecta: Dermaptera),
conhecida popularmente como tesourinha, é um inseto da Ordem
Dermaptera. (I13)Essa espécie possui um corpo alongado e é
caracterizada pela presença do fórceps, uma pinça na região posterior
usada em diversos contextos, como captura de presa, defesa contra
predadores e luta entre machos (Rankin & Palmer, 2003). (I14)Essa
espécie possui um dimorfismo sexual acentuado entre machos e
fêmeas adultos, sendo que o fórceps dos machos é mais longo e
robusto (Borror & DeLong, 1988; Rankin & Palmer, 2003).
(I15)O objetivo desse trabalho foi investigar se existe
diferença na resposta imune entre machos e fêmeas de Labidura
xanthopus. (I16)Dado que há uma demanda conflitante entre resposta
imune e investimento em reprodução em machos; e dado que machos
aumentam seu sucesso reprodutivo investindo mais em caracteres
sexuais secundários e disputas por fêmeas, elaboramos a seguinte
hipótese: machos de Labidura xanthopus têm resposta imune inferior
à das fêmeas.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Coletamos os indivíduos de tesourinha na praia do
Una, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una,
localizada no município de Peruíbe, litoral sul do estado de São Paulo.
(M2)Coletamos 33 indivíduos, sendo 18 fêmeas e 15 machos.
(M3)Um componente da resposta imune dos artrópodes
consiste no encapsulamento celular do parasita ou corpo estranho por
partículas de melanina (Pomfret & Knell, 2006). (M4)Assim, a
quantidade de melanina produzida por um organismo é uma maneira
de mensurar a qualidade do sistema imune desse organismo (Rantala
et al., 2007). (M5)Quantificamos a quantidade de mielina produzida
por um organismo inserindo um fio de nylon, de aproximadamente 0,5
cm, longitudinalmente na lateral do penúltimo tergito de cada
indivíduo. (M6)Para evitar a remoção do fio pelo indivíduo, fixamos
o ponto da inserção com cola de secagem rápida. (M7)Após 8 h,
removemos o fio de nylon, fotografamos ambas as faces do fio e
medimos o grau de pigmentação. (M8)A presença de pigmentação no
fio foi considerada como evidência da melanização (Figura 1a) e
indicativo da intensidade da resposta imune do organismo (kelly &
Jennions, 2009).
(M9)Para verificarmos a quantidade de melanina produzida
por indivíduo, sobrepusemos à imagem uma folha quadriculada que
possuía um retângulo dividido em 30 quadrados. (M10)Contamos o
número de quadrados que estavam sobrepostos a pelo menos um
pigmento de melanina e depois calculamos a proporção com
pigmentos a partir da relação entre o número de quadrados com o

pigmento e o número total de quadrados. (M11)Fizemos isso para as
duas faces do fio de nylon, como eram 30 quadrados em cada face,
tínhamos um total de 60 quadrados por fio.

Figura 1. Fio de nylon que foi inserido na lateral do abdômen de um
indivíduo. (a) Ponto de melanização e (b) retângulo usado para medir
a proporção de pigmentos.
Análise estatística
(M12)Nossa estatística de interesse foi a diferença média
na proporção de pigmentação no fio de nylon entre machos e fêmeas.
(M13)Nossa predição foi que a proporção de pigmentação era maior
em fêmeas do que em machos. (M14)Criamos um cenário nulo
permutando aleatoriamente as proporções de pigmentação entre os
indivíduos e recalculando a estatística de interesse para cada
permutação. (M15)Caso a proporção de permutações com estatísticas
de interesse maiores ou iguais a estatística observada fosse menor que
0,05, a hipótese nula seria rejeitada. (M16)Realizamos a análise de
significância no programa R 3.1.3 (R Development Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)A mediana da proporção de pigmentos para todos os
indivíduos foi de 0,31, sendo que a proporção máxima encontrada foi
de 0,58 e a mínima foi de 0,03. (R2)Nas fêmeas (n = 18) a proporção
de pigmentos variou de 6% a 45% enquanto que nos machos (n = 15)
a proporção variou de 3% a 58%.
(R3)O valor da nossa estatística de interesse, que era a
diferença média na proporção de melanização entre machos e fêmeas,
foi de 0,028. A média (± DP) da proporção de melanização de fêmeas
foi de 0,31 ± 0,096 e a de machos foi de 0,28 ± 0,153. (R4)Não houve
diferença significativa na proporção de melanização entre machos e
fêmeas (p = 0,263).
DISCUSSÃO
(D1)Nossa hipótese de que na espécie Labidura xanthopus
os machos teriam resposta imune inferior a das fêmeas foi refutada,
machos e fêmeas de Labidura xanthopus apresentaram resposta imune
semelhante. (D2)No entanto, entre fêmeas houve pouca variação na
resposta imune, enquanto entre machos essa variação foi mais
acentuada, com alguns indivíduos investindo muito mais em sistema
imune do que outros.
(D3)A semelhança na resposta imune entre machos e
fêmeas pode se dar por haver uma demanda conflitante em ambos os
sexos. (D4)Como fêmeas de tesourinha investem em cuidado maternal
(Rankin & Palmer, 2003) e machos em capacidade competitiva, os
recursos gastos no cuidado da prole podem equivaler ao investimento
dos machos em competição. (D5)Dessa maneira, a média do
investimento em resposta imune entre machos e fêmeas é semelhante.
(D6)Outra explicação para machos e fêmeas apresentarem
resposta imune semelhante pode ser a existência de diferentes
estratégias entre os machos para obter sucesso reprodutivo (Rantala et
al., 2007). (D7)Machos que investem mais em competição e alocam
mais recursos para o desenvolvimento de caracteres sexuais e no
confronto com outros machos apresentam baixo investimento em
sistema imunológico, aumentando seu sucesso reprodutivo pelo
grande investimento em competição. (D8)Outros machos, que
investem pouco em competição, podem investir muito em sistema
imunológico, aumentando sua chance de sobrevivência e,
consequentemente, aumentando sua chance de conseguir copular em
algum momento da sua vida. (D9)A combinação das diferentes
estratégias, representadas por um gradiente entre investir muito em
capacidade competitiva ou em sistema imunológico, levaria, em
média, a população de machos a apresentar resposta imune semelhante
às das fêmeas, porém com uma maior variância.
(D10)Diferentemente do proposto por Rolff (2002), não
encontramos uma diferença no investimento em sistema imune entre
machos e fêmeas. (D11)Embora possa haver demanda conflitante

entre sistema imunológico e investimento na capacidade competitiva
em machos, a alocação de recursos em fêmeas para o cuidado maternal
e diferentes estratégias em machos pode explicar a resposta imune
semelhante entre os sexos.
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Escolher sem demora: olhos dos machos não estão relacionados
com a seleção das melhores fêmeas
P3 – G16
Alunos 27, 29, 33, 27 – Versão inicial
RESUMO: Um dos mecanismos que promovem a seleção sexual é a
escolha de parceiros baseada em alguma característica dos indivíduos
do sexo oposto. Em insetos bibionídeos, o tamanho dos olhos dos
machos é uma característica associada à busca de parceiras sexuais e
pode influenciar a qualidade das fêmeas com que copulam. Propomos
a existência de seleção sexual estabilizadora que mantém
intermediário o tamanho dos olhos dos machos. Para isso, calculamos
o tamanho dos olhos em relação ao corpo de 33 machos e relacionamos
à área do abdômen de suas respectivas fêmeas. Os resultados indicam
que machos com olhos intermediários não selecionam as fêmeas de
melhor qualidade. Dado o curto tempo de vida desses insetos,
acreditamos que a estratégia usada pelos machos para aumentar o
sucesso reprodutivo não se baseie na qualidade, mas na rápida
detecção de fêmeas, sugerindo um mecanismo de competição
desordenada, não havendo seleção sexual estabilizadora nesse sistema.
PALAVRAS-CHAVE: Bibionidae, competição desordenada,
competição intrassexual, Diptera, escolha do macho, Plecia sp..
INTRODUÇÃO
(I1)Seleção sexual pode ser definida como uma variação
não aleatória no sucesso reprodutivo dos organismos (Shuster, 2009).
(I2)Dentre os mecanismos que promovem seleção sexual, os mais
estudados são aqueles que acontecem antes da cópula, conhecidos
como mecanismos pré-copulatórios (Andersson & Iwasa, 1996).
(I3)Um desses mecanismos é a disputa entre indivíduos do mesmo
sexo pelo acesso aos indivíduos do sexo oposto. (I4)Disputas entre
machos que possuem armamentos são exemplos clássicos e, na
maioria dos casos, apenas o vencedor terá acesso às fêmeas (Parker,
1994; Andersson & Iwasa, 1996). (I5)Outro mecanismo é a escolha de
parceiros, na qual indivíduos de um dos sexos tem preferência por uma

MATERIAL E MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Utilizamos para este estudo espécimes de Plecia sp.
coletados por Lara et al. (2016) e Kayano et al. (2016). (M2)As coletas
foram realizadas no município de Peruíbe – SP, no bairro do Guaraú
(24°22’S, 47°2’O). (M3)Trinta e três casais de Plecia sp. foram
coletados por busca ativa. (M4)Todos os indivíduos foram
fotografados e medidos no software ImageJ® (Rasband, 1997).
(M5)Para os machos, medimos, neste estudo, o
comprimento e a largura da cabeça (Figura 1). (M6)Calculamos a
partir dessas medidas a área da cabeça, aproximando para uma elipse.
(M7)Foram obtidas, também, medidas de comprimento do tórax dos
machos. (M8)Para as fêmeas, foram medidos o comprimento e a
largura do abdômen. (M9)Calculamos, então, a área do abdômen,
aproximando para uma elipse. (M10)Assumimos que a área do
abdômen das fêmeas é uma medida de qualidade da fêmea,
amplamente pressuposto para insetos e para a espécie analisada
(Thornhill, 1976; Bonduriansky, 2001).

Figura 5. Cabeça de macho de Plecia sp. (Diptera: Bibionidae),
indicando as medidas tomadas com as linhas pontilhadas (largura e
comprimento da cabeça). A área da cabeça pode ser aproximada por
uma elipse (linha tracejada).
Análise de dados
(M11)Calculamos estatísticas descritivas (média e
coeficiente de variação) para as características utilizadas.
(M12)Posteriormente, realizamos uma regressão quadrática com área
da região dorsal da cabeça do macho em relação ao tamanho do tórax
(razão olho:corpo) como variável independente e área do abdômen da
fêmea como variável dependente. (M13)Executamos o teste de
significância com o método dos mínimos quadrados, como
implementado na função lm da base do software R (R Core Team,
2016).
RESULTADOS
(R1)A média do comprimento do tórax dos machos foi de
2,88 mm com coeficiente de variação (CV) de 5,87%. (R2)A largura
média dos olhos dos machos foi de 2,12 mm com 6,38% de CV, já o
comprimento médio dos olhos foi de 1,42 mm e CV de 7,7%. (R3)A
média da razão olho:corpo dos machos foi de 0,83 mm e 9,5% de CV.
(R4)O comprimento médio do abdômen das fêmeas foi de 3,13 mm
com 6,38% de CV e a média da largura foi de 2,51 mm com CV de
8,56%. (R5)Por fim, a média da área do abdômen das fêmeas foi de
14,14 mm2 com 15,3% de CV.
(R6)O gráfico de dispersão da área do abdômen das fêmeas
pela razão olho:corpo com a curva da regressão quadrática é
apresentado na Figura 2. (R7)Não existe relação entre a razão
olho:corpo dos machos e a área do abdômen das fêmeas, pois a
regressão quadrática ajustada não foi significativa (F = 0,85; R2 = 0,05;
p = 0,439).
Área do abdomen da fêmea (mm2)

característica nos indivíduos do outro sexo. (I6)Na natureza é mais
comum que as fêmeas sejam criteriosas e tenham preferência por
machos que possuam características estravagantes (Edward, 2015).
(I7)Um mecanismo pré-copulatório que recebe menor atenção é a
competição desordenada por parceiros. (I8)Nesse caso, ao invés de
escolher ou entrar em embates, a estratégia que maximiza o sucesso
reprodutivo é conseguir localizar e interceptar seu parceiro de forma
mais rápida (Emlen & Oring, 1977; Lane et.al, 2010).
(I9)Durante o desenvolvimento do escopo teórico da
seleção sexual, houve resistência à ideia de que os papéis sexuais
clássicos (i.e., machos disputando fêmeas, fêmeas selecionando
machos) poderiam se inverter. (I10)Atualmente, a tentativa de
compreender o que leva as fêmeas a terem cópulas múltiplas e machos
a serem seletivos tem gerado um grande volume de trabalhos
empíricos e novas abordagens teóricas (Andersson & Simmons, 2006;
Janicke et al., 2016). (I11)Segundo Bonduriansky (2001), alguns dos
motivos para machos serem seletivos são: fêmeas abundantes na
população, alta variação na qualidade das fêmeas e sucesso
reprodutivo dos machos dependente da qualidade das fêmeas.
(I12)Insetos do gênero Plecia (Diptera: Bibionidae) são
interessantes para testar hipóteses sobre mecanismos de seleção
baseado na escolha dos machos em um cenário de competição
desordenada. (I13)Nesse gênero há um dimorfismo sexual
proeminente, em que os machos apresentam tamanho de olhos maiores
que fêmeas, sendo uma das funções dos olhos a detecção de parceiras
(Hetrick, 1970). (I14)Indivíduos de Plecia sp. tem um período de vida
adulta curto, as fêmeas vivem cerca de 7 dias e nesse tempo podem
conseguir mais de uma cópula. (I15)Os machos vivem entre 3 e 5 dias
e copulam apenas uma vez (Thornhill, 1976; Thornhill, 1980).
(I16)Então, uma estratégia que maximizaria o sucesso reprodutivo de
machos seria escolher parceiras de maior qualidade e, assim, assegurar
a paternidade sobre um maior número de ovos (Bonduriansky, 2001;
Wilson & Nussey, 2006).
(I17)Sabemos que olhos maiores podem proporcionar
benefícios e custos no encontro de parceiras pelos machos, e que a
qualidade das parceiras pode ser determinante no sucesso reprodutivo
dos machos. (I18)Além disso, machos que conseguem copular não
apresentam olhos maiores do que os que não copulam (Lara et al.,
2016). (I19)Esse padrão condiz com um cenário com duas pressões
seletivas opostas: uma agindo no sentido de aumentar a
detectabilidade das fêmeas e outra no sentido de reduzir os custos
associados a olhos demasiadamente grandes. (I20)Assim, é razoável
supor a existência de uma seleção sexual estabilizadora em Plecia sp.,
que manteria intermediário o tamanho dos olhos dos machos que
conseguissem copular. (I21)Com isso, o objetivo do nosso trabalho foi
compreender como o tamanho dos olhos dos machos está relacionado
com a qualidade das fêmeas com as quais eles copulam. (I22)Nossa
hipótese diz que machos com tamanho de olho intermediário devem
copular com as fêmeas de melhor qualidade.
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Figura 6. Gráfico de dispersão entre a razão olho:corpo do macho e a
área do abdômen da fêmea de Plecia sp. A linha contínua é a parábola
ajustada e a área sombreada, o intervalo de confiança da regressão.
DISCUSSÃO
(D1)Machos com olhos de tamanho intermediário não
apresentaram uma preferência por fêmeas com maior tamanho de
abdômen, o que não corrobora nossa hipótese. (D2)Embora os machos
utilizem os olhos para detectar as fêmeas (Hetrick, 1970), não
encontramos evidências de que os sinais visuais estejam relacionados
à escolha das suas parceiras sexuais. (D3)Portanto, o tamanho dos
olhos dos machos não se relaciona com a qualidade das fêmeas com
as quais copulam.
(D4)Dado que os machos bibionídeos vivem por muito
pouco tempo (cerca de 2 a 5 dias) (Hetrick, 1970), a qualidade das
fêmeas com as quais copulam pode não ser o fator mais importante,
visto que a competição pelo acesso à fêmea é alta (Thornhill, 1976,
1980). (D5)Como o sucesso reprodutivo depende do sucesso de cópula
(Shuster et al., 2003), é esperado que os machos copulem com a
primeira fêmea que conseguirem acessar, o que aumenta sua aptidão.
(D6)Contudo, ainda cabe verificar se a razão sexual, que pode ser
enviesada para os machos acirrando a competição entre eles, confirma
essa previsão. (D7)Além disso, Thornhill (1976) encontrou que a
cópula pode durar até 56 horas, mas que o tempo de transferência
máxima dos espermas ocorre cerca de 12,5 horas após o início da
cópula. (D8)Assim, a cópula prolongada, que é custosa para os machos
(Thornhill, 1976), pode ser outra estratégia para aumentar a aptidão do
macho, assegurando a fertilização de todos os ovos da parceira e
evitando a competição espermática.
(D9)A ausência do padrão esperado sugere que não existe
uma seleção sexual estabilizadora para o tamanho do olho dos machos.
(D10)Outros trabalhos também indicam que os machos não preferem

as fêmeas de maior fecundidade (Kayano et al., 2016) nem que machos
com maior tamanho de olho tem maior sucesso de cópula (Lara et al.,
2016). (D11)Em conjunto, esses resultados indicam que o pareamento
de machos e fêmeas ocorra através de um mecanismo de competição
desordenada, em que os machos procuram copular com a primeira
fêmea que virem. (D12)Já se sabe que machos maiores não copulam
com fêmeas maiores necessariamente (Thornhill, 1976).
(D13)Contudo, ainda vale a pena investigar as possíveis
consequências da escolha do parceiro pela fêmea, se houver.
(D14)Como as fêmeas podem sair das revoadas reprodutivas ou
permanecer nelas por mais tempo, aumentando a chance dos machos
substituírem-se no acoplamento, há chances de que as fêmeas
escolham os machos por algum critério, como massa corpórea (e.g.,
Hieber & Cohen, 1983).
(D15)Enfim, machos com olhos de tamanho intermediário
não se associam com fêmeas de maior qualidade, e a competição
intensa num cenário de vida curta pode levar à cópula prolongada com
a primeira fêmea disponível, reforçando a ideia de que os bibionídeos
apresentam um mecanismo de competição desordenada mediada pelo
acesso rápido às fêmeas. (D16)Ainda nos resta saber se a razão sexual
e a escolha das fêmeas podem alterar essa dinâmica, contribuindo para
elucidar melhor o mecanismo geral de seleção sexual no grupo.
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Olhos dos machos não estão relacionados com a seleção das
melhores fêmeas em Plecia sp. (Diptera: Bibionidae)
P3 – G16
Alunos 27, 29, 33, 37 – Versão intermediária
RESUMO: Um dos mecanismos que promovem a seleção sexual é a
escolha de parceiros baseada em alguma característica dos indivíduos
do sexo oposto. Em bibionídeos, o tamanho dos olhos dos machos está
associado à busca de parceiras e pode influenciar se copulam com as
melhores fêmeas. Propomos uma seleção sexual estabilizadora que
favorece o tamanho intermediário dos olhos dos machos de Plecia sp.
Calculamos o tamanho dos olhos em relação ao corpo dos machos e

relacionamos à área do abdômen de suas respectivas fêmeas. Os
resultados indicam que machos com olhos intermediários não
selecionam as fêmeas com maior abdômen. Dado o curto tempo de
vida desses insetos, esperamos uma pressão intensa para acasalar e que
a estratégia usada pelos machos para aumentar o sucesso reprodutivo
não se baseie na qualidade das fêmeas, mas na rápida detecção de
fêmeas. Sugerimos um mecanismo de competição desordenada, não
havendo seleção sexual estabilizadora nesse sistema.
PALAVRAS-CHAVE: Bibionidae, competição desordenada,
competição intrassexual, Diptera, escolha do macho, Plecia sp..
INTRODUÇÃO
(I1)Seleção sexual pode ser definida como um processo
que gera variação não aleatória no sucesso reprodutivo dos organismos
(Shuster, 2009). (I2)Dentre os mecanismos que promovem seleção
sexual, os mais estudados são aqueles que acontecem antes da cópula,
conhecidos como mecanismos pré-copulatórios (Andersson & Iwasa,
1996). (I3)Um desses mecanismos é a disputa entre indivíduos do
mesmo sexo pelo acesso aos indivíduos do sexo oposto. (I4)Disputas
entre machos que possuem armamentos são exemplos clássicos de
seleção sexual e, na maioria dos casos, apenas o vencedor terá acesso
às fêmeas (Parker, 1994; Andersson & Iwasa, 1996). (I5)Outro
mecanismo é a escolha de parceiros, na qual indivíduos de um dos
sexos tem preferência por uma característica dos indivíduos do outro
sexo. (I6)Na natureza é mais comum que as fêmeas sejam criteriosas
e tenham preferência por machos que possuam características
extravagantes (Edward, 2015). (I7)Um mecanismo pré-copulatório
que recebe menor atenção na literatura é a competição desordenada
por parceiros. (I8)Nesse caso, ao invés de escolher ou entrar em
embates, a estratégia que maximiza o sucesso reprodutivo é conseguir
localizar e interceptar seu parceiro de forma mais rápida (Emlen &
Oring, 1977; Lane et.al, 2010).
(I9)O conceito de papéis sexuais é baseado na ideia de que
o sucesso reprodutivo dos machos dependeria do número de cópulas
obtidas e, por esse motivo, eles entram em disputas para conseguir
fêmeas. (I10)Enquanto que as fêmeas teriam o sucesso reprodutivo
dependente da qualidade do parceiro com que elas copulam e, por isso,
são criteriosas com os parceiros (Bonduriansky, 2001, Janicke et al.,
2016). (I11)Durante o desenvolvimento da teoria de seleção sexual,
houve resistência à ideia de que os papéis sexuais convencionais
poderiam se inverter. (I12)Atualmente, a tentativa de compreender o
que leva as fêmeas a buscarem cópulas múltiplas e machos a serem
seletivos tem gerado um grande volume de trabalhos empíricos e
novas abordagens teóricas (Andersson & Simmons, 2006; Janicke et
al., 2016). (I13)Segundo Bonduriansky (2001), alguns dos motivos
para machos serem seletivos são: fêmeas abundantes na população,
alta variação na qualidade das fêmeas e sucesso reprodutivo dos
machos dependente da qualidade das fêmeas.
(I14)Insetos do gênero Plecia (Diptera: Bibionidae) são
interessantes para testar hipóteses sobre mecanismos de seleção
baseados na escolha dos machos em um cenário de competição
desordenada. (I15)Nesse gênero há dimorfismo sexual proeminente,
em que os machos apresentam tamanho de olhos maiores que fêmeas,
sendo uma das funções dos olhos a detecção de parceiras (Hetrick,
1970). (I16)Indivíduos de Plecia sp. tem um período de vida adulta
curto, as fêmeas vivem cerca de 7 dias e nesse tempo podem conseguir
mais de uma cópula. (I17)Os machos vivem entre 3 e 5 dias e copulam
apenas uma vez (Thornhill, 1976; Thornhill, 1980). (I18)Então, uma
estratégia que maximizaria o sucesso reprodutivo de machos seria
escolher parceiras de maior qualidade, o que pode ser representado
pela fecundidade (medida pelo tamanho do abdômen) e, assim,
assegurar a paternidade sobre um maior número de ovos
(Bonduriansky, 2001; Wilson & Nussey, 2009).
(I19)Sabemos que olhos maiores podem proporcionar
benefícios (detecção) e custos (para o voo) no encontro de parceiras
pelos machos (e.g., Wilkinson & Reillo, 1994), e que a qualidade das
parceiras pode ser determinante no sucesso reprodutivo dos machos.
(I20)Além disso, machos que conseguem copular não apresentam
olhos maiores do que os que não copulam (Lara et al., 2016). (I21)Esse
padrão condiz com um cenário com duas pressões seletivas opostas:
uma agindo no sentido de aumentar a detectabilidade das fêmeas e
outra no sentido de reduzir os custos associados a olhos
demasiadamente grandes. (I22)Assim, é plausível supor a existência
de uma seleção sexual estabilizadora em Plecia sp., que favorece o
tamanho intermediário dos olhos dos machos que conseguissem
copular. (I23)Com isso, o objetivo do nosso trabalho foi compreender
como o tamanho dos olhos dos machos está relacionado com a
qualidade das fêmeas com as quais eles copulam. (I24)Nossa hipótese

é que machos com tamanho de olho intermediário devem copular com
as fêmeas de melhor qualidade.
MATERIAL E MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Utilizamos para este estudo espécimes de Plecia sp.
coletados por Lara et al. (2016) e Kayano et al. (2016). (M2)As coletas
foram realizadas no município de Peruíbe – SP, no bairro do Guaraú
(24°22’S, 47°2’O) (Lara et al., 2016; Kayano et al., 2016). (M3)Trinta
e três casais de Plecia sp. foram coletados por busca ativa. (M4)Todos
os indivíduos foram fotografados e medidos no software ImageJ®
(Rasband, 1997).
(M5)Medimos o comprimento e a largura da cabeça dos
machos neste estudo (Figura 1). (M6)Calculamos a área da cabeça,
considerando a cabeça como uma elipse. (M7)Utilizamos os dados
obtidos por Lara et al. (2016) e Kayano et al. (2016) para as medidas
de: tórax dos machos e comprimento e largura do abdômen das
fêmeas. (M8)Calculamos, então, a área do abdômen das fêmeas,
considerando o abdômen como uma elipse. (M9)Assumimos que a
área do abdômen das fêmeas é uma medida de qualidade da fêmea,
comumente utilizada para insetos e para a espécie analisada
(Thornhill, 1976; Bonduriansky, 2001). (M10)Calculamos a área da
região dorsal da cabeça do macho em relação ao tamanho do tórax
(AO/T), pois essa medida relativa dos olhos reflete o quanto o macho
investiu em olhos em relação ao tamanho do seu corpo: valores muitos
baixos podem levar à pior detecção de fêmeas, enquanto valores altos
podem implicar em custos para o voo.

Figura 7. Cabeça de macho de Plecia sp. (Diptera: Bibionidae).
Linhas tracejadas indicam a largura, o comprimento da cabeça e a
elipse considerada como área da cabeça.
Análise de dados
(M11)Nossa previsão era de que machos com AO/T
intermediários estariam associados às fêmeas com maior área de
abdômen. (M12)Por isso, realizamos uma regressão quadrática com
AO/T como variável independente e área do abdômen da fêmea como
variável dependente. (M13)Realizamos a regressão com a função lm
da base do software R (R Core Team, 2016). Calculamos a média e o
desvio padrão para as características medidas.
RESULTADOS
(R1)Não existe relação entre a AO/T dos machos e a área
do abdômen das fêmeas (Figura 2), pois a regressão quadrática
ajustada não foi significativa (F = 0,85; R2 = 0,05; p = 0,439). (R2)As
médias e desvios padrão para as características medidas são
apresentadas na Tabela 1.
Tabela 1. Médias e desvios padrão para as características observadas
em machos e fêmea de Plecia sp.
Sexo

Mac
ho

Fême
a

Média
(mm)

Desvio Padrão
(mm)

2,88

0,16

1,42

0,11

Largura da cabeça

2,12

0,13

Característica
Comprimento do
tórax
Comprimento da
cabeça
AO/T

0,82

0,08

Comprimento do
abdômen

7,14

0,80

Largura abdômen

2,51

0,21

Área abdômen

14,13

2,16

Figura 8. Gráfico de dispersão entre a razão olho:corpo do macho e a
área do abdômen da fêmea de Plecia sp. A linha contínua é a parábola
ajustada e a área sombreada, o intervalo de confiança da regressão.
DISCUSSÃO
(D1)Nós suspeitávamos que poderia estar ocorrendo uma
seleção sexual estabilizadora no tamanho dos olhos dos machos em
Plecia sp. (D2)Assim, hipotetizamos que machos com tamanho de
olho intermediário deveriam copular com as fêmeas de maior
qualidade. (D3)Nossos dados mostraram que machos com olhos de
tamanho intermediário não apresentaram uma preferência por fêmeas
com maior tamanho de abdômen, o que não corroborou nossa hipótese.
(D4)Embora os machos utilizem os olhos para detectar as fêmeas
(Hetrick, 1970), não encontramos evidências de que os sinais visuais
estejam relacionados à escolha das suas parceiras sexuais.
(D5)Portanto, o tamanho dos olhos dos machos não se relaciona com
a qualidade das fêmeas com as quais copulam.
(D6)Um trabalho prévio mostrou que fêmeas de maior
abdômen não copulam mais frequentemente do que outras fêmeas
(Kayano et al., 2016), mas deixou em aberto se os machos escolheriam
as fêmeas com as quais copulam. (D7)Além disso, outro trabalho
também indica que os machos com maior tamanho de olho não
possuem maior sucesso de cópula em Plecia sp. (Lara et al., 2016).
(D8)Em conjunto com o nosso trabalho, esses resultados indicam que
o pareamento de machos e fêmeas ocorra através de um mecanismo de
competição desordenada, em que os machos devem copular com a
primeira fêmea que encontrarem.
(D9)Dado que os machos bibionídeos vivem por pouco
tempo (cerca de 2 a 5 dias) (Hetrick, 1970), a qualidade das fêmeas
com as quais copulam pode não ser o fator determinante para o sucesso
reprodutivo dos machos. (D10)Como o sucesso reprodutivo depende
do sucesso de cópula (Shuster et al., 2003) e, sabendo que o risco de
morrer sem obter cópulas é alto, esperamos que os machos copulem
com a primeira fêmea que conseguirem acessar. (D11)Contudo, ainda
cabe verificar se a razão sexual nesse sistema é enviesada para os
machos, o que acirraria ainda mais a competição por cópulas e
suportaria essa previsão. (D12)Além disso, Thornhill (1976)
encontrou que a cópula em Plecia pode durar até 56 horas, mas que o
tempo de transferência máxima dos espermas ocorre cerca de 12,5
horas após o início da cópula. (D13)Assim, a cópula prolongada, que
é custosa para os machos (Thornhill, 1976), pode ser outra estratégia
para aumentar a aptidão do macho, assegurando a fertilização de todos
os ovos e evitando a competição espermática dentro da parceira.
(D14)Outra implicação desse mecanismo de copular com a
primeira fêmea que encontrar é que o pareamento dos parceiros não
segue um padrão específico. (D15)Outros estudos já haviam levantado
a possibilidade de que machos bibionídeos de melhor qualidade
deveriam se associar preferencialmente com fêmeas de melhor
qualidade e que machos de pior qualidade copulariam com fêmeas de
pior qualidade. (D16)Se essa associação acontecesse, teríamos um
padrão conhecido como pareamento assortativo (Kayano et al., 2016;
Lara et al., 2016). (D17)Com o nosso trabalho, vemos que os machos
com olhos de diferentes tamanhos se associam com fêmeas de
diferentes qualidades, sem nenhuma preferência ou tendência,
indicando que o pareamento assortativo não ocorre em Plecia sp., o
que está de acordo com o encontrado por Thornhill (1976) em Plecia
neartica.
(D18)Enfim, machos com olhos de tamanho intermediário
não se associam com fêmeas de maior qualidade, e a competição
intensa num cenário de vida curta pode levar à cópula prolongada com
a primeira fêmea disponível. (D19)Reforçamos a ideia de que os
bibionídeos apresentam um mecanismo de competição desordenada
mediada pelo acesso rápido às fêmeas e sem padrão de pareamento
assortativo. (D20)Ainda nos resta saber se a razão sexual pode alterar
essa dinâmica, contribuindo para elucidar melhor o mecanismo geral
de seleção sexual no grupo.
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Olhos dos machos não estão relacionados com a seleção das
melhores fêmeas em Plecia sp. (Diptera: Bibionidae)
P3 – G16
Alunos 27, 29, 33, 37 – Versão final
RESUMO: Mecanismos de seleção sexual envolvem primeiramente
a detecção de parceiros. Em bibionídeos, o tamanho dos olhos dos
machos está associado à busca por parceiras e pode influenciar a
cópula com as melhores fêmeas. Como olhos maiores proporcionam
benefícios e custos para o encontro de parceiras, é plausível supor que
existe seleção sexual estabilizadora favorecendo o tamanho
intermediário dos olhos dos machos de Plecia sp. Calculamos o
tamanho dos olhos em relação ao corpo dos machos e relacionamos à
área do abdômen de suas respectivas fêmeas. Os resultados indicam
que machos com olhos intermediários não selecionam fêmeas com
maior abdômen. Dado o curto tempo de vida desses insetos, sugerimos
que haja pressão intensa para acasalar e que a estratégia com que
machos aumentam seu sucesso reprodutivo não se baseie na qualidade
das fêmeas, mas na rápida detecção delas. Propomos um mecanismo

de competição desordenada,
estabilizadora nesse sistema.

não

havendo

seleção

sexual

PALAVRAS-CHAVE: competição desordenada, competição
intrassexual, escolha pelo macho, pareamento assortativo, seleção
sexual.
INTRODUÇÃO
(I1)Seleção sexual pode ser definida como a seleção
provocada pelo acesso diferencial de alguns indivíduos aos gametas
do sexo oposto (Kokko et al., 2006). (I2)Dentre os mecanismos que
promovem seleção sexual, os mais estudados são aqueles que
acontecem antes da cópula, conhecidos como mecanismos précopulatórios (Andersson & Iwasa, 1996). (I3)Um desses mecanismos
é a disputa entre indivíduos do mesmo sexo pelo acesso aos indivíduos
do sexo oposto (Parker, 1994; Andersson & Iwasa, 1996). (I4)A
escolha de parceiros é outro mecanismo pré-copulatório, na qual
indivíduos de um dos sexos têm preferência por uma característica dos
indivíduos do outro sexo (Edward, 2015). (I5)Um mecanismo précopulatório que recebe menor atenção na literatura é a competição
desordenada por parceiros. (I6)Nesse caso, ao invés de escolher ou
entrar em embates, a estratégia que maximiza o sucesso reprodutivo é
conseguir localizar e interceptar seu parceiro antes do seu competidor
(Emlen & Oring, 1977; Lane et.al, 2010). (I7)Sistemas de
acasalamento por competição desordenada ocorrem quando não é
economicamente viável monopolizar parceiros. (I8)Dois motivos para
não haver monopolização seria se os indivíduos são sexualmente
ativos apenas em um curto espaço de tempo ou se os indivíduos estão
muito dispersos no espaço.
(I9)O conceito de papéis sexuais é baseado na ideia de que
o sucesso reprodutivo dos machos dependeria do número de cópulas
obtidas e, por esse motivo, eles entram em disputas para conseguir
fêmeas. (I10)Por outro lado, as fêmeas teriam o sucesso reprodutivo
dependente da qualidade do parceiro com que elas copulam e, por isso,
são criteriosas na escolha dos parceiros (Bonduriansky, 2001, Janicke
et al., 2016). (I11)Durante o desenvolvimento da teoria de seleção
sexual, houve resistência à ideia de que os papéis sexuais
convencionais poderiam se inverter. (I12)Atualmente, a tentativa de
compreender o que leva as fêmeas a buscarem cópulas múltiplas e
machos a serem seletivos tem gerado um grande volume de trabalhos
empíricos e novas abordagens teóricas (Andersson & Simmons, 2006;
Janicke et al., 2016). (I13)Alguns dos motivos para machos serem
seletivos são: fêmeas abundantes na população, alta variação na
qualidade das fêmeas e sucesso reprodutivo dos machos dependente
da qualidade das fêmeas (Bonduriansky, 2001).
(I14)Insetos do gênero Plecia (Diptera: Bibionidae) são
bons modelos para testar hipóteses sobre mecanismos de seleção
baseados na escolha dos machos em um cenário de competição
desordenada. (I15)Nesse gênero há dimorfismo sexual proeminente,
em que os machos apresentam tamanho de olhos maiores que fêmeas,
sendo uma das funções dos olhos a detecção de parceiras (Hetrick,
1970). (I16)Indivíduos de Plecia sp. têm um período de vida adulta
curto, as fêmeas vivem cerca de 7 dias e nesse tempo podem conseguir
mais de uma cópula. (I17)Os machos vivem entre 3 e 5 dias e copulam
apenas uma vez (Thornhill, 1976; Thornhill, 1980). (I18)Então, uma
estratégia que aumentaria o sucesso reprodutivo de machos seria
escolher parceiras de maior qualidade e, assim, fertilizar um grande
número de ovos (Bonduriansky, 2001; Wilson & Nussey, 2009).
(I19)Sabemos que olhos maiores podem proporcionar
benefícios, pois machos usam sinais visuais para detectar a parceira.
(I20)Entretanto, possuir olhos de tamanho desproporcional em relação
ao corpo poderia representar custos para o macho, dificultando o voo
e prejudicando o encontro da parceira (e.g., Wilkinson & Reillo,
1994). (I21)Esse padrão condiz com um cenário com duas pressões
seletivas opostas, ambas ligadas à seleção sexual: uma no sentido do
aumento da detecção de fêmeas e outra no sentido da redução dos
custos associados a olhos demasiadamente grandes. (I22)Assim, é
plausível supor a existência de uma seleção sexual estabilizadora em
Plecia sp., que favoreceria o sucesso de cópula dos machos com
tamanho de olho intermediário relativo ao corpo. (I23)Dado que
machos de Plecia sp. copulam apenas uma vez e que a qualidade das
fêmeas pode ser determinante no sucesso reprodutivo dos machos,
buscamos compreender como o tamanho relativo dos olhos dos
machos está relacionado à qualidade das fêmeas com as quais eles
copulam. (I24)Nossa hipótese é que machos com tamanho
intermediário de olho relativo ao corpo devem copular com as fêmeas
de melhor qualidade.

MATERIAL E MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Para testar nossa hipótese, utilizamos espécimes de
Plecia sp. coletados por busca ativa por Lara et al. (2016) e Kayano et
al. (2016) no município de Peruíbe – SP, no bairro do Guaraú
(24°22’S, 47°2’O). (M2)Nesses dois estudos, trinta e três casais de
Plecia sp. foram fotografados e medidos no software ImageJ®
(Rasband, 1997). (M3)No caso das fêmeas de Plecia sp., utilizamos as
áreas de abdômen estimadas por Kayano et al. (2016) a partir das
medidas de comprimento e largura. (M4)Assumimos que a área do
abdômen, que representa fecundidade, é uma medida de qualidade da
fêmea comumente utilizada para insetos e para a espécie analisada
(Thornhill, 1976; Bonduriansky, 2001). (M5)Para os machos,
utilizamos as medidas de comprimento de tórax tomadas por Lara et
al. (2016). (M6)Consideramos que a cabeça do macho de Plecia sp. se
aproximava de uma elipse. (M7)Medimos o comprimento e a largura
da cabeça dos machos (Figura 1). (M8)Calculamos a área da cabeça
dos machos considerando o comprimento da cabeça como o raio maior
e a largura como raio menor da elipse. (M9)Dividimos a área da região
dorsal da cabeça do macho pelo comprimento do tórax (AO/T),
supondo que a medida relativa dos olhos reflete o quanto o macho
investiu em olhos em relação ao tamanho do seu corpo: valores muitos
baixos podem levar à pior detecção de fêmeas, enquanto valores altos
podem implicar em custos para o voo.

Figura 9. Cabeça de macho de Plecia sp. (Diptera: Bibionidae).
Linhas tracejadas indicam a largura, o comprimento da cabeça e a
elipse considerada para calcular a área da cabeça.
Análise de dados
(M10)Nossa previsão era que machos com AO/T
intermediários estariam associados a fêmeas com maior área de
abdômen. (M11)Por isso, realizamos uma regressão quadrática com
AO/T como variável independente e área do abdômen da fêmea como
variável dependente. (M12)Realizamos a regressão com a função lm
do pacote básico do software R (R Core Team, 2016).
RESULTADOS
(R1)As médias e desvios padrão para as características
medidas são apresentadas na Tabela 1. (R2)Não existe relação entre a
AO/T dos machos e a área do abdômen das fêmeas (Figura 2), pois a
regressão quadrática ajustada não foi significativa (F = 0,85; R2 = 0,05;
p = 0,439).
Tabela 2. Médias e desvios padrão para as características observadas
em machos e fêmea de Plecia sp. AO/T representa a área da região
dorsal da cabeça do macho em relação ao comprimento do tórax.
Sexo

Mac
ho

Fême
a

Média
(mm)

Desvio Padrão
(mm)

2,88

0,16

1,42

0,11

Largura da cabeça

2,12

0,13

Característica
Comprimento do
tórax
Comprimento da
cabeça
AO/T

0,82

0,08

Comprimento do
abdômen

7,14

0,80

Largura abdômen

2,51

0,21

Área abdômen

14,13

2,16

Figura 10. Gráfico de dispersão entre a razão da área da região dorsal
da cabeça do macho sobre o comprimento do tórax (AO/T) e a área do
abdômen da fêmea de Plecia sp.
DISCUSSÃO
(D1)Nós hipotetizamos que ocorreria seleção sexual
estabilizadora no tamanho dos olhos dos machos em Plecia sp e,
assim, machos com tamanho de olho intermediário deveriam copular
com as fêmeas de maior qualidade. (D2)Encontramos que machos com
olhos de tamanho intermediário não estavam mais frequentemente
associados a fêmeas com maior tamanho de abdômen, o que não
corroborou nossa hipótese. (D3)Embora os machos utilizem os olhos
para detectar as fêmeas (Hetrick, 1970), não encontramos evidências
de que os sinais visuais estejam relacionados à escolha de parceiras
sexuais de melhor qualidade. (D4)Portanto, não temos evidências que
ocorre seleção sexual estabilizadora no tamanho dos olhos dos
machos.
(D5)Dado que os machos bibionídeos vivem por pouco
tempo (cerca de 2 a 5 dias) (Hetrick, 1970), a qualidade das fêmeas
com as quais copulam pode não ser o fator determinante para o sucesso
reprodutivo dos machos. (D6)Como o sucesso reprodutivo depende do
sucesso de cópula (Shuster et al., 2003) e, sabendo que o risco de
morrer sem obter cópulas é muito alto, acreditamos que os machos
copulam com a primeira fêmea que conseguem acessar. (D7)Contudo,
ainda cabe verificar se a razão sexual nesse sistema é enviesada para
os machos, o que acirraria ainda mais a competição por cópulas e
suportaria essa previsão. (D8)Além disso, Thornhill (1976) encontrou
que a cópula em Plecia neartica pode durar até 56 horas, mas que o
tempo de transferência máxima do esperma ocorre cerca de 12,5 horas
após o início da cópula. (D9)Assim, a cópula prolongada pode
funcionar como uma guarda de parceira, impedindo que outros machos
acessem a fêmea (Blyton et al., 2012). (D10)Essa estratégia poderia
aumentar a aptidão do macho por assegurar a fertilização de grande
parte dos ovos e evitar a competição espermática dentro da parceira.
(D11)Um trabalho prévio mostrou que fêmeas de maior
abdômen não copulam mais frequentemente do que outras fêmeas
(Kayano et al., 2016). (D12)Além disso, outro trabalho indicou que os
machos com maior tamanho de olho não possuem maior sucesso de
cópula em Plecia sp. (Lara et al., 2016). (D13)Em conjunto com o
nosso trabalho e com o fato de que machos vivem tão pouco tempo,
esses resultados sugerem que o pareamento de machos e fêmeas ocorra
através de um mecanismo de competição desordenada, em que os
machos devem copular com a primeira fêmea que encontrarem.
(D14)Uma implicação da competição desordenada sem
escolha das fêmeas pelos machos é que não deve haver um padrão
específico em como os parceiros sexuais se associam. (D15)Outros
estudos já haviam levantado a possibilidade de que machos
bibionídeos de melhor qualidade devem se associar preferencialmente
com fêmeas de melhor qualidade e que machos de pior qualidade
copulariam com fêmeas de pior qualidade. (D16)Se essa associação
acontecesse, teríamos um padrão conhecido como pareamento
assortativo (Kayano et al., 2016; Lara et al., 2016). (D17)Com o nosso
trabalho, vemos que os machos com olhos de tamanhos intermediário
se associam com fêmeas de diferentes qualidades, sem nenhuma
preferência ou tendência, indicando que o pareamento assortativo não
ocorre em Plecia sp., o que está de acordo com o encontrado por
Thornhill (1976) em Plecia neartica.
(D18)Enfim, machos com olhos de tamanho intermediário
relativo não se associam com fêmeas de maior qualidade e acreditamos
que a competição intensa em um cenário de vida curta pode levar à
cópula prolongada com a primeira fêmea disponível.
(D19)Reforçamos a ideia de que os bibionídeos apresentam um
mecanismo de competição desordenada mediada pelo acesso rápido às
fêmeas e sem padrão de pareamento assortativo. (D20)Ainda nos resta
saber se a razão sexual pode alterar essa dinâmica, contribuindo para
elucidar melhor o mecanismo geral de seleção sexual no grupo.
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Predadores senta-espera nem sempre preferem forragear em
locais com maior aporte de presas
P3 – G17
Alunos 24, 31, 38, 39 – Versão inicial
RESUMO: Predadores senta-espera selecionam seu habitat de
forrageio de modo a maximizar seus benefícios em relação aos custos.
Utilizamos gerrídeos (Hemiptera) imaturos para verificar se a
abundância se relaciona ao maior aporte de presas. Amostramos 11
agrupamentos de gerrídeos ao longo de um mesmo riacho. Medimos a
velocidade da corrente de água e a abundância de gerrídeos no centro
e em uma das margens do riacho em cada ponto e testamos se o
número médio de gerrídeos era maior nos pontos mais rápidos. Esse
padrão, contudo, não foi encontrado. Concluímos que em riachos com

baixo fluxo de água, o maior aporte de presas não influencia a
distribuição espacial de predadores senta-espera no local de forrageio.
De forma geral, propomos que o balanceamento do custo energético e
o benefício proporcionado pelo maior aporte de presas faz com que os
organismos não prefiram áreas com maior disponibilidade de presas
como habitat de forrageio.
PALAVRAS-CHAVE: custo de forrageio, disponibilidade de
alimento, forrageio ótimo, gerrídeo, remanso, seleção de hábitats.
INTRODUÇÃO
(I1)Comportamento de forrageio é a estratégia pela qual
organismos buscam, escolhem e manipulam alimento. (I2)Entender o
que e como os animais se alimentam é um componente essencial para
a compreensão de questões ecológicas como fluxo de energia,
competição e adaptação (Kamil et al., 1987). (I3)Assim, os
organismos buscam maximizar a energia obtida, contrapondo os
custos associados ao forrageio. (I4)Esses custos envolvem a procura,
captura e manipulação do alimento, que incluem o tempo e a energia
despendidos nessas atividades, bem como o risco de predação (Pianka,
1966).
(I5)Uma das estratégias de forrageio é conhecida como
predação senta-espera, na qual os animais esperam a presa aparecer
para atacá-la (Pianka, 1966), minimizando custos energéticos
intrínsecos da busca ativa. (I6)Contudo, o lugar escolhido para o
predador senta-espera precisa ser selecionado de forma a maximizar
os benefícios e reduzir custos relacionados ao risco de mortalidade e
de predação, à competição intraespecífica e à disponibilidade de
alimento (Krebs & Davies, 1993; Stamps, 2009). (I7)Assim, a seleção
do habitat para forrageio deve otimizar a obtenção de energia, isto é,
maximizar a energia obtida com o alimento após descontados os gastos
energéticos de procura e manipulação (MacArthur & Pianka, 1966).
(I8)Um exemplo de predadores senta-espera são os
hemipteros gerrídeos. Gerrídeos são insetos semiaquáticos
comumente encontrados na superfície de corpos d'água lóticos e
lênticos. (Gillot, 2005, Haskins, 1997). (I9)Nesses insetos, dois pares
de pernas são alometricamente maiores em relação ao tamanho corpo,
que permitem que eles se utilizem da tensão superficial da água para
deslizar sobre sua superfície (Figura 1) (Gillot, 2005). (I10)Gerrídeos
ficam aglomerados em manchas, e tanto adultos quanto juvenis se
alimentam de insetos que caem na superfície da água (Schlichting &
Sides, 1969). (I11)Esses aglomerados podem ocorrer em áreas de
remanso e em áreas de corredeira cuja velocidade da corrente de água
não ultrapassa 12,2 cm/s. (I12)Apesar de as áreas com maior
correnteza terem maior aporte de presas, gerrídeos tem maior gasto
energético para se manter parados contra a corrente, o que favorece a
seleção por áreas de remanso. (I13)Assim esses animais procuram se
estabelecer em locais com menor velocidade da corrente de água a fim
de maximizar a captura de presas com os custos de se manterem nesse
local (Millan et al., 2011).

Figura 1. (A) Representação esquemática da estrutura corporal de um
gerrídeo. Dois pares de pernas desse inseto são alometricamente
maiores em relação ao tamanho do corpo; (B) gerrídeo se utilizando
da tensão superficial para se manter na superfície da água. Fonte:
http://www.shutterstock.com.
(I14)Dentro de uma mesma área de remanso, a velocidade
da corrente de água pode variar com a proximidade da margem e com
a profundidade do leito. (I15)Assim, é razoável supor que, dentro de
uma mesma área de remanso, os gerrídeos prefiram regiões onde a
velocidade da água é maior, a fim de maximizar o aporte de comida
com os custos de se manterem nessa área. (I16)Nesse estudo,
procuramos entender como o aporte de presas influencia a distribuição
espacial de um predador senta-espera dentro de áreas de remanso.
(I17)Esperamos que, dentro das áreas de remanso, predadores sentaespera preferirá locais com maior aporte de presas.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
(M1)Realizamos o estudo em um riacho lêntico situado na
planície costeira do município de Peruíbe, São Paulo (24º22'1.42''S,
47º18'32.46''W). (M2)O clima, de acordo com a classificação de
Koeppen, é subtropical úmido (Cepagri, 2016), com temperatura

média anual de 22ºC. (M3)O riacho é sinuoso e forma meandros
dentro de uma área de Floresta Alta de Restinga.
Coleta dos dados
(M4)Amostramos 11 agrupamentos de gerrídeos imaturos
ao longo de um trecho de cerca de 300 m do riacho. (M5)Contamos
quantos indivíduos se localizavam próximos ao centro do rio e quantos
estavam mais próximos às margens. (M6)Como em rios meândricos a
velocidade da correnteza não se relaciona com a distância da margem,
medimos a velocidade da corrente de água em cada agrupamento.
(M7)Para medir a velocidade da corrente de água, cronometramos o
tempo que um objeto flutuante levava para percorrer uma distância
conhecida (30 cm).
Análise dos dados
(M8)Para comparar de maneira pareada a abundância entre
os indivíduos localizados próximos e distantes da margem do rio,
dividimos os valores de velocidade da corrente de água em duas
categorias: rápida e lenta. (M9)Calculamos a probabilidade de os
valores observados ocorrerem ao acaso por meio de um teste de
significância por permutação. (M10)Desta forma, permutamos 10000
vezes a categoria de velocidade da corrente de água entre os
agrupamentos. (M11)Para que as abundâncias observadas em cada
categoria de velocidade da corrente de fossem consideradas diferentes
de um valor ao acaso, sua probabilidade de ocorrência deveria ser igual
ou inferior a 5% (p ≤ 0,05).
RESULTADOS
(R1)O número de gerrídeos em cada mancha variou de 5 a
150, sendo as medianas de 6 indivíduos nos pontos com corrente de
água mais rápida e 17 nos pontos com corrente mais lenta. (R2)A
velocidade da corrente variou de 3,9 a 12,5 cm/s (8,25 ± 2,55 cm/s)
nos pontos mais rápidos e 0 a 9,52 m/s (3,40 ± 3,24 cm/s) nos pontos
mais lentos.
(R3)Observamos que os gerrídeos em cada mancha não se
concentram no ponto em que a corrente de água tem maior velocidade
(p = 0,957). (R4)Apesar de 40% de nossos pares de pontos terem tido
maior abundância no ponto com a corrente de água mais rápida, outros
60% tiveram o padrão contrário, especialmente aqueles que tinham
maior abundância total de indivíduos (Figura 2). (R5)Os pontos com
corrente mais lenta também tem variação muito maior do número de
indivíduos (0 a 134) do que os pontos com corrente mais rápida (0 a
18).

Figura 2. Número de gerrídeos nos pares de pontos com corrente de
água mais lenta e com corrente de água mais rápida. Cada linha
conecta um par de pontos de amostragem. Os círculos conectados por
linhas pretas representam os pares em que a abundância de gerrídeos
era maior no ponto com corrente mais rápida do que a encontrada no
ponto com corrente mais lenta. Os círculos conectados por linhas
cinzas representam os pontos em que o padrão inverso foi observado.
DISCUSSÃO
(D1)Diferente do que esperávamos, os gerrídeos não foram
mais abundantes nas porções do riacho onde havia maior aporte de
alimento. (D2)Nossos resultados apontam, inclusive, para uma
possível tendência de as abundâncias variarem muito mais onde a
velocidade da água é mais lenta do que onde ela é mais rápida. (D3)De
forma geral, verificamos que mesmo em riachos de baixada onde a
velocidade da água é menor, os custos de lidar com a maior velocidade
da água ainda podem influênciar a escolha por sítio de forrageio.
(D4)Estratégias senta-espera geralmente não envolvem
altos custos de energético (Pianka, 1966). (D5)No entanto, para
gerrídeos, a velocidade da água sabidamente implica em altos custos
de forrageio (Millan et al., 2011). (D6)Nesse trabalho, a velocidade da
água onde os gerrídeos foram encontrados variou dentro de um
intervalo semelhante ao que eles ocorreram no trabalho de Millan et
al. (2011). (D7)Porém, vimos que não existe preferência por áreas de
maior velocidade da água. (D8)Assim, é possível que mesmo dentro

desse intervalo de baixa velocidade da água exista alto custo
energético associado a se manter forrageando na superfície. (D9)É
provável que nos locais onde a velocidade da água é maior, o custo de
se manter forrageando ultrapasse os benefícios do maior aporte de
presas.
(D10)Nossos dados mostram que o número de indivíduos
varia pouco nas áreas de maior velocidade água. (D11)Essa diferença
de variação no número de indivíduos entre áreas de maior e menor
correnteza pode ser explicada pela variação dos custos de forrageio
entre indivíduos. (D12)É razoável supor que indivíduos de maior
tamanho podem nadar com maior eficiência. (D13)Essa maior
eficiência de natação pode minimizar os custos de forrageio em áreas
com maior velocidade da água. (D14)Dessa forma, é esperado que
houvesse variação de tamanho em áreas de menor correnteza,
resultando em grande variação de número de indivíduos nessas áreas,
e apenas indivíduos grandes em locais de maior correnteza, resultando
em um menor número de indivíduos nessas áreas, como nós
observamos.
(D15)Os gerrídeos, de forma geral, detectam as presas por
meio das vibrações na água. (D16)Uma vez que as presas foram
detectadas, eles vão ativamente até ela para a captura (Gillot, 2005).
(D17)O comportamento de busca e captura de presas detectadas pode
ser outro fator que minimiza o custo de forragear em áreas de maior
correnteza. (D18)Se a permanência nas zonas com maior correnteza é
custosa, é razoável presumir que talvez os indivíduos forrageiem em
zonas onde a velocidade da água é menor e eventualmente consigam
capturar presas em áreas de maior velocidade da água. (D19)Assim,
poderíamos esperar que os gerrídeos não ficassem esperando presas
em áreas de maior velocidade da água, indo até essas áreas apenas
quando as presas fossem detectadas.
(D20)Nesse trabalho nós verificamos que em riachos de
baixa velocidade da água, o maior aporte de presas não influência a
distribuição espacial de predadores senta-espera no habitat de
forrageio. (D21)De forma geral, nós propomos que o balanceamento
do custo energético e o benefício proporcionado pelo maior aporte de
presas faz com que os organismos não prefiram áreas com maior
disponibilidade de presas como habitat de forrageio. (D22)Dessa
forma, outros estudos que consideram a distribuição de presas como
proxy para a distribuição de predadores devem considerar também
fatores como os custos envolvidos na atividade de forrageio.
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Quanto mais comida melhor? Predadores senta-espera nem
sempre preferem forragear em locais com maior aporte de
presas
P3 – G17
Alunos 24, 31, 38, 39 – Versão intermediária
RESUMO: Predadores senta-espera selecionam seu habitat de
forrageio de modo a maximizar seus benefícios em relação aos custos.
Utilizamos gerrídeos (Hemiptera) imaturos para verificar se a
abundância se relaciona ao maior aporte de presas. Amostramos 10
agrupamentos de gerrídeos ao longo de um mesmo riacho de baixa
correnteza. Em cada agrupamento, medimos a velocidade da corrente

de água como indicador para o aporte de presas, e a abundância de
gerrídeos no centro e na margem do riacho. Testamos se o número
médio de gerrídeos era maior nos pontos mais rápidos. Esse padrão
não foi encontrado. Concluímos que o maior aporte de presas não
influencia a distribuição espacial de predadores senta-espera no local
de forrageio. Propomos que o balanço de custos e benefícios
proporcionados pelo maior aporte de presas faz com que os
organismos não prefiram áreas com maior disponibilidade de presas
como habitat de forrageio.

MATERIAL E MÉTODOS

PALAVRAS-CHAVE: demandas conflitantes, disponibilidade de
alimento, forrageio ótimo, Gerridae, riachos lênticos, seleção de
habitat.

Coleta dos dados
(M4)Amostramos 10 agrupamentos de gerrídeos imaturos
ao longo de um trecho de cerca de 300 m do riacho. (M5)Dentro de
cada agrupamento, contamos o número de indivíduos localizados na
faixa mais central do rio e o número de indivíduos mais próximos às
margens. (M6)Como em rios meândricos a velocidade da correnteza
não é necessariamente maior no leito central, medimos a velocidade
da corrente de água no centro e na margem do riacho. (M7)Para medir
a velocidade da corrente de água, cronometramos o tempo que um
objeto flutuante levava para percorrer uma distância conhecida (30
cm). (M8)Em cada agrupamento, classificamos a área de maior
velocidade como rápida e a de menor velocidade como lenta.

INTRODUÇÃO
(I1)Comportamento de forrageio é a estratégia pela qual
organismos buscam, escolhem e manipulam alimento. (I2)No entanto,
esse comportamento gera diversos custos para os animais (Kamil et
al., 1987). (I3)Esses custos envolvem o tempo e a energia gastos na
procura, captura e manipulação do alimento, bem como o risco de
predação (Pianka, 1966). (I4)Assim, os organismos buscam
maximizar a energia obtida, contrapondo os custos associados ao
forrageio.
(I5)Existem duas estratégias principais de forrageio, a
busca ativa, quando o predador sai de seu refúgio procurando uma
presa, e a busca passiva, na qual o predador escolhe um lugar para
esperar a presa aparecer e poder atacá-la (Pianka, 1966). (I6)De forma
geral, buscar ativa ativamente a presa envolve maior custo energético
do que apenas emboscá-la. (Krebs & Davies, 1993; Stamps, 2009).
(I7)Os predadores que se utilizam da estratégia de esperar pela presa
são chamados de predadores “senta-espera”. (I8)Assim, a seleção do
habitat para esses predadores é crucial, pois o predador deve
considerar os custos e os benefícios, como a disponibilidade de presas,
envolvidos na escolha do local de forrageio. (MacArthur & Pianka,
1966).
(I9)Gerrídeos (Hemiptera) são predadores senta-espera
semiaquáticos comumente encontrados na superfície de corpos d'água
lóticos e lênticos. (Gillot, 2005; Haskins, 1997). (I10)Nesses insetos,
os dois pares de pernas posteriores são alometricamente maiores em
relação ao tamanho corpo, o que permite que eles se utilizem da tensão
superficial da água para deslizar sobre sua superfície (Figura 1)
(Gillot, 2005). (I11)Gerrídeos formam agrupamentos homogêneos
quanto ao estágio de desenvolvimento, e tanto adultos quanto juvenis
se alimentam de insetos que caem na superfície da água (Schlichting
& Sides, 1969). (I12)Em alguns riachos da Mata Atlântica, esses
agrupamentos podem ocorrer em riachos lentos e áreas de remanso de
riachos de corredeira (Millan et al., 2011). (I13)Em áreas onde a
correnteza é maior existe um maior aporte de presas porque outros
insetos que caem na água convergem para as áreas de maior velocidade
(Lampert & Sommer, 2007). (I14)No entanto, em áreas de maior
correnteza os gerrídeos tem maior gasto energético para se manter
parados contra a corrente. (I15)Assim, em riachos de corredeira, esses
animais procuram se estabelecer em áreas com menor velocidade da
corrente de água (até cerca de 12 cm/s) a fim de maximizar a captura
de presas reduzindo os custos de se manterem nessas áreas (Millan et
al., 2011).

Figura 1. (A) Representação esquemática da estrutura corporal de um
gerrídeo. Dois pares de pernas desse inseto são alometricamente
maiores em relação ao tamanho do corpo; (B) gerrídeo sobre a
superfície da água. Fonte: http://www.shutterstock.com.
(I16)A velocidade média da água em riachos lentos é
menor do que em riachos de corredeira. (I17)Contudo, em riachos
lentos a velocidade da água também varia, e pode influenciar os custos
de gerrídeos se manterem em áreas de maior correnteza. (I18)Assim,
é razoável supor que, em riachos mais lentos, os gerrídeos prefiram
regiões onde a velocidade da água é maior pois haveria maior aporte
de presas e baixo custo energético. (I19)Nesse estudo, procuramos
entender como o aporte de presas influencia a distribuição espacial de
um predador senta-espera em riachos lentos. (I20)Esperamos que, em
riachos lentos, predadores senta-espera preferirão locais com maior
aporte de presas.

Área de estudo
(M1)Realizamos o estudo em um riacho lento situado na
planície costeira do município de Peruíbe, São Paulo (24º22'1.42''S,
47º18'32.46''O). (M2)O clima, de acordo com a classificação de
Koeppen, é subtropical úmido (Cepagri, 2016), com temperatura
média anual de 22ºC. (M3)O riacho é sinuoso e forma meandros
dentro de uma área de Floresta Alta de Restinga.

Análise dos dados
(M9)Verificamos a diferença média do número de
indivíduos entre áreas rápidas e lentas. (M10)Para que essa diferença
fosse considerada diferente do esperado ao acaso, nós aleatorizamos o
número de indivíduos entre áreas rápidas e lentas 10000 vezes e
calculamos a probabilidade de encontrarmos um valor igual ou maior
do que o observado. (M11)Todas as análises foram feitas usando o
software R versão 3.1.3 (R Core Team, 2015) usando o pacote
Rsampling-shiny (Prado et al., 2016). (M12)Caso nossa hipótese
esteja correta, esperamos que, dentro de cada agrupamento, haja maior
número de indivíduos em áreas com corrente de água mais rápida.
RESULTADOS
(R1)O número de gerrídeos em cada agrupamento variou
de cinco a 150, sendo as medianas de seis indivíduos nos pontos com
corrente de água mais rápida e 17 nos pontos com corrente mais lenta.
(R2)A velocidade da corrente variou de 3,9 a 12,5 cm/s (8,25 ± 2,55
cm/s) nos pontos mais rápidos e 0 a 9,52 m/s (3,40 ± 3,24 cm/s) nos
pontos mais lentos. (R3)Observamos que os gerrídeos em cada
agrupamento não se concentram no ponto em que a corrente de água
tem maior velocidade (p = 0,957). (R4)Apesar de 40% de nossos pares
de pontos terem tido maior abundância no ponto com a corrente de
água mais rápida, outros 60% tiveram o padrão contrário,
especialmente aqueles que tinham maior abundância total de
indivíduos (Figura 2). (R5)Os pontos com corrente mais lenta também
tem variação muito maior do número de indivíduos (0 a 134) do que
os pontos com corrente mais rápida (0 a 18).

Figura 2. Número de gerrídeos nos pares de pontos com corrente de
água mais lenta e com corrente de água mais rápida. Cada linha
conecta um par de pontos de amostragem. Os círculos conectados por
linhas pretas representam os pares em que a abundância de gerrídeos
era maior no ponto com corrente mais rápida do que a encontrada no
ponto com corrente mais lenta. Os círculos conectados por linhas
cinzas representam os pontos em que o padrão inverso foi observado.
DISCUSSÃO
(D1)Diferente do que esperávamos, os gerrídeos não foram
mais abundantes nas porções do riacho onde havia maior aporte de
alimento. (D2)Nossos resultados apontam, para uma possível
tendência de as abundâncias variarem muito mais onde a velocidade
da água é mais lenta do que onde ela é mais rápida. (D3)De forma
geral, verificamos que mesmo em riachos lentos onde a velocidade da
água é menor, os custos de lidar com a correnteza podem influenciar a
escolha por sítio de forrageio, assim como observado por Millan et al.
(2011) em riachos de corredeira.

(D4)Estratégias senta-espera geralmente não envolvem
alto custo energético (Pianka, 1966). (D5)No entanto, para gerrídeos,
a velocidade da água sabidamente implica em altos custos de forrageio
(Millan et al., 2011). (D6)Nesse trabalho, a velocidade da água onde
os gerrídeos foram encontrados variou dentro de um intervalo
semelhante ao encontrado no trabalho de Millan et al. (2011).
(D7)Porém, vimos que não existe preferência por áreas de maior
velocidade da água. (D8)Assim, é possível que mesmo em riachos
lentos, o custo energético associado a se manter forrageando na
superfície onde a velocidade da água é maior ultrapassa os benefícios
do maior aporte de presas.
(D9)Nossos dados mostram que o número de indivíduos
varia pouco nas áreas de maior velocidade água. (D10)Essa diferença
de variação no número de indivíduos entre áreas de maior e menor
correnteza pode ser explicada pela variação dos custos de forrageio
entre indivíduos. (D11)É razoável supor que indivíduos de maior
tamanho podem nadar com maior eficiência. (D12)Essa maior
eficiência de natação pode minimizar os custos de forrageio em áreas
com maior velocidade da água. (D13)Dessa forma, é esperado que
houvesse maior variação no número de indivíduos com grande
variação de tamanho em áreas de menor correnteza, e poucos
indivíduos de maior tamanho em locais de maior correnteza, como nós
observamos.
(D14)Os gerrídeos, de forma geral, detectam as presas por
meio das vibrações na água. (D15)Uma vez que as presas foram
detectadas, eles vão até ela para a captura (Gillot, 2005). (D16)O
comportamento de busca e captura de presas detectadas pode ser outro
fator que minimiza o custo de forragear em áreas de maior correnteza.
(D17)Se a permanência nas zonas com maior correnteza é custosa, é
razoável presumir que talvez os indivíduos forrageiem em zonas onde
a velocidade da água é menor e eventualmente consigam capturar
presas em áreas de maior velocidade da água. (D18)Assim,
poderíamos esperar que os gerrídeos não ficassem esperando presas
em áreas de maior correnteza, indo até essas áreas apenas quando as
presas fossem detectadas.
(D19)Nesse trabalho nós verificamos que em riachos
lentos, o maior aporte de presas não influencia a distribuição espacial
de predadores senta-espera no habitat de forrageio. (D20)De forma
geral, nós propomos que o resultado do balanço entre custo energético
e o benefício proporcionado pela maior disponibilidade de alimento
faz com que predadores senta-espera possam não preferir áreas com
mais presas como habitat de forrageio.
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Quanto mais comida melhor? Predadores senta-espera nem
sempre preferem forragear em locais com maior aporte de
presas
P3 – G17
Alunos 24, 31, 38, 39 – Versão final
RESUMO: Predadores senta-espera selecionam seu habitat de
forrageio de modo a maximizar seus benefícios em relação aos custos.
Gerrídeos são insetos predadores senta-espera que forrageiam contra
a corrente da água, cuja velocidade se relaciona positivamente com o
custo do forrageio e com a disponibilidade de presas. Verificamos
como a disponibilidade de presas e os custos de forrageio influenciam
a escolha do local de forrageio desses insetos. Amostramos 10
agrupamentos de gerrídeos ao longo de um mesmo riacho de planície
e testamos se o número médio de gerrídeos era maior nas porções mais
rápidas de cada agrupamento. Não houve maior abundância de
gerrídeos nas porções mais rápidas do riacho, e sim uma tendência à
maior abundância nas porções mais lentas. Concluímos que os
benefícios do maior aporte de presas não compensam os custos do
forrageio em porções mais rápidas em riachos de planície.
PALAVRAS-CHAVE: demandas conflitantes, disponibilidade de
alimento, forrageio ótimo, Gerridae, riachos de planície, seleção de
habitat.
INTRODUÇÃO
(I1)Comportamento de forrageio é a estratégia pela qual
organismos buscam, escolhem e manipulam alimento. (I2)Apesar de
necessário para a sobrevivência do indivíduo, o comportamento de
forrageio pode gerar custos que envolvem o tempo e a energia gastos
na procura, captura e manipulação do alimento, além do aumento do
risco de predação (Pianka, 1966; Kamil et al., 1987). (I3)Assim,
estratégias que maximizam a energia obtida, contrapondo os custos
associados ao forrageio, são selecionadas ao longo da história
evolutiva (Kamil et al., 1987).
(I4)Existem duas estratégias principais de forrageio: a
busca ativa, quando o predador procura ativamente por uma presa, e a
senta-espera, na qual o predador escolhe um lugar para emboscar a
presa (Pianka, 1966). (I5)Buscar ativamente a presa envolve maior
custo energético do que apenas emboscá-la (Krebs & Davies, 1993;
Stamps, 2009). (I6)Por outro lado, em predadores senta-espera, o local
selecionado para emboscar as presas também pode envolver custos,
como risco de predação e busca por um sítio com grande
disponibilidade de presas (Pianka, 1966). (I7)Por exemplo, aranhas
construtoras de teias são predadoras senta-espera e investem energia
na construção da teia e na escolha do sítio de construção. (I8)Para essa
estratégia ser vantajosa, a energia obtida através do alimento capturado
pela aranha na teia deve superar o gasto energético investido (Foelix,
2011). (I9)Assim, a seleção do habitat para esses predadores é crucial,
pois tanto os custos quanto os benefícios proporcionados pelo local de
forrageio devem influenciar a escolha do predador (MacArthur &
Pianka, 1966).
(I10)Gerrídeos (Hemiptera) são insetos semiaquáticos
comumente encontrados na superfície de corpos d'água lóticos e
lênticos, formando agrupamentos que se estabelecem em trechos fixos
transversais em relação ao curso do rio (Gillot, 2005; Haskins, 1997).
(I11)Gerrídeos possuem os dois pares de pernas posteriores com
crescimento alométrico, o que permite que eles se utilizem da tensão
superficial da água para deslizar sobre sua superfície (Figura 1),
ficando contra a corrente e esperando presas à deriva (Gillot, 2005).
(I12)São classificados como predadores senta-espera pois ficam
restritos a um único agrupamento e forrageiam apenas na área
referente a esse agrupamento (Gillot, 2005; Haskins, 1997).
(I13)Tanto adultos quanto juvenis se alimentam de presas pequenas,
como moscas e formigas, que caem na superfície da água (Schlichting
& Sides, 1969). (I14)O aporte de presas é maior em áreas onde a
correnteza é maior, pois pequenos insetos que caem na água são
levados pela corrente e convergem principalmente para as áreas de
águas mais rápidas. (I15)Assim, em uma mesma unidade de tempo, a
quantidade de presas que passa por um mesmo ponto será maior em
áreas de águas rápidas do que em áreas de águas lentas (Lampert &
Sommer, 2007). (I16)No entanto, como os gerrídeos precisam deslizar
contra a correnteza para se manter no mesmo lugar, o gasto de energia
pode aumentar conforme a velocidade da corrente aumenta.
(I17)Dessa forma, gerrídeos enfrentam uma demanda conflitante entre
selecionar locais com maior aporte de presas que demandam maior
gasto energético e locais com menor aporte de presas que demandam
menor gasto energético.

água mais rápida, outros 60% tiveram o padrão contrário,
especialmente aqueles que tinham maior abundância total de
indivíduos (Figura 2). (R5)As porções com corrente mais lenta
também tiveram variação muito maior do número de indivíduos (0 a
134) do que as porções com corrente mais rápida (0 a 18).

Figura 1. (A) Representação esquemática da estrutura corporal de um
gerrídeo. Os dois pares posteriores de pernas desse inseto tem
crescimento alométrico; (B) gerrídeo sobre a superfície da água.
Fonte: http://www.shutterstock.com.
(I18)Os agrupamentos de gerrídeos podem ocorrer em
áreas de remanso de riachos de corredeira e em riachos de planície.
(I19)Riachos de corredeira são riachos com leitos pedregosos e de
cursos d’água lóticos com alguns trechos lênticos. (I20)Em riachos de
corredeira, os gerrídeos se estabelecem nos trechos de baixa
velocidade da água (até cerca de 12 cm/s), maximizando a captura de
presas e reduzindo os custos de se manterem nessas áreas (Millan et
al., 2011). (I21)Já os riachos de planície são meandrosos, com leito de
sedimento fino e com velocidade média da água equivalente aos
trechos mais lentos dos riachos de corredeira. (I22)Em riachos
meandrosos, a velocidade da água pode variar dentro de um mesmo
trecho, porém com menor amplitude de variação do que em riachos de
corredeira. (I23)Assim, é razoável supor que, em riachos de planície,
também exista maior aporte de presas em porções de maior velocidade
da água, porém com menores custos associados. (I24)Nesse estudo,
procuramos entender como o aporte de presas e o custo de forrageio,
mediados pela velocidade da água, influenciam a distribuição espacial
dentro de agrupamentos de um predador senta-espera em riachos de
planície. (I25)Esperamos que, em riachos de planície, predadores
senta-espera preferirão porções com maior velocidade da água.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
(M1)Realizamos o estudo em um riacho situado na planície
costeira do município de Peruíbe, São Paulo (24º22'1.42''S,
47º18'32.46''O). (M2)O clima, de acordo com a classificação de
Koeppen, é subtropical úmido (Cepagri, 2016), com temperatura
média anual de 22ºC. (M3)O riacho é sinuoso e forma meandros
dentro de uma área de Floresta Alta de Restinga.
Coleta dos dados
(M4)Amostramos 10 agrupamentos de gerrídeos imaturos
ao longo de um trecho de cerca de 300 m do riacho. (M5)Dentro de
cada agrupamento, contamos o número de indivíduos localizados na
porção mais central do rio (50% centrais da largura do rio) e o número
de indivíduos mais próximos às margens. (M6)Como em rios
meandrosos a velocidade da correnteza não é necessariamente maior
no leito central, medimos a velocidade da corrente de água no centro
e na margem do riacho. (M7)Para medir a velocidade da corrente de
água, cronometramos o tempo que um objeto flutuante levou para
percorrer uma distância conhecida (30 cm). (M8)Em cada
agrupamento, classificamos a área de maior velocidade como rápida e
a de menor velocidade como lenta.
Análise dos dados
(M9)Calculamos a diferença média do número de
indivíduos entre porções rápidas e lentas. (M10)Para testar se essa
diferença seria esperada ao acaso, nós aleatorizamos o número de
indivíduos entre áreas rápidas e lentas 10000 vezes e calculamos a
probabilidade de encontrarmos um valor igual ou maior do que o
observado. (M11)Todas as análises foram feitas usando o software R
versão 3.1.3 (R Core Team, 2015) usando o pacote Rsampling-shiny
(Prado et al., 2016). (M12)Previmos que, dentro de cada agrupamento,
deveria haver maior número de indivíduos em porções do riacho com
corrente de água mais rápida.
RESULTADOS
(R1)O número de gerrídeos em cada agrupamento variou
de cinco a 150, sendo as medianas de seis indivíduos nas porções com
corrente de água mais rápida e 17 nas porções com corrente mais lenta.
(R2)A velocidade da corrente variou de 3,9 a 12,5 cm/s (8,25 ± 2,55
cm/s) nas porções mais rápidas e 0 a 9,52 m/s (3,40 ± 3,24 cm/s) nas
porções mais lentas. (R3)Observamos que os gerrídeos em cada
agrupamento não se concentram na porção em que a corrente de água
tem maior velocidade (p = 0,957). (R4)Apesar de 40% de nossos pares
de amostras terem tido maior abundância na porção com a corrente de

Figura 2. Número de gerrídeos nos pares de amostras com corrente de
água mais lenta e com corrente de água mais rápida. Cada linha
conecta um par de pontos de amostragem. Os círculos conectados por
linhas pretas representam os pares em que a abundância de gerrídeos
era maior na porção com corrente mais rápida do que a encontrada na
porção com corrente mais lenta. Os círculos conectados por linhas
cinzas representam os pares em que o padrão inverso foi observado.
DISCUSSÃO
(D1)Diferente do que esperávamos, os gerrídeos não foram
mais abundantes nas porções do riacho onde a velocidade da água era
maior. (D2)Nossos resultados apontam para uma possível tendência
de as abundâncias serem maiores nas porções mais lentas, onde a
variação das abundâncias também foi maior. (D3)De forma geral,
verificamos que mesmo em riachos de planície, os custos associados à
maior velocidade da correnteza ainda podem influenciar na escolha de
sítios de forrageio, assim como observado por Millan et al. (2011) em
riachos de corredeira.
(D4)Estratégias senta-espera geralmente não envolvem
alto custo energético, embora os benefícios possam ser mais incertos
do que em estratégias de busca ativa (Pianka, 1966). (D5)No entanto,
para gerrídeos, a velocidade da água sabidamente implica em altos
custos de forrageio, devido a sua necessidade de se movimentar contra
a correnteza para se manter no mesmo lugar (Millan et al., 2011).
(D6)No riacho de planície estudado nesse trabalho, a velocidade
máxima da correnteza onde foram encontrados gerrídeos foi de 12,2
cm/s, assim como o encontrado por Millan et al. (2011) em riachos de
corredeira. (D7)Porém, vimos que mesmo dentro desse limite de
velocidade de água não existe preferência por porções de maior
velocidade. (D8)Assim, é possível que mesmo em riachos de planície,
o custo energético associado a se manter forrageando na superfície
onde a velocidade da água é maior ultrapassa os benefícios do maior
aporte de presas.
(D9)Nossos dados mostram que houve grande variação do
número de gerrídeos entre as porções de menor velocidade da água, o
que é reflexo da própria variação do número de indivíduos entre os
agrupamentos. (D10)A variação nas porções mais rápidas é menor, e
não acompanha a variação entre agrupamentos. (D11)Isso indica que
os indivíduos podem evitar ficar nas porções mais rápidas e preferir
ficar nas porções mais lentas. (D12)É possível pensar que apenas
indivíduos maiores fiquem nas porções mais rápidas, pois podem
deslizar com maior eficiência e sofrer menos com o arrasto,
minimizando os custos de forrageio em porções com maior velocidade
da água.
(D13)O comportamento de busca e captura de presas
detectadas pode ser outro fator que minimiza o custo de forragear em
áreas de maior correnteza. (D14)Os gerrídeos, de forma geral,
detectam as presas por meio das vibrações na água. (D15)Uma vez que
as presas foram detectadas, os gerrídeos vão até a presa para a captura
(Gillot, 2005). (D16)Se a permanência nas porções com maior
correnteza é custosa, é razoável presumir que talvez os indivíduos
forrageiem em porções onde a velocidade da água é menor e
eventualmente consigam capturar presas em porções de maior
velocidade da água. (D17)Assim, podemos supor que os gerrídeos
esperam as presas em porções de menor correnteza, se deslocando até
essas porções de maior correnteza apenas depois de terem detectado
as presas.
(D18)Verificamos que em riachos de planície, o maior
aporte de presas não supera os custos de forragear em áreas de maior
velocidade da água. (D19)Parece haver uma tendência de a abundância
de gerrídeos ser maior em porções mais lentas, que têm menor aporte
de presas, mas também implicam em menor custo energético. (D20)De
forma geral, nós propomos que, mesmo para predadores senta-espera,

a escolha do local de forrageio pode ser menos influenciada pela
disponibilidade de alimento, em relação os custos enérgicos
associados a essa escolha.
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redução de perda de nutrientes pelo consumo por herbívoros
(Berendse et al. 2007).
(I5)Em espécies lenhosas, investimento em crescimento
envolve tanto o alongamento vertical quanto a expansão em diâmetro,
o que requer o desenvolvimento de estruturas de sustentação da planta.
(I6)A sustentação pode ser conferida por aumento do número de raízes
ou modificações estruturais do sistema radicular, que passa a ocupar
uma maior área (Jackson et al. 2007). (I7)Outras adaptações
relacionadas ao suporte incluem ramificações do caule destinadas à
fixação ao substrato, como é o caso das raízes tabulares de muitas
figueiras. (I8)O custo associado à produção dessas estruturas é alto e
pode representar um conflito com a alocação de recursos para defesa.
(I9)Investimento em defesa envolve estratégias químicas e
físicas. (I10)As principais defesas químicas são a produção de toxinas
e compostos que reduzem a digestabilidade dos tecidos vegetais
(Hanley, 2007), enquanto a defesa física diz respeito a características
morfológicas e anatômicas que dificultam o acesso aos tecidos
nutritivos das folhas, como espinhos, acúleos, tricomas e
esclerificação foliar (Rosenthal & Kotanen, 1994; Boege & Maquis,
2005, Hanley et al. 2007). (I11)A esclerificação, especificamente,
confere maior resistência à folha, reduzindo a palatabilidade e a
digestabilidade do material vegetal, e evidências de que herbívoros
evitam se alimentar de folhas mais resistentes já foram encontradas
tanto em ambientes terrestres quanto aquáticos (Steneck, 1982;
Bjorkman & Anderson, 1990).
(I12)Manguezais são ambientes com solo instável e
limitação de nutrientes (Feller, 1995), principalmente devido à
deficiência de nitrogênio e fósforo induzida pela salinidade e
processos de oxidação e redução (Ball, 1988; Madi et al. 2015).
(I13)Nesses ambientes, algumas espécies como Rizhophora mangle
desenvolvem raízes adventícias do tipo escora e o alto investimento
em sustentação pelos indivíduos pode reduzir a quantidade de recursos
disponíveis para esclerificação das folhas, um tipo de defesa comum
em espécies de mangue (Chapin et al. 1987; Feller, 1995). (I14)Nesse
sentido, nosso objetivo é investigar como o investimento em suporte
afeta o investimento em defesa mecânica, usando Rizhophora mangle
como modelo de estudo. (I15)Nossa hipótese é de que maior
investimento em suporte resulta em menor investimento em defesa
mecânica.
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Alocação de recursos para suporte e defesa em Rhizophora
mangle (Rhizophoraceae): uma demanda conflitante?
P3 – G18
Alunos 21, 22, 28, 30 – Versão inicial
RESUMO
A alocação de nutrientes para diferentes funções do
metabolismo vegetal pode envolver demandas conflitantes. Em
espécies lenhosas, o crescimento requer alto investimento em
biomassa de suporte, o que pode reduzir recursos disponíveis para
defesa contra herbivoria. Esse conflito é especialmente importante
para defesas mecânicas e em ambientes com substrato instável e baixa
disponibilidade de nutrientes, como manguezais. Investigamos como
o investimento em suporte afeta o investimento em defesa mecânica
em uma espécie de manguezal. Para tanto, medimos o investimento
em área de raízes escoras de Rhizophora mangle e coletamos folhas
para o cálculo da resistência foliar. A relação entre as duas variáveis
foi analisada por meio do coeficiente angular de regressão linear. Não
encontramos relação entre investimento em suporte e investimento em
defesa mecânica, o que pode indicar investimento em componentes
químicos de defesa e modulação por pressão de herbivoria.
PALAVRAS-CHAVE: alocação de nutrientes,
herbivoria, mangue vermelho, raízes escoras

crescimento,

INTRODUÇÃO
(I1)O desenvolvimento vegetal depende da disponibilidade
de nutrientes no ambiente, que devem ser alocados para diferentes
funções, como sustentação, crescimento, defesa e reprodução. (I2)Em
condições de limitação de recursos, ocorrem demandas conflitantes de
alocação, visto que o uso de recursos em uma dada função reduz a
quantidade de recursos disponíveis para investimento em outra
(Berendse et al. 2007). (I3)Por exemplo, uma demanda conflitante
comum em plantas envolve a limitação do crescimento em prol da
reprodução, com redução da taxa de crescimento durante a fase
reprodutiva, na qual os recursos são alocados principalmente para a
produção de flores e frutos (Hanley et al., 2007). (I4)O crescimento
também pode ser limitado pelo investimento em defesa, relacionado à

MATERIAL & MÉTODOS
Área de estudo
(M1)Nosso estudo foi realizado numa área de mangue, localizada no
bairro Guaraú, município de Peruíbe, no estado de São Paulo.
Coleta de Dados
(M2)Dado que nós queremos testar a hipótese de que as plantas de
Rizophora mangle investem mais em suporte que em defesa, podemos
esperar que quando maior a área de raiz, menor Índice de Resistência
Foliar (IRF). (M3)Para responder a nossa hipótese, realizamos uma
amostragem assistemática de indivíduos de R. mangle que não
estivessem aglomerados (mais de dois indivíduos com
entrecruzamento de raízes), em duas áreas de manguezal, uma lodosa
e outra menos lodosa. (M4)Cada sítio de amostragem foi representado
por dez indivíduos (n=20). (M5)Após selecionar cada árvore,
medimos o raio maior e menor da área de suporte das raízes. (M6)Para
obter a área radicular, inferimos que a área de suporte seria equivalente
a área de uma elipse. (M7)Medimos o perímetro à altura da raiz (PAR),
para ter uma inferência da idade da planta. (M8)É esperado que plantas
mais velhas tenham maior valor de PAR, e plantas mais jovens
apresentem menor valor. (M9)Como variável operacional do
investimento em raízes, utilizamos os resíduos de uma reta de
regressão entre PAR e a área da raiz. (M10)Os resíduos representam o
quanto a planta investiu em raízes, a mais ou a menos, do que era
esperado para a sua idade.
(M11)Coletamos duas folhas de cada indivíduo de R.
mangle. (M12)Dividimos espacialmente a árvore em quatro
quadrantes e sorteamos um dos quadrantes. (M13)Dentro do quadrante
sorteamos dois ramos e assim por diante até selecionar uma folha do
segundo par de cada ramo, para cada individuo. (M14)Amostramos o
segundo par de folhas de cada ramo para padronizar a idade das folhas.
(M15)Ao todo obtivemos 40 folhas. (M16)Para medir o IRF em
laboratório, recortamos uma amostra foliar de 15 mm x 50 mm para
todas as árvores. (M17)Cada amostra foi aderida com fita adesiva a
base e ao corpo de um dinamômetro de 500 g. (M18)Acoplado ao
dinamômetro havia um recipiente no qual adicionamos água em
velocidade constante até a folha se partir, separando a base do
dinamômetro de seu corpo. (M19)Medimos o volume de água
necessário para que a folha se partisse e em seguida convertemos esse
valor em Newtons (N).

Análise estatística
(M20)Para analisar a relação entre investimento em suporte
e defesa, realizamos uma regressão linear dos valores máximos do IRF
em função dos resíduos da regressão entre PAR e a área de raiz.
(M21)A utilização dos valores máximos se deu devido á grande
variação de IRF entre folhas de um mesmo indivíduo, tornando a
média não representativa. (M22)Para construir nosso cenário nulo,
permutamos o IRF 5000 vezes e obtivemos uma distribuição nula de
valores de coeficiente angular da reta de regressão linear. (M23)O
valor observado de coeficiente de regressão só seria considerado
diferente do acaso se a probabilidade de ocorrência de valores iguais
ou menores no cenário nulo fosse inferior a 5%.
RESULTADOS
(R1)O IRF variou de 4,9N até 13,65 N (desvio padrão=
2,421845 N) entre indivíduos, e a área das raízes variou de 0,28 m² até
14,94 m². (R2)Ao contrário do previsto, não encontramos um efeito
dos resíduos de investimento de Rhizophora mangle em raízes e a
resistência foliar (p= 0,233; Figura 1).

Figura 1. Relação entre resistência foliar e resíduos de investimento
de Rhizophora mangle em raízes.
DISCUSSÃO
(D1)Nossa hipótese inicial é de que haveria uma relação
negativa entre o investimento em suporte e o investimento em defesa
mecânica em R. mangle. (D2)No entanto, não encontramos relação
entre o investimento em suporte e o investimento em defesa mecânica
nesta planta.
(D3)Sabe-se que diferentes espécies adotam estratégias
distintas para lidar com pressões seletivas no ambiente. (D4)As
estratégias envolvem combinações de tipos de defesa das quais a
espécie dispõe para lidar com herbívoros e parasitas. (D5)Barreiras
mecânicas nas folhas são características físicas que auxiliam na defesa
contra herbivoria, porém podem não ser suficientes. (D6)Esse tipo de
defesa pode ocorrer, portanto, em conjunto com defesas químicas,
como substâncias urticantes, tóxicas e indigestas, que inibem o
consumo dos tecidos foliares uma vez que os herbívoros tenham
conseguido ultrapassar barreiras mecânicas (Behmer et al., 2002;
Bohlmann, 2008). (D7)Em algumas famílias, como Euphorbiaceae, há
grande variedade de metabólitos secundários e a estratégia de defesa
das espécies dessas famílias se baseia principalmente em substâncias
químicas (Bernays & Chapman, 1994). (D8)A família Rhizophoraceae
também possui espécies que utilizam metabólitos secundários para
defesa (Herrera et al., 2007), portanto é possível que indivíduos de R.
mangle também utilizem como parte de sua estratégia de defesa a
produção de metabólitos secundários. (D9)Uma vez que há produção
de metabólitos e essa produção pode ser custosa, é possível que esse
tipo de defesa também possua demandas conflitantes com outras
funções necessárias nas plantas. (D10)Dessa forma, é possível que R.
mangle aloque recursos diferencialmente entre suporte e defesa
química, se essa for a principal forma de defesa contra herbivoria.
(D11)A sustentação em plantas é uma função fundamental
para o desenvolvimento das mesmas. (D12)Plantas em locais com solo
instável, como em encostas de morros e também no mangue,
necessitam de grande área de suporte das raízes para crescer. (D13)O
investimento em raízes, portanto, seria priorizado em locais instáveis,
já que a pressão para permanecer em pé é pouco variável nesses locais
(Bazzaz et al., 1987; Feller, 1995). (D14)Assim, uma vez que pressão
para sustentação em ambientes de mangue é praticamente constante, é
possível que as demanda conflitantes entre sustentação e outras
funções seja de baixa magnitude. (D15)A pressão por herbivoria, por
outro lado, é menos constante, pois depende da quantidade de
herbívoros no ambiente. (D16)Pode haver, por exemplo, sazonalidade
na história de vida de determinados herbívoros que faz com que eles
estejam mais abundantes em épocas do ano que são mais quentes

(Resh & Cardé, 2003). (D17)Assim, quando a pressão por herbivoria
é baixa, a planta pode alocar os recursos que investiria em defesa para
outras funções. (D18)Do mesmo modo, quando a pressão por
herbivoria é alta, a planta pode deixar de alocar recursos em outra
função para alocar em defesa. (D19)Como as demandas por recursos
em suporte e defesa possuem variação diferente ao longo do tempo,
podemos esperar que outras funções possuam demandas conflitantes
com suporte e defesa. (D20)Essas outras funções por exemplo, podem
estar relacionadas a forma como R. mangle lida com a salinidade no
mangue. (D21)Em situações em que a salinidade é alta, a planta pode
investir em maior biomassa aérea de modo a aumentar o fluxo de água
nas raízes, eliminando o excesso de sal pelas folhas (Krauss et al.,
2008). (D22)A planta pode, portanto investir em biomassa aérea em
detrimento de proteção contra herbivoria, principalmente se a pressão
por herbívoros for baixa. (D23)O investimento em sustentação, nesse
caso, poderia permanecer constante e a demanda conflitante entre ele
e o investimento em defesa mecânica não ocorreria.
(D24)Em R. mangle, as estratégias de defesa da planta
podem ser baseadas principalmente em defesa química e não em
defesas mecânicas. (D25)Dessa forma, poderiam existir demandas
conflitantes entre suporte e defesa química. (D26)Estudos futuros
poderiam investigar esse tipo de defesa complementando nosso
resultado. (D27)Além disso, outras demandas conflitantes que existem
nessa espécie também podem ser investigadas, visto que a demandas
conflitante entre suporte e defesa mecânica não ocorre e podem existir
demandas mais relevantes que auxiliem a entender melhor a história
de vida das plantas de mangue.
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Alocação de recursos para suporte e defesa em mangue
vermelho: uma demanda conflitante?
P3 – G18
Alunos 21, 22, 28, 30 – Versão intermediária
RESUMO
A alocação de recursos para diferentes funções do
metabolismo vegetal pode envolver demandas conflitantes. Em
espécies lenhosas, o crescimento requer alto investimento em
biomassa de suporte, o que pode reduzir recursos disponíveis para
defesa contra herbivoria. As demandas conflitantes de recursos são de
maior magnitude em ambientes com limitação de recursos, como
manguezais. Investigamos como o investimento em suporte afeta o
investimento em defesa física no mangue vermelho. Medimos o
investimento em área radicular, controlado pela idade da planta, e o
valor máximo de resistência foliar em vinte indivíduos presentes em
um manguezal. Não encontramos relação entre resistência foliar e área
da raiz. Sugerimos que a demanda conflitante para o mangue vermelho
pode se expressar entre defesa química e investimento em sustentação.
Também sugerimos a demanda conflitante entre suporte e defesa pode
ser mediada por outras funções da raiz e por variações em condições
ambientais.
PALAVRAS-CHAVE: defesa, limitação de recursos, manguezal,
resistência foliar, Rhizophora mangle (Rhizophoraceae), trade-off
INTRODUÇÃO
(I1)O desenvolvimento vegetal depende da disponibilidade
de recursos no ambiente, que devem ser alocados para diferentes
funções, como sustentação, crescimento, defesa e reprodução. (I2)Em
condições de limitação de recursos, ocorrem demandas conflitantes de
alocação, visto que o uso de recursos em uma dada função reduz a
quantidade de recursos disponíveis para investimento em outra
(Berendse et al. 2007). (I3)Por exemplo, uma demanda conflitante
comum em plantas envolve a limitação do crescimento em prol da
reprodução, com redução da taxa de crescimento durante a fase
reprodutiva, na qual os recursos são alocados principalmente para a
produção de flores e frutos (Hanley et al., 2007).
(I4)O crescimento também pode ser limitado pelo
investimento em defesa, pois uma planta pode deixar de investir
recursos em crescimento e passar a investir mais recursos em
estruturas de defesa que reduzem a perda de nutrientes pelo consumo
por herbívoros (Berendse et al. 2007). (I5)Em espécies lenhosas,
investimento em crescimento envolve tanto o alongamento vertical
quanto a expansão em diâmetro, o que requer o desenvolvimento de
estruturas de sustentação da planta. (I6)A sustentação pode ser
conferida por aumento do número de raízes ou por aumento da área do
sistema radicular (Jackson et al. 2007). (I7)O investimento em defesa
envolve estratégias químicas e físicas. (I8)As principais defesas
químicas são a produção de toxinas e compostos que reduzem a
digestabilidade dos tecidos vegetais (Hanley, 2007), enquanto a defesa
física diz respeito a características morfológicas e anatômicas que
dificultam o acesso aos tecidos nutritivos das folhas, como espinhos,
acúleos, tricomas e esclerificação foliar (Rosenthal & Kotanen, 1994;
Boege & Maquis, 2005, Hanley et al. 2007). (I9)A esclerificação,
especificamente, confere maior resistência à folha, reduzindo a
palatabilidade e a digestabilidade do material vegetal (Steneck, 1982;
Bjorkman & Anderson, 1990). (I10)Diferente das características de
defesa química, as características de defesa física são estruturais e
requerem alta utilização de carbono. (I11)Uma vez que o carbono
também é utilizado na produção de tecido estrutural de raízes, é
razoável pensar que há demanda conflitante mais acentuada da
alocação desse nutriente entre características de suporte e de defesa
física.
(I12)Manguezais são ambientes com solo instável, pois
estão sujeitos a dinâmica das marés que alaga o solo periodicamente.
(I13)A variação na instabilidade do solo faz com que a sustentação
durante o crescimento seja de suma importância em manguezais.
(I14)Além disso, há variação na instabilidade do solo de acordo com
a localização da planta em relação aos corpos d’água. (I15)Essa
variação também gera grande variação no investimento em suporte das
plantas, pois plantas em locais mais instáveis necessitariam de maior
investimento em suporte. (I16)Algumas espécies de mangue como
Rizhophora mangle desenvolvem raízes adventícias do tipo escora.
(I17)A produção dessas raízes pode representar um alto investimento

em sustentação pelos indivíduos de R. mangle. (I18)Manguezais
também são ambientes em que há limitação de nutrientes (Feller,
1995), principalmente devido à deficiência de nitrogênio e fósforo
induzida pela salinidade e processos de oxidação e redução (Ball,
1988; Madi et al. 2015). (I19)Uma vez que há grande limitação de
nutrientes no mangue, o alto investimento em suporte pode reduzir a
quantidade de recursos disponíveis para esclerificação das folhas, um
tipo de defesa comum em espécies de mangue (Chapin et al. 1987;
Feller, 1995). (I20)Nosso objetivo é investigar como o investimento
em suporte afeta o investimento em defesa física usando a espécie de
mangue vermelho, Rizhophora mangle, como modelo de estudo.
(I21)Nossa hipótese é de que maior investimento em suporte resulta
em menor investimento em defesa física.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de Dados
(M1)Nosso estudo foi realizado em um manguezal,
localizado no bairro Guaraú, município de Peruíbe, no estado de São
Paulo (24°36'90”S, 47°01'92”O). (M2)Amostramos 20 indivíduos em
duas áreas de mangue, uma lodosa e outra menos lodosa, de modo a
garantir variação no investimento em suporte pelas plantas. (M3)Em
cada área amostramos os primeiros dez indivíduos encontrados ao
longo de um percurso de 50 m perpendicular à passarela do Balça, que
corta o manguezal. (M4)A utilização desse método de amostragem
decorreu da dificuldade de locomoção no solo lodoso. (M5)Excluímos
da amostra indivíduos que estivessem aglomerados (mais de dois
indivíduos com entrecruzamento de raízes), de modo a evitar possíveis
influências da presença de outro conjunto de raízes escoras no
investimento em suporte de cada indivíduo.
(M6)Após selecionar cada indivíduo, medimos o raio maior e menor
da área de suporte das raízes e inferimos que a área de suporte seria
equivalente à área de uma elipse, obtida pela fórmula: área = ∏ * raio
menor * raio maior. (M7)Para controlar o efeito da idade da planta
sobre a área de suporte, medimos o perímetro à altura da ramificação
mais alta de raiz escora (PAR). (M8)É esperado que plantas mais
velhas tenham maior valor de PAR, e plantas mais jovens apresentem
menor valor. (M9)Como variável operacional do investimento em
raízes, utilizamos os resíduos de uma reta de regressão entre PAR e
área de raiz (Figura 1). (M10)O resíduo representa o quanto a planta
investiu em raízes, a mais ou a menos, do que era esperado para a sua
idade, controlando o efeito de maior tempo de produção de raízes
escoras por plantas de maior idade.

Figura 1. Regressão linear da área da raiz em relação à idade da planta
(representada pelo PAR - perímetro à altura da ramificação mais alta
de raiz escora). Os pontos representam os indivíduos e as linhas
representam os resíduos da regressão, ou seja, o investimento em raiz
descontando-se o efeito da idade da planta. Linhas pretas e vermelhas
correspondem, respectivamente, a investimento superior e inferior ao
esperado.
(M11)Coletamos duas folhas de cada indivíduo,
totalizando 40 folhas. (M12)Para tanto, dividimos a copa da árvore em
quatro quadrantes e sorteamos um dos quadrantes. (M13)No quadrante
sorteado, sorteamos ramos e, nos ramos sorteados, sorteamos uma das
folhas do segundo par de folhas a partir do ápice. (M14)Amostramos
o segundo par de folhas de cada ramo para padronizar a idade das
folhas, já que o investimento em defesa pode variar ao longo do
desenvolvimento foliar. (M15)Como variável operacional de
investimento em defesa utilizamos a resistência foliar (RF).
(M16)Para calcular a RF, recortamos uma amostra foliar de 15 mm x
50 mm para todas as folhas. (M17)Cada amostra foi aderida com fita
adesiva à base e ao corpo de um dinamômetro de 500 g.
(M18)Acoplado ao dinamômetro havia um recipiente no qual
adicionamos água em velocidade constante até a folha se partir,
separando a base do dinamômetro de seu corpo (Figura 2).
(M19)Medimos o volume de água necessário para que a folha se

partisse e em seguida convertemos esse valor em Newtons (N), o que
corresponde a resistência foliar.

Figura 2. Esquema do procedimento usado para calcular a resistência
foliar (RF), que é a força necessária para romper uma amostra foliar
de 1,5 cm x 5 cm. Os valores de RF correspondem à conversão em
Newtons do volume de água necessário para o rompimento da
amostra.
Análise estatística
(M20)Para testar se o aumento dos resíduos da regressão
linear entre PAR e área de raiz (resíduos) leva à redução da resistência
foliar, realizamos uma regressão linear dos valores máximos de RF em
função dos resíduos. (M21)Os valores máximos de RF representam o
potencial máximo dos indivíduos em alocar recursos em defesa física
e, como houve grande variação de RF entre folhas de um mesmo
indivíduo, é nesse valor máximo que a demanda conflitante de
alocação de recursos se manifesta.
(M22)Para construir nosso cenário nulo, em que a
resistência foliar não está relacionada à área de raiz controlada pela
idade da planta, permutamos 5000 vezes os valores de RF entre os
indivíduos. (M23)Em cada ciclo de permutação, obtivemos o valor do
coeficiente angular da reta de regressão linear entre RF e os resíduos,
gerando uma distribuição nula de valores de coeficientes angulares.
(M24)O valor de coeficiente angular observado no nosso estudo só foi
considerado diferente do acaso se a probabilidade de ocorrência de
valores iguais ou menores a ele na distribuição nula fosse inferior a
5%.
RESULTADOS
(R1)O IRF variou de 4,9N até 13,65 N (média= 12,1 N ±
2,1 N) entre indivíduos, e a área das raízes variou de 0,28 m² até 14,94
m² (média = 1,11 m ± 3,2 m). (R2)Ao contrário do previsto, não
encontramos relação entre os resíduos de área radicular e o índice de
resistência foliar (p= 0,233; Figura 3).

Figura 3. Relação entre resistência foliar e resíduos de área da raiz em
Rhizophora mangle.
DISCUSSÃO
(D1)Nesse estudo amostramos indivíduos de manguevermelho com variação no investimento em área de raízes escoras para
suporte e medimos seu investimento em defesa física por meio da
resistência foliar. (D2)Não encontramos relação entre investimento em
suporte e investimento em defesa física. (D3)No entanto, observamos
que a variação no investimento em defesa física é maior em indivíduos
com maior investimento em suporte (Figura 3).
(D4)A ausência da relação entre investimento em suporte e
investimento em defesa física pode decorrer do uso conjunto de
diferentes estratégias de defesa. (D5)Além da defesa física, R. mangle
pode investir em defesa química, como a produção de substâncias
tóxicas e indigestas (Behmer et al., 2002; Bohlmann, 2008). (D6)Em
R. mangle há produção de taninos, que lhe conferem a cor avermelhada
e são de baixa digestabilidade (Godoy et al., 1997). (D7)Considerando
que a produção de metabólitos secundários é custosa e envolve o
consumo de compostos energéticos ricos em carbono, como glicose
(Bernays & Chapman, 1994), é possível que haja demandas
conflitantes entre investimento em suporte e defesa química, e não
defesa física.

(D8)É possível ainda que a demanda conflitante entre o
investimento em suporte e o investimento em defesa seja mediado pela
capacidade de captação de água e o gradiente de salinidade no mangue.
(D9)O aumento da área de raiz resulta em maior número de raízes
(Teixeira et al., comunicação pessoal) e, consequentemente, em maior
captação de água (Kozlowski & Pallardy, 1997). (D10)Assim,
indivíduos que investem menos em raiz captam menos água em
qualquer condição de salinidade e necessitam investir mais em
mecanismos que minimizem a perda de água pelas folhas, como o
espessamento da cutícula foliar, que é um dos componentes da defesa
física (Soares et al. 2014). (D11)Essa relação poderia explicar a menor
variação no investimento em defesa física em indivíduos que investem
menos em suporte. (D12)Já indivíduos com maior área de raiz
conseguem captar mais água, reduzindo a necessidade de investir em
cutículas. (D13)No entanto, a captação de água por indivíduos com
maior investimento em raiz é dependente do grau de salinidade da
água. (D14)Em condições de maior salinidade, como os locais mais
afastados do rio (fonte de água doce), a absorção de água será reduzida
mesmo que o investimento em raiz seja alto, já que o ótimo de
absorção de água pelas raízes ocorre em condições de baixa salinidade,
envolvendo menor gasto energético com a eliminação ativa de sal
(Lüttge, 2008). (D15)Em condições de menor salinidade, indivíduos
que investem mais em raiz teriam a absorção de água facilitada e
reduziriam o investimento em espessamento da folha. (D16)Dessa
forma, a localização das plantas no gradiente de salinidade pode
justificar a grande variação no investimento em defesa física da folha
entre indivíduos com alto investimento em suporte.
(D17)Concluímos que não há um padrão de demanda
conflitante entre investimento em defesa física e suporte. (D18)Essa
ausência pode ser explicada por uma demanda conflitante entre
suporte e outras funções, como a defesa química. (D19)Além disso, o
conflito na alocação de recursos pode ser mediado por outras funções
da raiz além do suporte, como a captação de água, e por condições
ambientais, como a salinidade.
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Investimento em suporte e defesa física em mangue vermelho:
uma demanda conflitante?
P3 – G18
Alunos 21, 22, 28, 30 – Versão final
RESUMO: A alocação de recursos para diferentes funções do
metabolismo vegetal pode envolver demandas conflitantes. Em
espécies lenhosas, o crescimento requer alto investimento em
biomassa de suporte, o que pode reduzir recursos disponíveis para
defesa física contra herbivoria. A demanda conflitante entre suporte e
defesa pode ser maior em ambientes com limitação de recursos, como
manguezais. Investigamos se maior investimento em suporte se
relaciona a menor investimento em defesa física no mangue vermelho.
Medimos o investimento em área de raízes escoras, controlado pela
idade da planta, e o valor máximo de resistência foliar em vinte
indivíduos. Não encontramos relação entre resistência foliar e área das
raízes escoras. A demanda conflitante pode se expressar entre suporte
e defesa química, com produção de taninos. Também é possível que a
demanda conflitante entre suporte e defesa seja mediada por outras
funções da raiz, como captação de água, e por variações em condições
ambientais, como salinidade.
PALAVRAS-CHAVE: limitação de recursos, manguezal, proteção
contra herbivoria, resistência foliar, Rhizophora mangle
(Rhizophoraceae), trade-off
INTRODUÇÃO
(I1)O desenvolvimento vegetal depende da disponibilidade
de recursos no ambiente, que devem ser alocados para diferentes
funções, como sustentação, crescimento, defesa e reprodução. (I2)Em
condições de limitação de recursos, ocorrem demandas conflitantes de
alocação, visto que o uso de recursos em uma dada função reduz a
quantidade de recursos disponíveis para investimento em outra
(Berendse et al. 2007). (I3)Por exemplo, uma demanda conflitante
comum em plantas envolve a limitação do crescimento em prol da
reprodução, com redução da taxa de crescimento durante a fase
reprodutiva, na qual os recursos são alocados principalmente para a
produção de flores e frutos (Hanley et al., 2007).
(I4)Demandas conflitantes também podem ocorrer entre
investimento em crescimento e investimento em estruturas de defesa
(Berendse et al. 2007). (I5)Em espécies lenhosas, investimento em
crescimento envolve tanto o alongamento vertical quanto a expansão
em diâmetro, o que requer o desenvolvimento de estruturas de
sustentação da planta, como aumento do número de raízes ou da área
do sistema radicular (Jackson et al. 2007).
(I6)Já o investimento em defesa envolve estratégias
químicas e físicas. (I7)As principais defesas químicas são a produção
de toxinas e compostos que reduzem a digestibilidade dos tecidos
vegetais (Hanley, 2007), enquanto a defesa física diz respeito a
características morfológicas e anatômicas, como espinhos, acúleos,
tricomas e esclerificação foliar, que dificultam o acesso aos tecidos
nutritivos das folhas, (Rosenthal & Kotanen, 1994; Boege & Maquis,
2005, Hanley et al. 2007). (I8)Diferente das características de defesa
química, as características de defesa física são estruturais e requerem
alta utilização de carbono. (I9)Uma vez que o carbono também é
utilizado na produção de tecido estrutural de sustentação, há demanda
conflitante mais acentuada da alocação desse nutriente entre
características de suporte e de defesa física (Hanley et al., 2007).
(I10)Em manguezais, a instabilidade do solo gerada pelo
alagamento periódico em função da dinâmica das marés acarreta uma
forte pressão para o desenvolvimento de estruturas de suporte.
(I11)Manguezais também são ambientes em que há limitação de
nutrientes (Feller, 1995), principalmente devido à deficiência de
nitrogênio e fósforo induzida pela salinidade e processos de oxidação
e redução (Ball, 1988; Madi et al. 2015). (I12)Uma vez que há grande
limitação de nutrientes, o alto investimento em suporte pode reduzir a
quantidade de recursos disponíveis para esclerificação das folhas, um

tipo de defesa comum em espécies de mangue (Chapin et al. 1987;
Feller, 1995).
(I13)Algumas espécies como Rhizophora mangle
(Rhizophoraceae), também conhecida como mangue vermelho,
desenvolvem raízes escoras, que são ramificações do caule que se
fixam ao substrato fornecendo sustentação (Gill & Tomlinson, 1977).
(I14)A produção dessas raízes varia de acordo com a instabilidade do
solo, com plantas em locais mais instáveis apresentando maior
investimento em suporte (Prado et al. 2013). (I15)Nosso objetivo é
investigar a relação entre investimento em suporte e investimento em
defesa física usando a espécie de mangue vermelho, Rizhophora
mangle, como modelo de estudo. (I16)Nossa hipótese é de que maior
investimento em suporte está relacionado a menor investimento em
defesa física.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Realizamos o estudo em um manguezal, localizado no
bairro Guaraú, município de Peruíbe, no estado de São Paulo
(24°36'90”S, 47°01'92”O). (M2)Amostramos 20 indivíduos em duas
áreas de mangue, uma instável e outra menos instável, de modo a
garantir variação no investimento em suporte pelas plantas. (M3)Em
função da dificuldade de locomoção no solo lodoso, em cada área
amostramos os dez primeiros indivíduos encontrados ao longo de um
percurso de 50 m perpendicular ao rio, que atravessao manguezal.
(M4)Excluímos da amostra indivíduos que estivessem agregados
(mais de dois indivíduos com cruzamento de raízes), de modo a evitar
possíveis influências da presença de outro conjunto de raízes escoras
no investimento em suporte de cada indivíduo.
(M5)Após selecionar cada indivíduo, medimos o raio
maior e menor da área de suporte das raízes e inferimos que a área de
suporte seria equivalente à área de uma elipse, obtida pela fórmula:
área = 3,14 * raio menor * raio maior. (M6)Para controlar o efeito da
idade da planta sobre a área de suporte, medimos o perímetro à altura
da ramificação mais alta de raiz escora (PAR), pois é esperado que
plantas mais velhas tenham maior valor de PAR, e plantas mais jovens
apresentem menor valor. (M7)Como variável operacional do
investimento em raízes, utilizamos os resíduos de uma reta de
regressão entre PAR e área de raiz. (M8)Os resíduos representam o
quanto a planta investiu em raízes, a mais ou a menos, do que era
esperado para a sua idade, controlando o efeito de maior tempo de
produção de raízes escoras por plantas de maior idade.
(M9)Coletamos duas folhas de cada indivíduo, totalizando
40 folhas. (M10)Para tanto, dividimos a copa da árvore em quatro
quadrantes e sorteamos um dos quadrantes. (M11)No quadrante
sorteado, sorteamos ramos e, nos ramos sorteados, sorteamos uma das
folhas do segundo par de folhas a partir do ápice. (M12)Amostramos
o segundo par de folhas de cada ramo para padronizar a idade das
folhas, visto que o investimento em defesa pode variar ao longo do
desenvolvimento foliar. (M13)Como variável operacional de
investimento em defesa utilizamos a resistência foliar (RF), que está
relacionada à esclerificação da folha e reduz a palatabilidade e a
digestibilidade do material vegetal (Steneck, 1982; Bjorkman &
Anderson, 1990). (M14)Para calcular a RF, recortamos uma amostra
foliar de 15 mm x 50 mm para todas as folhas. (M15)Cada amostra foi
aderida com fita adesiva à base e ao corpo de um dinamômetro de 500
g. (M16)Acoplado ao dinamômetro havia um recipiente no qual
adicionamos água até a folha se partir, separando a base do
dinamômetro de seu corpo (Figura 1). (M17)Medimos o volume de

água necessário para que a folha se partisse e em seguida convertemos
esse valor em Newtons (N), que corresponde ao valor de RF
Figura 1. Esquema do procedimento usado para calcular a resistência
foliar (RF), que é a força necessária para romper uma amostra foliar
de 1,5 cm x 5 cm.
Análise estatística
(M18)Para testar se resíduos maiores da regressão linear
entre PAR e área de raiz estão relacionados a menor resistência foliar,
realizamos uma regressão linear dos valores máximos de RF em
função dos resíduos. (M19)Os valores máximos de RF representam o

potencial máximo dos indivíduos em alocar recursos em defesa física
e, como houve grande variação de RF entre folhas de um mesmo
indivíduo, é nesse valor máximo que a demanda conflitante de
alocação de recursos deveria se manifestar.
(M20)Para construir nosso cenário nulo, em que a
resistência foliar não está relacionada à área de raiz controlada pela
idade da planta, permutamos 5000 vezes os valores de RF entre os
indivíduos. (M21)Em cada permutação, obtivemos o valor do
coeficiente angular da reta de regressão linear entre RF e os resíduos,
gerando uma distribuição nula de valores de coeficientes angulares.
(M22)O valor de coeficiente angular observado no nosso estudo só foi
considerado diferente do acaso se a probabilidade de ocorrência de
valores iguais ou menores a ele na distribuição nula fosse inferior a
5%.
RESULTADOS
(R1)Os resíduos da regressão linear da área de raízes
escoras em relação PAR foram positivos para 9 indivíduos e negativos
para 11 (Figura 2). (R2)A RF variou de 4,9 N a 13,65 N (média= 12,1
N ± 2,1 N) entre indivíduos, e a área das raízes variou de 0,28 m² a
14,94 m² (média = 1,11 m ± 3,2 m). (R3)Ao contrário do previsto, não
encontramos relação entre os resíduos de regressão linear entre área
das raízes e PAR e o índice de resistência foliar (p= 0,233; Figura 3).

Figura 2. Regressão linear da área da raiz em relação à idade da planta
(representada pelo PAR - perímetro à altura da ramificação mais alta
de raiz escora). Os pontos representam os indivíduos e as linhas
representam os resíduos da regressão, ou seja, o investimento em raiz
descontando-se o efeito da idade da planta. Linhas pretas e vermelhas
correspondem, respectivamente, a investimento superior e inferior ao
esperado pela idade da planta.

Figura 3. Relação entre resistência foliar (N) e o investimento em área
de raízes (m²), estimado pelos resíduos da regressão linear entre a área
da raiz e o PAR dos indivíduos de mangue-vermelho.
DISCUSSÃO
(D1)A ideia desse trabalho é ver se existe demanda
conflitante entre o suporte e a defesa em plantas. (D2)Com esse
objetivo, amostramos indivíduos de mangue-vermelho com variação
no investimento em área de raízes escoras para suporte e medimos seu
investimento em defesa física por meio da resistência foliar. (D3)Não
encontramos relação entre investimento em suporte e investimento em
defesa física. (D4)No entanto, observamos que a variação no
investimento em defesa física é maior em indivíduos com maior
investimento em suporte (Figura 3).
(D5)A ausência da relação entre investimento em suporte e
investimento em defesa física pode decorrer do uso conjunto de
diferentes estratégias de defesa. (D6)Além da defesa física, R. mangle
pode investir em defesa química, como a produção de substâncias
tóxicas e indigestas (Behmer et al., 2002; Bohlmann, 2008). (D7)Em
R. Mangle, há produção de taninos, compostos ricos em carbono, que
lhe conferem a cor avermelhada no caule e são de baixa
digestabilidade (Godoy et al., 1997). (D8)Além disso, a produção de
metabólitos secundários, como os taninos, é custosa e envolve a
quebra de compostos energéticos ricos em carbono, como glicose
(Bernays & Chapman, 1994). (D9)Dessa forma, a produção de taninos
provavelmente requer grande quantidade de carbono, e é possível que
haja demandas conflitantes entre investimento em suporte e defesa
química, e não defesa física.

(D10)É possível ainda que a demanda conflitante entre o
investimento em suporte e o investimento em defesa seja mediado pela
capacidade de captação de água e o gradiente de salinidade no mangue.
(D11)Um aumento de área de raiz está relacionado a um maior número
de raízes (Lucas Teixeira , dados não publicados) e,
consequentemente, em maior captação de água (Kozlowski &
Pallardy, 1997). (D12)Assim, indivíduos que investem menos em
raízes captam menor quantidade de água em qualquer condição de
salinidade e necessitam investir mais em mecanismos que minimizem
a perda de água pelas folhas, como o espessamento da cutícula foliar,
que é um dos componentes que influencia a resistência foliar (Soares
et al. 2014). (D13)Essa relação poderia explicar a menor variação no
investimento em resistência em indivíduos que investem menos em
suporte. (D14)Já indivíduos com maior investimento em raiz
conseguem captar mais água, reduzindo a necessidade de investir em
cutícula. (D15)No entanto, a captação de água por indivíduos com
maior investimento em raízes pode ser dependente do grau de
salinidade do ambiente. (D16)Em condições de maior salinidade,
como os locais mais afastados do rio (fonte de água doce), a absorção
de água será reduzida mesmo que o investimento em raízes seja alto,
já que o ótimo de absorção de água pelas raízes ocorre em condições
de baixa salinidade, envolvendo menor gasto energético com a
eliminação ativa de sal (Lüttge, 2008). (D17)Já em condições de
menor salinidade, indivíduos que investem mais em raízes teriam a
absorção de água facilitada e reduziriam o investimento em
espessamento da folha em condições de estresse hídrico baixo.
(D18)Dessa forma, a localização das plantas no gradiente de
salinidade pode justificar a variação no investimento em resistência da
folha entre indivíduos com alto investimento em suporte.
(D19)Concluímos que não há um padrão de demanda
conflitante entre investimento em defesa física e suporte. (D20)Essa
ausência pode ser abordada em novos estudos, pois pode demanda
conflitante entre suporte e outras funções, como a defesa química.
(D21)Além disso, o conflito na alocação de recursos pode ser mediado
por outras funções da raiz além do suporte, como a captação de água,
e por condições ambientais, como a salinidade.
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Alometria de cauda e desempenho natatório em girinos de
Rhinella ornata
P3 – G19
Alunos 23, 25, 35, 40 – Versão inicial
RESUMO: A alometria é fundamental para o estudo de determinados
desempenhos (e.g., natação). Em girinos, estudos abordaram
características morfológicas da cauda, como área e superfície, sem
considerar a interação esses fatores. Dado que a musculatura é
essencial para a força de propulsão, nossa hipótese é que quanto maior
a razão força/superfície, maior o desempenho de natação em girinos
de Rhinella ornata. Como girinos maiores nadam mais rápido que
girinos menores, utilizamos duas classes de tamanho (pequenos e
grandes) de girinos. Medimos a altura do músculo e da ala da cauda
de 30 indivíduos de cada classe e calculamos a razão entre essas
medidas. Refutamos nossa hipótese ao encontrar que a razão altura do
músculo da cauda pela altura da ala da cauda é menor em girinos
menores. Isso pode ser explicado por diferentes pressões seletivas de
predadores atuando no desempenho de natação na ontogenia dos
girinos.
INTRODUÇÃO
(I1)A teoria do desempenho criada por Arnold (1983)
postula que a seleção evolutiva pode ser dividida em duas partes: o
efeito de uma característica em algum aspecto de desempenho (e.g.,
tamanho da perna no desempenho de corrida) e o efeito do
desempenho no valor adaptativo. (I2)Isso significa que medidas
diretas
de
características
(morfológicas,
fisiológicas,
comportamentais) podem ser usadas para avaliar um aspecto de
seleção (i.e., desempenho), sem a necessidade de lidar com problemas
relacionados à medida de fitness em um primeiro momento (Arnold,
1983). (I3)As características evoluem, a seleção atua sobre o
desempenho, sendo um componente crítico para determinar o futuro
das espécies (Garland & Losos, 1994).
(I4)Relações alométricas são relações de tamanho e suas
consequências anatômicas, fisiológicas e ecológicas, que podem
influenciar e ser influenciadas por adaptações ecológicas (Gould,
1966; Rosalino et al., 2013). (I5)Diversos trabalhos têm estudado as
relações de diferentes medidas corporais com inúmeros parâmetros
biológicos, tais como taxas metabólicas, fecundidade e desempenho
na natação (e.g., Johnson et al., 2008), que atribuem maior ou menor
desempenho aos organismos.
(I6)Segundo Miner et. al., 2005, girinos são um bom
sistema de estudo para entender a ecologia da variação morfológica.
(I7)Nesses organismos a natação é como importante fator no seu
desempenho, no que se refere à busca por alimento e à fuga de
predadores. (I8)Nesse sentido, variações na cauda têm sido associadas
à velocidade atingida por esses organismos. (I9)Dessa forma, a força
muscular e a área da ala em contato com a água são dois atributos
envolvidos na eficiência da natação dos girinos (Hoff & Wassersug,
2000).
(I10)A variação individual em caracteres morfológicos da
cauda de girinos tem como consequência diferentes desempenhos na

natação, o que pode afetar o fitness dos mesmos. (I11)Logo, pressões
seletivas sobre a mobilidade do animal como predação ou competição,
podem atuar de modo a selecionar indivíduos com maior capacidade
de natação. (I12)Sob esse aspecto, um importante fator que emerge do
desempenho de natação é a velocidade. (I13)Diversos estudos
analisaram a velocidade de girinos em função do comprimento da
cauda e de sua área (Wilson & Franklin, 2000; Van Buskirk et.al.,
2003). (I14)No entanto, informações sobre a relação entre musculatura
e superfície da cauda e o desempenho de natação ainda são escassas.
(I15)Nosso objetivo neste trabalho é entender como a
variação morfológica na cauda influencia o desempenho de natação
em girinos de Rhinella ornata. (I16)Dado que uma musculatura maior
forneça mais força de propulsão, nossa hipótese é de que quanto maior
a razão força/superfície, maior o desempenho de natação.
MATERIAL E MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Coletamos girinos em uma poça de água à beira da
estrada na cidade de Peruíbe, litoral do estado de São Paulo
(24°22’1.42”S, 47°0’32.46”W). (M2)Considerando que girinos
maiores possuem maior velocidade de natação (Johnson et al., 2008),
separamos todos os girinos coletados nas classes de tamanho grande e
pequenos e em seguida sorteamos aleatoriamente trinta indivíduos de
cada classe. (M3)Fotografamos cada girino em posição lateral para
que as estruturas da cauda ficassem mais evidentes. (M4)Medimos
com a ajuda do programa ImageJ® a altura do músculo na base da
cauda (daqui em diante altura do músculo) e a altura da ala de todos
os girinos sorteados (Figura 1) para cada classe de tamanho e
calculamos a razão músculo/ala (m/a) como um indicador da relação
entre força e superfície. (M5)Nossa previsão é que girinos maiores
possuem maior razão músculo/ala do que girinos menores.

Figura 1. Girino amostrado e as estruturas de interesse consideradas
evidenciadas por contraste. (A) Altura da ala e (B) altura do músculo
na base da cauda.
Análise de dados
(M6)Fizemos uma análise da correlação entre a altura do
músculo e largura da ala e foi possível evidenciar dois agrupamentos
distintos de pontos no gráfico representantes das classes de tamanho
de girinos pequenos e grandes (Figura 2). (M7)Com isso, nossa
estatística de interesse foi a diferença entre as médias da razão
músculo/ala de cada classe de tamanho.

Figura 2. Altura da ala e altura do músculo na base da cauda de girinos
coletados em uma poça na cidade de Peruíbe, São Paulo. Pontos
brancos representam a classe de tamanho de girinos pequenos e os
pontos pretos a classe de tamanho de girinos grandes.
(M8)Utilizamos o Rsampling-shiny (Prado et al., 2016)
para calcular a diferença entre as médias da razão m/a de cada classe
de tamanho. (M9)Testamos a significância da estatística de interesse
por um teste de aleatorização com 10.000 permutações sem reposição
dentro das classes de tamanho. (M10)Todas as análises foram feitas
em ambiente R versão 3.1.3 (R Core Team, 2015).

RESULTADOS
(R1)A média da altura do músculo dos girinos grandes foi
52% maior que a média da altura do músculo dos girinos pequenos
(1,286 ± 0,166 mm e 0,847 ± 0,087 mm, respectivamente; média ±
desvio padrão; Figura 2A). (R2)Já a média da altura da ala dos girinos
grandes foi 113% maior em relação à média da altura da ala dos girinos
pequenos (2,838 ± 0,461 mm e 1,331 ± 0,323 mm, respectivamente;
Figura 2B). (R3)Isso significa que a média da razão altura do músculo
por altura da ala decresceu aproximadamente 30% nos girinos grandes
em relação aos girinos pequenos (0,466 ± 0,104 e 0,675 ± 0,188,
respectivamente; Figura 3). (R4)Nossa análise estatística não permitiu
refutar a hipótese nula de que a média da razão altura do músculo por
altura da ala dos girinos grandes não é maior que a média da razão
altura do músculo por altura da ala dos girinos pequenos (p=1).

Figura 2. (A) Altura do músculo (mm) e (B) e altura da ala (mm) em
girinos pequenos e grandes. Linha central da caixa representa a
mediana, caixa representa os quartis centrais e intervalos abaixo e
acima da caixa representam os quartis inferior e superior,
respectivamente.

Figura 3. Razão altura do músculo por altura da ala altura da ala em
girinos pequenos e grandes. Linha central da caixa representa a
mediana, caixa representa os quartis centrais e intervalos abaixo e
acima da caixa representam os quartis inferior e superior,
respectivamente.
DISCUSSÃO
(D1)Nos estágios ontogenéticos analisados da espécie
Rhinella ornata o principal modo de locomoção é a natação.
(D2)Nossos resultados mostram que uma cauda com maior
componente muscular não está associada a um maior desempenho
natatório. (D3)Girinos menores apresentam cauda mais fina, com
maior relação força/superfície, enquanto que os girinos maiores
apresentam cauda mais larga, com menor relação força/superfície.
(D4)A forma da cauda, portanto, está relacionada com o desempenho
de natação, dado que os indivíduos maiores em estágios mais
avançados de desenvolvimento nadam com maior velocidade
(Johnson et al., 2008; Huey, 1980).
(D5)A variação na forma pode influenciar o desempenho e
a aptidão individual (Arnold, 1983). (D6)Essa diferença pode ser de
origem ontogenética ou ser gerada por mecanismos que determinam
sobrevivência diferencial de indivíduos com um determinado tipo de
cauda. (D7)Do ponto de vista ontogenético, a classe de girinos maiores
representa um estágio intermediário, anterior ao desenvolvimento das
pernas, e deve representar uma janela temporal onde o desempenho
natatório é de grande importância para a sobrevivência. (D8)A
associação que encontramos pode estar ligada à eficiência de
transmissão da energia de contração muscular da cauda para o meio
aquoso. (D9)Nesse processo, a energia potencial muscular é
convertida em energia cinética que movimenta a água e impulsiona o
corpo do animal (Hoff & Wassersug, 2000). (D10)Nesse sentido,
caudas mais largas podem representar uma razão força/superfície mais
próxima de um ótimo de eficiência desse processo. (D11)É possível
também que pressões de predação estejam atuando sobre a população,

de modo que indivíduos que nadam com maior velocidade têm
maiores chances de sobreviver.
(D12)A influência do formato da cauda, no entanto, não se
restringe somente à locomoção. (D13)Segundo Johnson et al. (2008),
girinos com caudas maiores apresentam maior desempenho de
natação, mas isso não influencia a sobrevivência. (D14)Estudos
sugerem que a cauda poderia ter um papel protetor, no sentido de que
as porções posteriores serviriam de material de sacrifício ou artifício
de distração contra predadores (Van Buskirk et al., 2003). (D15)Desse
ponto de vista, uma cauda mais larga pode representar maior
probabilidade de que a perda de partes da cauda não comprometa a
capacidade de propulsão, ou que atinjam partes vitais.
(D16)Adicionalmente, a pressão de predação pode variar com o
adensamento populacional, determinado por condições abióticas e
interações de predação e competição, mas o modo como isso afeta
aptidão se dá através da sua relação com os traços que afetam o
desempenho (Johnson et al., 2008).
(D17)A forma da cauda está associada ao desempenho de
locomoção, mas essa relação não determina um mecanismo causal.
(D18)Diversos outros mecanismos podem estar envolvidos, como
variação ao longo do desenvolvimento e pressões seletivas exercidas
pelo ambiente e outros organismos. (D19)Determinar como a forma
da cauda dos girinos afeta a natação é uma abordagem promissora para
investigar os mecanismos através dos quais a morfologia afeta a
aptidão individual e desempenho, e pode implicar em mecanismos de
seleção. (D20)Sugerimos, portanto, um experimento que verifique se
girinos de caudas a mesma quantidade de musculatura e diferentes
larguras diferem no desempenho natatório, o que possibilitaria
compreender se as variações em desempenho seriam causadas
exclusivamente por aspectos morfológicos.
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Morfologia de cauda e desempenho de natação em girinos de
Rhinella ornata
P3 – G19
Alunos 23, 25, 35, 40 – Versão intermediária
RESUMO: A variação morfológica em organismos está diretamente
relacionada à aptidão, na maneira que determinam o desempenho
funcional de organismos em interações ecológicas e suas chances de
reprodução e sobrevivência. Abordamos a relação entre morfologia e
desempenho locomotor em girinos de Rhinella ornata. Dado que a
musculatura é a principal gerador de força motriz do sistema, nossa
hipótese é que quanto maior a razão força/superfície, maior o
desempenho de natação. Visto que girinos maiores tem maior
desempenho natatório, adotamos o tamanho corporal como proxy de
desempenho de natação. Analisamos a variação morfológica da cauda

através de uma razão entre o componente gerador de força (músculo)
e a superfície de contato com a água (ala). Encontramos que os
indivíduos mais velozes possuem proporcionalmente mais ala do que
músculo. O maior tamanho da ala em relação ao tamanho do músculo
em girinos grandes pode ser também explicado por fatores bióticos e
ontogenéticos.

separamos visualmente os girinos coletados nas classes de tamanho
grande e pequeno e em seguida sorteamos trinta indivíduos de cada
classe. (M6)Fotografamos cada girino em posição lateral para que as
estruturas da cauda ficassem mais evidentes. (M7)Por meio de uma
análise prévia dos dados, nos certificamos que as classes de tamanho
são realmente distintas quanto à altura do músculo e quanto à altura da
ala (Figura 1).

PALAVRAS-CHAVE:
alometria, desempenho funcional,
desempenho de locomoção, ecologia funcional, variação morfológica.
INTRODUÇÃO
(I1)De acordo com Arnold (1983), existe uma relação
direta entre variação morfológica, desempenho e aptidão (fitness).
(I2)A variação existente nas estruturas relacionadas à morfologia dos
organismos determina um maior ou menor desempenho na função às
quais elas estão atribuídas (e.g., tamanho de membros e desempenho
de locomoção, tamanho de mandíbulas e capacidade de engolir
presas). (I3)A relação estreita entre morfologia e desempenho
funcional pode ser observada na variação do tamanho de partes de um
organismo e nas consequências sobre a forma total. (I4)Gould (1965)
argumenta que o efeito alométrico sobre a variação da magnitude do
tamanho dos organismos produz formas variáveis, com decorrentes
desempenhos funcionais variáveis. (I5)A variação no desempenho
funcional determina a capacidade de sobrevivência, reprodução e,
portanto, o modo como um indivíduo responde às pressões seletivas.
(I6)Em diversos sistemas de estudo é presumido que uma
maior aptidão física, em geral abordada através de desempenho em
locomoção leva à maior aptidão total do indivíduo. (I7)O desempenho
em atividades físicas decorrentes de funções ecológicas (e.g.,
perseguir presas, escapar de predadores, superar machos concorrentes)
pode fornecer informações sobre o comportamento dos organismos na
natureza e é um fator determinante no resultado de interações
ecológicas (Irschick & Garland, 2001). (I8)Em sistemas aquáticos, a
forma do organismo deve favorecer um equilíbrio hidrodinâmico, de
modo a reduzir a resistência da água ao deslocamento, com a vantagem
de serem sustentados pela força de empuxo. (I9)Esse tipo de ambiente
selecionou animais com formas distintas das terrestres, capazes de
nadar eficientemente com gastos reduzidos de energia. (I10)Apesar
dessa convergência evolutiva em termos de forma, existem exceções
que suscitam questionamentos. (I11)Fases larvais de anfíbios anuros
(girinos), por exemplo, apresentam forma globosa, sem membros e
uma cauda comprimida com pouca musculatura axial, em contraste
com o corpo fusiforme com nadadeiras da maioria dos peixes e
mamíferos aquáticos.
(I12)Surpreendentemente, o desempenho natatório de
girinos em termos de eficiência mecânica é comparável ao de
teleósteos de mesmo tamanho (Wassersug, 1989). (I13)Sua cauda
flexível é a estrutura responsável pela propulsão de natação desses
organismos, e é composta por um núcleo muscular e por uma
superfície de contato com a água, denominada de ala. (I14)O núcleo
muscular é o gerador de força motora, sustentado por uma notocorda
ao longo da qual se inserem as fibras de musculatura axial. (I15)A ala
é uma expansão tecidual do núcleo muscular, e é constituída
principalmente por colágeno. (I16)Suas propriedades viscoelásticas
apresentam rigidez que responde proporcionalmente à força de tensão
imprimida entre o movimento da cauda e a resistência da água
(Doherty et al., 1998).
(I17)Nosso objetivo é entender como a variação
morfológica na cauda influencia a velocidade de natação de girinos.
(I18)A ala é o componente sobre o qual a força de contração muscular
é aplicada e transmitida para gerar propulsão. (I19)No entanto, a
musculatura é a principal gerador de força motriz do sistema.
(I20)Nossa hipótese é que quanto maior a razão força/superfície, maior
o desempenho de natação.
MATERIAL E MÉTODOS
Modelo de estudo
(M1)Girinos são as larvas de anfíbios da subclasse Anura
e são obrigatoriamente aquáticos de respiração branquial.
(M2)Possuem uma cauda muscular e alada que é perdida ao final da
fase larval, quando passam por metamorfose para chegar à fase adulta.
(M3)Os girinos podem viver em corpos d’água grandes como lagoas,
em poças temporárias ou ainda em água acumulada em plantas como
bromélias (Haddad & Prado, 2005).
Coleta de dados
(M4)Coletamos girinos em uma poça de água à beira da
estrada na cidade de Peruíbe, litoral do estado de São Paulo
(24°22’1.42”S, 47°0’32.46”W). (M5)Considerando que girinos
maiores possuem maior velocidade de natação (Johnson et al., 2008),

Figura 1. Altura da ala e altura do músculo na base da cauda de girinos
coletados em uma poça na cidade de Peruíbe, São Paulo. Pontos vazios
representam a classe de tamanho de girinos pequenos e os pontos
preenchidos representam a classe de tamanho de girinos grandes.
(M8)Medimos a altura do músculo na base da cauda (daqui
em diante altura do músculo) e a altura da ala onde ela fosse mais larga
(Figura 2) dos girinos sorteados usando o programa ImageJ®.
(M9)Em seguida, calculamos a razão músculo/ala (m/a) como um
indicador da relação entre força e superfície. (M10)Dado que girinos
maiores possuem maior capacidade natatória. (M11)Nossa previsão é
que girinos maiores possuem maior razão músculo/ala do que girinos
menores.

Figura 2. Girino amostrado e as estruturas de interesse consideradas
evidenciadas por contraste de fundo escuro. (A) Altura da ala e (B)
altura do músculo na base da cauda.
Análise de dados
(M12)Nossa estatística de interesse foi a diferença entre as
médias da razão músculo/ala de cada classe de tamanho.
(M13)Utilizamos o Rsampling-shiny (Prado et al., 2016) para calcular
a diferença entre as médias da razão m/a de cada classe de tamanho.
(M14)Testamos a significância da estatística de interesse por um teste
de aleatorização com 10.000 permutações sem reposição dentro das
classes de tamanho. (M15)Todas as análises foram feitas em ambiente
R versão 3.1.3 (R Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)A média da altura do músculo dos girinos grandes foi
52% maior que a média da altura do músculo dos girinos pequenos
(1,28 ± 0,16 mm e 0,84 ± 0,08 mm, respectivamente; média ± desvio
padrão). (R2)Já a média da altura da ala dos girinos grandes foi 113%
maior em relação à média da altura da ala dos girinos pequenos (2,83
± 0,46 mm e 1,33 ± 0,32 mm, respectivamente). (R3)A média da razão
altura do músculo por altura da ala decresceu aproximadamente 30%
nos girinos grandes em relação aos girinos pequenos (0,46 ± 0,10 e
0,67 ± 0,18, respectivamente; Figura 2). (R4)Não encontramos
diferença da razão da altura do músculo por altura da ala entre girinos
grandes e girinos pequenos (p=1).

Figura 2. Razão altura do músculo por altura da ala altura da ala em
girinos pequenos e grandes. A linha contínua dentro da caixa
representa a mediana, o asterisco representa a média, a caixa
representa os quartis centrais e os whiskers representam o primeiro e
quarto quartil.
DISCUSSÃO
(D1)Nossos resultados mostram que uma cauda com maior
componente muscular em relação ao componente alar não está
associada a um maior desempenho natatório em girinos. (D2)Girinos
menores apresentam cauda com maior relação força/superfície (i.e.,
filiforme), enquanto que os girinos maiores apresentam cauda com
menor relação força/superfície (i.e., remiforme). (D3)Nossos
resultados indicam, portanto, uma relação contrária ao esperado, em
que uma maior superfície em relação à força gerada está associada a
um maior desempenho na natação.
(D4)Apesar da natação ser crucial para os girinos em
qualquer estágio ontogenético para procura de alimento, diferentes
pressões de predação podem explicar o porquê da maior velocidade e
da maior proporção da ala em relação a músculo nos girinos grandes
quando comparados aos pequenos. (D5)Larvas de libélula são um dos
principais predadores de girinos, porém são limitados pelo tamanho de
sua mandíbula e, por conseguinte, ficam restritos ao consumo de
girinos pequenos (Travis et al., 1985). (D6)Como essas larvas de
libélula são predadores do tipo senta-e-espera, uma velocidade maior
de girinos pequenos não acarreta maior chance de sobrevivência.
(D7)Entretanto, girinos maiores são melhor detectados por aves e
peixes devido ao seu maior tamanho, sendo mais suscetíveis à
predação por esses animais. (D8)Assim, para os girinos grandes, um
maior desempenho de natação representa grande utilidade para escapar
dos predadores. (D9)Não somente, a ala mais desenvolvida também
serve como forma a distrair o predador para um órgão não vital (Van
Buskirk et al., 2003), análogo ao uso da cauda em lagartixas.
(D10)Pressões abióticas (e.g., secagem de poças) e bióticas
(e.g., predadores) podem repercutir em crescimento acelerado dos
girinos e rápida necessidade de uma cauda eficiente e pouco custosa.
(D11)Assim, a produção de ala em detrimento de musculatura caudal
pode ser explicada por questões energéticas, pois provavelmente a ala
é menos custosa de ser produzida e mais fácil de ser reabsorvida na
metamorfose do que a musculatura, já que é composta principalmente
por colágeno (Hoff & Wassersug, 2000). (D12)A forma da cauda em
girinos está associada ao desempenho de natação, mas essa relação não
necessariamente implica um mecanismo causal. (D13)Diversas
medidas morfológicas (e.g., comprimento da cauda, tamanho do
corpo) devem ser exploradas em conjunto para verificar como o
desempenho natatório se dá nesses organismos.
(D14)Determinar como a forma da cauda dos girinos afeta
a natação é uma abordagem promissora para investigar os mecanismos
através dos quais a morfologia afeta o desempenho e por conseguinte
o valor adaptativo dos indivíduos. (D15)Nossos resultados mostram
uma importante relação entre força e superfície para o desempenho
natatório em girinos. (D16)Contudo, investigações com outras
medidas morfológicas do corpo e da cauda devem ser investigados em
conjunto. (D17)Sugerimos também experimentos que verifiquem
medidas morfológicas relevantes à natação e a relação força e
superfície com testes diretos de desempenho natatório, o que
possibilitaria compreender se as variações em desempenho seriam
causadas exclusivamente por aspectos morfológicos.
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Morfologia de cauda e desempenho de natação em girinos de
Rhinella ornata
P3 – G19
Alunos 23, 25, 35, 40 – Versão final
RESUMO: O desempenho funcional dos organismos está ligado à
variação morfológica e influencia aptidão. Abordamos a relação entre
morfologia e desempenho locomotor em girinos de Rhinella ornata.
Dado que a musculatura é o gerador de força motriz do sistema
propulsor na cauda, nossa hipótese é que quanto maior a razão
força/superfície da morfologia da cauda, maior o desempenho de
natação. Visto que girinos maiores tem maior desempenho natatório,
adotamos o tamanho corporal como proxy de desempenho de natação.
Nosso proxy de variação morfológica da cauda foi a razão entre o
componente gerador de força (músculo) e a superfície de contato com
a água (ala). Encontramos que os indivíduos maiores possuem uma
cauda mais remiforme, com proporcionalmente mais ala do que
músculo. A cauda remiforme pode ser também explicada por
diferentes pressões de predação na ontogenia, pois uma ala
proporcionalmente maior ajuda os girinos grandes na distração de
predadores.
PALAVRAS-CHAVE:
alometria,
desempenho
funcional,
desempenho de locomoção, ecologia funcional, variação morfológica.

INTRODUÇÃO
(I1)De acordo com Arnold (1983), existe uma relação
direta entre variação morfológica, desempenho e aptidão (fitness).
(I2)A variação existente nas estruturas morfológicas dos organismos
determina maior ou menor desempenho em funções que delas
dependem (e.g., tamanho de membros no desempenho de locomoção,
tamanho de mandíbulas na capacidade de abocanhar presas). (I3)Em
diversos sistemas de estudo, um maior desempenho em locomoção
leva à maior aptidão do indivíduo. (I4)Em sistemas aquáticos, a
viscosidade do meio impõe maior resistência ao movimento em
relação ao ar. (I5)A forma das estruturas corpóreas de um organismo
nesse meio, portanto, é determinante no desempenho de funções que
exijam deslocamento (e.g., escapar de predadores, perseguir presas).
(I6)Animais aquáticos nadadores em geral apresentam
estruturas que proporcionam a propulsão de que necessitam para as
funções ecológicas. (I7)Peixes ósseos e mamíferos aquáticos, por
exemplo, possuem corpo fusiforme com nadadeiras e uma cauda
através da qual a musculatura axial imprime a força que é transmitida
para o meio. (I8)Nesse sentido, os músculos que participam da
movimentação corpórea são o gerador de força motriz do nado desses
organismos e, quanto mais desenvlvida a musculatura, maior a força
de contração. (I9)Essa força é transmitida ao longo do corpo, e
exercida pela superfície da cauda contra a água, deslocando a água e
impulsionando o animal. (I10)Portanto, o processo de natação está
ligado principalmente à relação alométrica entre as estruturas
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(I14)A ala é uma extensão do tecido epitelial do núcleo muscular, e é
constituída principalmente por colágeno (Hoff & Wassersug, 2000).
(I15)Portanto, a razão força/superfície nas estruturas da cauda
representa uma variação morfológica alométrica com implicações
diretas sobre a eficiência de transmissão de energia da musculatura
para propulsão, que pode afetar o desempenho natatório dos girinos.
(I16)Dado que o desempenho de natação em girinos é
essencial para fuga de predadores e busca por alimentos, nosso
objetivo é entender como a variação morfológica da cauda influencia
o desempenho natatório de girinos. (I17)Adotamos como modelo
girinos de Rhinella ornata e avaliamos o desempenho de natação
através do tamanho dos indivíduos, visto que, em geral, girinos
maiores são mais velozes que girinos menores (Huey, 1980).
(I18)Nossa hipótese é que quanto maior a razão força/superfície na
cauda, maior o desempenho de natação, visto que um maior
componente muscular na cauda deve proporcionar maior aumento no
desempenho.
MATERIAL E MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Coletamos girinos em uma poça de água à beira da
estrada no bairro Guaraú, município de Peruíbe, litoral do estado de
São Paulo (24°22’1.42”S, 47°0’32.46”W). (M2)Considerando que
girinos maiores possuem maior velocidade de natação (Huey, 1980),
separamos visualmente os girinos coletados nas classes de tamanho
grande e pequeno, isto é, usamos tamanho como proxy de desempenho
de natação. (M3)Em seguida sorteamos trinta indivíduos de cada
classe. (M4)Fotografamos cada girino em posição lateral para que as
estruturas da cauda ficassem mais evidentes.
(M5)Medimos a altura do músculo na base da cauda (daqui
em diante altura do músculo) e a altura da ala onde ela fosse mais larga
das fotos dos girinos sorteados (Figura 1) usando o programa
ImageJ®. (M6)Em seguida, calculamos a razão músculo/ala (M/A)
como um indicador da relação entre força e superfície.

Figura 1. Girino amostrado com as estruturas de interesse
evidenciadas por contraste de fundo escuro. (A) Altura da ala e (B)
altura do músculo na base da cauda.
Análise de dados
(M7)Nossa estatística de interesse foi a diferença entre as
médias da razão músculo/ala (razão M/A) de cada classe de tamanho.
(M8)Utilizamos o pacote Rsampling-shiny (Prado et al., 2016) para
calcular a diferença entre as médias da razão M/A de cada classe de
tamanho. (M9)Para testar se as duas classes de tamanhos de girinos
possuíam razão M/A significativamente diferentes, realizamos um
teste de permutação com 10.000 aleatorizações sem reposição dentro
das classes de tamanho e calculamos a probabilidade de o resultado ter
sido encontrado ao acaso (p-valor). (M10)Todas as análises foram
feitas em ambiente R versão 3.1.3 (R Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)A média da altura do músculo dos girinos grandes foi
52% maior que a média da altura do músculo dos girinos pequenos
(1,28 ± 0,16 mm e 0,84 ± 0,08 mm, respectivamente; média ± desvio
padrão). (R2)Já a média da altura da ala dos girinos grandes foi 113%
maior em relação à média da altura da ala dos girinos pequenos (2,83
± 0,46 mm e 1,33 ± 0,32 mm, respectivamente). (R3)Logo, os girinos
maiores possuem ala maior, proporcionalmente ao músculo, que os
girinos menores (razão altura do músculo por altura da ala para os
girinos grandes = 0,46 ± 0,10 e para os girinos pequenos: 0,67 ± 0,18;
Figura 2). (R4)Encontramos, então, que a media da razão M/A não foi
maior em girinos grandes (p>(1-10-4).

Figura 2. Razão altura do músculo por altura da ala em girinos
pequenos e grandes. A linha contínua dentro da caixa representa a
mediana, o asterisco representa a média, a caixa representa os quartis
centrais e as barras representam o primeiro e quarto quartil.
DISCUSSÃO
(D1)Observamos que girinos menores apresentam cauda
com maior relação força/superfície (i.e., filiforme), enquanto girinos
maiores apresentam cauda com menor relação força/superfície (i.e.,
remiforme). (D2)Dado que girinos maiores tem melhor desempenho
natatório que girinos menores, uma cauda com maior componente
muscular em relação ao componente alar não está associada a um
maior desempenho natatório em girinos. (D3)Nossos resultados
indicam, portanto, uma relação contrária ao esperado, em que uma
cauda remiforme está associada a um maior desempenho na natação.
(D4)A cauda desenvolvida no estágio larval de anuros é
morfologicamente desconexa da forma adulta, isto é, não será utilizada
posteriormente. (D5)Por conseguinte, os indivíduos se beneficiariam
imensamente se desenvolvessem uma morfologia caudal eficiente para
a natação com o menor custo possível. (D6)Visto que a ala é menos
custosa de ser produzida e mais fácil de ser reabsorvida na
metamorfose do que a musculatura, pois é composta principalmente
por colágeno (Hoff & Wassersug, 2000), a produção de ala em
detrimento de musculatura caudal pode ser explicada por questões
energéticas e ontogenéticas.
(D7)Apesar da natação ser crucial para os girinos em
qualquer estágio ontogenético, ao menos para procura de alimento,
diferentes pressões de predação podem explicar o porquê do maior
desempenho natatório e da maior proporção da ala em relação a
músculo nos girinos grandes, quando comparados aos pequenos.
(D8)Larvas de libélula são um dos principais predadores de girinos,
porém são limitadas pelo tamanho de sua mandíbula e, por
conseguinte, ficam restritas ao consumo de girinos pequenos (Travis
et al., 1985). (D9)Como essas larvas são predadores do tipo senta-eespera, um maior desempenho natatório de girinos pequenos não
acarreta maior chance de sobrevivência. (D10)Entretanto, girinos
maiores são melhor detectados por aves e peixes devido ao seu maior
tamanho, sendo mais suscetíveis à predação por esses animais.
(D11)Assim, para os girinos grandes, um maior desempenho de
natação tem grande utilidade para escapar dos predadores. (D12)Para
esses girinos, a ala mais desenvolvida também serve como forma de
distrair o predador para um órgão não vital (Van Buskirk et al., 2003),
análogo ao uso da cauda em lagartixas. (D13)Desse modo, girinos
grandes têm duas razões para desenvolverem caudas remiformes:
maior desempenho natatório e melhor distração de predadores.
(D14)Determinar como a forma da cauda dos girinos afeta
a natação é uma abordagem promissora para investigar os mecanismos
através dos quais a morfologia afeta o desempenho e por conseguinte
a aptidão dos indivíduos. (D15)Nossos resultados mostram que existe
uma relação negativa entre a razão força/superfície da morfologia
caudal e o desempenho natatório em girinos. (D16)Contudo, essa
relação não necessariamente expressa causalidade, sendo a
investigação de outras medidas morfológicas (e.g., comprimento da
cauda, tamanho do corpo) necessárias para um entendimento completo
do desempenho de natação nos girinos. (D17)Sugerimos, então,
estudos com diferentes medidas morfológicas e o uso da razão
área/superfície da cauda relacionando a medidas diretas de
desempenho natatório, como testes de velocidade.
REFERÊNCIAS
Arnold, S.J. 1983. Morphology, performance and fitness. American
Zoologist, 23:347–361.
Hoff, K.S. & R.J. Wassersug. 2000. Tadpole locomotion: axial
movement and tail functions in a largely vertebraeless
vertebrate. American Zoologist, 40:62-76.
Huey, R.B. 1980. Sprint velocity of tadpoles (Bufoboreas) through
metamorphosis. American Society of Icthyologists and
Herpetologists, 1980:537-540.
Prado, P.; A. Chalom & A. Oliveira. 2016. Rsampling: ports the
workflow of "Resampling stats" add-in to R. R package
version 0.1.1.

R Core Team, 2015. R: a language and environment for statistical
computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna,
Austria.
Travis, J.; W.H. Keen & J. Juilianna. 1985. The role of relative body
size in a predator-prey relationship between dragonfly naiads
and larval anurans. Oikos, 45:59-65.
Van Buskirk, J.; P. Anderwald; S. Lüpold; L. Reinhardt & H. Schuler.
2003. The lure effect, tadpole tail shape, and the target of
dragonfly strikes. Journal of Hepetology, 37:420-424.
_______________________________________________________
Alocação de recursos em estruturas atrativas para dispersão em
plantas
P3 – G20
Alunos 26, 32, 34, 36 – Versão inicial
RESUMO: Interações entre planta e animais na dispersão de sementes
são muito comuns. A depender da espécie dispersora, plantas utilizam
estruturas atrativas específicas e alocam recursos para tal. O objetivo
deste trabalho é entender como o dispersor influencia a alocação de
recursos em estruturas atrativas em plantas. O nosso sistema de estudo
foi com plantas de Paullinia weimaniaefolia (Sapindaceae) que tem
como dispersor secundário de suas sementes formigas da família
Ponerinae que são atraídos pelo arilo presente na semente.
Considerando que sementes do estrato inferior tem maior qualidade de
arilo para as formigas, medimos a diferença do percentual
arilo/semente nos dois estratos. Não encontramos diferença
significativa na proporção entre os estratos, no entanto foi possível
perceber uma alta porcentagem (70%) de arilo nas sementes.
Indicando que há uma forte interação entre as plantas e as formigas,
que pode ocorrer em virtude da baixa disponibilidade de recursos no
ambiente.
PALAVRAS-CHAVE: arilo, competição, formiga, mimecoria,
restinga
INTRODUÇÃO
(I1)Muitas espécies de plantas possuem interação com
animais para dispersão de sementes. (I2)A dispersão é mutualística
quando animais e plantas se beneficiam nesta interação: planta fornece
recursos alimentares para os animais e esses, por sua vez, realizam o
serviço de ampliar a distribuição das sementes (Begon, 2006). (I3)A
dispersão de sementes permite às espermatófitas ampliar a distribuição
dos seus descendentes no espaço, de modo a evitar a competição
intraespecífica, a concentração do impacto de patógenos e herbívoros,
levando assim a uma maior chance de estabelecimento das sementes e
sobrevivência das plântulas (Janzen, 1970; Connell, 1971).
(I4)A dispersão de sementes de uma espécie pode ser
realizada por mais de um dispersor. (I5)Aqueles que realizam a
retirada do fruto da planta e promovem, assim, um primeiro transporte
da semente, são chamados de dispersores primários. (I6)Já aqueles
agentes que, posteriormente ao primeiro transporte da semente
realizam uma segunda movimentação são chamados de dispersores
secundários (Bohning-Gase, 1999).
(I7)A fim de aumentar as chances de dispersão das
sementes, plantas investem em estruturas de atração e recompensa
para os dispersores. (I8)Espécies de dispersores são atraídos por
diferentes estruturas com características específicas como natureza
química, cor e cheiro. (I9)Plantas foram selecionadas a adaptar
estruturas atrativas de acordo com os dispersores disponíveis. (I10)A
depender de características do tipo de dispersor, se primários ou
secundário, do grupo animal, preferências e estratégias de reconhecer
o alimento no espaço, é um tipo de estrutura com características a ser
investido pela planta (Bawa & Hadley, 1991). (I11)Tal investimento
em estruturas atrativas dependem, portanto, do dispersor e esse
influencia a maneira como plantas alocam os recursos entre estruturas
nos seus módulos.
(I12)Um dos principais dispersores biológicos são as
formigas. (I13)Plantas que tem como dispersoras alguns grupos de
formigas, normalmente investem em compostos químicos de interesse
nutricional como proteínas e lipídios presentes nos frutos ou sementes.
(I14)Formigas como dispersoras secundárias forrageiam mais
frequentemente frutos que estão no chão ou que estão em ramos de
estratos inferiores nas plantas (Lach, 2010).
(I15)Considerando que as plantas são capazes de alocar
diferentemente seus recursos entre seus módulos e que os dispersores
podem influenciar a alocação de recursos na planta para confecção de
estruturas de atração ou recompensa, o objetivo deste trabalho é
entender como o dispersor influencia a alocação de recursos em

estruturas atrativas em plantas. (I16)Espera-se que a alocação de
recursos em planta será maior onde formigas tem possivelmente mais
acesso à estrutura atrativa.
MATERIAIS E MÉTODOS
Sistema de estudo
(M1)Mirmecófitas são plantas que empregam um
característico apêndice na semente, o elaiossomo, utilizado para atrair
formigas não-granívoras, e com forrageamento normalmente solitário.
(M2)Essas estruturas são utilizadas como alimento pelas formigas, o
que faz com que aumentem as chances das formigas transportarem as
sementes até as proximidades das suas colônias, onde são abandonadas
e podem encontrar condições favoráveis para a germinação (Gomez et
al. 2005). (M3)Arilos, são estruturas análogas aos elaiossomos, mas
presentes em espécies vegetais nas quais formigas não são os únicos
organismos dispersores. (M4)A proporção dessas estruturas na
semente permanece constante ao longo do seu desenvolvimento, e
quando alterada por algum outro fator seu aumento ou dimuição se dão
através de diferenças nas áreas das sementes cobertas por elas (Leal,
comunicação pessoal).
(M5)Paullinia weimaniaefolia, conhecida popularmente
como cipó-sangue ou guaraná-arbustivo-da-praia, é uma liana da
família Sapindaceae distribuída nas regiões de restinga (Assunpção &
Nascimento 2000) que possui arilos, e tem formigas como um dos seus
dispersores. (M6)Entretanto, nem todas as formigas apresentam a
mesma efetividade na dispersão de sementes com arilos ou
elaiossomos, com algumas espécies podendo causar danos às sementes
ao consumir essas estruturas, ou mesmo consumi-los sem
necessariamente transportar as sementes (Espalder & Gomez 1996,
Boulay et al. 2007). (M7)Formigas da subfamília Ponerinae, são
predadores bastante generalistas que ocorrem ambientes tropicais e
temperados de clima quente (Bolton et al. 2006), especialmente
abundantes nas regiões tropicais úmidas como as restingas.
(M8)Apesar de predadoras, espécies desse grupo comummente
procuram por arilos no solo como uma fonte secundária de recursos
alimentares secundários (Christianini & Oliveira 2010). (M9)Assim,
espécies dessa subfamília são algumas das dispersoras de P.
weimaniaefolia.
Coleta de dados
(M10)Realizamos o estudo no bairro do Guaraú,
localizado no município de Peruíbe, São Paulo, Brasil (24°36'90”S,
47°01'92”O). (M11)A coleta ocorreu através de busca ativa ao longo
de uma trilha de aproximadamente 150 metros, na qual selecionamos
os indivíduos de P. weimaniaefolia com as diferenças de exposição ao
sol mais contrastantes entre ramos inferiores e ramos superiores.
(M12)A exposição ao sol foi considerada um proxy da qualidade de
arilos disponíveis para formigas, visto que frutos dispostos mais
superiormente apresentam maior exposição ao sol e que o grau de
exposição prejudica os arilos através do dessecamento dessas
estruturas (Laura comunicação pessoal). (M13)Após essa pré-seleção
de indivíduos, foram coletadas de 2 a 5 infrutescências de cada um dos
extratos da planta, inferior e sombreado e superior e ensolarado, de
forma a potencializar as diferenças de qualidade de arilos disponíveis
para formiga entre essas regiões. (M14)Foram selecionados
aleatoriamente 4 frutos do conjunto de infrutescências localizadas em
cada estrato da planta. (M15)Foram então retiradas as sementes de
cada fruto, das quais foram obtidas as medidas do comprimento da
semente e do comprimento do arilo através do programa ImageJ.
Análise dos dados
(M16)O comprimento do arilo foi considerado em relação
ao comprimento da semente, criando assim uma razão de arilo por
semente (percentual arilo/semente). (M17)A partir dessa variável de
interesse formulamos a seguinte previsão: arilos de infrutescências
localizadas no estrato inferior terão um percentual de arilo/semente
maior do que arilos de infrutescências localizadas no estrato superior.
(M18)Utilizamos pares de conjuntos de arilos (um localizado no
estrato superior e outro no estrato inferior) situados nos mesmos
indivíduos de P. weimaniaefolia, evitando assim efeitos de variação
ambiental e genética das árvores. (M19)Para testar nossa hipótese,
realizamos um teste de significância por permutação no qual os
percentuais arilo/semente entre os estratos foram permutados 10000
vezes dentro de cada indivíduo. (M20)Assim, obtivemos uma
distribuição nula da média das diferenças de percentuais arilo/semente
entre os dois estratos, e calculamos a probabilidade dessa média ser
maior ou igual a média observada. (M21)A média das diferenças
observadas foi considerada significativa somente se sua probabilidade
de ocorrência foi igual ou inferior a 5%.

RESULTADOS
(R1)No conjunto de dados encontramos os seguintes
valores no percentual arilo/semente para o estrato inferior a média foi
de 70 %, mínimo de 60 % e máximo de 77 %. (R2)Já no estrato
superior a média foi de 70%, o valor mínimo de 59% e o máximo de
79%. (R3)As porcentagens do tamanho do arilo dentro do mesmo
indivíduo estão representadas na Figura 1, onde é possível perceber
que não há um padrão que marque uma diferença entre os estratos.
(R4)A média das diferenças entre os estratos foi de 0,224 (p=0,53).

Figura 11. O eixo vertical representa o quanto do comprimento da
semente é coberto pelo arilo em porcentagem, e o horizontal indica
qual parte do estrato da copa do indivíduo de Paullinia
weimaniaefolia foi amostrado, estrato inferior (inf) e estrato superior
(sup). Não houve diferença significativa entre a porcentagem nos dois
estratos (p=0,53).
DISSCUSÃO
(D1)As formigas não influenciam o aumento na alocação
de recursos nas estruturas que as atraem, no entanto, a grande
quantidade de arilo encontrada nas sementes de ambos os estratos,
indica que embora não haja alocação diferencial há um grande
investimento desse recurso na planta como um todo. (D2)Esse
resultado mostra que mesmo sementes provenientes de frutos sob
maior exposição solar, cujos arilos teriam uma menor qualidade
nutricional (Laura, comunicação pessoal), continuam representando
uma recompensa considerável para a formiga.
(D3)A importância do arilo na dieta das formigas está
ligada ao desenvolvimento de suas larvas (Bottcher, 2014),
acarretando em vantagens para as formigas coletarem sementes com
arilos. Bohning–Gaese et al. (1999) encontraram que formigas
coletam sementes com arilos mesmo quando tais sementes foram
manuseadas e danificadas por frugívoros. (D4)Ou seja, devido as
necessidades nutricionais das formigas não há tanta exigência por
parte delas na coleta das sementes e isso explicaria o porquê é
vantajoso para a planta investir em estruturas que terão uma redução
na qualidade antes de chegar ao seu parceiro mutualista.
(D5)Apesar da relação entre planta e formiga, no caso da
dispersão de sementes, ser considerada uma interação mutualista, os
benefícios para as espécies envolvidas podem ser assimétricos
(Warren II & Giladi, 2014). (D6)Existem muito mais espécies de
plantas dependentes das formigas para dispersão (mais de 11.000
espécies) se comparadas à variedade de formigas que desempenham
esse papel (cerca de 100 espécies) (Warren II & Giladi, 2014).
(D7)Essa grande diferença contribuí para a visão de que as espécies de
plantas com mirmecoria dependem muito mais do serviço de dispersão
das formigas, do que as formigas dependem do recurso fornecido
como recompensa, pois esse recurso serviria apenas como um
complemento alimentar (Warren II & Giladi, 2014). (D8)Contudo,
sabe-se que gradientes ambientais de altitude e latitude podem
influenciar nas interações mutualistas (Lach et al., 2010) e um outro
fator ambiental que poderia interferir nessa relação de planta e
dispersores é a disponibilidade de recursos para o dispersor. (D9)É
razoável supor que em um ambiente com mais escassez de recursos, a
formiga dependeria mais dos recursos provenientes das estruturas
atrativas (i.e. arilo) do que em ambientes com grande disponibilidade
de recursos, como é o caso da restinga (Tonhasca, 2005).
(D10)Assim como pode existir maior dependência da
formiga em alguns ambientes, olhando do ponto de vista da planta, as
situações nas quais os ambientes têm poucos recursos para a planta
também poderiam influenciar na assimetria do mutualismo. (D11)Em
condições de solo árido e pobre em nutrientes seria favorecida uma
maior alocação em estruturas atrativas para dispersores, pois as futuras
plântulas não competiriam tanto com a planta mãe em um ambiente já
com poucos recursos (para a planta) e as sementes poderiam ser
levadas até locais mais propícios à germinação (e.g. ninho das
formigas) (Lach et al., 2010). (D12)Dentro desse cenário seria

importante para as plantas atrair de forma mais efetiva os possíveis
dispersores e espera-se que a quantidade de recursos em estruturas
atrativas seria maior. (D13)Além disso, plantas com mirmecoria
competiriam pelo serviço de dispersão pelas formigas o que
potencializaria o aumento da alocação de recursos em estruturas
atrativas.
(D14)Seria possível que as plantas alocassem recursos
diferentemente para a produção e manutenção de estruturas atrativas
entre diferentes ambientes, ao invés de apresentar essa mudança entre
módulos do mesmo indivíduo. (D15)Howe & Richter (1982)
demonstraram que a variação no peso das sementes é três vezes maior
entre diferentes árvores do que dentro da mesma árvore e isso poderia
ocorrer também em relação à proporção de arilo na semente.
(D16)Desta forma, a influência do agente dispersor na alocação de
recursos para estruturas dos frutos que os atraem podem depender das
condições ambientais, como a disponibilidade de recursos, tanto do
ponto de vista da formiga como da planta.
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Dispersão de sementes por formigas não induzem maior
investimento em estruturas de atração e recompensa em plantas
P3 – G20
Alunos 26, 32, 34, 36 – Versão intermediária
PALAVRAS-CHAVE: arilo, dispersão primária e secundária,
mirmecoria, Paullinia (Sapindaceae), restinga, alocação de recursos
RESUMO: A dispersão de sementes confere vantagem aos
descendentes da planta e ocorre por diferentes agentes dispersores. No
caso de agentes bióticos, as plantas investem em estruturas de atração
e recompensas, e esse investimento deve ser maior nas sementes que
mais atraem dispersores. Estudamos a Paullinia weimaniaefolia
(Sapindaceae) que tem formigas como dispersor secundário, cuja
atração ocorre pelo arilo da semente. Sementes da porção inferior da
copa foram menos oxidadas pelo sol e são mais atrativas para as
formigas. Medimos a diferença da proporção arilo/semente nas
porções inferior e superior, mas não encontramos diferença na média
dessas diferenças entre as porções da planta. Contudo encontramos
uma alta proporção de arilo na planta como um todo, indicando a

importância das formigas como dispersoras. Esse padrão pode ocorrer
pela pouca disponibilidade de recursos no meio, tanto para formiga
quanto para a planta, de modo que a disponibilidade de recursos está
mediando essa interação.

atrativas ou recompensas em plantas. (I21)Considerando apenas a
dispersão pela formiga, esperamos que a planta invista mais na
produção de estruturas atrativas e recompensas nas sementes que mais
atraem esse dispersor.

INTRODUÇÃO
(I1)A dispersão de sementes é um processo bastante
importante para as plantas, pois permite uma ampliação da distribuição
espacial dos seus descendentes, diminuindo os efeitos negativos (i.e.,
mortalidade de sementes) de processos denso-dependentes como, a
competição intraespecífica, o ataque por patógenos e predadores
(Janzen, 1970; Connell, 1971). (I2)Além dos efeitos densodependentes, a dispersão da semente permite sua chegada até locais
cujo hábitat pode ser mais propício ao seu desenvolvimento do que
próximo da planta-mãe. (I3)Essa chegada até habitats melhores pode
ser favorecida pela dispersão direcional, quando a dispersão das
sementes pelos agentes dispersores não se dá de forma aleatória (Howe
& Smallwood, 1982). (I4)Tanto a diminuição dos efeitos negativos de
permanecer ao lado da planta-mãe, quanto a dispersão direcional até
habitats adequados, aumentam a chance da semente germinar e da
futura plântula ter um estabelecimento bem sucedido e sobreviver até
sua reprodução.
(I5)Os agentes dispersores podem ser classificados como
abióticos (e.g., vento, gravidade, água da chuva) ou bióticos (e.g.,
aves, mamíferos, insetos), sendo que para as plantas tropicais, os
animais são responsáveis por dispersar as sementes de mais de 70%
das espécies. (I6)Além da separação entre agentes abióticos e bióticos,
também é possível separar a dispersão entre primária, na qual a
semente é retirada diretamente da planta, e secundária, quando a
semente já foi retirada por outro agente (Burslem et al., 2005). (I7)As
espécies podem ter, tanto a dispersão primária, quanto a secundária
sendo ocasionadas por agentes bióticos (Bohning-Gase, 1999) e em
grande parte das vezes essa interação entre a planta e o animal
dispersor acaba sendo benéfica para ambas as partes (Burslem et al.,
2005).
(I8)Como é vantajoso para a planta aumentar as chances de
dispersão das suas sementes, muitas investem em estruturas de atração
e recompensas para os dispersores. (I9)Diferentes agentes dispersores
podem ser atraídos por estruturas com características específicas como
cor e cheiro ou ter como recompensa diferentes substâncias lipídicas,
gordurosas ou carboidratos (Burslem et al., 2005). (I10)Desse modo,
a depender das características do dispersor, se primário ou secundário,
do grupo animal, das estratégias de forrageio e de suas preferências
alimentares, a alocação de recursos da planta em estruturas de atração
e tipos de recompensas distintos pode ser diferencial, de modo a
maximizar a atração tanto dos dispersores primários, quanto dos
secundários (Bawa et al., 1987; Burslem et al., 2005).
(I11)Um grupo de dispersores muito importantes que
podem atuar tanto como agentes primários, como secundários são as
formigas, pelo processo conhecido como mirmecoria. (I12)Existem
mais de 11.000 espécies de plantas com mirmecoria e cerca de 100
espécies de formigas que desempenham essa função (Warren II &
Giladi, 2014). (I13)Plantas que possuem mirmecoria normalmente
investem em compostos químicos de interesse nutricional para as
formigas como proteínas e lipídios presentes nos frutos ou em
estruturas associadas às sementes. (I14)Exemplos dessas estruturas
são o elaiossomo e o arilo, utilizados para atrair formigas nãogranívoras (Gomez et al. 2005).
(I15)Uma situação na qual formigas atuam como
dispersores secundários é em plantas cujo dispersor primário são aves.
(I16)Como as aves são atraídas pela visão e devem acessar
preferencialmente as sementes das porções superiores da copa é de se
esperar que a alocação de recursos em atração e recompensa para esses
animais seja maior nas porções superiores da copa. (I17)Por outro
lado, formigas que atuam como dispersoras secundárias forrageiam
mais frequentemente frutos que estão no chão ou que estão em ramos
de estratos inferiores nas plantas (Lach et al., 2010). (I18)Sabe-se que
os frutos, e suas respectivas sementes, localizados na porção superior
da copa, estão sob uma maior exposição solar e isso pode prejudicar o
arilo consumido pelas formigas, pois ocorre uma oxidação dessa
estrutura (Leal, L. comunicação pessoal). (I19)Desse modo, mesmo
que todas as sementes não dispersadas pelas aves cheguem ao chão, a
formiga deve dispersar preferencialmente as sementes provenientes de
frutos da porção inferior (i.e., mais sombreada) uma vez que a
qualidade deste arilo seria maior.
(I20)Tendo em vista que as plantas tentam maximizar a
atração dos dispersores de suas sementes e que elas são capazes de
alocar recursos diferentemente entre seus módulos (e.g., ramos)
(Kroon et al., 2004), nosso trabalho tem como objetivo entender como
o tipo de dispersor influencia a alocação de recursos em estruturas

MATERIAIS E MÉTODOS
Sistema de estudo
(M1)Paullinia weimaniaefolia, conhecida popularmente
como cipó-sangue ou guaraná-arbustivo-da-praia, é uma espécie da
família Sapindaceae (Assunpção & Nascimento, 2000) que possui
arilos nas sementes e formigas como dispersores secundários. (M2)Por
ocorrerem na restinga arbustiva, indivíduos de P. weimaniaefolia estão
expostos à alta taxas de radiação solar e por isso os efeitos da oxidação
de arilos localizados nas porções superiores da copa são mais
acentuados do que os localizados nas porções inferiores.
Área de Estudo e Coleta de dados
(M3)Realizamos o estudo em uma região de restinga
arbustiva, no bairro do Guaraú, localizado no município de Peruíbe,
São Paulo, Brasil (24°36'90”S, 47°01'92”O). (M4)A coleta ocorreu
através de busca ativa ao longo de uma trilha de aproximadamente 150
metros, na qual selecionamos os indivíduos de P. weimaniaefolia que
apresentavam infrutescências tanto na porção superior-ensolarada
como na porção inferior-sombreada da copa. (M5)Após a seleção das
plantas, coletamos de duas a cinco infrutescências de cada uma das
porções da copa de cada indivíduo. (M6)Selecionamos aleatoriamente
quatro frutos de cada porção por indivíduo, dos quais retiramos as
sementes. (M7)Fotografamos cada uma das sementes, e através da
análise das fotografias no programa ImageJ obtivemos as medidas do
comprimento da semente e do comprimento do arilo de cada semente.
(M8)Padronizamos a posição das sementes com base na localização
do hilo, de maneira que todas as fotografias fossem tiradas a partir do
mesmo ângulo.
Análise dos dados
(M9)Medimos a razão do comprimento do arilo em relação
ao comprimento total da semente (arilo/semente). (M10)Foram então
calculadas as médias das razões arilo/semente das quatro sementes
selecionadas. (M11)Essas médias foram comparadas de forma pareada
entre as porções inferior-sombreada e superior-ensolarada de cada
indivíduo, controlando possíveis efeitos da variação ambiental e
genética entre os indivíduos. (M12)A partir dessa variável de interesse
esperamos que sementes localizadas na porção inferior terão uma
média da razão arilo/semente maior do que sementes localizadas na
porção superior. (M13)Para testar nossa hipótese, realizamos um teste
de significância por permutação no qual as razões arilo/semente entre
as porções da copa foram permutadas 10.000 vezes dentro de cada
indivíduo. (M14)Assim, obtivemos uma distribuição sob o cenário
nulo da média das diferenças de razão arilo/semente entre as porções
inferior e superior, e calculamos a probabilidade da média ser maior
ou igual à média observada. (M15)A média das diferenças observadas
foi considerada significativa somente se sua probabilidade de
ocorrência no cenário nulo foi igual ou menor a 5%.

Razão média arilo/semente

RESULTADOS
(R1)As sementes da porção inferior da copa tiveram
comprimento médio de 0,65 ± 0,13 cm (média ± desvio padrão) e
comprimento médio de arilo de 0,46 ± 0,12 cm, enquanto as sementes
da porção superior da copa tiveram valores de 0,62 ± 0,12 cm e 0,44
± 0,11 cm, respectivamente. (R2)As médias das razões arilo/semente
foram de 0,70 ± 0,07 para a porção inferior, e de 0,70 ± 0,09 para a
porção superior, e não foi encontrado um padrão de diferença entre as
porções da copa (Figura 1). (R3)A média das diferenças observada
entre a porção inferior e a porção superior foi de 0,224, e esse valor
não foi significativo (p=0,53).
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Figura 12. Relação entre a razão média do comprimento do
arilo/comprimento da semente e a porção da copa na qual as sementes
foram amostradas. Cada linha representa um indivíduo de Paullinia
weimaniaefolia (n=21).

DISCUSSÃO
(D1)A razão média de arilo/semente não diferiu entre as
porções inferior e superior dos indivíduos de P. weimaniaefolia,
contudo a mesma foi elevada se comparada a outra espécie do mesmo
gênero (Perdiz et al., 2012) em ambas as porções, mostrando que a
formiga deve ter um papel importante na dispersão. (D2)Nossa
hipótese de que o agente dispersor iria influenciar o aumento na
alocação de recursos nas sementes que mais as atraem não foi
corroborada. (D3)Entretanto, outros fatores podem influenciar a
alocação de recursos em estruturas atrativas ou de recompensa, como
por exemplo, condições ambientais e interações bióticas.
(D4)Dentre as condições ambientais, a disponibilidade de
nutrientes pode ser um fator importante para determinar a alocação de
recursos. (D5)Em ambientes com pouca disponibilidade de nutrientes,
como o de restinga (Tonhasca, 2005), as plantas necessitam que suas
sementes tenham mais chances de alcançar locais mais propícios ao
seu desenvolvimento. (D6)Ninhos de formigas representam um
ambiente mais favorável para a germinação de sementes, visto que
acumulam mais matéria orgânica e controlam a amplitude da umidade
e da temperatura (Bohning-Gase et al., 1999; Howe & Smallwood,
1982). (D7)Como formigas dispersam as sementes de forma
direcional, levando-as para próximas dos seus ninhos (Pizo &
Oliveira, 1998), o investimento em estruturas atrativas e recompensas
para esses dispersores pode representar uma grande vantagem
reprodutiva para a planta. (D8)Então, em ambientes pobres em
nutrientes é importante para a planta alocar recursos atrativos e de
recompensa igualmente entre porções associadas a formiga.
(D9)Devido a pouca quantidade de serrapilheira na
restinga, há um déficit nutricional para formigas que habitam esses
ambientes (Tonhasca, 2005), de modo que o arilo se torna um
importante complemento para a sua dieta (Pizo & Oliveira, 1998).
(D10)Uma das principais contribuições do arilo para as formigas é que
as colônias que tem esse componente em sua dieta apresentam uma
maior aptidão (Bottcher & Oliveira, 2014). (D11)Assim, inferimos
que no nosso sistema de estudo as formigas são mais dependentes dos
nutrientes provenientes do arilo. (D12)Como registrado por BohningGaese et al. (1999) formigas coletam sementes com arilos mesmo
quando tais sementes foram manuseadas e danificadas por frugívoros.
(D13)Logo é razoável supor que o arilo das sementes da porção
superior, mesmo com a oxidação do sol, será consumido pelas
formigas, e como consequência as sementes serão dispersas.
(D14)Como arilos são importantes estratégias para as
plantas aumentarem a sua dispersão, várias espécies assumem essa
mesma estratégia de atração (Marques & Duleba), logo essas
diferentes espécies dependem do serviço de dispersão por parte da
formiga. (D15)Neste sentido plantas podem aumentar a
disponibilidade de arilo em suas sementes para as formigas, de forma
a superar os seus competidores na atração dos agentes dispersores
(Howe & Smallwood, 1982).
(D16)Concluímos que dada a pouca disponibilidade de
recursos no meio, a formiga necessita do complemento nutricional do
arilo e a planta de uma dispersão direcional para locais ricos em
matéria orgânica como os ninhos das formigas. (D17)Deste modo,
assim como observado para a relação formiga-planta, a força da
interação entre planta e dispersores pode ser modulada por fatores
ambientais (e.g., disponibilidade de nutrientes no meio). (D18)Além
disso, a competição por esse serviço poderia também influenciar a
alocação de recursos em estruturas atrativas ou de recompensa para os
agentes dispersores alvo.
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INTRODUÇÃO
(I1)A dispersão de sementes é um processo muito
importante para as plantas, pois permite uma ampliação da distribuição
espacial dos seus descendentes, diminuindo a mortalidade de sementes
decorrente de processos denso-dependentes como, a competição
intraespecífica, o ataque por patógenos e predadores (Janzen, 1970;
Connell, 1971). (I2)Além de reduzir os efeitos denso-dependentes, a
dispersão da semente permite sua chegada até locais cujo hábitat pode
ser mais propício ao seu desenvolvimento do que locais próximos da
planta-mãe. (I3)Essa chegada até habitats melhores pode ser
favorecida pela dispersão direcional, quando a dispersão das sementes
pelos agentes dispersores não se dá de forma aleatória (Howe &
Smallwood, 1982). (I4)Tanto a diminuição dos efeitos negativos de
permanecer ao lado da planta-mãe, quanto a dispersão direcional até
habitats adequados, aumentam as chances da semente germinar e da
futura plântula ter um estabelecimento bem sucedido e sobreviver até
sua reprodução.
(I5)Os agentes dispersores podem ser abióticos (e.g., vento,
gravidade, água) ou bióticos (e.g., aves, mamíferos, insetos), sendo
que em florestas tropicais, os animais são responsáveis por dispersar

Dispersão de sementes por formigas não induz maior
investimento em recompensas por Paullinia weimaniaefolia
(Sapindaceae)
P3 – G20
Alunos 26, 32, 34, 36 – Versão final
RESUMO: A dispersão de sementes confere vantagens às plantas,
sendo realizada por diferentes agentes. Conforme o agente biótico, as
plantas investem em diferentes estruturas de atração e recompensas.
As formigas são atraídas pelo arilo da semente, que tem maior
qualidade nutricional na porção inferior da copa, onde sofre menos
oxidação pelo sol e deve ser mais atrativo. Diante disso, esperamos
que a planta invista mais na produção de recompensas nas sementes
que mais atraem as formigas. Medimos a diferença da razão
arilo/semente nas porções inferior e superior da copa de indivíduos de
uma planta de restinga que tem formigas como dispersores
secundários. A média das diferenças entre as porções não foi
significativa. Contudo encontramos uma alta razão de arilo, isso pode
ocorrer porque em ambientes com pouco recurso os benefícios da
interação planta-formiga são maiores para ambas as espécies e as
plantas podem competir pelo serviço realizado pelas formigas.
PALAVRAS-CHAVE: alocação de recursos, cipó-sangue, dispersão
primária,
dispersão
secundária,
guaraná-arbustivo-da-praia,
mirmecocoria

MATERIAL & MÉTODOS
Sistema de estudo
(M1)Paullinia weimaniaefolia, conhecida popularmente
como cipó-sangue ou guaraná-arbustivo-da-praia, é uma espécie da
família Sapindaceae (Assunpção & Nascimento, 2000) que possui
dispersão primária realizada por aves e secundária por formigas.
(M2)Por ocorrerem na restinga arbustiva, indivíduos de P.
weimaniaefolia estão expostos à altas taxas de radiação solar e por isso
os efeitos da oxidação nos arilos de sementes localizadas nas porções
superiores da copa são mais acentuados do que as localizadas nas
porções inferiores (Figura 1a, b).
Área de Estudo e Coleta de dados
(M3)Realizamos o estudo em uma região de restinga
arbustiva, no bairro do Guaraú, localizado no município de Peruíbe,
São Paulo (24°36'90”S, 47°01'92”O). (M4)A coleta ocorreu através de
busca ativa ao longo de uma trilha de aproximadamente 150 metros,
na qual selecionamos os indivíduos de P. weimaniaefolia que
apresentavam infrutescências tanto na porção superior-ensolarada
(PS) como na porção inferior-sombreada (PI) da copa (Figura 1a).
(M5)Após a seleção das plantas, coletamos de duas a cinco
infrutescências de cada uma das porções da copa de cada indivíduo.
(M6)Selecionamos aleatoriamente quatro frutos de cada porção por
indivíduo, dos quais retiramos as sementes. (M7)Fotografamos o lado
que continha o hilo de cada uma das sementes, de modo que todas as

fotografias fossem tiradas a partir do mesmo ângulo. (M8)Através do
programa ImageJ, obtivemos as medidas do comprimento da semente
e do comprimento do arilo de cada semente (Figura 1c).

Figura 1: Exemplo de individuo de P. weimaniaefolia demonstrando
suas porções superior-ensolarada e inferior-sombreada (a); ramo com
infrutescências e frutos (b); e semente com arilo, com as medidas do
comprimento da semente (seta vermelha) e comprimento do arilo (seta
preta) (c).
Análise dos dados
(M9)Medimos a razão do comprimento do arilo em relação
ao comprimento total da semente (razão arilo/semente). (M10)Foram
então calculadas as médias das razões arilo/semente das quatro
sementes selecionadas em cada uma das porções da copa.
(M11)Medimos as diferenças entre essas médias de forma pareada
entre PI e PS para cada indivíduo, controlando possíveis efeitos da
variação ambiental e genética entre os indivíduos, e calculamos a
média dessas diferenças. (M12)A partir dessa variável de interesse
esperamos que em cada indivíduo sementes localizadas na PI terão
uma média da razão arilo/semente maior do que sementes localizadas
na PS. (M13)Para testar nossa hipótese, realizamos um teste de
significância por permutação no qual as razões arilo/semente entre as
porções da copa foram permutadas 10.000 vezes dentro de cada
indivíduo. (M14)Assim, obtivemos uma distribuição sob o cenário
nulo da média das diferenças de razão arilo/semente entre PI e PS, e
calculamos a probabilidade da média ser maior ou igual à média
observada. (M15)A média das diferenças observadas foi considerada
significativa somente se sua probabilidade de ocorrência no cenário
nulo foi igual ou menor a 5%.
RESULTADOS
(R1)Foram
amostrados
21
indivíduos
de
P.
weimaniaefolia. (R2)As sementes da porção inferior da copa tiveram
comprimento médio de 0,65 ± 0,13 cm (média ± desvio padrão) e
comprimento médio de arilo de 0,46 ± 0,12 cm, enquanto as sementes
da porção superior da copa tiveram valores de 0,62 ± 0,12 cm e 0,44
± 0,11 cm, respectivamente. (R3)As médias das razões arilo/semente
foram de 0,70 ± 0,07 para a porção inferior, e de 0,70 ± 0,09 para a
porção superior, e não foi encontrado um padrão de diferença entre as
porções da copa (Figura 2). (R4)A média das diferenças observada
entre PI e a PS foi de 0,224, e se comparado à distribuição em um
cenário nulo, esse valor não foi significativo (p=0,53).
Razão média arilo/semente

as sementes de mais de 70% das espécies (Burslem et al., 2005). (I6)O
processo de dispersão pode ocorrer em duas etapas, classificadas
como: primária, na qual o agente dispersor retira a semente
diretamente da planta, e secundária, quando um segundo agente
dispersa a semente que já foi retirada pelo primeiro (Burslem et al.,
2005). (I7)Muitas espécies possuem dispersores bióticos primários e
secundários (Bohning-Gase, 1999) e em grande parte das vezes essa
interação entre a planta e o animal dispersor beneficia ambas as partes
(Burslem et al., 2005).
(I8)Como é vantajoso para a planta aumentar as chances de
dispersão das suas sementes, muitas investem em estruturas de atração
e recompensas para os dispersores. (I9)Diferentes agentes dispersores
podem ser atraídos por estruturas com características específicas como
cor e cheiro ou ter como recompensa diferentes substâncias lipídicas,
gordurosas ou carboidratos (Burslem et al., 2005). (I10)Desse modo,
a depender das características do dispersor, se primário ou secundário,
das estratégias de forrageio e de suas preferências alimentares, a
alocação de recursos da planta pode ocorrer em diferentes estruturas
de atração e recompensas (Bawa et al., 1987; Burslem et al., 2005).
(I11)Dentre os dispersores, as formigas representam um
grupo muito importante e podem atuar como agentes primários ou
secundários. (I12)Existem mais de 11.000 espécies de plantas
mirmecocóricas (dispersão por formigas) e cerca de 100 espécies de
formigas que desempenham essa função (Warren II & Giladi, 2014).
(I13)Plantas mirmecocóricas normalmente investem em compostos
químicos de interesse nutricional para as formigas, como proteínas e
lipídios presentes nos frutos ou em estruturas associadas às sementes,
como o elaiossomo e o arilo, que atraem formigas não-granívoras
(Gomez et al. 2005). (I14)Existem casos nos quais as formigas atuam
como dispersores secundários e aves como dispersores primários.
(I15)Como as aves são atraídas pela visão e devem acessar
preferencialmente as sementes das porções superiores da copa, é de se
esperar que a alocação de recursos em atração e recompensa para esses
animais seja maior nas porções superiores da copa. (I16)Por outro
lado, formigas que atuam como dispersoras secundárias forrageiam
mais frequentemente frutos que estão no chão ou que estão em ramos
inferiores nas plantas (Lach et al., 2010). (I17)Sabe-se que os frutos, e
suas respectivas sementes, localizados na porção superior da copa,
estão sob uma maior exposição solar e isso pode reduzir a qualidade
nutricional do arilo consumido pelas formigas, pois ocorre oxidação
dessa estrutura (Leal, L. comunicação pessoal). (I18)Desse modo,
mesmo que todas as sementes não dispersadas pelas aves cheguem ao
chão, a formiga deve dispersar preferencialmente as sementes
provenientes de frutos da porção inferior, mais sombreada, uma vez
que a qualidade do arilo é maior.
(I19)Estratégias de alocação de recursos que maximizam a
atração dos dispersores de sementes devem ser favorecidas e essas
estratégias podem envolver alocação diferencial entre módulos da
planta (e.g., ramos) (Kroon et al., 2004). (I20)Assim, nosso trabalho
tem como objetivo entender como o tipo de dispersor influencia a
alocação de recursos em estruturas de recompensas em plantas.
(I21)Considerando apenas a dispersão pelas formigas, esperamos que
a planta invista mais na produção de recompensas nas sementes que
mais atraem esses dispersores.
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Figura 2. Relação entre a razão média do comprimento do
arilo/comprimento da semente e a porção da copa na qual as sementes
foram amostradas. Cada linha representa um indivíduo de Paullinia
weimaniaefolia (n=21).
DISCUSSÃO
(D1)A razão média de arilo/semente não diferiu entre as
porções inferior e superior dos indivíduos. (D2)Contudo, a razão foi
elevada em ambas as porções da copa de P. weimaniaefolia se
comparada a outra espécie do mesmo gênero (Perdiz et al., 2012),
mostrando que a formiga deve ter um papel importante na dispersão

dessa espécie. (D3)Nossa hipótese de que o agente dispersor iria
influenciar o aumento na alocação de recursos nas sementes que mais
os atraem não foi corroborada. (D4)Entretanto, outros fatores podem
influenciar a alocação de recursos em estruturas atrativas ou de
recompensa, como por exemplo, condições ambientais e interações
bióticas.
(D5)A disponibilidade de nutrientes no ambiente pode ser
um fator importante para determinar a alocação de recursos. (D6)Em
ambientes com pouca disponibilidade de nutrientes, como o de
restinga (Tonhasca, 2005), as plantas necessitam que suas sementes
tenham mais chances de alcançar locais mais propícios ao seu
desenvolvimento. (D7)Ninhos de formigas representam um ambiente
mais favorável para a germinação de sementes, visto que acumulam
mais matéria orgânica e controlam a amplitude da umidade e da
temperatura (Bohning-Gaseet al., 1999; Howe & Smallwood, 1982).
(D8)Como formigas dispersam as sementes de forma direcional,
levando-as para próximas dos seus ninhos (Pizo & Oliveira, 1998), o
investimento em estruturas atrativas e recompensas, independente da
porção da copa na qual se encontra, pode representar uma grande
vantagem reprodutiva para a planta. (D9)Logo, em ambientes pobres
em nutrientes é importante para a planta alocar recursos atrativos e de
recompensa igualmente entre porções mais ou menos associadas às
formigas.
(D10)Nessas situações onde os recursos são limitantes e o
investimento em arilo é uma importante estratégia que aumenta a
dispersão das plantas, várias espécies desenvolveram essa mesma
estratégia de atração (Marques & Duleba, 2004). (D11)Segundo
HOWE & SMALLWOOD (1982) plantas podem aumentar a
disponibilidade de arilo em suas sementes para as formigas, de forma
a superar os seus competidores na atração desses agentes dispersores.
(D12)Assim o grande investimento em arilo por toda a copa da planta
pode ser resultado da competição entre plantas pelo serviço do
dispersor.
(D13)Como há pouca quantidade de serrapilheira na
restinga, há um déficit nutricional para formigas que habitam esses
ambientes (Tonhasca, 2005), de modo que o arilo se torna um
importante complemento para a sua dieta (Pizo & Oliveira, 1998).
(D14)Uma das principais contribuições do arilo para as formigas é que
as colônias que têm esse componente em sua dieta apresentam uma
maior aptidão (Bottcher & Oliveira, 2014). (D15)Assim, inferimos
que no nosso sistema de estudo, pobre em nutrientes, as formigas são
mais dependentes do arilo. (D16)Como registrado por Bohning-Gaese
et al. (1999) formigas coletam sementes com arilos mesmo quando tais
sementes foram manuseadas e danificadas por frugívoros. (D17)Logo
é razoável supor que o arilo das sementes da porção superior, mesmo
com a oxidação do sol, será consumido pelas formigas, e como
consequência as sementes serão dispersas.
(D18)O agente dispersor não influenciou o aumento na
alocação de recursos nas sementes que o atraem. (D19)No entanto, o
grande investimento em arilo observado na planta como um todo
indica uma influência do dispersor. (D20)Concluímos que dada a
pouca disponibilidade de recursos no meio, a formiga necessita do
complemento nutricional do arilo e a planta da dispersão direcional
para locais ricos em matéria orgânica como os ninhos das formigas.
(D21)Deste modo, assim como observado para a relação formigaplanta, a força da interação entre planta e dispersores pode ser
modulada por fatores ambientais. (D22)Além disso, a competição
entre plantas pelo serviço do dispersor poderia também influenciar a
alocação de recursos em estruturas atrativas ou de recompensa para os
agentes dispersores alvo.
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_______________________________________________________
Defesas físicas em plantas mirmecófitas jovens e adultas
P4 – G6
Alunos 5, 12, 17, 20 – Versão inicial
RESUMO: O mutualismo é uma interação interespecífica em que
todas as espécies envolvidas são beneficiadas. Um exemplo de
mutualismo é o sistema planta-formiga, no qual a planta fornece
abrigo, enquanto recebe de proteção contra herbivoria. Além da defesa
fornecida por formigas, as plantas também apresentam defesas físicas
próprias contra herbívoros. Nosso objetivo foi verificar qual a relação
entre defesas físicas em indivíduos jovens e adultos de Cecropia
pachystachya na presença e ausência de formigas. Avaliamos a
aspereza, resistência e massa por área em indivíduos jovens e adultos
que interagiam ou não com colônias de formigas. Não obtivemos
evidências de que haja diferença entre defesas físicas em indivíduos
jovens e adultos com presença de mutualistas e defesas físicas em
indivíduos jovens e adultos na ausência de mutualista. Concluímos que
apesar da presença da interação mutualista, indivíduos de Cecropia sp.
investem em defesas físicas, provavelmente em função das altas taxas
de herbivoria.
PALAVRAS CHAVE: Azteca sp., embaúba vermelha, formiga,
herbivoria, interação inseto-planta.
INTRODUÇÃO
(I1)O mutualismo é uma interação interespecífica em que
todas as espécies envolvidas são beneficiadas (Begon et al., 2006).
(I2)Os benefícios podem estar relacionados ao fornecimento de
alimento, abrigo ou defesa. (I3)Em mutualismos de defesa, um
indivíduo de uma espécie fornece vantagens (alimento ou abrigo) em
troca da proteção contra predadores, herbívoros ou parasitas. (I4)Um
exemplo é o caso de peixes “limpadores” que se alimentam de
parasitas presentes nos peixes “clientes” e, consequentemente,
garantem a proteção dos peixes “clientes” (Begon et al., 2006).
(I5)Os organismos possuem outros mecanismos de defesa
que podem ser físicos, químicos e/ou comportamentais (Edmunds,
1974). (I6)Esses mecanismos permitem que os indivíduos sejam
capazes de lidar com interações negativas, como a predação. (I7)Em
plantas, as defesas físicas e químicas podem ter evoluído devido à
seleção natural exercida pelos herbívoros (Agrawal, 2006). (I8)As
defesas físicas, como os tricomas, são usadas na tentativa de reduzir a
ocorrência de herbivoria em suas estruturas (Taiz & Zeiger, 2006).
(I9)Existem plantas que apresentam tanto defesas físicas
quanto defesas exercidas por mutualistas. (I10)Um sistema formigaplanta conhecido é o das formigas Azteca sp.com Cecropia

pachystachya, conhecida popularmente como embaúba vermelha.
(I11)Nessa interação, as formigas obtêm alimento e abrigo e em troca
protegem a planta hospedeira contra herbívoros (Schoonhoven et al.,
2005). (I12)Nosso objetivo foi verificar qual a relação entre defesas
físicas em indivíduos jovens e adultos de C. pachystachya e a presença
de formigas. (I13)Dado que (i) Azteca sp. protege C. pachystachya e
considerando que plantas sem formigas estão mais suscetíveis à
herbivoria, nossa primeira hipótese é que indivíduos sem formigas
terão mais defesas físicas. (I14)Dado que existem estruturas de C.
pachystachya que fornecem alimento e abrigo para as Azteca sp. e
considerando que indivíduos jovens ainda não desenvolveram estas
estruturas, nossa segunda hipótese é que indivíduos jovens possuem
mais mecanismos de defesa físicos do que indivíduos adultos.

foi obtida em função do peso de água que ela suportava. (M19)Nossa
estatística de interesse foi a diferença da média dos pesos entre as
categorias. (M20)Nossas previsões eram que (i) folhas de indivíduos
mais jovens suportariam mais peso do que folhas de indivíduos adultos
e (ii) folhas de indivíduos sem formiga suportariam mais peso do que
folhas de indivíduos com formiga.

MATERIAL & MÉTODOS
Área de coleta e coleta de dados
(M1)Conduzimos o presente estudo na Estação Ecológica
Juréia-Itatins (24°32’S; 47°15’O) localizada no município de Peruíbe,
litoral sul do Estado de São Paulo. (M2)Realizamos a coleta em Julho
de 2015 em indivíduos de Cecropia pachystachya localizados ao
longo de uma estrada em área de mata atlântica. (M3)Coletamos ao
todo folhas de 54 indivíduos (tabela 1) divididos em quatro categorias:
folha de indivíduo jovem sem formiga (JSF), folha de indivíduo jovem
com formiga (JCF), folha de indivíduo adulto sem formiga (ASF) e
folha de indivíduo adulto com formiga (ACF).
Tabela 1. Número de indivíduos amostrados para cada uma das
categorias analisadas.
Adulta
Jovem
Com formigas
17
11
Sem formigas
10
16
(M4)Coletamos a segunda folha mais jovem de cada
indivíduo. (M5)Caso houvesse mais de um ramo, coletamos a folha do
ramo mais próximo da estrada. (M6)Consideramos indivíduos com
mais de dois metros de altura como indivíduos adultos e indivíduos
com menos de 2 metros de altura como jovens. (M7)Após a coleta da
folha de cada indivíduo observamos por um minuto se havia presença
ou não de formigas e atribuíamos o indivíduo a um dos dois grupos
(com presença ou ausência de formigas).
(M8)As medidas de massa por área, resistência e aspereza
da folha foram calculadas a partir de diferentes dígitos da folha
palmada de cada indivíduo amostrado (Figura 1) para cada categoria.

Figura 2. Experimento montado para medir a resistência das folhas.
Acoplamos a tira retangular da folha no dinamômetro e adicionamos
água ao recipiente progressivamente até que a folha se rompesse.
Medida de aspereza
(M21)A medida de aspereza foi obtida a partir do dígito à
esquerda do dígito central da folha de C. Pachystachya.
(M22)Selecionamos 10 folhas de indivíduos de cada categoria e
realizamos 10 combinações de 4 folhas de cada categoria (JSF, JCF,
ASF, ACF). (M23)Cada combinação, composta por uma folha de cada
tratamento, foi dividida par a par de maneira que foram formados 6
pares de folhas. (M24)O experimento consistiu em submeter cada uma
das dez combinações à pessoas distintas que avaliavam, par a par, qual
das duas folhas era mais áspera. (M25)Para evitar enviesamento o teste
foi duplo cego, sendo que nem os pesquisadores nem os participantes
tinham ciência da categoria de cada folha. (M26)A medida de
aspereza, portanto, foi obtida em função de uma avaliação categórica
por pessoas. (M27)Nossa estatística de interesse foi o número de vezes
em que uma folha foi dada como mais áspera. (M28)Nossas previsões
eram que (i) folhas de indivíduos mais jovens seriam mais ásperas do
que folhas de indivíduos adultos e (ii) folhas de indivíduos sem
formiga seriam mais ásperas do que folhas de indivíduos com formiga.
Análise de dados
(M29)Fizemos um teste de significância a partir do cenário
nulo (1000 permutações, α = 0,05) em que não haveria diferença entre
as médias das diferentes categorias para todas as variáveis testadas.
(M30)Todas as análises estatísticas foram realizadas no programa R
3.1.3 (R Development Core Team, 2015).
RESULTADOS

Figura 1. Folha de Cecropia pachystachya. Número 1 representa o
dígito da medida da aspereza, 2 medida de resistência e 3 medida da
massa.
Medida de massa foliar por área (MFA)
(M9)A medida de MFA foi obtida a partir do dígito à direita
do dígito central da folha de C. pachystachya. (M10)Retiramos de
cada folha um quadrado de 2cm2 e todas as amostras foram secas em
um forno convencional. (M11)Pesamos as amostras em uma balança
com precisão de 0,001 gramas e dividimos o peso seco obtido pela
área do quadrado. (M12)Nossa estatística de interesse foi a diferença
da média de MFA entre as categorias. (M13)Nossas previsões eram
que (i) folhas de indivíduos mais jovens teriam MFA maior do que
folhas de indivíduos adultos e (ii) folhas de indivíduos sem formiga
teriam MFA maior do que folhas de indivíduos com formiga.
Medida de resistência
(M14)A medida de resistência da folha foi obtida a partir
do dígito central da folha de C. pachystachya. (M15)Retiramos de
cada folha um retângulo (2cm x 5cm) e montamos um experimento
para determinar a resistência da folha. (M16)O experimento consistiu
em fixar um retângulo da folha em uma mola acoplada à um recipiente
(Figura 2). (M17)Adicionamos água ao recipiente progressivamente
até que a folha se rompesse. (M18)A medida de resistência, portanto,

Massa foliar por área (MFA)
(R1)A média (± desvio padrão) de MFA dos indivíduos
com formigas foi de 0,0098 ± 0,0042g, enquanto a MFA sem formigas
foi de 0,0100 ±, 0,0048g (Figura 3a). (R2)A diferença entre as médias
de MFA nos indivíduos sem e com formigas não foi significativa (p =
0,542).
(R3)A média (± desvio padrão) de MFA dos indivíduos
jovens foi de 0,0081 ± 0,0037g, enquanto a média de MFA dos
indivíduos adultos foi de 0,0112 ±, 0,0043g (Figura 3b). (R4)A
diferença entre as médias de MFA em indivíduos jovens e adultas não
teve diferença significativa (p = 1).
Resistência
(R5)A média (± desvio padrão) da resistência foliar das
plantas com formigas foi de 912,678 ± 331,311g enquanto a média da
área foliar seca das plantas sem formigas foi de 1020,769 ±, 268,148g
(Figura 3c). (R6)A diferença entre as médias da resistência foliar em
indivíduos sem e com formigas não foi significativa (p = 0,096).
(R7)A média (± desvio padrão) da resistência foliar das
plantas jovens foi de 1008,519 ± 270,536g, enquanto a média da
resistência das plantas adultas foi de 920,925 ±, 275,313g (Figura 3d).
(R8)A diferença entre a média da resistência foliar entre as plantas
com formigas e sem formigas não teve diferença significativa (p =
0,265).

Aspereza
(R9)A média (± desvio padrão) da aspereza foliar com
formigas foi de 1,75 ± 0,966 enquanto a da aspereza foliar das plantas
sem formigas foi de 1,25 ± 1,164 (Figura 3e). (R10)A diferença entre
a aspereza foliar entre as plantas com formigas e sem formigas não
teve diferença significativa (p = 0,947).
(R11)A média (± desvio padrão) da aspereza foliar jovens
foi de 1,285 ± 1,146, enquanto a média da aspereza adultas foi de 1,736
± 1,089 (Figura 3f). (R12)A diferença entre a média da aspereza entre
as plantas com formigas e sem formigas não teve diferença
significativa (p = 0,851).
Herbivoria
(R13)Os indivíduos jovens com formiga tiveram uma taxa
de predação de herbivoria de aproximadamente 73% enquanto
indivíduos jovens sem formiga tiveram uma taxa de predação média
de aproximadamente 44%. (R14)Já os indivíduos adultos com
formiga, a taxa de predação média foi aproximadamente 76,5%
enquanto indivíduos adultos sem formiga tiveram todas as folhas com
algum grau de predação. (R15)Os indivíduos adultos são mais
predados que os indivíduos jovens. (R16)A proporção de indivíduos
jovens com formiga que apresentaram herbivoria foi de 73% enquanto
os indivíduos jovens sem formiga a proporção foi de 44%. (R17)Já os
indivíduos adultos com formiga apresentaram uma proporção de
indivíduos com herbivoria de aproximadamente 76% enquanto todos
os indivíduos adultos sem formiga apresentaram herbivoria.

Figura 3. Boxplot da mediana com 1º quartil e 3 quartil e valores
máximos e mínimos das comparações de C. pachystachya com
formigas e sem formigas e dos indivíduos jovens e adultos. (a) Massa
seca foliar dos indivíduos sem formigas e com formigas. (b) Massa
seca foliar dos indivíduos jovens e adultos. (c) Resistência das folhas
dos indivíduos sem formigas e com formigas. (d) Resistência das
folhas dos indivíduos jovens e adultos. (e) Aspereza das folhas dos
indivíduos sem formigas e com formigas. (f) Aspereza das folhas dos
indivíduos jovens e adultos.
DISCUSSÃO
(D1)Nossas hipóteses eram que indivíduos jovens e sem
formigas de Cecropia pachystachya teriam mais defesas físicas do que
indivíduos adultos e com formigas. (D2)Nossos resultados não foram
significativos para nenhuma das variáveis analisadas para quantificar
defesas físicas. (D3)Assim, não encontramos relação entre plantas
mirmecófitas jovens e adultas e as suas defesas físicas.
(D4)A interação mutualística entre C. pachystachya e as
formigas não é a única forma de defesa da planta, nossos resultados
comprovam que as defesas físicas estão presentes tanto na ausência
como na presença do mutualista e ao longo de toda a vida. (D5)A
interação entre formigas e plantas pode ter evoluído a partir da
coevolução entre a planta e o herbívoro, porém as defesas físicas
características da planta permanecem e ajudam a compor o conjunto
de defesas dessa espécie (Begon et al., 2006).
(D6)Nossos dados evidenciam uma alta freqüência de
herbivoria para essa espécie, exceto em indivíduos jovens sem
formigas. (D7)Esse resultado indica que as plantas estão
constantemente se defendendo e, por isso, precisam investir em vários
tipos de defesas mesmo na presença das formigas. (D8)Outra possível
explicação para essa alta ocorrência de herbivoria, é que as formigas,
na verdade, podem ser mais importantes para a competição com outras
espécies de plantas do que para a proteção direta contra a herbivoria.
(D9)As formigas cortam as raízes de lianas e outras plantas que
eventualmente crescem sobre a planta protegida (Lüttge, 1997).

(D10)Outros trabalhos quantificaram defesas físicas contra
herbívoros em plantas (Nishimura, 2009; Faria, 2012). (D11)Para a
espécie Talipariti pernambucense, a resistência foliar foi maior em
folhas velhas, um padrão contrário ao que nós esperávamos (Rego,
2013). (D12)Já na espécie Hibiscus pernambucensis, a herbivoria e a
resistência foliar não estão relacionadas e a quantidade de
luminosidade parece ser o fator responsável por essa característica nas
plantas (Nishimura, 2009). (D13)Assim, sugerimos que mais estudos
sejam feitos para investigar a relação das variáveis operacionais
utilizadas nesse trabalho comparando as diferentes taxas de herbivoria
em indivíduos de C. pachystachya.
(D14)Concluímos que as defesas físicas em C.
pachystachya estão presentes em todo o ciclo de vida da planta e na
presença ou ausência de formigas mutualísticas. (D15)Devido à
intensa herbivoria a qual esses indivíduos estão expostos, as defesas
físicas mostram-se elementos essenciais para o desenvolvimento e
sobrevivência dessa espécie.
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Defesas físicas em plantas mirmecófitas jovens e adultas
P4 – G6
Alunos 10, 12, 17, 20 – Versão intermediária
RESUMO: O mutualismo é a interação entre espécies diferentes em
que ambas são beneficiadas. No sistema planta-formiga, a planta
fornece abrigo, enquanto recebe proteção contra herbivoria. Além da
defesa fornecida por formigas, as plantas também apresentam defesas
físicas próprias contra herbívoros. Nosso objetivo foi verificar qual a
relação entre defesas físicas em indivíduos jovens e adultos de
Cecropia pachystachya na presença e ausência de formigas.
Avaliamos a aspereza, resistência e massa por área em indivíduos
jovens e adultos que interagiam ou não com colônias de formigas. Não
observamos diferença para nenhuma das variáveis em relação à idade
e presença e ausência de. Concluímos que não há diferença nas defesas
físicas entre jovens e adultos de C. pachystachya, na presença ou
ausência de formigas mutualísticas e que a presença de formigas não
induz diminuição do investimento em defesa física.
PALAVRAS CHAVE: Azteca sp., embaúba vermelha, formiga,
herbivoria, interação inseto-planta.
INTRODUÇÃO
(I1)O mutualismo é a interação entre espécies diferentes
em que ambas são beneficiadas (Begon et al., 2006). (I2)Em
mutualismos de defesa, um indivíduo de uma espécie fornece
vantagens, como alimento ou abrigo, podendo receber proteção contra

predadores, herbívoros ou parasitas. (I3)Os organismos protegidos
pelo mutualista possuem outros mecanismos de defesa que podem ser
físicos, químicos e/ou comportamentais (Edmunds, 1974). (I4)Esses
mecanismos permitem que os indivíduos sejam capazes de lidar com
interações negativas, como a predação. (I5)Em plantas, as defesas
físicas podem ter evoluído devido à seleção natural exercida pelos
herbívoros (Agrawal, 2006; Taiz & Zeiger, 2006, Howe & Schaller,
2008).
(I6)Algumas plantas apresentam tanto defesas físicas
diretas, como tricomas e espinhos, quanto defesas indiretas, providas
por organismos mutualistas. (I7)A interação entre plantas do gênero
Cecropia, conhecidas popularmente como embaúbas, e formigas
Aztecas sp. é um sistema muito estudado, no qual as formigas
protegem a planta contra herbivoria, enquanto obtêm alimento, locais
para nidificação e proteção (Latteman et al., 2014). (I8)As embaúbas
possuem estruturas denominadas triquílias que produzem corpúsculos
müllerianos. (I9)Os corpúsculos, ricos em glicogênio, são utilizados
pelas formigas como alimento (Rocha & Bergallo, 1992, Latteman).
(I10)Em indivíduos jovens, as triquílias ainda não estão ativas, pois só
se desenvolvem a partir de um determinado momento de
desenvolvimento da planta, independentemente da presença de
formigas (Borges et al., 2007). (I11)A produção de compostos
metabólicos é relativamente alta e o desenvolvimento de defesas
físicas é um mecanismo de evitação de herbivoria.
(I12)Nosso objetivo foi verificar qual a relação entre
defesas físicas diretas em indivíduos jovens e adultos de C.
pachystachya na presença e ausência de formigas. (I13)Dado que
Azteca sp. protege C. pachystachya e considerando que (i) plantas sem
formigas estão mais suscetíveis à herbivoria e (ii) que indivíduos
jovens estão mais suscetíveis à herbivoria, nossa hipótese é que
indivíduos jovens sem formigas terão mais defesas físicas diretas,
enquanto que indivíduos adultos com formigas terão menos defesas
físicas diretas.

(M10)O índice de massa foliar por área (MFA) é
comumente utilizado para estimar o balanço entre a quantidade de
nitrogênio e de carbono em uma folha (Wilson et al., 1999 apud
Stanley, 2010). (M11)Altos valores de MFA representam grande
alocação de recursos em compostos de defesa estrutural a base de
carbono (Westoby et al., 2002 apud Stanley, 2010). (M12)Calculamos
a MFA a partir do dígito 3 da folha de C. pachystachya (Figura 1).
(M13)Retiramos de cada folha um quadrado de 4cm2,
incluindo a nervura principal, e secamos todas as amostras em um
forno convencional. (M14)Pesamos as amostras em uma balança com
precisão de 1 miligrama e dividimos o peso seco obtido pela área do
quadrado. (M15)Nossas previsões eram que folhas de indivíduos
jovens sem formiga teriam MFA maior e que folhas de indivíduos
adultos com formiga teriam MFA menor quando comparadas às outras
categorias.
Índice de resistência (IR)
(M16)O índice de resistência foliar está relacionado à
tensão necessária para que a folha se rompa. (M17)A tensão é um bom
indicador da alocação de compostos carbonados para defesa estrutural
e está relacionada à resistência contra danos mecânicos (Cornelissen
et al., 2003). (M18)Calculamos o IR da folha a partir do dígito central
da folha de C. pachystachya e retiramos um retângulo de 2 x 5cm,
incluindo a nervura principal. (M19)O procedimento consistiu em
fixar esse retângulo da folha em uma mola acoplada a um recipiente
(Figura 2). (M20)Adicionamos água ao recipiente progressivamente
até que a folha se rompesse. (M21)O IR, portanto, foi obtido em
função do volume de água que a folha suportava e este valor foi
transformado em peso (N). (M22)Nossas previsões eram que folhas de
indivíduos jovens sem formiga teriam IR maior e que folhas de
indivíduos adultos com formiga teriam IR menor quando comparadas
às outras categorias.

MATERIAL & MÉTODOS
Área de coleta e coleta de dados
(M1)Conduzimos o presente estudo na Estação Ecológica
Juréia-Itatins (24°32’S; 47°15’O) localizada no município de Peruíbe,
litoral sul do Estado de São Paulo. (M2)Realizamos a coleta em julho
de 2015 em indivíduos de Cecropia pachystachya localizados na
borda da mata, ao longo da estrada de terra que dá acesso à Praia do
Una. (M3)Coletamos folhas de 54 indivíduos divididos em quatro
categorias: indivíduo jovem sem formiga (JSF), indivíduo jovem com
formiga (JCF), indivíduo adulto sem formiga (ASF) e indivíduo adulto
com formiga (ACF). (M4)Consideramos indivíduos com mais de dois
metros de altura como adultos e indivíduos com menos de dois metros
de altura como jovens (Borges et al. 2007).
(M5)Coletamos a segunda folha mais jovem de todos os
indivíduos que foram encontrados nos primeiros 3 km da estrada
amostrada. (M6)Caso houvesse mais de um ramo, coletamos a folha
do ramo mais próximo à estrada. (M7)A retirada da folha é um
estímulo para que as formigas apareçam, então após a coleta
observamos cada indivíduo por um minuto para constatar a presença
ou ausência de formigas.
(M8)Utilizamos três variáveis para mensurar defesa física:
a massa foliar por área (MFA), o índice de resistência (IR) e o índice
de aspereza (IA) da folha. (M9)Cada variável foi calculada a partir de
diferentes dígitos da folha palmada de cada indivíduo amostrado
(Figura 1).

1 2 3
Figura 1. Folha de Cecropia pachystachya coletada na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una, Peruíbe, Estado de
São Paulo. (1) dígito utilizado para obter o índice de aspereza (IA), (2)
dígito utilizado para obter o índice de resistência (IR) e (3) dígito
utilizado para obter a massa foliar por área (MFA).
Massa foliar por área (MFA)

Figura 2. Equipamento utilizado para determinar o índice de
resistência (IR) das folhas de Cecropia pachystachya. Acoplamos a
tira retangular da folha (indicada pela seta) no dinamômetro e
adicionamos água ao recipiente progressivamente até que a folha se
rompesse.
Índice de aspereza (IA)
(M23)O índice de aspereza relaciona-se com a capacidade
da folha repelir herbívoros. (M24)O IA foi obtido em função de uma
avaliação categórica por pessoas com o dígito 1 da folha de C.
pachystachya (Figura 1). (M25)Realizamos um teste duplo cego com
10 voluntários em que nenhum dos voluntários e dos avaliadores
soubessem à qual categoria as folhas pertenciam. (M26)Cada um dos
voluntários comparou par a par todas as categorias de folha (JSF x
JCF; JSF x ASF; JSF x ACF; JCF x ASF; JCF x ACF; ASF x ACF) e
decidiu qual era a mais áspera. (M27)O valor do IA foi o número de
vezes em que uma folha foi avaliada como mais áspera. (M28)Cada
indivíduo (folha) foi avaliado em três pareamentos diferentes, portanto
o valor máximo de aspereza para cada indivíduo foi três. (M29)Nossas
previsões eram que folhas de indivíduos jovens sem formiga teriam IA
maior e que folhas de indivíduos adultos com formiga teriam IA menor
quando comparadas às outras categorias.
Análise de dados
(M30)As estatísticas de interesse foram as diferenças das
médias de (i) MFA; (ii) IR e (iii) IA. (M31)Para construir o cenário
nulo, aleatorizamos (i) o conjunto de dados de presença e ausência de
formigas utilizando a idade como estrato e (ii) o conjunto de dados de
jovens e adultos utilizando a presença e ausência de formigas como

estrato. (M32)Fizemos um teste de significância a partir do cenário
nulo (1000 permutações, α = 0,05) em que não haveria diferença entre
as médias das diferentes categorias para todas as variáveis testadas.
(M33)Todas as análises estatísticas foram realizadas no programa R
3.1.3 pelo pacote Rsampling (R Development Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)Amostramos aproximadamente o mesmo número de
indivíduos para as quatro categorias: jovem sem formiga (16
indivíduos), jovem com formiga (11 indivíduos), adulto sem formiga
(10 indivíduos) e adulto com formiga (17 indivíduos).
(R2)A mediana (máximo e mínimo) de MFA dos
indivíduos jovens sem formigas foi de 875mg (575 e 2050mg), dos
indivíduos adultos sem formigas foi de 900mg (575 e 2175), dos
indivíduos jovens com formigas foi de 875mg (325 e 1225mg) e de
indivíduos adultos com formigas foi de 875mg (675 e 2125mg)
(Figura 3a). (R3)A diferença das medianas não foi significativa para
indivíduos jovens e adultos considerando o estrato formiga (presença
e ausência) (p=1) e para indivíduos com e sem formigas incluindo o
fator idade (jovens e adultos) (p=0,171)
(R4)A mediana do IR dos indivíduos jovens sem formigas
foi de 9,5N (6,4 e 17N), ), dos indivíduos adultos sem formigas foi de
9,6N (5,5 e 12,9N), dos indivíduos jovens com formigas foi de 9,5N
(4,9 e 15N) e dos indivíduos adultos com formigas foi de 9,10N (4,50
– 16,40N) (Figura 3b). (R5)A diferença das medianas não foi
significativa para indivíduos jovens e adultos considerando o estrato
formiga (presença e ausência) (p=0,371) e para indivíduos com e sem
formigas considerando o estrato idade (jovens e adultos) (p=0,125)
(R6)Os valores mínimos e máximos de IA para cada
categoria variaram entre 0 e 3. (R7)A mediana do IA dos indivíduos
jovens sem formigas foi 1, dos indivíduos adultos sem formigas foi 1,
dos indivíduos jovens com formigas foi 2 e dos indivíduos adultos com
formigas foi 1 (Figura 3c). (R8)A diferença das medianas não foi
significativa para indivíduos jovens e adultos considerando o estrato
formiga (presença e ausência) (p=0,234) e para indivíduos com e sem
formigas considerando o estrato idade (jovens e adultos) (p=0,946).

Figura 3. Mediana, quartis inferior e superior e valores mínimos e
máximos das variáveis de defesa física de Cecropia pachystachya: (a)
Massa foliar por área dos indivíduos jovens e adultos com e sem
formiga; (b) Índice de resistência de folhas dos indivíduos jovens e
adultos com e sem formiga; e (c) Índice de aspereza de folhas dos
indivíduos jovens e adultos com e sem formiga.
DISCUSSÃO
(D1)Nossa hipótese era que indivíduos jovens de Cecropia
pachystachya sem formigas teriam mais defesas físicas diretas quando
comparados às outras categorias. (D2)Não observamos diferença para
nenhuma das variáveis em relação à idade e presença e ausência de
formiga. (D3)Assim, não encontramos que indivíduos sem formigas
possuem mais defesas físicas diretas que indivíduos com formigas e
não encontramos que indivíduos jovens possuem mais defesas físicas
diretas do que indivíduos adultos.
(D4)A interação mutualística entre C. pachystachya e as
formigas não é a única forma de defesa da planta. (D5)As defesas
físicas diretas, relacionadas com características foliares, também são
um componente de defesa em plantas e se mantém ao longo de toda a
vida, independente da presença ou ausência de formigas. (D6)A
ausência de diferença entre as defesas físicas diretas em embaúbas não

nos permite inferir que há plasticidade fenotípica nesta espécie,
considerando que a colonização por formigas não implica na redução
do investimento em defesas físicas diretas.
(D7)A manutenção da resistência foliar e da aspereza ao
longo da vida não nos permite inferir se há mudança ontogenética em
relação a estas variáveis. (D8)A respeito dos valores de massa foliar
por área, Bergamini e colaboradores (2011) observaram valores de
MFA para folhas de mata que variavam entre 0 e 10 mg/cm2, abaixo
dos valores que observamos para C. Pachystachya. (D9)Altos valores
de MFA em indivíduos adultos estão relacionados a uma estratégia
conservativa no uso do recurso (Niinemets, 2001), sendo que folhas
com maior MFA têm maior longevidade (Cornelissen et al., 2003;
Wright et al., 2002 apud Lemos et al., 2011).
(D10)Observamos que não há diferença nas defesas físicas
entre jovens e adultos de C. pachystachya, na presença ou ausência de
formigas mutualísticas. (D11)Concluímos que a presença de formigas
não induz diminuição do investimento em defesa física.
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Defesas físicas diretas em plantas mirmecófitas jovens e adultas
P4 – G6
Alunos 5, 12, 17, 20 – Versão final
RESUMO: O mutualismo é a interação entre espécies diferentes em
que ambas são beneficiadas. No sistema planta-formiga, a planta
fornece abrigo, enquanto recebe proteção contra herbivoria. Além da
defesa fornecida por formigas, as plantas podem também apresentar
defesas físicas próprias contra herbívoros. Nosso objetivo foi verificar
se a ausência de formigas em Cecropia pachystachya induz a um
aumento nas defesas físicas em indivíduos jovens e adultos.
Avaliamos a aspereza, resistência e massa por área de folhas em
indivíduos jovens e adultos que interagiam ou não com colônias de
formigas. Não observamos diferença para nenhuma das variáveis em
relação à idade dos indivíduos ou à presença de formigas. Concluímos
que para essas variáveis analisadas a espécie não apresenta
plasticidade fenotípica induzida pela presença de formigas, nem
mudanças ontogenéticas.
PALAVRAS CHAVE: Azteca sp., formiga, herbivoria, interação
inseto-planta, plasticidade fenotípica.
INTRODUÇÃO
(I1)O mutualismo é a interação entre espécies diferentes
em que ambas são beneficiadas (Begon et al., 2006). (I2)Em
mutualismos de defesa, um indivíduo de uma espécie fornece
vantagens, como alimento ou abrigo, podendo receber proteção contra
predadores, herbívoros ou parasitas. (I3)Os organismos protegidos
pelo mutualista geralmente possuem outros mecanismos de defesa que
podem ser físicos, químicos e/ou comportamentais (Edmunds, 1974).
(I4)Algumas plantas apresentam tanto defesas indiretas,
como a provida por organismos mutualistas, quanto defesas físicas
diretas, como tricomas e espinhos. (I5)A interação entre plantas do
gênero Cecropia, conhecidas popularmente como embaúbas, e
formigas do gênero Azteca é um sistema muito estudado, no qual as
formigas protegem a planta contra herbivoria, enquanto obtêm
alimento, locais para nidificação e proteção (Beattie & Hughes, 2002).
(I6)As embaúbas desenvolvem estruturas denominadas triquílias que
produzem corpúsculos müllerianos, ricos em glicogênio, que são
utilizados pelas formigas como alimento (Janzen, 1969).
(I7)Indivíduos jovens devem investir mais em defesas
físicas do que adultos, pois os custos de perda de folhas por herbivoria
implicam em redução da taxa fotossintética e consequente diminuição
de recurso alocado para crescimento (Barton & Koricheva 2010 apud
Endara & Coley, 2011). (I8)Nesse sentido, esperamos que indivíduos
jovens invistam mais em defesa física do que adultos. (I9)Além disso,
esperamos que indivíduos sem formigas invistam mais em defesas
físicas do que indivíduos sob proteção de formigas. (I10)Sendo assim,
indivíduos jovens sem formiga investiriam mais em defesas físicas do
que adultos sem formiga e do que indivíduos com formigas.
(I11)Nosso objetivo foi verificar qual a relação entre
defesas físicas diretas em indivíduos jovens e adultos de C.
pachystachya na presença e ausência de formigas. (I12)Dado que
Azteca sp. protege C. pachystachya e considerando que (i) plantas sem
formigas estão mais suscetíveis à herbivoria e (ii) que indivíduos
jovens devem ser mais suscetíveis à herbivoria, nossa hipótese é que
indivíduos jovens sem formigas são aqueles que possuem mais defesas
físicas diretas, enquanto indivíduos adultos com formigas são aqueles
que possuem menos defesas físicas diretas.
MATERIAL & MÉTODOS
Área de coleta e coleta de dados
(M1)Conduzimos o presente estudo na Estação Ecológica
Juréia-Itatins (24°32’S; 47°15’O) localizada no município de Peruíbe,
litoral sul do Estado de São Paulo. (M2)Realizamos a coleta em julho
de 2015 em indivíduos de Cecropia pachystachya localizados na
borda da mata, ao longo da estrada de terra que dá acesso à Praia do

Una. (M3)Consideramos como adultos os indivíduos com mais de dois
metros de altura e como jovens os indivíduos com até dois metros de
altura. (M4)Coletamos folhas de 54 indivíduos divididos em quatro
categorias: indivíduo jovem sem formiga (JSF), indivíduo jovem com
formiga (JCF), indivíduo adulto sem formiga (ASF) e indivíduo adulto
com formiga (ACF).
(M5)Coletamos a segunda folha mais jovem de todos os
indivíduos que foram encontrados nos primeiros 3 km da estrada
amostrada. (M6)Caso houvesse mais de um ramo, coletamos a folha
do ramo mais próximo à estrada. (M7)Dado que a retirada da folha em
C. pachystachya é um estímulo para que as formigas apareçam,
observamos o comportamento das formigas por 1 minuto e
consideramos que o indivíduo apresentava interação com formigas
quando havia um comportamento típico de patrulha.
(M8)Utilizamos três variáveis para mensurar defesa física:
a massa foliar por área (MFA), o índice de resistência (IR) e o índice
de aspereza (IA) da folha. (M9)Cada variável foi calculada a partir de
diferentes dígitos da folha palmada de cada indivíduo amostrado
(Figura 1).
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Figura 1. Folha palmada de Cecropia pachystachya e os dígitos em
que foram tomadas as medidas do estudo: (1) dígito utilizado para
obter o índice de aspereza (IA), (2) dígito utilizado para obter o índice
de resistência (IR) e (3) dígito utilizado para obter a massa foliar por
área (MFA).
Massa foliar por área (MFA)
(M10)O índice de massa foliar por área (MFA) é
comumente utilizado para estimar o balanço entre a quantidade de
carbono e de nitrogênio em uma folha (Wilson et al., 1999 apud
Stanley, 2010). (M11)Altos valores de MFA representam grande
alocação de recursos em compostos de defesa estrutural a base de
carbono (Westoby et al., 2002 apud Stanley, 2010). (M12)Calculamos
a MFA a partir do dígito 3 da folha de C. pachystachya (Figura 1).
(M13)Retiramos de cada folha um quadrado de 4cm2,
incluindo a nervura principal, e secamos todas as amostras em um
forno convencional. (M14)Pesamos as amostras em uma balança com
precisão de 1 miligrama e dividimos o peso seco obtido pela área do
quadrado. (M15)Nossas previsões eram que folhas de indivíduos
jovens sem formiga teriam MFA maior e que folhas de indivíduos
adultos com formiga teriam MFA menor quando comparadas às outras
categorias.
Índice de resistência (IR)
(M16)O índice de resistência foliar está relacionado à
tensão necessária para que a folha se rompa. (M17)A tensão é um bom
indicador da alocação de compostos carbonados para defesa estrutural
e está relacionada à resistência contra danos mecânicos, incluindo
herbivoria (Cornelissen et al., 2003). (M18)Calculamos o IR da folha
a partir do dígito central da folha de C. pachystachya e retiramos um
retângulo de 2 x 5cm, incluindo a nervura principal. (M19)O
procedimento consistiu em fixar esse retângulo da folha em uma mola
acoplada a um recipiente (Figura 2). (M20)Adicionamos água ao
recipiente progressivamente até que a folha se rompesse. (M21)O IR,
portanto, foi obtido em função do volume de água que a folha
suportava e este valor foi transformado em peso (N). (M22)Nossas
previsões eram que folhas de indivíduos jovens sem formiga teriam IR
maior e que folhas de indivíduos adultos com formiga teriam IR menor
quando comparadas às outras categorias.

jovens e adultos considerando a categoria relacionada à presença e
ausência de formigas (p=0,234), nem para indivíduos com e sem
formigas considerando o fator idade (jovens e adultos) (p=0,946).

Figura 2. Equipamento utilizado para determinar o índice de
resistência (IR) das folhas de Cecropia pachystachya. Acoplamos a
tira retangular da folha (indicada pela seta) no dinamômetro e
adicionamos água ao recipiente progressivamente até que a folha se
rompesse.
Índice de aspereza (IA)
(M23)O índice de aspereza relaciona-se com a capacidade
da folha repelir herbívoros. (M24)O IA foi obtido em função de uma
avaliação categórica por pessoas com o dígito 1 da folha de C.
pachystachya (Figura 1). (M25)Realizamos um teste com 10
voluntários em que nenhum deles sabia à qual categoria as folhas
pertenciam. (M26)Cada um dos voluntários comparou par a par todas
as categorias de folha (JSF x JCF; JSF x ASF; JSF x ACF; JCF x ASF;
JCF x ACF; ASF x ACF) e decidiu qual era a mais áspera. (M27)O
valor do IA foi o número de vezes em que uma folha foi avaliada como
mais áspera. (M28)Cada indivíduo (folha) foi avaliado em três
pareamentos diferentes, portanto o valor máximo de aspereza para
cada indivíduo foi três. (M29)Nossas previsões eram que folhas de
indivíduos jovens sem formiga teriam IA maior e que folhas de
indivíduos adultos com formiga teriam IA menor quando comparadas
às outras categorias.
Análise de dados
(M30)As estatísticas de interesse foram as diferenças das
médias de (i) MFA; (ii) IR e (iii) IA entre as quatro categorias.
(M31)Para construir o cenário nulo, aleatorizamos de forma
estratificada (i) o conjunto de dados de presença e ausência de
formigas dentro de cada nível do fator idade (jovem e adulto) e (ii) o
conjunto de dados de jovens e adultos dentro de cada nível do fator
formigas (presença e ausência). (M32)Fizemos um teste de
significância a partir do cenário nulo (1000 permutações, α = 0,05) em
que não haveria diferença entre as médias das diferentes categorias
para todas as variáveis testadas. (M33)Realizamos todas as análises
estatísticas no ambiente R 3.1.3 (R Development Core Team, 2015)
utilizando o pacote Rsampling (Prado et al., 2015).
RESULTADOS
(R1)Amostramos aproximadamente o mesmo número de
indivíduos para as quatro categorias: jovem sem formiga (16
indivíduos), jovem com formiga (11 indivíduos), adulto sem formiga
(10 indivíduos) e adulto com formiga (17 indivíduos). (R2)A média
de MFA dos indivíduos jovens sem formigas foi de 8,78 mg/cm² (DP
± 4,16), dos indivíduos adultos sem formigas foi de 12,05 mg/cm² (±
5,17), dos indivíduos jovens com formigas foi de 7,06 mg/cm² (± 2,90)
e de indivíduos adultos com formigas foi de 11,35 mg/cm² (± 4,34)
(Figura 3a). (R3)A diferença das médias não foi significativa para
indivíduos jovens e adultos considerando a categoria relacionada à
presença e ausência de formiga (p=1), nem para indivíduos com e sem
formigas considerando o fator idade (jovens e adultos) (p=0,171).
(R4)A média do IR dos indivíduos jovens sem formigas foi
de 10,28N (± 3,00), dos indivíduos adultos sem formigas foi de 10,09N
(± 2,22), dos indivíduos jovens com formigas foi de 9,36N (± 3,88) e
dos indivíduos adultos com formigas foi de 9,35N (± 3,09) (Figura
3b). (R5)A diferença das médias não foi significativa para indivíduos
jovens e adultos considerando a categoria relacionada à presença e
ausência de formigas (p=0,371), nem para indivíduos com e sem
formigas considerando o fator idade (jovens e adultos) (p=0,125).
(R6)Os valores mínimos e máximos de IA para cada
categoria variaram entre 0 e 3. (R7)A média do IA dos indivíduos
jovens sem formigas foi 1,3 (± 1,15), dos indivíduos adultos sem
formigas foi 1,2 (± 1,22), dos indivíduos jovens com formigas foi 2 (±
0,94) e dos indivíduos adultos com formigas foi 1,5 (± 0,97) (Figura
3c). (R8)A diferença das médias não foi significativa para indivíduos

Figura 3. Valores médios (± desvio padrão) das defesas físicas
analisadas em indivíduos jovens e adultos sem e com formiga de
Cecropia pachystachya. (a) Massa foliar por área; (b) Índice de
resistência foliar; e (c) Índice de aspereza foliar.
DISCUSSÃO
(D1)Nossa hipótese era que indivíduos jovens de Cecropia
pachystachya sem formigas teriam mais defesas físicas diretas quando
comparados a indivíduos adultos sem formigas e a indivíduos jovens
e adultos com formigas. (D2)Não observamos diferença significativa
para nenhuma das variáveis em relação à idade ou à presença de
formiga. (D3)Assim, não encontramos que indivíduos de C.
pachystachya apresentam, para as variáveis analisadas, plasticidade
fenotípica induzida pela presença de formiga, pois a colonização por
formigas não implica na redução do investimento nas defesas físicas
diretas.
(D4)Também não obtivemos evidências de mudança
ontogenética para as variáveis analisadas tal como esperávamos.
(D5)Entretanto, ao contrário do esperado, observamos que o valor
médio de MFA de indivíduos adultos foi relativamente maior do que
o de indivíduos jovens. (D6)Apesar de não termos avaliado a
significância dessa diferença, se esse padrão for confirmado ele pode
ser devido ao fato de que valores mais altos de MFA não estão
relacionados apenas à defesas físicas contra herbívoros, mas também
com a proteção do aparelho fotossintético e à resistência à dessecação
(Westoby et al., 2002 apud Stanley, 2010). (D7)Valores mais altos de
MFA para indivíduos adultos podem estar relacionados ao hábito
pioneiro das embaúbas, comumente encontrada em áreas com alto
grau de luminosidade. (D8)Como o presente estudo foi realizado na
borda de uma floresta, os indivíduos jovens, por possuírem menos de
2 metros de altura, podem estar em ambientes um pouco mais
sombreados.
(D9)Plantas não apresentam apenas defesas físicas diretas
e indiretas, mas também defesas químicas, como metabólitos
secundários e proteinases que reduzem a digestibilidade (Howe &
Schaller, 2008). (D10)A expressão dessas defesas pode ocorrer ao
longo da vida (ontogenia) ou por plasticidade fenotípica, induzidas ou
inibidas após ataques por herbívoros, por exemplo. (D11)É possível,
portanto, que C. pachystachya apresente plasticidade fenotípica ou
mudança ontogenética para outras formas de defesa. (D12)Estudos
que avaliem a presença de outras defesas físicas, como tricomas, e de
defesas químicas em indivíduos jovens e adultos de C. pachystachya,
com e sem formigas, podem elucidar o papel de outras defesas físicas
diretas na espécie.
(D13)Observamos que não há diferença nas defesas físicas
entre jovens e adultos de C. pachystachya, na presença ou ausência de
formigas mutualísticas. (D14)Concluímos que a espécie não
apresenta, para as variáveis analisadas, plasticidade fenotípica nem
mudança ontogenética induzida pela presença de formigas.
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A herbivoria como fator limitante do esforço reprodutivo em
uma planta de ciclo de vida curto
P4 – G7
Alunos 3, 7, 13, 18 – Versão inicial
RESUMO: A alocação de recursos para estruturas reprodutivas
determina o esforço reprodutivo de indivíduos e pode ser limitada pela
herbivoria. Plantas com ciclo de vida curto podem alternativamente
direcionar mais recursos para a reprodução em resposta à herbivoria.
O objetivo do trabalho foi investigar o efeito da herbivoria na alocação
de recurso para reprodução em plantas com ciclo de vida curto.
Realizamos uma regressão linear da razão das massas reprodutivas e
vegetativas em função da proporção de área foliar herbivorada para 20
indivíduos de Potomorphe umbellata (Piperacea). Os resultados
evidenciaram que o aumento da herbivoria diminuiu o investimento
reprodutivo. Por estar em um ambiente onde condições favoráveis são
constantes ao longo do tempo, essa espécie pode se beneficiar de
alocação de recursos contínua para reprodução, mesmo que limitada
pela herbivoria. Concluímos que plantas de ciclo de vida curto nem
sempre apresentam uma estratégia de investimento máximo frente a
herbivoria.
PALAVRAS-CHAVE: alocação de recursos, fator estressante,
investimento reprodutivo, Piperaceae, Potomorphe umbellata
INTRODUÇÃO
(I1)A alocação de recursos é definida como a partição de
recursos entre estruturas ou funções (Ackerly & Stuart, 2009).
(I2)Todos os organismos possuem recursos finitos, que são alocados,
durante sua vida, entre crescimento, desenvolvimento, defesa e
reprodução (Fenner & Thompson, 2005). (I3)Em organismos
modulares, como plantas (Begon, 2006), a partição de recursos entre
diferentes estruturas é facilitada, pois cada módulo é uma unidade com
crescimento relativamente independente das outras. (I4)Nesses
organismos, a proporção de recursos alocada para estruturas
reprodutivas pode ser modulada ao longo da vida e determina o esforço
reprodutivo de um indivíduo (Karlsson & Méndez, 2005). (I5)Em

plantas, o esforço reprodutivo é composto, principalmente, pelos
recursos alocados para produção de flores, frutos e sementes.
(I6)Fatores abióticos e bióticos podem afetar o balanço na
alocação de recurso entre esforço reprodutivo e outras estruturas ou
funções em plantas. (I7)Em ambientes efêmeros, por exemplo, as
condições estressantes diminuem a probabilidade de sobrevivência
dos indivíduos, de modo que estes direcionam maior parte dos
recursos para estruturas e funções que diminuem os efeitos causados
pelo estresse ambiental (Fenner & Thompson, 2005). (I8)Além disso,
fatores bióticos, como a pressão de herbivoria e de parasitas, podem
diminuir a área foliar, consequentemente diminuindo a taxa
fotossintética, ou direcionar a alocação de recurso para estruturas de
defesa. (I9)Essas pressões bióticas podem acarretar em uma
diminuição no esforço reprodutivo (Fenner & Thompson, 2005).
(I10)Em plantas com ciclo de vida longo, com diversos
eventos reprodutivos ao longo do ano, os indivíduos dividem os
recursos em estruturas de competição, crescimento vegetativo, defesa
contra herbívoros e reprodução (Hirose et al., 2005). (I11)As plantas
com ciclo de vida curto, por outro lado, por possuírem tempo de vida
curto, alocam recursos principalmente para crescimento e reprodução.
(I12)Por possuírem poucos eventos reprodutivos ao longo da vida,
pressões de herbivoria podem gerar respostas diferentes àquelas
esperadas para plantas de ciclo de vida longo, uma vez que a planta
deve investir seus recursos de maneira a assegurar sua reprodução no
curto espaço de tempo que possui (Hirose et al., 2005). (I13)Desse
modo, ao enfrentar pressões de herbivoria, essas plantas podem
apresentar estratégias de alocação direcionada para reprodução,
antecipando a maturidade e investindo em estruturas reprodutivas.
(I14)Considerando que a herbivoria diminui a área foliar,
com consequente diminuição da taxa fotossintética, o objetivo do
nosso trabalho foi investigar o efeito da herbivoria na alocação de
recurso para reprodução, em plantas com ciclo de vida curto.
(I15)Elaboramos as seguintes hipóteses concorrentes: H1) o aumento
da herbivoria limita a o esforço reprodutivo em plantas com ciclo de
vida curto; H2) a herbivoria atua como sinalização do incremento no
esforço reprodutivo em plantas com ciclo de vida curto.
MATERIAL & MÉTODOS
Área de estudo e coleta de dados
(M1)Realizamos o estudo em uma área de Mata Atlântica,
na estrada de acesso à Reserva de Desenvolvimento Sustentável da
Barra do Una, no município de Peruíbe, litoral sul do estado de São
Paulo. (M2)Para avaliarmos como o herbivoria influencia o esforço
reprodutivo, usamos indivíduos de Pothomorphe umbellata
(Piperaceae) como modelo de estudo. (M3)P. umbellata é uma espécie
nativa, arbustiva e com inflorescência na forma de espiga (Souza &
Lorenzi, 2005). (M4)Coletamos sistematicamente ao longo de 200
metros da estrada, 20 indivíduos inteiros de P. umbellata que estavam
com infrutescências. (M5)No laboratório separamos as estruturas
reprodutivas (infrutescências) e as estruturas vegetativas (pecíolos e
folhas) de cada indivíduo.
Herbivoria
(M6)Usamos a proporção de área foliar herbivorada como
índice de herbivoria (IH). (M7)Para isso tiramos uma foto escalonada
em fundo branco de cada folha de um indivíduo e usamos o software
Image J (Rasband, 2014) para calcularmos a área de cada folha.
(M8)Usamos a ferramenta de contraste, do mesmo software, para
calcularmos o quanto cada folha tinha sido herbivorada. (M9)Assim,
foi possível calcular a área de cada parte removida do limbo foliar por
herbivoria. (M10)Somamos a área foliar de cada folha (𝐴TKU ) para
obtermos a área foliar total (𝐴TK ) do indivíduo.
V

𝐴TK =

𝐴TKU
3WX

(M11)Em seguida, somamos a área herbivorada de cada folha
(𝐴YKU ) e obtivemos a área herbivorada total (𝐴YK ) do indivíduo.
V

𝐴YK =

𝐴YKU
3WX

(M12)Para obtermos o índice de herbivoria (IH) de cada indivíduo,
dividimos 𝐴YK por 𝐴TK .
𝐼𝐻 =

YK

𝐴TK

Esforço reprodutivo
(M13)Calculamos o esforço reprodutivo a partir da razão
entre as massas reprodutiva e vegetativa de cada indivíduo. (M14)Para
cálculo da massa vegetativa, removemos todos os pecíolos das folhas
e os pecíolos do caule. (M15)Em cada indivíduo, pesamos todos os

pecíolos para obter a massa dos pecíolos (𝑀\ ) do indivíduo em uma
balança de precisão 0,01 g. (M16)Sorteamos três folhas e de cada uma
delas removemos um pedaço de 1 cm2 de área foliar não predada e
pesamos esse pedaço em uma balança de precisão 0,001 g.
(M17)Assim, calculamos a massa de 3 cm2 de área foliar não predada
(𝑀]\ ) por indivíduo. (M18)Usamos 𝑀]\ para estimarmos a massa de
todas as folhas de um indivíduo (𝑀T ), calculada a partir da YK .
(M19)Assim, calculamos a massa vegetativa total (𝑀^K ) de cada
indivíduo.
𝑀]\ ∗ 𝐴YK
𝑀T =
𝑀^K = 𝑀\ + 𝑀T
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(M20)Para calcularmos a massa reprodutiva total (MRT) de
cada indivíduo, pesamos a massa de todas as infrutescências do
indivíduo em uma balança de precisão 0,01 g. (M21)Assim,
calculamos o esforço reprodutivo (ER) a partir da razão entre MRT e
𝑀^K .
𝑀bK
𝐸𝑅 =
𝑀^K
Análise de dados
(M22)Utilizamos um teste de regressão linear da razão das
massas reprodutivas e vegetativas (ER) em função da proporção de
área foliar herbivorada (IH). (M23)As previsões das nossas hipóteses
foram que em H1: a razão das massas reprodutivas e vegetativas
diminui com o incremento da proporção de área foliar herbivorada,
apresentando um coeficiente negativo; enquanto que em H2: há um
incremento na razão das massas reprodutivas e vegetativas com o
aumento da proporção de área foliar herbivorada, apresentando um
coeficiente positivo. (M24)Fizemos um teste de significância
considerando um cenário nulo em que a proporção de área foliar
herbivorada foi a mesma para todas as razões de massas encontradas.
(M25)Simulamos esse cenário nulo por meio de aleatorizações dos
resultados observados. (M26)Recalculamos a inclinação da regressão
para cada uma das simulações e comparamos o valor observado de
inclinação com a distribuição de valores de inclinação obtidos sob a
hipótese nula (10000 permutações, α = 0,05). (M27)Todas as análises
estatísticas foram realizadas no ambiente de programação R 3.1.3 (R
Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)No total foram analisados 20 indivíduos. (R2)A média (±
desvio padrão) da razão entre massa reprodutiva e massa vegetativa
foi de 0,130 g (± 0,084 g; mínimo = 0,023 g; máximo = 0,288 g).
(R3)A média (± desvio padrão) da proporção da área foliar
herbivorada foi de 3,71% (± 4,51%; mínimo = 0,35%; máximo =
20,30%).
(R4)A razão entre em massa reprodutiva e massa vegetativa
foi independente da proporção de área foliar herbivorada (b = -0,17, p
= 0,734). (R5)Entretanto, ao analisar os dados verificamos que um dos
indivíduos coletados apresentava IH maior que o dobro (20,30%) do
segundo indivíduo com o maior IH (9,90%). (R6)Todos os outros
indivíduos tiveram IH no intervalo entre 0,35% e 9,90%. (R7)A
ausência de indivíduos entre 9,90% e 20,30% de IH faz com que o
indivíduo com 20,30% de IH afete desproporcionalmente o ajuste do
modelo (Figura 1). (R8)Por isso, resolvemos remover o dado do ponto
extremo e refazer as análises.

Figura 1. Regressão linear da razão entre a massa reprodutiva
total (𝑀bK ) e massa vegetativa total (𝑀^K ) em função da proporção da
área foliar herbivorada. O círculo vermelho evidencia o ponto
extremo.
(R9)Excluindo o ponto extremo, a razão entre 𝑀bK e 𝑀^K
variou entre 0,023 g e 0,288 g com média 0,126 g (± 0,085 g, desvio
padrão, N = 19). (R10)O IH variou entre 0,36% e 9,90% com média
2,83% (± 2,30%, desvio padrão, N = 19). (R11)O coeficiente de
inclinação da regressão linear que representa a razão de 𝑀bK e 𝑀^K em
função de IH foi de -1,85 (p = 0,022) (Figura 2). (R12)Isso quer dizer
que a razão entre 𝑀bK e 𝑀^K é dependente do IH. (R13)Quando o IH
é baixo, a razão entre 𝑀bK e 𝑀^K é alta. (R14)Por outro lado, quando
o IH é alto, a razão entre 𝑀bK e 𝑀^K é baixa.

Figura 2. Regressão linear da razão entre a massa reprodutiva total
(𝑀bK ) e massa vegetativa total (𝑀^K ) em função da proporção da área
foliar herbivorada.
DISCUSSÃO
(D1)Nesse estudo, elaboramos duas hipóteses contrastantes
sobre o efeito da herbivoria na alocação de recursos para reprodução
em plantas anuais. (D2)Os resultados desse estudo evidenciaram que
conforme aumenta a herbivoria nas folhas, diminui o investimento
reprodutivo da planta Pothomorphe umbellata, corroborando a nossa
primeira hipótese (H1) de que a herbivoria limita a alocação de
recursos para a reprodução em plantas com ciclo de vida curto.
(D3)Uma vez que a herbivoria diminui a área fotossintética de plantas
e consequentemente diminui a quantidade de energia produzida, os
resultados indicam que o investimento reprodutivo da planta P.
umbellata é proporcional a essa quantidade de energia.
(D4)Os resultados encontrados poderiam ser explicados pelas
diferenças entre ambientes sazonais e não sazonais. (D5)Em
ambientes sazonais, a janela de tempo em que as condições
permanecem favoráveis para a reprodução é muito curta. (D6)Nesses
locais, a grande maioria das plantas apresenta reprodução sincrônica
(Fenner & Thompson, 2005). (D7)Por exemplo, em ambientes áridos
de deserto, em que há chuvas escassas e sazonais, as plantas florescem
nos períodos curtos em que a disponibilidade de água e temperatura
são favoráveis (Smith, 1966). (D8)Para uma planta de ciclo de vida
curto que é herbivorada, seria custoso alocar recursos para folhas que
estão sendo removidas por herbívoros, pois haveria risco de não
produzir prole alguma no período ideal. (D9)Nesse cenário de
sazonalidade marcada, estratégias de incremento do esforço
reprodutivo como resposta à herbivoria permitiriam que a planta
aproveitasse a pequena janela reprodutiva e seriam favorecidas ao
longo da evolução. (D10)Por outro lado, em ambientais não sazonais,
como o local de nosso estudo, as condições favoráveis são constantes
ao longo do ano. (D11)Isso permite crescimento e alocação de
recursos para reprodução e produção de sementes contínuos no tempo
(Smith, 1966; Fenner & Thompson, 2005). (D12)Essa estratégia deve
ser vantajosa também para plantas com ciclo de vida curto, mesmo
quando herbivoradas, pois as condições ambientais constantes
assegurariam o sucesso reprodutivo no futuro próximo. (D13)Nas
plantas de ciclo de vida curto em ambientes constantes, ao contrário
das plantas de ambientes sazonais, não haveria pressão para aumentar
o investimento reprodutivo como resposta à herbivoria. (D14)Essas
plantas alocariam recursos para a reprodução proporcionalmente aos
recursos energéticos produzidos por suas folhas herbivoradas.
(D15)Sendo assim, o esforço reprodutivo proporcional à limitação de
recursos causada pela herbivoria na planta P. umbellata pode estar
relacionado ao ambiente não sazonal onde ela se encontra.
(D16)Plantas de ciclo de vida curto costumam investir mais
em crescimento rápido e reprodução em detrimento de estratégias de
defesa contra a herbivoria (Fitter, 1986), de modo que folhas
herbivoradas são comuns nessas plantas, como observado em P.
umbellata. (D17)Supondo que o efeito limitante da herbivoria sobre o
esforço reprodutivo é importante na aptidão dessas plantas, pressões
seletivas sobre P. umbellata poderiam ocorrer, pois indivíduos mais
herbivorados produziriam menos frutos, o que resultaria em menor
sucesso reprodutivo. (D18)Qualquer indivíduo que apresente
características que dificultem a herbivoria seria favorecido nesse
contexto. (D19)Se alguns indivíduos apresentam folhas mais
resistentes a herbivoria do que outros, como folhas esclerificadas e
com tricomas, esses seriam favorecidos e poderia haver uma pressão
direcional para aumento da resistência a herbivoria, homogeneizando
essas características em ambientes com alta herbivoria. (D20)Já em
ambientes com baixa herbivoria, a ausência de pressão seletiva
resultaria em maior variação de esclerificação e presença de tricomas
entre indivíduos. (D21)Para testar essa hipótese, sugerimos comparar
as características foliares dos indivíduos de P. umbellata entre
ambientes com diferentes taxas de herbivoria. (D22)Se os indivíduos
do ambiente com menos herbivoria apresentarem características
foliares mais similares, haveria a possibilidade de que a herbivoria
atue como uma pressão seletiva para essas plantas.

(D23)Concluímos que a herbivoria pode limitar a quantidade
de recursos alocados para reprodução em plantas de ciclo de vida
curto. (D24)Assim como ocorre em plantas de ciclo longo, plantas de
ciclo de vida curto nem sempre apresentam uma estratégia de
investimento máximo frente a fatores estressantes como a herbivoria.
(D25)Estudos que comparem o efeito da herbivoria no investimento
reprodutivo entre plantas de ciclo de vida curto de ambientes sazonais
e não sazonais podem auxiliar a elucidar quais condições favorecem
cada tipo de resposta.
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Como uma planta de ciclo de vida curto aloca recursos para
reprodução em resposta à herbivoria?
P4 – G7
Alunos 3, 7, 13, 18 – Versão intermediária
RESUMO: A alocação de recursos para estruturas reprodutivas em
plantas pode ser limitada pela herbivoria. Contudo, plantas com ciclo
de vida curto podem alternativamente direcionar mais recursos para a
reprodução quando sob elevada pressão de herbivoria. O objetivo do
trabalho foi investigar o efeito da herbivoria na alocação de recurso
para reprodução em plantas com ciclo de vida curto. Em 20 indivíduos
de Potomorphe umbellata, medimos a porcentagem de área foliar total
consumida por herbívoros e a alocação de recursos para reprodução
pela razão entre a massa das partes reprodutivas e vegetativas. A
alocação de recursos para reprodução em P. umbellata foi
independente da herbivoria. O custo da produção de folhas é baixo
nessa espécie, pois são plantas pioneiras de crescimento rápido que
vivem em ambientes com alta disponibilidade de luz, nutrientes e
água. Nessas condições, o recurso perdido pela herbivoria não é
importante o suficiente para alterar o investimento reprodutivo.
PALAVRAS-CHAVE: partição de recursos,
reprodutivo, Piperaceae, Pothomorphe umbellata

investimento

INTRODUÇÃO
(I1)Os organismos possuem uma quantidade limitada de
energia que deve ser alocada para diferentes estruturas e funções ao
longo da vida, como reprodução, desenvolvimento e defesa (Cody,
1966, apud Karlsson & Méndez, 2005). (I2)A partição de recursos é a
alocação diferencial desses recursos energéticos limitados entre as
estruturas e funções de um indivíduo e ocorre de forma a maximizar
seu sucesso reprodutivo (Karlsson & Méndez, 2005). (I3)Para
maximizar esse sucesso, os indivíduos podem alterar a partição de
recursos entre funções ou estruturas ao longo da vida, de acordo com
mudanças nas condições ambientais ou na disponibilidade de recursos
(Ex.: Lehtila & Larsson, 2005). (I4)Os organismos modulares, como
as plantas, possuem unidades repetidas com crescimento relativamente

independente uma das outras e, por isso, conseguem regular e alterar
seu padrão de partição de recursos mais facilmente que organismos
não modulares (Waller, 1986).
(I5)O total de recursos alocados para a reprodução é definido
como o investimento reprodutivo de uma planta (Karlsson & Méndez,
2005). (I6)Em resposta a mudanças dos fatores abióticos e bióticos do
ambiente, as plantas podem alterar esse investimento. Exemplos de
fatores abióticos são a luz e a disponibilidade de água, que podem
gerar respostas diferentes nas plantas. (I7)Quando há uma diminuição
na quantidade de luz disponível, por exemplo, muitas plantas
diminuem seu investimento reprodutivo, enquanto a resposta à seca é
mais variável entre diferentes espécies (Chiariello and Gulmon, 1991,
apud Karlsson & Méndez, 2005). (I8)A herbivoria é um dos fatores
bióticos que podem alterar a partição de recursos entre investimento
reprodutivo e vegetativo, pois a área foliar é diminuída, diminuindo a
taxa fotossintética e, consequentemente, a quantidade de energia
disponível. (I9)Sob pressão de herbivoria, haveria mais vantagem para
os indivíduos em direcionar esses recursos limitados para estruturas de
defesa, diminuindo a proporção de recursos destinados à reprodução
(Fenner & Thompson, 2005).
(I10)A alteração no investimento reprodutivo em resposta a
fatores do ambiente pode ser diferente entre plantas perenes e plantas
anuais (Karlsson & Méndez, 2005). (I11)As plantas perenes possuem
diversos eventos reprodutivos ao longo da vida e devem investir mais
recursos em mecanismos que podem aumentar sua habilidade
competitiva. (I12)Quando enfrentam limitação de recursos essas
plantas tendem a diminuir o investimento reprodutivo (Chiariello &
Gulmon,1991, apud Karlsson & Méndez, 2005), pois podem reservar
recursos para reprodução e competição futura. (I13)Similarmente, em
resposta a pressões do ambiente que diminuem a quantidade de
energia, como a herbivoria, é esperado que essas plantas diminuíssem
o investimento reprodutivo. (I14)Por outro lado, plantas anuais
possuem apenas um evento reprodutivo ao longo da vida e, por isso,
não investem recursos em reprodução futura (Karlsson & Méndez,
2005). (I15)Quando enfrentam limitação de recursos, em geral plantas
anuais aumentam a proporção de recursos direcionados para o
investimento reprodutivo, de maneira a assegurar sua reprodução no
curto espaço de tempo que possuem (Hirose et al., 2005). (I16)Assim
plantas anuais poderiam aumentar o investimento reprodutivo em
resposta a herbivoria, ao contrário do que seria esperado para plantas
perenes.
(I17)Dado que diferentes respostas para o efeito da herbivoria
sobre o investimento reprodutivo podem ocorrer em plantas (Whitham
et al., 1991), e considerando que a herbivoria diminui a área foliar,
consequentemente diminuindo a quantidade de energia disponível
para a planta, o objetivo do nosso trabalho foi investigar o efeito da
herbivoria na alocação de recursos para reprodução em Pothomorphe
umbellata. (I18)Dado que essa espécie possui ciclo de vida curto, com
dois eventos reprodutivos ao longo da vida, elaboramos uma hipótese
(H1) de que a herbivoria atua como sinalização para o incremento no
investimento reprodutivo, como é esperado para plantas anuais.
(I19)No entanto, por possuir mais de um evento reprodutivo, essa
espécie poderia apresentar resposta semelhante às plantas perenes e,
sob herbivoria, poderia investir menos em reprodução. (I20)Assim,
elaboramos uma hipótese concorrente (H2) de que o aumento da
herbivoria limita o investimento reprodutivo em P. umbellata,
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Realizamos o estudo em uma área de Mata Atlântica,
na estrada de acesso à Reserva de Desenvolvimento Sustentável da
Barra do Una, no município de Peruíbe, litoral sul do estado de São
Paulo. (M2)Para avaliarmos como a herbivoria influencia o
investimento reprodutivo, usamos indivíduos da espécie arbustiva
Pothomorphe umbellata (Piperaceae) como modelo de estudo.
(M3)Coletamos sistematicamente, ao longo de 200 metros da estrada,
os primeiros 20 indivíduos inteiros de P. umbellata que estavam com
infrutescências. (M4)No laboratório, separamos as estruturas
reprodutivas (infrutescência) e as estruturas vegetativas (pecíolo e
limbo) de cada indivíduo.
Herbivoria
(M5)Usamos a porcentagem de área foliar consumida por
herbívoros como índice de herbivoria (IH). (M6)Para isso, tiramos
uma foto escalonada em fundo branco de cada folha de um indivíduo
e analisamos as imagens no software Image J (Rasband, 2014) para
calcular a área total de cada folha. (M7)Usamos a ferramenta de
contraste, do mesmo software, para calcular o quanto cada folha tinha
sido consumida por herbívoros. (M8)A área consumida por herbívoros

foi obtida pela subtração da área total da folha pela área foliar não
consumida. (M9)Somamos a área foliar de todas as folhas do
indivíduo para obter a área foliar total do indivíduo. (M10)Em seguida,
somamos a área consumida por herbívoros de cada folha e obtivemos
a área total consumida por herbívoros do indivíduo. (M11)Para obter
o índice de herbivoria (IH) de cada indivíduo, dividimos a área total
consumida por herbívoros pela área foliar total do indivíduo.
Investimento reprodutivo
(M12)Calculamos o investimento reprodutivo a partir da
razão entre as massas de estruturas reprodutivas e vegetativas de cada
indivíduo. (M13)Para cálculo da massa vegetativa, removemos todas
as folhas do caule da planta e separamos todos os limbos foliares dos
seus respectivos pecíolos. (M14)Em cada indivíduo, pesamos todos os
pecíolos para obter a massa dos pecíolos do indivíduo em uma balança
de precisão 0,01 g. (M15)Sorteamos três folhas de cada indivíduo e de
cada uma delas removemos um quadrado de 1 cm2 de área foliar não
predada. (M16)Pesamos esses quadrados em uma balança de precisão
0,001 g e calculamos a massa média de 1cm2 de área foliar não predada
por indivíduo. (M17)Multiplicamos esse valor pela área foliar total dos
indivíduos e obtivemos a massa de todas as folhas de um indivíduo.
(M18)A massa vegetativa total de cada indivíduo foi a soma da massa
dos pecíolos com a massa das folhas. (M19)Para calcular a massa
reprodutiva total de cada indivíduo, pesamos a massa de todas as
infrutescências do indivíduo. (M20)Calculamos o investimento
reprodutivo (IR) de cada indivíduo a partir da razão entre massa
reprodutiva total e massa vegetativa total.
Análise de dados
(M21)Utilizamos uma regressão linear para testar a relação
entre a razão das massas reprodutivas e vegetativas e a porcentagem
de área foliar consumida por herbivoria (IH). (M22)Se nossa H1 for
verdadeira, então a razão das massas reprodutivas e vegetativas
diminuirá com o incremento da proporção de área foliar consumida
por herbívoros. (M23)Por outro lado, se nossa H2 for verdadeira
haverá um incremento na razão das massas reprodutivas e vegetativas
com o aumento da proporção de área foliar consumida por herbívoros.
(M24)Fizemos um teste de significância considerando um cenário
nulo em que as razões de massas encontradas foram as mesmas para
todas as porcentagens de área foliar consumida por herbívoros.
(M25)Simulamos esse cenário nulo por meio de aleatorizações das
razões de massas entre todos os valores de herbivoria.
(M26)Recalculamos a inclinação da regressão para cada uma das
simulações e comparamos o valor observado de inclinação com a
distribuição de valores de inclinação obtidos sob a hipótese nula
(10000 permutações, α = 0,05). (M27)Todas as análises estatísticas
foram realizadas no ambiente de programação R 3.1.3 (R Core Team,
2015).
RESULTADOS
(R1)A média (± desvio padrão) da razão entre massa
reprodutiva e massa vegetativa foi de 0,130 (± 0,084; mínimo = 0,023;
máximo = 0,288 ). (R2)O número de folhas por indivíduo variou de 4
a 15 e a média da proporção da área foliar consumida por herbívoros
por indivíduo foi de 3,71% (± 4,51%; mínimo = 0,35%; máximo =
20,30%). (R3)A razão entre massa reprodutiva e massa vegetativa foi
independente da porcentagem de área foliar consumida por herbívoros
(p = 0,734).

Figura 1. Relação entre a razão massa reprodutiva total
(MR)/massa vegetativa (MT) total e a porcentagem da área foliar
consumida por herbívoros em Pothomorphe umbellata.
DISCUSSÃO
(D1)Neste estudo testamos duas hipóteses alternativas para
uma planta de ciclo de vida curto: a primeira é que a herbivoria
estimula o investimento reprodutivo, e a segunda é que a herbivoria
limita o investimento reprodutivo. (D2)Não encontramos evidências

de que há relação entre a herbivoria e o investimento reprodutivo em
indivíduos de P. umbellata e, portanto, não corroboramos nenhuma
das nossas hipóteses. (D3)Observamos um ponto extremo nos dados,
no entanto, não há razão biológica para que um indivíduo como um
todo não possa responder à herbivoria da maneira observada nesse
ponto, pois a alocação de recursos em P. umbellata ocorre
principalmente ao nível do indivíduo (Caetano et al, 2015). (D4)A
diferença desse ponto extremo aos restantes deve ser resultado do
tamanho amostral reduzido. (D5)Assim, indivíduos de P. umbellata
com maior herbivoria não alteram a proporção de investimento
reprodutivo em relação ao vegetativo.
(D6)Uma explicação possível para que o investimento
reprodutivo de P. umbellata não tenha sido afetado pela herbivoria é
que a herbivoria que observamos é recente. (D7)Em uma abordagem
experimental, Marquis (1992) encontrou que o investimento
reprodutivo de Piper arieianum (Piperacea) diminui quando as folhas
foram danificadas 3 meses antes da floração, mas não quando o dano
ocorreu durante a floração. (D8)Assim, é possível que o investimento
reprodutivo que observamos em P. umbellata tenha sido influenciado
por uma taxa de herbivoria de um período anterior ao qual realizamos
nosso estudo. (D9)No entanto, P. umbellata possui crescimento e
reprodução rápidos, o que poderia resultar em respostas a pressões de
herbivoria mais rapidamente do que P. arieianum.
(D10)Supondo que a herbivoria presente no momento do
nosso estudo seja muito similar àquela no momento em que a planta
estava alocando recursos para a reprodução, outra possível explicação
para a ausência de relação entre herbivoria e investimento reprodutivo
é que P. umbellata é uma espécie pioneira. (D11)Espécies pioneiras
apresentam características de crescimento rápido que estão associadas
a alta eficiência no uso de nutrientes e altas taxas fotossintéticas
máximas (Lüttge, 1997), além de geralmente ocorrerem em locais com
alta luminosidade. (D12)Área foliar grande, altas taxas fotossintéticas
e alta disponibilidade de luz solar permitem que estas plantas
produzam folhas com um baixo custo, pois o ganho de energia oriundo
da fotossíntese é alto. (D13)Consequentemente, a perda da área foliar
por consumo de herbívoros não causaria grandes danos à planta, pois
a reposição da área foliar perdida seria pouco custosa para a planta.
(D14)Portanto, a proporção de investimento entre partes reprodutivas
e vegetativas poderia ser mantida mesmo com perda de área foliar por
herbivoria.
(D15)Indivíduos de espécies de crescimento rápido, como as
pioneiras, podem responder à herbivoria de maneira diferente
dependendo das condições ambientais que enfrentam ao longo do seu
crescimento (Whitham et al., 1991). (D16)Em geral, indivíduos que
crescem em ambientes com abundância de água, alta disponibilidade
de nutrientes e de luz não são influenciados pela taxa de herbivoria na
quantidade de recursos que alocam para reprodução, enquanto
indivíduos que crescem com limitação desses recursos diminuem o
investimento reprodutivo em resposta à herbivoria (Whitham et al.,
1991). (D17)Por estar na borda da estrada, o ambiente em que
coletamos os indivíduos possuía alta disponibilidade de luz.
(D18)Além disso, a chuva abundante na Mata Atlântica não limita a
disponibilidade de água no ambiente e o solo mais argiloso onde os
indivíduos foram coletados pode significar alta disponibilidade de
nutrientes. (D19)Então, é possível que os indivíduos coletados tenham
crescido em condições que determinam uma ausência de resposta à
herbivoria.
(D20)Concluímos que a herbivoria não afeta o investimento
reprodutivo de P. umbellata, uma espécie pioneira de ciclo de vida
curto. (D21)No entanto, para investigar se essa resposta pode ser
diferente dependendo do momento em que ocorreu a herbivoria,
seriam necessários estudos que acompanhem o investimento
reprodutivo e a herbivoria nessa espécie em diferentes momentos ao
longo do ciclo de vida. (D22)Adicionalmente estudos que comparem
a resposta à herbivoria no investimento reprodutivo de plantas de uma
mesma espécie entre condições de alta e baixa disponibilidade de
recursos podem ajudar a elucidar qual a importância da quantidade de
recursos na resposta à herbivoria.
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Como uma planta de ciclo de vida curto aloca recursos para
reprodução em resposta à herbivoria?
P4 – G7
ALUNOS 3, 7, 13, 18 – Versão final
RESUMO: A alocação de recursos para reprodução em plantas pode
ser limitada pela herbivoria. Alternativamente, plantas anuais podem
direcionar mais recursos para a reprodução quando enfrentam
herbivoria, assegurando sua reprodução no curto espaço de tempo que
possuem. Investigamos o efeito da herbivoria na alocação de recursos
para reprodução em uma planta com ciclo de vida curto. Medimos a
porcentagem de área foliar consumida por herbívoros e estimamos a
alocação de recursos para reprodução pela razão entre a massa das
partes reprodutivas e vegetativas de Pothomorphe umbellata. A razão
entre massas reprodutiva e vegetativa variou entre 0,023 e 0,288 e foi
independente da porcentagem de herbivoria, que variou de 0,35% a
20,30%. O custo da produção de folhas é baixo nessa espécie, pois são
plantas pioneiras que vivem em ambientes com alta disponibilidade de
recursos. Nessas condições, o recurso perdido pela herbivoria não
seria importante o suficiente para alterar o investimento reprodutivo.
PALAVRAS-CHAVE: partição de recursos,
reprodutivo, Piperaceae, Pothomorphe umbellata

investimento

INTRODUÇÃO
(I1)Os organismos possuem uma quantidade limitada de
energia que deve ser alocada para diferentes estruturas e funções ao
longo da vida, como reprodução, desenvolvimento e defesa (Cody,
1966, apud Karlsson & Méndez, 2005). (I2)A partição de recursos é a
alocação diferencial desses recursos energéticos limitados entre as
estruturas e funções de um indivíduo e ocorre de forma a maximizar
seu sucesso reprodutivo (Fenner & Thompson, 2005). (I3)Para
maximizar esse sucesso, os indivíduos podem alterar a partição de
recursos entre funções ou estruturas ao longo da vida, de acordo com
mudanças nas condições ambientais ou na disponibilidade de recursos.
(I4)O total de recursos alocados para a reprodução é definido como o
investimento reprodutivo de um indivíduo. (I5)Em plantas, esse
investimento é composto pelos recursos alocados para produção e
manutenção de flores, frutos e sementes (Karlsson & Méndez, 2005).
(I6)Em resposta a mudanças em fatores abióticos e bióticos
as plantas podem alterar seu investimento reprodutivo como uma

estratégia para maximizar a sua sobrevivência e de sua prole (Lehtila
& Larsson, 2005). (I7)Dependendo das mudanças nos fatores
abióticos, como luz e disponibilidade de água, as plantas podem gerar
diferentes respostas em relação à partição de recursos. (I8)Quando há
uma diminuição na quantidade de luz disponível, por exemplo, muitas
plantas diminuem seu investimento reprodutivo, enquanto a resposta à
seca é mais variável entre espécies (Chiariello & Gulmon, 1991, apud
Karlsson & Méndez, 2005). (I9)A herbivoria é um dos fatores bióticos
que podem alterar a partição de recursos entre investimento
reprodutivo e vegetativo, pois a área foliar é reduzida, diminuindo a
taxa fotossintética e, consequentemente, a quantidade de energia
disponível. (I10)Sob pressão de herbivoria, poderia haver mais
vantagem em direcionar esses recursos limitados para estruturas de
defesa, diminuindo a proporção de recursos destinados à reprodução
(Fenner & Thompson, 2005).
(I11)Plantas perenes e anuais podem responder de forma
diferente aos fatores ambientais em relação ao investimento
reprodutivo (Karlsson & Méndez, 2005). (I12)Plantas perenes
possuem diversos eventos reprodutivos ao longo da vida e devem
investir mais recursos em mecanismos que podem aumentar sua
habilidade competitiva. (I13)Quando enfrentam limitação de recursos
essas plantas tendem a diminuir o investimento reprodutivo (Chiariello
& Gulmon, 1991, apud Karlsson & Méndez, 2005), pois podem
reservar recursos para o próximo ciclo reprodutivo.
(I14)Similarmente, em resposta a pressões do ambiente que diminuem
a quantidade de energia, como a herbivoria, seria esperado que essas
plantas diminuíssem o investimento reprodutivo. (I15)Por outro lado,
plantas anuais possuem apenas um evento reprodutivo ao longo da
vida e, por isso, não reservam recursos para reprodução futura
(Karlsson & Méndez, 2005). (I16)Quando enfrentam limitação de
recursos, em geral, plantas anuais aumentam a proporção de recursos
direcionados para o investimento reprodutivo, de maneira a assegurar
sua reprodução no curto espaço de tempo que possuem (Hirose et al.,
2005). (I17)Assim, plantas anuais poderiam aumentar o investimento
reprodutivo em resposta à herbivoria, ao contrário do que seria
esperado para plantas perenes.
(I18)Considerando que diferentes respostas para o efeito da
herbivoria sobre o investimento reprodutivo podem ocorrer em plantas
(Whitham et al., 1991) e que a herbivoria diminui a área foliar,
consequentemente diminuindo a quantidade de energia disponível
para a planta, o objetivo do nosso trabalho foi investigar o efeito da
herbivoria na alocação de recursos para reprodução em Pothomorphe
umbellata, uma planta com ciclo de vida curto e que possui poucos
eventos reprodutivos. (I19)Dado que essa espécie possui ciclo de vida
curto, elaboramos uma hipótese (H1) de que a herbivoria estimula um
aumento no investimento reprodutivo, como é esperado para plantas
anuais. (I20)Contudo, por não estar restrita a um único evento
reprodutivo, essa espécie poderia apresentar resposta semelhante às
plantas perenes e, sob herbivoria, poderia investir menos em
reprodução. (I21)Assim, elaboramos uma hipótese concorrente (H2)
de que o aumento da herbivoria limita o investimento reprodutivo em
P. umbellata.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Realizamos o estudo em uma área de Mata Atlântica,
na estrada de acesso à Reserva de Desenvolvimento Sustentável da
Barra do Una, no município de Peruíbe, litoral sul do estado de São
Paulo. (M2)Para avaliarmos como a herbivoria influencia o
investimento reprodutivo, usamos indivíduos da espécie arbustiva
Pothomorphe umbellata (Piperaceae) como modelo de estudo.
(M3)Coletamos sistematicamente, ao longo de 200 metros da estrada,
os primeiros 20 indivíduos inteiros de P. umbellata que estavam com
infrutescências. (M4)No laboratório, separamos as estruturas
reprodutivas (infrutescências) e as estruturas vegetativas (pecíolos e
limbos foliares) de cada indivíduo.
Herbivoria
(M5)Usamos a porcentagem de área foliar consumida por
herbívoros como índice de herbivoria (IH). (M6)Para isso, tiramos
uma foto escalonada em fundo branco de cada folha de um indivíduo
e usamos o software Image J (Rasband, 2014) para analisar as
imagens. (M7)Usamos o perímetro da folha para calcular a área total
de cada folha. (M8)Para calcular a área consumida por herbívoros,
usamos a ferramenta de contraste do mesmo software, que calcula a
soma das áreas em branco (ou seja, as áreas faltantes da folha).
(M9)Somamos a área foliar de todas as folhas do indivíduo para obter
a área foliar total do indivíduo. (M10)Em seguida, somamos a área
consumida por herbívoros de cada folha e obtivemos a área total

consumida por herbívoros do indivíduo. (M11)Para obter o índice de
herbivoria (IH) de cada indivíduo, dividimos a área total consumida
por herbívoros pela área foliar total do indivíduo.
Investimento reprodutivo
(M12)Calculamos o investimento reprodutivo a partir da
razão entre as massas de estruturas reprodutivas e vegetativas de cada
indivíduo. (M13)Para cálculo da massa vegetativa, removemos todas
as folhas da planta e separamos todos os limbos foliares dos seus
respectivos pecíolos. (M14)Para cada indivíduo, pesamos todos os
pecíolos para obter a massa dos pecíolos do indivíduo em uma balança
de precisão 0,01 g. (M15)Sorteamos três folhas de cada indivíduo e de
cada uma delas removemos um quadrado de 1 cm2 de área foliar não
predada. (M16)Pesamos esses quadrados em uma balança de precisão
0,001 g e calculamos a massa média de 1cm2 de área foliar não predada
por indivíduo. (M17)Multiplicamos esse valor pela área foliar total dos
indivíduos e obtivemos a massa de todas as folhas de um indivíduo.
(M18)A massa vegetativa total de cada indivíduo foi a soma da massa
dos pecíolos com a massa das folhas. (M19)Para calcular a massa
reprodutiva total de cada indivíduo, pesamos a massa de todas as
infrutescências do indivíduo. (M20)Calculamos o investimento
reprodutivo (IR) de cada indivíduo a partir da razão entre massa
reprodutiva total e massa vegetativa total.
Análise de dados
(M21)Utilizamos uma regressão linear para testar a relação
entre a razão das massas reprodutivas e vegetativas e a porcentagem
de área foliar consumida por herbivoria (IH). (M22)Se nossa H1 for
verdadeira, a razão das massas reprodutivas e vegetativas aumentará
com o incremento da proporção de área foliar consumida por
herbívoros. (M23)Por outro lado, se nossa H2 for verdadeira haverá
uma diminuição na razão das massas reprodutivas e vegetativas com
o aumento da proporção de área foliar consumida por herbívoros.
(M24)Fizemos um teste de significância considerando um cenário
nulo em que as razões de massas encontradas foram as mesmas para
todas as porcentagens de área foliar consumida por herbívoros.
(M25)Simulamos esse cenário nulo por meio de aleatorizações das
razões de massas entre todos os valores de herbivoria.
(M26)Calculamos a inclinação da regressão para cada uma das
simulações e comparamos o valor observado de inclinação com a
distribuição de valores de inclinação obtidos sob a hipótese nula
(10000 permutações, α = 0,05). (M27)Todas as análises estatísticas
foram realizadas no ambiente de programação R 3.1.3 (R Core Team,
2015).
RESULTADOS
(R1)A média da razão entre massa reprodutiva e massa
vegetativa foi de 0,130 (DP ± 0,084), variando entre 0,023 e 0,288.
(R2)O número de folhas por indivíduo variou de 4 a 15 e a média da
proporção da área foliar consumida por herbívoros por indivíduo foi
de 3,71% (DP ± 4,51%), variando de 0,35% a 20,30%. (R3)A razão
entre massa reprodutiva e massa vegetativa foi independente da
porcentagem de área foliar consumida por herbívoros (p = 0,734;
Figura 1).

Figura 1. Relação entre a razão massa reprodutiva total
(MR)/massa vegetativa (MT) total e a porcentagem da área foliar
consumida por herbívoros em Pothomorphe umbellata.
DISCUSSÃO
(D1)Neste estudo testamos duas hipóteses alternativas para
uma planta de ciclo de vida curto: a primeira é que a herbivoria
estimula o investimento reprodutivo, e a segunda é que a herbivoria
limita o investimento reprodutivo. (D2)Não encontramos evidências
de que haja relação entre a herbivoria e o investimento reprodutivo em
indivíduos de P. umbellata e, portanto, não corroboramos nenhuma
das nossas hipóteses. (D3)Assim, indivíduos de P. umbellata com
maior herbivoria não alteram a proporção entre investimento
reprodutivo e investimento vegetativo.

(D4)Observamos um ponto extremo nos dados, referente a
um indivíduo com taxa de herbivoria de quase 50% em apenas uma de
suas quatro folhas. (D5)No entanto, dado que P. umbellata aloca
recursos principalmente ao nível do indivíduo (Caetano et al., 2015),
a herbivoria de todas as folhas em conjunto deve representar melhor a
alocação reprodutiva e vegetativa do indivíduo. (D6)Além disso, uma
taxa de herbivoria de 20% no indivíduo pode ser comum em condições
naturais, uma vez que a herbivoria média em folhas de espécies da
Mata Atlântica pode chegar a 25% (Neves, 2007). (D7)Assim, esse
valor aparentemente extremo da herbivoria pode ser um efeito do
tamanho amostral reduzido, que não incluiu indivíduos ao longo de
todo o gradiente até 20% de área foliar total consumida por herbívoros.
(D8)Indivíduos de P. umbellata com maior herbivoria não
alteraram a proporção entre investimento reprodutivo e investimento
vegetativo. (D9)Uma possível explicação é que a herbivoria que
observamos seja mais recente que a produção das infrutescências.
(D10)Em uma abordagem experimental, Marquis (1992) encontrou
que o investimento reprodutivo de Piper arieianum (Piperaceae)
diminui quando as folhas foram danificadas três meses antes da
floração, mas não quando o dano ocorreu durante a floração.
(D11)Esse efeito do momento da herbivoria na resposta em
investimento reprodutivo parece ser um padrão relativamente comum
em plantas (Whitham et al., 1991). (D12)Assim, é possível que o
investimento reprodutivo que observamos em P. umbellata tenha sido
influenciado por uma taxa de herbivoria, ou a ausência desta, em um
período anterior ao qual realizamos nosso estudo.
(D13)Supondo que a herbivoria presente no momento do
nosso estudo seja similar àquela do momento em que a planta estava
alocando recursos para a reprodução, a ausência de relação entre
herbivoria e investimento reprodutivo em P. umbellata poderia ser
explicada por características comumente observadas em espécies
pioneiras. (D14)Espécies pioneiras apresentam crescimento rápido,
estão associadas à alta eficiência no uso de nutrientes, altas taxas
fotossintéticas máximas e geralmente ocorrerem em locais com alta
luminosidade (Lüttge, 1997). (D15)Devido a sua área foliar grande,
altas taxas fotossintéticas e alta disponibilidade de luz solar,
indivíduos de P. umbellata podem produzir folhas com um baixo
custo, pois o ganho de energia oriundo da fotossíntese é alto.
(D16)Consequentemente, a perda da área foliar por consumo de
herbívoros não causaria grandes danos à planta. (D17)Portanto, o
investimento reprodutivo poderia ser mantido mesmo com perda de
área foliar consumida por herbívoros.
(D18)Indivíduos de espécies de crescimento rápido, como as
pioneiras, podem responder à herbivoria de maneira diferente
dependendo das condições ambientais que enfrentam ao longo do seu
crescimento (Whitham et al., 1991). (D19)Em geral, indivíduos que
crescem em ambientes com abundância de água, alta disponibilidade
de nutrientes e de luz possuem recursos suficientes para repor
rapidamente o tecido perdido por herbivoria e ainda manter o
investimento reprodutivo, não sendo, portanto, influenciados pela taxa
de herbivoria na quantidade de recursos que alocam para reprodução
(Whitham et al., 1991). (D20)Por outro lado, indivíduos que crescem
com limitação de recursos diminuem o investimento reprodutivo em
resposta à herbivoria (Whitham et al., 1991). (D21)Por estar na borda
da estrada, o ambiente em que coletamos os indivíduos possuía alta
disponibilidade de luz. (D22)Além disso, a média mínima de
pluviosidade mensal da região do local de estudo é de 90 mm,
indicando ausência de estação seca (Tarifa, 2004). (D23)Assim, não
há limitação de água no ambiente onde os indivíduos foram coletados
e o solo mais argiloso do local pode estar relacionado a uma alta
disponibilidade de nutrientes. (D24)Então, é possível que os
indivíduos amostrados tenham crescido em condições que determinam
uma ausência de resposta à herbivoria.
(D25)Concluímos que a herbivoria não afeta o investimento
reprodutivo de P. umbellata, uma espécie pioneira de ciclo de vida
curto. (D26)No entanto, para investigar se essa resposta pode ser
diferente dependendo do evento reprodutivo em que ocorreu a
herbivoria, seriam necessários estudos que acompanhem o
investimento reprodutivo e a proporção de herbivoria nessa espécie em
diferentes momentos ao longo do ciclo de vida. (D27)Adicionalmente,
estudos que comparem a resposta à herbivoria no investimento
reprodutivo de plantas de uma mesma espécie entre condições de alta
e baixa disponibilidade de recursos podem ajudar a elucidar qual a
importância da quantidade de recursos na resposta à herbivoria.
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Oh não! Choveu na minha horta!
Efeitos da umidade do substrato na eficiência de fuga das presas
de formiga-leão (Neuroptera: Myrmeleontidae)
P4 – G8
ALUNOS 2, 6, 9, 15 – Versão inicial
RESUMO: Duas estratégias diferentes de predação são busca ativa e
“senta-e-espera”. A estratégia senta-e-espera consiste na construção de
armadilha e espera até que a presa caia na armadilha, garantindo
economia de energia. Essas armadilhas são consideradas fenótipos
estendidos do indivíduo. Formigas-leão constroem armadilhas
preferencialmente na areia seca. A eficiência dessa armadilha é
determinada por uma série de fatores ambientais. Nosso objetivo foi
avaliar se umidade influencia a eficiência de fuga das presas da
formiga-leão. Um experimento que comparou o sucesso de fuga e o
tempo de permanência da presa na armadilha após esta ser colocada
dentro da armadilha indicou que em maior umidade, as presas têm
maior probabilidade de fugir e permanecem menos tempo na
armadilha. Assim, a umidade aumenta a eficiência de fuga das presas.
Considerando a preferência por habitat seco, a eficiência de captura de
presa deve ser um fator determinante na seleção de habitat da formigaleão.
PALAVRAS-CHAVE: armadilha; estratégia senta-e-espera;
fenótipo estendido; funil de captura; seleção de habitat; predação
INTRODUÇÃO
(I1)Uma das formas de obtenção de energia adotada pelos
animais é a predação, na qual um predador se alimenta de uma presa
e, quando bem sucedida, acarreta na morte da presa e no benefício do
predador (Begon et al., 2006). (I2)Duas estratégias de captura da presa
podem ser utilizadas pelos predadores: busca ativa e busca passiva
(senta-e-espera). (I3)No primeiro caso, o predador investe tempo e
energia na procura e obtenção ativa das presas e no segundo investe
apenas na construção de armadilhas e na seleção do habitat para
construção da armadilha (Scharf et al., 2009). (I4)Na estratégia de

senta-e-espera os caçadores esperam imóveis pelas suas presas,
geralmente em locais frequentados por elas e direcionam todos os seus
esforços apenas para capturá-las dentro da armadilha, economizando
energia entre uma captura e outra. (I5)Diversas espécies de aranhas
são exemplos de predadores que utilizam essa estratégia, pois montam
suas armadilhas (teias) e aguardam a presa ser capturada por elas
(Gonzaga et al., 2007).
(I6)As armadilhas desenvolvidas pelos predadores para a
captura da presa são resultado da expressão de genes que vão além do
indivíduo, fenômeno denominado fenótipo estendido (Levin, 2009).
(I7)O organismo se torna capaz de modificar o ambiente em que vive
para seu próprio benefício, explorando ao máximo os recursos que o
ambiente oferece. (I8)Esses fenótipos são passados para a prole e
selecionados, modificando a estrutura da comunidade em que o
organismo está inserido.
(I9)Nosso modelo de estudo, larvas de formiga-leão, é um
exemplo de predador de busca passiva que expressa genótipo
estendido. (I10)Esse organismo é capaz de escavar o substrato arenoso
em que vive e modifica-lo para formar sua armadilha de captura de
presas: um funil onde caem artrópodes. (I11)A estratégia de captura
utilizada pelas larvas se consiste na espera da chegada da presa que,
após entrar na armadilha, não consegue escalar sua parede e é
capturada pela larva. (I12)Depois da captura da presa, a larva suga seus
líquidos corporais (Pinotti et al. 2007). (I13)A eficiência desse sistema
de captura depende de alguns fatores ambientais, como granulação do
solo em que o animal está habitando, diâmetro do funil e a seleção do
local para estabelecimento da armadilha, tanto em relação à
disponibilidade de presas quanto em relação à proteção frente às
condições ambientais (Scharf & Ovadia, 2006).
(I14)Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi investigar
como a umidade do substrato influencia a eficiência de fuga das presas
da larva formiga leão. (I15)Dado que a umidade compacta os grânulos
do solo, e que a compactação do solo facilita a fuga de presa, nossa
hipótese é que no substrato úmido a fuga das presas da larva formiga
leão é facilitada e a umidade do substrato influencia a relação entre
tamanho do funil e eficiência da fuga da presa.
MATERIAL E MÉTODOS
(M1)Coletamos 70 indivíduos de formiga-leão
(Neuroptera: Myrmeleontidae) na rua de acesso ao Centro
Comunitário dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável da
Barra do Una. (M2)Colocamos os indivíduos em recipientes separados
com areia e deixamos em repouso por sete horas para que os
indivíduos pudessem construir os funis de captura. (M3)Após esse
período, 42 indivíduos haviam construído o funil de captura e foram
utilizados para o experimento. (M4)Medimos, então, o diâmetro dos
funis com um paquímetro e pareamos os indivíduos pelo tamanho do
funil de captura.
Desenho experimental
(M5)Para avaliar o efeito do tamanho do funil e da umidade
no tempo de permanência da presa no funil e na probabilidade de fuga,
cada par de funis com tamanho parecido correspondeu a um par
experimental. (M6)Sorteamos dentro do par um funil para receber 10
jatos de água enquanto o outro permanecia seco. (M7)Em seguida,
colocamos uma formiga em cada funil de captura do par e observamos
se elas saiam do funil e quanto tempo demoravam para sair.
(M8)Fizemos essa observação pelo tempo máximo de três minutos
para cada formiga.
Análise de dados
(M9)Foram avaliadas duas variáveis para medir a
eficiência de fuga: a probabilidade de fuga e o tempo de permanência
no funil de captura. (M10)A análise realizada para cada uma está
descrita a seguir.
Probabilidade de Fuga
(M11)Para avaliar o efeito da umidade na probabilidade de
fuga, o seguinte procedimento foi realizado 10.000 vezes no conjunto
de dados: foi sorteada a resposta (fugiu ou não fugiu) para os valores
de tratamento (seco ou úmido) e tamanho do funil originalmente
associados. (M12)Fazíamos, então, uma regressão logística para cada
grupo de tratamento (seco e úmido) e calculávamos a diferença no
valor do coeficiente de inclinação da regressão logística de cada grupo.
(M13)Essa diferença era a estatística de interesse. (M14)A partir desse
procedimento, estimamos a diferença entre a relação do tamanho e
probabilidade de fuga no ambiente seco e no ambiente úmido.

Tempo de permanência na armadilha
(M15)Para avaliar o efeito da umidade e do tamanho em
conjunto no tempo de permanência, o seguinte procedimento foi
realizado 10.000 vezes no conjunto de dados: foi sorteado um
tratamento (seco ou úmido) para os valores de tempo de permanência
e tamanho do funil originalmente associados. (M16)Fizemos, então,
uma regressão linear para cada grupo de tratamento (seco e úmido) e
calculamos a diferença no valor do intercepto estimado de cada grupo
e a diferença no coeficiente de inclinação da reta de cada grupo.
(M17)Essas duas diferenças foram as duas estatísticas de interesse.
(M18)A partir desse procedimento, estimamos a diferença entre a
relação do tamanho e tempo de permanência no ambiente seco e no
ambiente úmido.
(M19)Como a relação entre as duas retas não informa
diretamente sobre a existência ou não do efeito do tamanho no tempo
de permanência, comparamos a reta estimada de cada ambiente com a
reta na qual não há efeito do tamanho no tempo de permanência
(coeficiente de inclinação igual a zero).
RESULTADOS
(R1)Das 42 observações, os funis variaram de 18 a 37 mm,
a média dos valores foi 26,72 mm (DP = 4,55 mm). (R2)31 formigas
saíram do funil das formigas leões, sendo 21 no tratamento úmido e
10 no tratamento seco. (R3)O tempo de permanência no funil variou
de 1 s até 180 s, tempo limite de observação, e em média as formigas
permaneceram por 56,19 s (73,37). (R4)No tratamento “úmido” o
tempo variou de 1 s a 108 s, sendo em média 11,9 s (24,05; excluindo
o valor 108, o DP foi de 9,94). (R5)No tratamento “seco” o tempo
variou de 4 s até 180 s, a média do tempo foi de 100,5 s (79,62).
Probabilidade de Fuga
(R6)Encontramos diferença entre os tratamentos quanto à
probabilidade de fuga (diferença na inclinação dos tratamentos
=19,661; p < 0,001). (R7)A probabilidade de fuga foi cerca de duas
vezes maior no tratamento úmido quando comparado com o
tratamento seco.
Tempo de permanência na Armadilha
(R8)O tratamento úmido modifica a relação entre o
tamanho do funil e o tempo de permanência (diferença observada entre
inclinações: 41,52, p = 0,032). (R9)A relação entre o tamanho médio
do funil e o tempo médio de permanência também apresentou
diferença (diferença observada entre interceptos: 88,57; p < 0,001)
(Figura 1). (R10)O tratamento úmido anulou o efeito do tamanho do
funil sob o tempo de permanência (inclinação observada: 3,33; p =
0,731).

Figura 1. Tempo de permanência da presa (s) em função do tamanho
do funil de captura da larva formiga-leão (mm). Em vermelho os
pontos e regressão linear referente ao tratamento seco. Em preto os
pontos e regressão linear referente ao tratamento úmido. A regressão
linear do tratamento seco apresentou intercepto =-154,809 (erro
padrão = 87,151) e inclinação = 9,539 (erro padrão = 3,210) e no
tratamento úmido apresentou intercepto = -7,771 (erro
padrão=32,722) e inclinação = 0,737 (erro padrão = 1,210)
DISCUSSÃO
(D1)Encontramos que o aumento da umidade do substrato
facilita a fuga de presas da armadilha das formigas-leão e que o
aumento do tamanho da armadilha aumenta o tempo de permanência
da presa nas armadilhas construídas em ambiente seco.
(D2)Entretanto, não encontramos relação positiva entre tamanho da
armadilha e tempo de permanência das presas em ambientes úmidos,
o que indica que o aumento da umidade nos funis torna o escape das
presas facilitado independentemente do tamanho da armadilha.

(D3)Assim, temos evidência de que a eficiência da armadilha
construída pelas larvas é dependente das condições ambientais do
hábitat e de que umidades elevadas reduzem drasticamente essa
eficiência.
(D4)Já é conhecida a dificuldade que as formigas-leão tem
em construir o funil de captura em ambientes úmidos e após a chuva
(Scharf & Ovadia, 2006). (D5)Essas larvas geralmente preferem
hábitats abrigados da chuva, pois não conseguem cavar e construir a
armadilha na areia úmida (Scharf & Ovadia, 2006). (D6)Nosso estudo
mostrou que além do alto custo associado à construção das armadilhas
em ambiente úmido, a eficiência de captura do funil nessas condições
é muito baixa. (D7)Enquanto no ambiente seco a areia desliza
conforme a presa tenta sair do funil, no ambiente úmido, a areia se
torna mais compactada e a presa consegue sair sem dificuldade.
(D8)Considerando o funil de captura como um fenótipo estendido dos
indivíduos da espécie, existe uma pressão seletiva que deve excluir os
indivíduos que constroem os funis de captura em ambientes úmidos ou
expostos à chuva.
(D9)O fato de o tamanho influenciar a eficiência de captura
somente no ambiente seco é mais um indício da importância da
condição seca para o sucesso da larva. (D10)A relação positiva entre
tamanho do funil e eficiência de fuga da armadilha no ambiente seco
indica que o aumento do tamanho da armadilha é vantajoso, já que
armadilhas maiores retardam e dificultam o escape das presas e, além
disso, podem apresentar uma área de abrangência maior para a captura.
(D11)Por outro lado, o efeito positivo da umidade na agregação das
partículas de areia e na consequente facilitação da mobilidade das
presas anula o efeito negativo do tamanho da armadilha no escape.
(D12)Dessa forma, o tamanho da armadilha não confere maior
eficiência de predação em ambientes úmidos.
(D13)Outros fatores determinam a eficiência de captura ou
expressão desse fenótipo estendido. (D14)Sabe-se, por exemplo, que
as larvas formiga-leão preferem hábitats com grãos de areia pequenos
(Scharf & Ovadia, 2006), que facilitam a construção do funil e
dificultam a fuga das presas. (D15)Considerando que o funil de
captura tem como função obter alimento e que ele apresenta uma série
de restrições para seu funcionamento ótimo, o comportamento de
forrageio das larvas formiga-leão depende diretamente das condições
do local em que a armadilha é construída. (D16)Portanto, a principal
pressão de seleção sobre as larvas formiga-leão deve se dar sobre a
seleção de hábitat para seu estabelecimento e construção da armadilha.
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Relação entre o tamanho das larvas de formiga-leão
(neuroptera: myrmeleontidae) e o diâmetro de suas armadilhas
em funil: variações ambientais e sucesso de captura de presas.
Ecologia d Campo da Mata Atlântica
Oh, não! Choveu na minha horta!
Efeito da umidade do substrato na eficiência de escape das
presas de formiga-leão (Neuroptera: Myrmeleontidae)
P4 – G8
Alunos 2, 6, 9, 15 – Versão intermediária
RESUMO: Alguns predadores que utilizam da estratégia de
emboscada constroem armadilhas para capturar suas presas. Essas
armadilhas maximizam as chances de captura, contudo seu efeito pode
ser comprometido por condições ambientais. Larvas de formiga-leão
(Neuroptera: Myrmeleontidae) constroem armadilhas em forma de
funil em substrato de areia seca para capturar presas. Nosso objetivo
foi avaliar a influencia do substrato úmido sobre a eficiência de escape
das presas da formiga-leão. Comparamos a probabilidade de escape e
o tempo de permanência da presa no funil de captura em substrato
úmido e seco. Observamos que em substrato úmido as presas têm
maior probabilidade de escapar e menor tempo de escape em
comparação com o substrato seco. Assim, a umidade aumenta a
eficiência de escape das presas. Concluímos que em substratos

úmidos, a eficiência de captura das presas nos funis das larvas de
formiga-leão é tão prejudicada que anula o efeito do tamanho do funil.
PALAVRAS-CHAVE: armadilhas; emboscada; funil de captura;
seleção de hábitat; predação.
INTRODUÇÃO
(I1)De forma geral, duas estratégias de captura da presa
podem ser utilizadas pelos predadores: busca ativa e emboscada (ou
senta-e-espera). (I2)No primeiro caso, o predador investe tempo e
energia na procura e perseguição das presas e, no segundo, o predador
espera imóvel por suas presas, geralmente em locais frequentados por
elas (Begon et al., 2006). (I3)Uma das formas de estratégia de
emboscada consiste na construção de uma armadilha, o que direciona
os esforços do predador para captura de presas apenas dentro da
armadilha, economizando energia entre uma captura e outra.
(I4)Aranhas orbitelas são exemplos de predadores que utilizam essa
estratégia, pois montam suas armadilhas (teias) e aguardam a presa ser
capturada por elas (Gonzaga et al., 2007).
(I5)Larvas de formiga-leão (Neuroptera: Myrmeleontidae)
são predadores de emboscada que escavam substrato arenoso para
construir uma armadilha em forma de funil que captura artrópodes,
principalmente formigas (Farji-Brener, 2003). (I6)A estratégia de
captura utilizada pelas larvas consiste na espera da chegada da presa
que, após cair na armadilha, não consegue escalar sua lateral na
tentativa de alcançar a superfície e é capturada pela larva (Pinotti et
al., 2007). (I7)A eficiência desse sistema de captura depende de alguns
fatores, como granulação do solo em que o animal está habitando,
diâmetro do funil e a seleção do local para estabelecimento da
armadilha, tanto em relação à disponibilidade de presas quanto em
relação à proteção frente às condições ambientais (Scharf et al., 2006).
(I8)Estudos apontam que a umidade do solo, por exemplo, dificulta a
construção da armadilha, pois aglutina as partículas do solo e aumenta
seu tamanho (Devetak et al., 2005). (I9)Em relação ao diâmetro, sabese que quanto maior, melhor a captura de presas pela armadilha, pois
a área do funil em que a presa pode transitar e consequentemente cair
é maior (Devetak et al., 2005).
(I10)O objetivo deste trabalho foi investigar como a
umidade do substrato e o diâmetro do funil influenciam a eficiência de
fuga das presas por larvas da formiga-leão Myrmeleon sp. (I11)Dado
que a umidade aglutina as partículas do solo e que quanto maior o
diâmetro do funil menor a eficiência de fuga das presas, nossa hipótese
é que no substrato úmido a fuga das presas do funil é facilitada e que
essa facilitação é tão acentuada que anula o efeito do diâmetro funil na
captura de presas.
MATERIAL & MÉTODOS
Local de estudo
(M1)Coletamos 70 indivíduos de formiga-leão
(Myrmeleon sp.) (Neuroptera: Myrmeleontidae) na rua de acesso ao
Centro Comunitário dentro da Reserva de Desenvolvimento
Sustentável da Barra do Una. (M2)Na mesma área, coletamos areia
que peneiramos para montar as arenas experimentais, e indivíduos da
formiga Pheidole sp., que foram utilizadas como presas vivas.
(M3)Depositamos as formigas-leão em dois tipos de arena
experimental: 30 formigas-leão em recipientes cilíndricos de 120 mm
de diâmetro e 80 mm de altura e 40 formigas leão em arenas
construídas de 150 mm x 110 mm e 75 mm de altura, cada uma com
cerca de 50 mm de altura de areia. (M4)Os indivíduos de formiga-leão
foram deixados nas arenas por 7 horas, tempo que consideramos
suficiente para construção dos funis. (M5)Após esse período,
observamos 42 arenas com funil de captura e utilizamos as para o
experimento. (M6)Medimos, então, o maior diâmetro dos funis em
milímetros com um paquímetro. (M7)Consideramos que o maior
diâmetro dos funis é um bom proxy para tamanho dos funis, portanto,
assumimos que há grande correlação entre o maior diâmetro dos funis
com as demais dimensões de um funil.
Desenho experimental
(M8)Afim de garantir igual representatividade entre os
grupos experimentais, separamos as arenas pelo maior diâmetro de
funil de captura, de modo que, utilizamos igual número de arenas nos
dois grupos experimentais e todas as classes de diâmetro de funil de
captura estavam igualmente representadas. (M9)No grupo
experimental “substrato úmido” aplicamos em cada arena 10 borrifos
de água simulando uma situação de orvalho ou chuva fraca e após 30

segundos depositamos uma presa viva no centro do funil. (M10)No
grupo experimental “substrato seco” não houve borrifos de água,
apenas depositamos uma presa viva no centro do funil
(M11)Tomamos duas medidas durante o experimento:
evento de escape e tempo de permanência do funil.
(M12)Independentemente do tratamento, observamos o experimento
por até 180 s, se a presa viva não fugiu do funil de captura até esse
tempo consideramos que a presa viva não escapou e seu tempo de
permanência foi igual a 180 s.
Análise de dados
(M13)Avaliamos duas variáveis para medir a eficiência de
escape: a probabilidade de escape e o tempo de permanência no funil
de captura. (M14)A probabilidade de fuga é uma variável categórica
com dois níveis, fuga (1) e não fuga (0), o tempo de permanência no
funil é uma variável contínua medida em segundos (s). (M15)A análise
realizada para cada uma está descrita a seguir.
Probabilidade de fuga
(M16)Avaliamos o efeito do tipo de tratamento sobre a
probabilidade de escape das presas utilizando uma regressão logística
entre duas variáveis categóricas, escape (0 ou 1), nossa variável
resposta, e grupo experimental (úmido ou seco), nossa variável
preditora. (M17)Nossa estatística de interesse foi a estimativa do efeito
do tratamento, a diferença entre as inclinações dos dois tratamentos da
regressão logística. (M18)Para testar a significância do teste, nós
simulamos um cenário nulo no qual não há diferença entre os
tratamentos. (M19)O cenário nulo foi gerado por 1000 aleatorizações
sem reposição dos valores da variável resposta escape entre os
tratamentos presente em nosso conjunto de dados. (M20)Para cada
uma das 1000 aleatorizações a estatística de interesse foi recalculada.
(M21)Consideramos que o valor observado em nossa estatística de
interesse seria significativo se ele ocorresse em 5% ou menos dos
valores gerados no cenário nulo. (M22)Sendo assim, a nossa previsão
é que a probabilidade de fuga seria maior no tratamento úmido do que
no tratamento seco.
Tempo de permanência na armadilha
(M23)Avaliamos o efeito do tratamento em conjunto com
o diâmetro maior do funil sobre o tempo de permanência no funil
utilizando uma regressão múltipla entre três variáveis, tempo de
permanência (s), variável resposta, diâmetro maior do funil (mm),
variável preditora, e tratamento (seco e úmido), variável preditora.
(M24)A estatística de interesse foi obtida pela diferença na inclinação
da regressão entre os tratamentos. (M25)Para testar a significância do
teste, nós simulamos um cenário nulo no qual a relação do tempo de
permanência (s) e o diâmetro maior do funil (mm) não apresenta
diferença entre os tratamentos. (M26)O cenário nulo foi gerado por
1000 aleatorizações de nosso conjunto de dados sem reposição dos
valores da variável resposta escape entre os tratamentos. (M27)Para
cada ciclo de aleatorização a estatística de interesse foi recalculada.
(M28)Consideramos que o valor observado em nossa estatística de
interesse seria significativo se ele ocorresse em 5% ou menos dos
valores gerados no cenário nulo. (M29)Sendo assim, a nossa previsão
é de que o tratamento úmido diminui o efeito do diâmetro do funil de
captura sobre o tempo de permanência da presa.
RESULTADOS
Descrição geral dos dados
(R1)Das 42 arenas onde os indivíduos construíram funil de
captura, observamos diâmetro de funil que variaram de 18 a 37 mm,
com a média (±DP) dos valores foi 26,72 ± 4,55 mm. (R2)No total,
observamos 31 presas vivas escaparam dos funis, sendo 21 no grupo
experimental “substrato úmido” e 10 no “substrato seco”. (R3)As
presas vivas levaram de 1 a 180 s (tempo limite de observação) para
escapar do funil, esse tempo foi em média (±DP) 56,19 ± 73,37 s.
(R4)No “substrato úmido”, o tempo de escape variou de 1 a 108 s,
sendo, em média 11,9 ± 24,05 s. No “substrato seco”, o tempo de
escape variou de 4 a 180 s e a média foi de 100,5 ± 79,62 s.
Probabilidade de fuga
(R5)Encontramos diferença entre os tratamentos quanto à
probabilidade de fuga (diferença na inclinação dos tratamentos
=19,661; p<0,001). (R6)A probabilidade de fuga foi cerca de duas
vezes maior no tratamento úmido quando comparado com o
tratamento seco.
Tempo de permanência na armadilha

(R7)O tratamento “substrato úmido” modifica a relação entre o
diâmetro do funil e o tempo de escape da presa de dentro do funil de
captura (diferença observada entre inclinações: 41,52; p = 0,032).
(R8)A relação entre o diâmetro médio do funil e o tempo médio de
escape também apresentou diferença (diferença observada entre
interceptos: 88,57; p < 0,001; Figura 1). (R9)O tratamento úmido
anulou o efeito do diâmetro do funil sob o tempo de escape da presa
de dentro do funil de captura (inclinação observada: 3,33; p=0,731).

Figura 1. Tempo de permanência da presa (s) em função do diâmetro
do funil de captura de larvas da formiga-leão Myrmeleon sp.. Em
vermelho, os pontos e regressão linear referente ao tratamento seco.
Em preto, os pontos e regressão linear referente ao tratamento úmido.
A regressão linear do “substrato seco” apresentou intercepto = 154,809 (erro padrão = 87,151) e inclinação = 9,539 (erro padrão =
3,210). A regressão linear do “substrato úmido” apresentou intercepto
= -7,771 (erro padrão = 32,722) e inclinação = 0,737 (erro padrão =
1,210).
DISCUSSÃO
(D1)Encontramos que substratos com umidade mais
elevada facilitam o escape de presas das armadilhas das larvas da
formiga-leão Myrmeleon sp. e que o aumento do tamanho das
armadilhas dificulta o escape de presas quando as armadilhas são
construídas em substratos secos. (D2)Entretanto, não encontramos
relação entre tamanho do funil e eficiência do escape das presas em
ambientes úmidos, o que indica que o aumento da umidade do
substrato do funil facilita o escape independentemente do tamanho do
funil. (D3)Assim, temos evidência de que o sucesso de captura de
presas por larvas de formiga-leão é dependente de fatores abióticos do
hábitat e de que umidades elevadas do substrato reduzem
drasticamente a eficiência do funil de captura.
(D4)A umidade impõe restrições físicas à construção dos
funis de captura pelas larvas, já que o aumento da aglutinação das
partículas do substrato demanda taxas metabólicas muito altas para
que a atividade de construção possa ser realizada (Farji-Brener, 2003).
(D5)Nosso estudo mostrou que, além da dificuldade na construção dos
funis em substratos úmidos apontada por outros trabalhos (Chaves et
al., neste volume), o sucesso de captura das presas em substratos
úmidos é muito baixo. (D6)Enquanto no substrato seco a areia das
paredes dos funis desliza conforme a presa tenta escapar, no ambiente
úmido a areia se torna mais aderente e a presa consegue escapar do
funil sem dificuldade. (D7)Além disso, o aumento do tamanho do funil
não confere maior sucesso de captura pelas larvas em substratos
úmidos, já que, com a maior aderência das partículas do substrato, as
presas têm facilidade para escapar dos funis independentemente do
tamanho do funil.
(D8)Outros fatores determinam o sucesso de captura das
larvas de formiga-leão. (D9)Sabe-se, por exemplo, que as larvas de
formiga-leão preferem substrato com grãos de areia pequenos (Scharf
et al., 2006; Pinotti et al., 2007), que facilitam a construção do funil e
dificultam a fuga das presas. (D10)Considerando que o funil de
captura tem como função obter alimento e que construção e eficiência
de captura do funil dependem de condições abióticas do substrato, a
principal pressão de seleção sobre as larvas de formiga-leão deve se
dar sobre a seleção de hábitat para a construção do funil. (D11)De fato,
diversos estudos indicam que as larvas de formiga-leão escolhem
ativamente o local onde constroem o funil e que o estabelecimento das
larvas em locais de baixa qualidade para a construção do funil acarreta
prejuízos ao sucesso da predação (Alves, 2007; Pinotti et al., 2007;
Chaves et al., neste volume).
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Oh, não! Choveu na minha horta!
Efeito da umidade do substrato na eficiência de escape das
presas de formiga-leão (Neuroptera: Myrmeleontidae)
P4 – G8
Alunos 2, 6, 9, 15 – Versão final
RESUMO: Alguns predadores que utilizam a estratégia de emboscada
constroem armadilhas para capturar suas presas. A eficiência de
captura dessas armadilhas pode ser comprometida por condições
ambientais. Larvas da formiga-leão Myrmeleon sp. (Neuroptera:
Myrmeleontidae) constroem armadilhas em forma de funil em
substrato de areia seca para capturar presas. Nosso objetivo foi avaliar
a influência do substrato úmido sobre a eficiência de escape das presas
que caem no funil de captura. Comparamos a probabilidade de escape
e o tempo de permanência da presa no funil de captura em substrato
úmido e seco. Observamos que as presas (formigas) têm maior
probabilidade de escapar e menor tempo de escape em substrato
úmido. Concluímos que a eficiência de escape das presas é aumentada
em substratos úmidos, anulando o efeito positivo que o tamanho do
funil tem sobre a captura das presas.
PALAVRAS-CHAVE: armadilhas, emboscada, funil de captura,
Myrmeleon, predação.
INTRODUÇÃO
(I1)De forma geral, duas estratégias de captura da presa
podem ser utilizadas pelos predadores: busca ativa e emboscada (ou
senta-e-espera). (I2)No primeiro caso, o predador investe tempo e
energia na procura e perseguição das presas e, no segundo, o predador
espera imóvel por suas presas, geralmente em locais frequentados por
elas (Begon et al., 2006). (I3)Uma das formas de estratégia de
emboscada consiste na construção de uma armadilha, o que direciona
os esforços do predador para captura de presas apenas na armadilha,
economizando energia entre uma captura e outra. (I4)Aranhas
orbitelas são exemplos de predadores que utilizam essa estratégia, pois
montam suas armadilhas (teias) e aguardam a presa ser capturada por
elas (Gonzaga et al., 2007).
(I5)Larvas de formiga-leão (Neuroptera: Myrmeleontidae)
são predadores de emboscada que escavam substrato arenoso para
construir uma armadilha em forma de funil que captura artrópodes,
principalmente formigas (Farji-Brener, 2003). (I6)A estratégia de
captura utilizada pelas larvas consiste na espera da chegada da presa
que, após cair na armadilha, não consegue escalar sua lateral na

tentativa de alcançar a superfície e é capturada pela larva (Pinotti et
al., 2007). (I7)A eficiência desse sistema de captura depende de alguns
fatores, como a granulação do solo em que a larva está habitando, o
diâmetro do funil e a seleção do local para estabelecimento da
armadilha, tanto em relação à disponibilidade de presas quanto em
relação às variações ambientais, tais como o aumento da umidade após
precipitações (Scharf et al., 2006). (I8)A umidade do solo dificulta a
construção da armadilha, pois aglutina as partículas do solo e reduz o
deslizamento entre os grãos que permite a movimentação da larva de
formiga-leão (Devetak et al., 2005).
(I9)O objetivo deste trabalho foi investigar como a
umidade do substrato e o diâmetro do funil influenciam a eficiência de
fuga das presas por larvas da formiga-leão Myrmeleon sp.. (I10)Dado
que a umidade aglutina as partículas do solo (Devetak et al., 2005),
nossa primeira hipótese é que, no substrato úmido, a fuga das presas
do funil é facilitada, uma vez que a aglutinação das partículas pode
facilitar a locomoção pelo substrato. (I11)Além disso, sabe-se que
quanto maior o tamanho do funil, melhor a captura de presas (Devetak
et al., 2005). (I12)Nossa segunda hipótese, portanto, é que quanto
maior o tamanho do funil, menor a eficiência de fuga das presas e que
a umidade do substrato atenua esta relação, pois facilita o escape
mesmo em funis grandes.
MATERIAL & MÉTODOS
Local de estudo
(M1)Coletamos 70 indivíduos da formiga-leão Myrmeleon
sp. na rua de acesso ao Centro Comunitário da Reserva de
Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una, no município de
Peruíbe, litoral sul do estado de São Paulo. (M2)Na mesma área,
coletamos areia, que peneiramos para montar as arenas experimentais
descritas a seguir. (M3)Também coletamos operárias da formiga
Pheidole sp. (Formicidae: Myrmicinae), que utilizamos como presas.
Desenho experimental
(M4)Em laboratório, depositamos as larvas em dois tipos
de arena experimental: um recipiente cilíndrico com 120 mm de
diâmetro e 80 mm de altura (n = 30) e outro recipiente retangular com
150 x 110 mm de base e 75 mm de altura (n = 40), cada deles com
cerca de 50 mm de altura de areia. (M5)Deixamos as larvas nas arenas
por 7 h e, após este período, 42 delas construíram funis de captura. Em
seguida, medimos o maior diâmetro dos funis (em mm) com um
paquímetro. (M6)Consideramos que o maior diâmetro do funil é uma
boa variável operacional para tamanho dos funis, pois deve haver uma
forte correlação entre esta medida e as demais dimensões do funil.
(M7)A fim de garantir igual representatividade de
diâmetros de funil nos dois grupos experimentais, separamos as arenas
pelo maior diâmetro de funil de captura. (M8)Em cada grupo
experimental havia o mesmo número de arenas e todas as classes de
diâmetro de funil de captura estavam igualmente representadas.
(M9)No grupo experimental “substrato úmido”, aplicamos 10 borrifos
de água sobre cada funil, simulando uma situação de orvalho ou chuva
fraca. (M10)Após 30 s, depositamos uma operária de formiga viva no
centro do funil. (M11)No grupo experimental “substrato seco”, não
borrifamos água sobre os funis e apenas depositamos uma operária de
formiga viva no centro do funil. (M12)Tomamos duas medidas
durante o experimento: evento de escape, ou seja, se a formiga fugiu
ou não do funil, e tempo de permanência da formiga dentro do funil
de captura. (M13)Cada experimento teve duração de, no máximo 180
s. (M14)Se ao final do experimento a presa não conseguisse escapar,
contabilizamos como não fuga e o tempo de permanência foi
estipulado como 180 s.
Análise de dados
(M15)Usamos duas variáveis operacionais para medir a
eficiência de escape: a probabilidade de escape e o tempo de
permanência da e formiga dentro do funil de captura. (M16)A
probabilidade de fuga é uma variável categórica com dois níveis: fuga
(1) e não fuga (0). (M17)O tempo de permanência no funil é uma
variável contínua medida em segundos (s). (M18)A análise realizada
para cada uma dessas variáveis está descrita a seguir.
Probabilidade de fuga
(M19)Avaliamos o efeito do grupo experimental sobre a
probabilidade de escape das formigas utilizando uma regressão
logística. (M20)Nossa estatística de interesse foi a estimativa do efeito
do grupo experimental, que é dada pela diferença entre as inclinações
dos dois tratamentos da regressão logística. (M21)Para testar a
significância do teste, simulamos um cenário nulo no qual não há
diferença entre os grupos experimentais. (M22)Geramos o cenário

nulo a partir de 1.000 permutações dos valores da variável resposta
escape entre os grupos experimentais. (M23)Recalculamos a
estatística de interesse para cada uma das 1.000 permutações.
(M24)Construímos uma distribuição de valores da estatística de
interesse gerados pelo cenário nulo. (M25)Contabilizamos quantos
valores dessa distribuição eram maiores ou iguais ao valor da
estatística de interesse observada. (M26)Se a soma desses valores
fosse igual a 5% ou menos, então considerávamos que o valor
observado em nossa estatística de interesse seria significativo.
(M27)Nossa previsão é que a probabilidade de fuga seria maior no
grupo experimental substrato úmido do que no grupo experimental
substrato seco.
Tempo de permanência na armadilha
(M28)Avaliamos qual o efeito do grupo experimental em
conjunto com o diâmetro maior do funil sobre o tempo de permanência
no funil utilizando uma regressão múltipla entre três variáveis: tempo
de permanência (variável resposta), diâmetro maior do funil e grupo
experimental (variáveis preditoras). (M29)A estatística de interesse foi
obtida pela diferença na inclinação da regressão de cada um dos dois
grupos experimentais. (M30)Para testar a significância do teste,
simulamos um cenário nulo no qual a relação do tempo de
permanência e o diâmetro maior do funil não apresenta diferença entre
os grupos experimentais. (M31)Geramos o cenário nulo a partir de
1.000 permutações dos valores da variável resposta escape entre os
grupos experimentais. (M32)Recalculamos a estatística de interesse
para cada uma das 1.000 permutações. (M33)Construímos uma
distribuição de valores da estatística de interesse gerados pelo cenário
nulo. (M34)Contabilizamos quantos valores dessa distribuição eram
maiores ou iguais ao valor da estatística de interesse observada.
(M35)Se a soma desses valores fosse igual a 5% ou menos, então
considerávamos que o valor observado em nossa estatística de
interesse seria significativo. (M36)Nossa previsão é de que o grupo
experimental “substrato úmido” atenua o efeito do diâmetro do funil
de captura sobre o tempo de permanência da operária de formiga
dentro do funil de captura.
RESULTADOS
Descrição geral dos dados
(R1)O diâmetro do funil construído pelas larvas usadas no
experimento (n = 42) variou de 18 a 37 mm, com a média (± DP) de
26,72 ± 4,55 mm. (R2)No total, 31 operárias de formiga escaparam
dos funis, sendo 21 no grupo experimental substrato úmido e 10 no
substrato seco. (R3)As presas levaram, em média, 56,19 ± 73,37 s para
escapar dos funis (min. – max. = 1 - 180 s). (R4)No grupo
experimental substrato úmido, o tempo de escape variou de 1 a 108 s,
sendo a média 11,9 ± 24,05 s. (R5)No grupo experimental substrato
seco, o tempo de escape variou de 4 a 180 s e a média foi de 100,5 ±
79,62 s.
Probabilidade de fuga
(R6)Encontramos diferença entre os grupos experimentais
quanto à probabilidade de fuga (diferença na inclinação dos
tratamentos = 19,661; p < 0,001). (R7)A probabilidade de fuga foi
cerca de duas vezes maior no grupo experimental substrato úmido
quando comparada com o grupo experimental substrato seco.
Tempo de permanência na armadilha
(R8)A relação entre o diâmetro médio do funil e o tempo
médio de escape apresentou diferença significativa entre os grupos
experimentais (diferença observada entre inclinações: 8,802; p <
0,001; Figura 1). (R9)De forma geral, o grupo experimental substrato
úmido anulou a relação entre o diâmetro do funil e o tempo de escape
da presa de dentro do funil de captura.

Figura 1. Tempo de permanência da presa (s) em função do diâmetro
do funil de captura de larvas da formiga-leão Myrmeleon sp. Em
vermelho, os pontos e a regressão linear referentes ao grupo
experimental substrato seco. Em preto, os pontos e a regressão linear
referentes ao grupo experimental substrato úmido. A regressão linear

do grupo experimental substrato seco apresentou inclinação de 9,539
(erro padrão = 3,210) e, no grupo experimental substrato úmido, a
inclinação foi de 0,737 (erro padrão = 1,210).
DISCUSSÃO
(D1)Encontramos que substratos com umidade mais
elevada facilitam o escape de presas das armadilhas das larvas da
formiga-leão Myrmeleon sp. e que o aumento do tamanho das
armadilhas dificulta o escape de presas quando as armadilhas são
construídas em substratos secos. (D2)Entretanto, não encontramos
relação entre tamanho do funil e eficiência do escape das presas em
ambientes úmidos, o que indica que o aumento da umidade do
substrato do funil facilita o escape independentemente do tamanho do
funil. (D3)Como previsto, isso ocorre porque enquanto no substrato
seco a areia das paredes dos funis desliza conforme a presa tenta
escapar, no ambiente úmido, a areia se torna mais aderente e a presa
consegue escapar do funil sem dificuldade. (D4)Em substratos
úmidos, o aumento do tamanho do funil não confere maior sucesso de
captura pelas larvas porque, com a maior aderência das partículas do
substrato, as presas têm facilidade para escapar dos funis
independentemente do tamanho do funil.
(D5)As larvas de formiga-leão selecionam o hábitat para
seu estabelecimento e construção do funil de captura, e um dos fatores
subjacentes à escolha do local de melhor qualidade é a umidade do
substrato (Alves, 2007; Pinotti et al., 2007; Chaves et al., 2015).
(D6)As larvas escolhem preferencialmente substratos secos em
detrimento de substratos úmidos, onde a construção do funil é
dificultada (Chaves et al., 2015). (D7)De forma complementar a isso,
encontramos que funis localizados em substratos em que ocorre um
aumento da umidade tem sua eficiência de captura reduzida.
(D8)Outros fatores determinam o sucesso de captura das larvas de
formiga-leão, como a granulometria do substrato em que o funil é
construído. (D9)Sabe-se que as larvas de formiga-leão preferem
substratos com grãos de areia pequenos, que facilitam a construção do
funil e dificultam a fuga das presas (Scharf et al., 2006; Pinotti et al.,
2007). (D10)Assim, além da dificuldade de construção dos funis em
determinadas condições, a eficiência de captura deve ser um fator
importante na escolha de hábitat por formigas-leão.
(D11)Considerando que o estabelecimento das larvas de
formiga-leão em locais de baixa qualidade para a construção do funil
acarreta prejuízos ao sucesso de forrageio das larvas, as larvas devem
responder a variações nas condições ambientais e buscar locais com
melhor qualidade para a construção de um novo funil de captura.
(D12)Assim, a possibilidade de múltiplas seleções de hábitat pelas
larvas de formiga-leão, como em momentos após a ocorrência de
chuvas, é de extrema importância para a sobrevivência das larvas e,
consequentemente, para sucesso do adulto de Myrmeleon sp. (D13)De
forma geral, pode-se dizer que as condições ambientais dos locais em
que indivíduos estabelecem suas armadilhas, independentemente da
espécie a que pertencem, influenciam de forma direta a aptidão desses
indivíduos.
REFERÊNCIAS
Alves, D.A. 2007. A granulometria do substrato interfere no diâmetro
das armadilhas e no sucesso de captura de presas por larvas de
formiga-leão Myrmeleon sp. (Neuroptera: Myrmeleontidae).
Em: Livro do curso de campo “Ecologia de Campo da Mata
Atlântica” (G. Machado; P.I.K.L. Prado & A.A. Oliveira, eds.).
Universidade de São Paulo, São Paulo.
Begon, M.; C.R. Townsend & J.L. Harper. 2006. Ecology: from
individuals to ecosystems. Blackwell Publishing, Oxford.
Chaves, A.D.G.; G.P. Murayama; L.P. de Medeiros & S. Plasier. 2007.
O efeito da umidade na seleção do substrato e na construção de
armadilhas de funil por larvas de formiga-leão (Neuroptera:
Myrmeleontidae). Em: Livro do curso de campo “Ecologia de
Campo da Mata Atlântica” (G. Machado; P.I.K.L Prado &
A.A. Oliveira, eds.). Universidade de São Paulo, São Paulo.
Farji-Brener, A.G. 2003. Microhabitat selection by antlion larvae,
Myrmeleon crudelis: effect of soil particle size on pit-trap
design and prey capture. Journal of Insect Behavior,
16:783-796.
Gonzaga, M.O.; A.J. Santos & H.F. Japyassu. 2007. Ecologia e
comportamento de aranhas. Editora Interciência, Rio de
Janeiro.
Levin, S. A. 2009. The Princeton guide to ecology. Princeton
University Press, New Jersey
Pinotti, B.T.; D.A. Alves; L.E.C. Oliveira & M. Pannuti. 2007.
Relação entre o tamanho das larvas de formiga-leão
(Neuroptera: Myrmeleontidae) e o diâmetro de suas armadilhas

em funil: variações ambientais e sucesso de captura de presas.
Em: Livro do curso de campo “Ecologia de Campo da Mata
Atlântica” (G. Machado; P.I.K.L Prado & A.A. Oliveira, eds.).
Universidade de São Paulo, São Paulo.
Scharf, I.; B. Golan & O. Ovadia. 2006. The effect of sand depth,
feeding regime, density,and body mass on the foraging
behaviour of a pit-building antlion. Ecological Entomology,
34:26–33.
Orientação: Eduardo S. Santos
_______________________________________________________
O efeito da umidade na seleção do substrato e na construção de
armadilhas de funil por larvas de formigas-leão (Neoptera:
Myrmeleontidae)
P4 – G9
Alunos 1, 8, 14, 19 – Versão inicial
RESUMO: A seleção de habitat em organismos de pouca mobilidade
pode ocorrer em condições muito restritas espacialmente, como é o
caso de larvas da formiga-leão, Myrmeleon sp. Estas larvas são
predadores semisedentários que constroem armadilhas de funil no
solo. Portanto, algumas características do substrato, como a umidade,
podem determinar a seleção do microhabitat pelas larvas. Nosso
objetivo foi testar experimentalmente a seleção de substrato pelas
larvas, com base na umidade. Oferecemos substratos secos e úmidos
às larvas e observamos qual foi selecionado e se construíram
armadilhas. 77% das larvas selecionaram substrato seco e todas as
armadilhas ocorreram nesse substrato. Concluímos que larvas de
Myrmeleon sp. selecionam substratos relativamente secos e que a
umidade no substrato limita a construção de armadilhas. A seleção por
parte das larvas depois da escolha do local de oviposição das fêmeas
adultas é fundamental para se ajustar as variações espaço-temporais ao
longo do extenso estágio larval.
PALAVRAS-CHAVE: aptidão, microhabitat, seleção de habitat,
senta-e-espera, umidade do solo
INTRODUÇÃO
(I1)A seleção de habitat é o processo pelo qual os
indivíduos elegem áreas para realizar atividades tais como cortejo,
nidificação, oviposição e forrageio. (I2)O princípio por trás da seleção
de habitat é que os organismos procuram áreas disponíveis que
contribuam para a sua sobrevivência e/ou reprodução, ou seja, áreas
com maior qualidade de condições quando comparadas com outras
áreas. (I3)As áreas selecionadas para cada atividade específica são
definidas como microhabitats que podem variar ao longo dos
diferentes estágios de vida do indivíduo (Stamps, 2009).
(I4)A escala espacial na seleção de microhabitats depende
da capacidade de mobilidade dos organismos. (I5)Animais de ampla
mobilidade podem selecionar diferentes áreas para uma mesma
atividade ao longo da vida conforme a disponibilidade de recursos e o
outras condições variam. (I6)Por outro lado, organismos de pouca
mobilidade dependem de condições muito restritas espacialmente.
(I7)As formigas-leão (Neuroptera: Myrmeleontidae) são um exemplo
de organismos de baixa mobilidade durante a fase larval. (I8)As
fêmeas adultas − de vida efêmera − ovipositam no solo, e as larvas que
eclodem são predadores semisedentários que podem viver por vários
anos até alcançar a vida adulta (Daly et al., 1998). (I9)As larvas de
algumas espécies cavam armadilhas do tipo funil em solos arenosos e
utilizam a estratégia de forrageio de tipo senta-e-espera para capturar
diversos insetos (Scharf & Ovadia, 2006).
(I10)A seleção do local de oviposição pelas formigas-leão
pode ser vista como um fator determinante na sobrevivência da larva,
mas a larva é capaz de se mover vários metros e reconstruir a
armadilha (Farji-Brener, 2003). (I11)Estudos sugerem que fatores
como a disponibilidade de presas, características do solo, quantidade
de serrapilheira e coberturas contra intempéries podem influenciar a
seleção de microhabitat (Hauber, 1999; Farji-Brener, 2003; Scharf &
Ovadia, 2006). (I12)Nosso objetivo foi testar o efeito de um dos
fatores microclimáticos que foram sugeridos e que as larvas parecem
evitar: a umidade do solo (Farji-Brener, 2003). (I13)Nossas hipóteses
são que larvas de formigas-leão Myrmeleon sp. selecionam substratos
com baixa umidade e constroem armadilhas de funil preferentemente
em substratos com baixa umidade.

MATERIAL E MÉTODOS

Coleta de larvas de Myrmeleon sp.
(M1)Coletamos larvas de Myrmeleon sp. na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una (24º17’-24º35’S;
47º00’-47º30’O), localizada no litoral sul do estado de São Paulo.
(M2)Percorremos uma distância de aproximadamente 200 metros em
uma estrada de terra no período noturno e coletamos 70 larvas que
estavam sob armadilhas em forma de funil. (M3)Também coletamos
areia relativamente seca da superfície do solo, denominada de agora
em diante “substrato seco”, no mesmo local para usarmos na
construção de arenas experimentais.
Experimento
(M4)Peneiramos a areia coletada usando peneiras com
abertura de 0,71 mm. (M5)Misturamos os 10 litros de areia peneirada
com 1,4 litros de água para obter o “substrato úmido”, que simula uma
situação de aproximadamente 8,4 mm de precipitação.
(M6)Construímos arenas experimentais com dimensões aproximadas
de 15 cm x 11 cm (Figura 1). (M7)Preenchemos uma metade de cada
arena com substrato seco e outra metade com substrato úmido até uma
altura de aproximadamente 6 cm (Figura 1). (M8)Sorteamos o lado da
arena que receberia areia seca ou areia úmida.
(M9)Das 70 larvas coletadas amostramos de forma
aleatória 36 larvas para usar no experimento. (M10)Cada teste
consistiu em depositar uma larva de Myrmeleon sp. na superfície da
arena experimental no limite entre os dois tipos de areia.
(M11)Deixamos as larvas na arena durante a noite por um período de
7 horas. (M12)Após este período, registramos: (i) a proporção de
larvas que se enterraram em cada um dos tipos de areia e (ii) a
proporção de armadilhas em funil em cada um dos tipos de areia.
(M13)Nossa previsão era que uma maior proporção de larvas e uma
maior proporção de armadilhas de funil seriam encontradas na areia
seca em relação à areia úmida.

Figura 1. Arena experimental com substrato seco (esquerda) e úmido
(direita).
Análises estatísticas
(M14)Para testar se a proporção do número de larvas
enterradas na areia seca era significativamente maior do que a
proporção de larvas enterradas na areia úmida, fizemos 10.000
aleatorizações dos nossos dados. (M15)Em cada aleatorização
permutamos os valores de presença ou ausência de larvas em cada tipo
de tratamento e calculamos a proporção de larvas encontradas na areia
seca. (M16)Posteriormente, calculamos o valor de p como a proporção
de valores obtidos nas aleatorizações que eram maiores ou iguais ao
valor observado da proporção de larvas na areia seca. (M17)As
aleatorizações foram realizadas no ambiente de programação R 3.1.3
(R Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)Calculamos as estatísticas de interesse para um total de
35 indivíduos, pois descartamos do conjunto de dados uma larva que
não se moveu durante o experimento e permaneceu no limite entre os
tipos de areia. (R2)A proporção de larvas de Myrmeleon sp. enterradas
na areia seca das arenas experimentais foi de 77,14%, enquanto
somente 22,86% das larvas estavam enterradas na areia úmida (Tabela
1). (R3)A proporção de larvas na areia seca foi significativamente
maior que a proporção na areia úmida (teste de aleatorização; p <
0,001). (R4)Nenhuma larva construiu armadilhas de funil na areia
úmida. (R5)Das 35 larvas, 20 construíram armadilhas de funil na areia
seca. Ou seja, das 27 larvas que estavam enterradas na areia seca,
57,1% construíram armadilha e 20,0% não construíram (Tabela 1).
Tabela 1. Número de larvas de Myrmeleon sp., com as respectivas
porcentagens, que selecionaram a areia seca ou úmida como substrato
e que construíram ou não a armadilha de funil.

Armadilha

Sem armadilha

Total

Substrato seco

20 (57,1%)

7 (20,0%)

27 (77,1% )

Substrato úmido

0 (0%)

8 (22,9%)

8 (22,9%)

Total

20 (57,1%)

15 (42,9%)

35 (100%)

DISCUSSÃO
(D1)Observamos que as larvas da formiga-leão
selecionaram substratos secos em comparação à substratos
umedecidos artificialmente. (D2)Dessa forma, parecem haver
limitações associadas à umidade do substrato para a construção de
armadilhas de funil. (D3)Estas limitações incluem, por exemplo, um
maior esforço físico para construir armadilhas e uma menor eficiência
na captura de presas.
(D4)As limitações físicas para construir armadilhas em
solos úmidos podem estar associadas ao comportamento de construção
das larvas de formiga-leão, que consiste em uma combinação de dois
comportamentos: a expulsão dos grãos com a cabeça e o afrouxamento
das partículas do solo enquanto a larva se enterra (Farji-Brener, 2003).
(D5)A contrução de armadilhas por meio destes dois comportamentos
pode aumentar a taxa metabólica da larva em até 10 vezes em relação
ao repouso (Lucas, 1985 apud Scharf & Ovadia, 2005). (D6)Dado que
a maior umidade do solo aumenta a aglutinação das partículas finas
(e.g. silte, argilas e matéria orgânica altamente fragmentada), as larvas
teriam uma maior demanda de esforço físico para construir as
armadilhas, um efeito semelhante à resposta das formigas-leão frente
à partículas maiores (Devetak et al., 2005; Farji-Brener, 2003).
(D7)As propriedades físicas do solo úmido, além de
dificultar a construção de armadilhas, também pode influenciar a
eficiência das armadilhas para a captura de presas. (D8)Armadilhas já
construídas que sofrem o efeito da chuva perdem eficiência, uma vez
que a aderência de partículas de solo é maior e a presa consegue
escapar facilmente do funil (Figueiredo et al., em preparação).
(D9)Este resultado reforça a importância da chuva e da umidade como
fatores determinantes na seleção de ambientes protegidos ou cobertos
tanto pela fêmea adulta, quando vai ovipositar, quanto pela larva para
seu estabelecimento e construção de armadilhas (Scharf & Ovadia,
2006).
(D10)Embora tenhamos encontrado que larvas têm
preferência por substrato seco, elas conseguiram escavar e se deslocar
no substrato úmido ao contrário do reportado por Gotelli (1993 apud
Scharf & Ovidia, 2006) para o mesmo gênero. (D11)Além disso,
observações descritas por Cain (1987 apud Scharf & Ovidia, 2006)
indicam que em situações de precipitação as larvas de formiga-leão do
gênero Brachynemorus se enterram mais no solo, evitando assim o
substrato úmido. (D12)Esses deslocamentos discretos permitiriam a
proteção temporal durante condições extremas no microhabitat, para o
qual eles podem reduzir o metabolismo e suportar jejum (Scharf &
Ovidia, 2006). (D13)Isso explicaria porque as larvas que se moveram
no substrato úmido e que ao parecer estariam impossibilitadas do
construir armadilhas em tais condições, não tentaram explorar mais
arena experimental até localizar o substrato seco. (D14)Finalmente, as
larvas que se encontraram no substrato seco e não construíram
armadilhas podem ter exibido esse comportamento como resposta ao
estresse da manipulação durante as capturas e o experimento.
(D15)Em conclusão sugerimos que larvas de formigas-leão
Myrmeleon sp. selecionam substratos relativamente secos em seu
microhabitat, deslocando-se, caso as condições de umidade do
substrato tornem-se limitantes para a construção de armadilhas de
funil. (D16)Isso aumentaria as possibilidades de sobrevivência não só
após a eclosão no lugar de oviposição da fêmea, mas também ao longo
do extenso estágio larval, nos casos em que as condições dentro do
microhabitat variam.
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O efeito da umidade na seleção do substrato e na construção de
armadilhas de funil por larvas de formigas-leão (Neuroptera:
Myrmeleontidae)
P4 – G9
Alunos 1, 8, 14, 19 – Versão intermediária
RESUMO: A seleção de habitat em organismos de pouca mobilidade
pode ocorrer em condições muito restritas espacialmente, como é o
caso de larvas da formiga-leão, Myrmeleon sp. Estas larvas são
predadores semisedentários que constroem armadilhas de funil no
solo. Portanto, algumas características do substrato, como a umidade,
podem determinar a seleção do microhabitat pelas larvas. Nosso
objetivo foi testar experimentalmente a seleção de substrato pelas
larvas, com base na umidade. Oferecemos substratos secos e úmidos
às larvas e observamos qual foi selecionado e se construíram
armadilhas. 77% das larvas selecionaram substrato seco e todas as
armadilhas ocorreram nesse substrato. Concluímos que larvas de
Myrmeleon sp. selecionam substratos relativamente secos e que a
umidade do substrato limita a construção de armadilhas. A seleção por
parte das larvas depois da escolha do local de oviposição das fêmeas
adultas é fundamental para se ajustar as variações espaço-temporais ao
longo do extenso estágio larval.

2005), o que pode ocorrer em solos com maior umidade devido a
aglutinação de partículas. (I16)Logo, a nossa segunda hipótese é que
as larvas de formiga-leão constroem armadilhas preferencialmente em
substratos com baixa umidade.
MATERIAL E MÉTODOS
Coleta de larvas de Myrmeleon sp.
(M1)Coletamos larvas de Myrmeleon sp. na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una (24º17’-24º35’S;
47º00’-47º30’O), localizada no litoral sul do estado de São Paulo.
(M2)Percorremos uma distância de aproximadamente 200 metros em
uma estrada de terra no período noturno e coletamos larvas.
(M3)Identificamos as larvas de Myrmeleon em campo pelas
armadilhas em forma de funil. (M4)Também coletamos areia da
superfície do solo no mesmo local, a qual foi utilizada no experimento.
Experimento
(M5)Peneiramos a areia coletada usando peneiras com
abertura de 0,71 mm. (M6)Utilizamos parte da areia peneirada como
substrato seco e a misturamos 10 litros da areia peneirada restante com
1,4 litros de água para obter o substrato úmido, simulando uma
situação de aproximadamente 8,4 mm de precipitação. (M7)Para a
construção do experimento de escolha, preenchemos uma das metades
de um recipiente com dimensões 15 x 11 cm com substrato seco e outra
metade com substrato úmido até uma altura de aproximadamente 6 cm
(Figura 1). (M8)Sorteamos o lado da recipiente que receberia o
substrato seco ou substrato úmido.
(M9)Utilizamos 36 larvas no experimento, sendo que cada
teste consistiu em depositar uma larva de Myrmeleon sp. no limite
entre os dois tipos de substrato (Figura 1). (M10)Deixamos as larvas
na arena durante a noite, por um período de 7 horas. (M11)Após este
período, registramos: (i) a proporção de larvas que se enterraram em
cada um dos tipos de substrato e (ii) a proporção de armadilhas
construídas em cada um dos tipos de substrato. (M12)De acordo com
nossas hipóteses, a nossa previsão era que uma maior proporção de
larvas e uma maior proporção de armadilhas de funil seriam
encontradas no substrato seco em relação ao substrato úmido.

PALAVRAS-CHAVE: aptidão, microhabitat, seleção de habitat,
senta-e-espera, umidade do solo
INTRODUÇÃO
(I1)A seleção de habitat é o processo pelo qual os
indivíduos elegem áreas para realizar atividades tais como cortejo,
nidificação, oviposição e forrageio (Stamps, 2009). (I2)O princípio
por trás da seleção de habitat é que os organismos procuram áreas
disponíveis que maximizam as chances de sobrevivência e/ou
reprodução, ou seja, áreas com melhores condições ou maior
disponibilidade de recursos quando comparadas com outras áreas.
(I3)As áreas selecionadas por um indivíduo dependem das
necessidades do indivíduo e, portanto, podem variar ao longo de seus
diferentes estágios de vida.
(I4)A escala espacial em que se dá a seleção de habitat
depende da mobilidade dos organismos. (I5)Animais de alta
mobilidade podem selecionar diferentes áreas para uma mesma
atividade ao longo da vida conforme a disponibilidade de recursos e
condições variam. (I6)Por outro lado, organismos de pouca
mobilidade são mais dependentes das características do microhabitat
onde se estabeleceram. (I7)As formigas-leão (Neuroptera:
Myrmeleontidae) são um exemplo de organismos cuja mobilidade
varia ao longo da ontogenia. (I8)A fêmea adulta, de vida efêmera,
ovipõe no solo, e as larvas que eclodem são predadores semisedentários que podem viver por vários anos no solo até alcançar a
vida adulta (Daly et al., 1998). (I9)As larvas de algumas espécies de
formiga-leão cavam armadilhas em forma de funil em solos arenosos
e utilizam uma estratégia de forrageio do tipo senta-e-espera para
capturar suas presas (Scharf & Ovadia, 2006).
(I10)A seleção do local de oviposição pelas formigas-leão
pode ser vista como um fator determinante na sobrevivência da larva.
(I11)Contudo, a larva é capaz de se mover por vários metros no solo e
reconstruir a armadilha em diferentes locais (Farji-Brener, 2003).
(I12)Estas armadilhas são encontradas predominantemente em locais
protegidos de intempéries, como a chuva, que pode danificar as
armadilhas. (I13)Adicionalmente, estudos sugerem que as larvas de
formiga-leão apresentam comportamentos para evitar a chuva (FarjiBrener, 2003; Scharf & Ovadia, 2006). (I14)Dessa forma, a nossa
primeira hipótese é que as larvas de formigas-leão Myrmeleon sp.
selecionam substratos com baixa umidade. (I15)Alguns estudos
sugerem que há uma dificuldade crescente de construção da armadilha
à medida que o tamanho da partícula do solo aumenta (Devetak et al.,

Figura 1. Arena experimental com substrato seco (esquerda) e úmido
(direita).
Análises estatísticas
(M13)Para testar se a proporção do número de larvas
enterradas no substrato seco era significativamente maior do que a
proporção de larvas enterradas no substrato úmido, utilizamos um
método de aleatorização (10.000 simulações). (M14)Em cada
aleatorização permutamos os valores de presença ou ausência de
larvas em cada tipo de tratamento, simulando o cenário nulo em que
não há preferência. (M15)Para cada simulação calculamos a proporção
de larvas esperada no substrato seco. (M16)Posteriormente,
calculamos a probabilidade (p-valor) de encontrar proporção sob o
cenário nulo maiores ou iguais ao observado. (M17)As aleatorizações
foram realizadas no ambiente de programação R 3.1.3 (R Core Team,
2015).
RESULTADOS
(R1)Calculamos a proporção de indivíduos que foram ao
substrato seco para um total de 35 indivíduos, pois descartamos do
conjunto de dados uma larva que não se moveu durante o experimento
e permaneceu no limite entre os tipos de substrato. (R2)A proporção
de larvas de Myrmeleon sp. enterradas no substrato seco foi de 77,14%
(N = 27), ao passo que somente 22,86% (N = 8) das larvas estavam
enterradas no substrato úmido (Tabela 1). (R3)A proporção de larvas
no substrato seco foi significativamente maior que a proporção no
substrato úmido (teste de aleatorização; p < 0,001). (R4)Nenhuma
larva construiu armadilhas no substrato úmido. (R5)Das 27 larvas que
estavam enterradas no substrato seco, 74% (N = 20) construíram
armadilhas. (R6)No entanto, nenhuma das larvas que se enterraram no
substrato úmido construíram armadilha (Tabela 1).

Tabela 1. Número de larvas de Myrmeleon sp., com as respectivas
porcentagens entre parênteses, que selecionaram o substrato seco ou
úmido como substrato e que construíram ou não a armadilha de funil.
Armadilha

Sem armadilha

Total

Substrato seco

20

7

27 (77,1% )

Substrato úmido

0

8

8 (22,9%)

DISCUSSÃO
(D1)Observamos que as larvas da formiga-leão
selecionaram substratos secos em detrimento de substratos úmidos e
construíram armadilhas somente em substratos secos. (D2)A seleção
das larvas pelo substrato seco pode estar intimamente relacionada às
limitações físicas para construir armadilhas em solos úmidos. (D3)A
construção de armadilhas consiste na expulsão dos grãos com a cabeça
e o afrouxamento das partículas do solo enquanto a larva se enterra,
uma atividade que pode aumentar a taxa metabólica da larva em até 10
vezes (Farji-Brener, 2003; Lucas, 1985 apud Scharf & Ovadia, 2005).
(D4)Dado que a maior umidade do solo aumenta a aglutinação das
partículas finas (e.g. silte, argilas e matéria orgânica altamente
fragmentada), as larvas teriam uma maior demanda de esforço físico
para construir as armadilhas, um efeito semelhante à resposta das
formigas-leão frente a substratos com partículas maiores que 1,5 mm
(Alves, 2007; Devetak et al., 2005; Farji-Brener, 2003).
(D5)Outra explicação para nossos resultados é que as
propriedades físicas do solo úmido, além de dificultar a construção de
armadilhas, podem influenciar a eficiência das armadilhas para a
captura de presas. (D6)Armadilhas já construídas que sofrem o efeito
da chuva parecem perder eficiência, uma vez que a aderência de
partículas na superfície do solo é maior e a presa consegue escapar
facilmente do funil (Gotelli et al., 1993 apud Scharf & Ovadia, 2006;
Figueiredo et al., 2015). (D7)Este resultado reforça a importância da
chuva e da umidade como fatores determinantes na seleção de habitat,
tanto pela fêmea adulta no momento da oviposição, quanto pela larva
para seu estabelecimento e construção de armadilhas (Scharf &
Ovadia, 2006).
(D8)Embora tenhamos encontrado que larvas têm
preferência por substrato seco, elas conseguiram escavar e se deslocar
no substrato úmido, ao contrário do reportado por Gotelli (1993 apud
Scharf & Ovidia, 2006) para o mesmo gênero. (D9)Além disso,
observações descritas por Cain (1987 apud Scharf & Ovidia, 2006)
indicam que em situações de precipitação as larvas de formiga-leão do
gênero Brachynemorus se enterram mais no solo, evitando assim o
substrato úmido. (D10)Esses deslocamentos discretos permitiriam a
proteção temporal durante condições extremas no microhabitat, nas
quais a larva pode permanecer inativa, reduzindo o metabolismo para
suportar jejum (Scharf & Ovidia, 2006). (D11)Nas condições
desfavoráveis de nosso experimento (substrato úmido) todas as larvas
permaneceram enterradas, provavelmente para manter um
metabolismo baixo e esperar condições favoráveis para reiniciar o
comportamento de forrageio. (D12)Finalmente, as larvas que se
dirigiram no substrato seco e não construíram armadilhas podem ter
exibido esse comportamento como resposta ao estresse da
manipulação durante as capturas e o experimento.
(D13)Em conclusão sugerimos que larvas de formigas-leão
Myrmeleon sp. tem preferência por substratos relativamente secos em
seu microhabitat. (D14)Esta capacidade de escolha permitiria um
deslocamento para substratos secos, caso as condições do microhabitat
tornem-se desfavoráveis para a construção de armadilhas. (D15)Esta
capacidade de seleção de microhabitat aumentaria as chances de
sobrevivência não só após a eclosão no sítio de oviposição escolhido
pela fêmea, mas também ao longo do extenso estágio larval.
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O efeito da umidade do solo na seleção do substrato e na
construção de armadilhas de funil por larvas de formigas-leão
(Neuroptera: Myrmeleontidae)
P4 – G9
Alunos 1, 8, 14, 19 – Versão final
RESUMO: A seleção de habitat em organismos de pouca mobilidade
pode ocorrer em condições muito restritas espacialmente, como é o
caso das larvas da formiga-leão Myrmeleon sp., predadores
semisedentários que constroem armadilhas escavadas no solo. Dado
que as características do solo determinam a seleção por estas larvas,
nosso objetivo foi testar experimentalmente o efeito da umidade.
Colocamos larvas individuais em uma arena no meio de dois tipos de
substrato (areia seca e úmida) e observamos depois de 7 horas em qual
deles se enterraram, e onde construíram armadilhas. De 35 larvas, 77%
selecionaram substrato seco e todas as armadilhas foram construídas
somente nesse substrato. Concluímos que larvas de Myrmeleon sp.
selecionam solos relativamente secos e que a umidade limita a
construção de armadilhas. A seleção por parte das larvas depois da
escolha do local de oviposição das fêmeas adultas é fundamental para
se ajustar as variações espaço-temporais ao longo do extenso estágio
larval.
PALAVRAS-CHAVE: aptidão, granulometria, microhabitat, seleção
de habitat, senta-e-espera
INTRODUÇÃO
(I1)A seleção de habitat é o processo pelo qual os
indivíduos elegem áreas para realizar atividades tais como cortejo,
nidificação, oviposição e forrageio (Stamps, 2009). (I2)O princípio
por trás da seleção de habitat é que os organismos procuram áreas
disponíveis que maximizam as chances de sobrevivência e/ou
reprodução, ou seja, áreas com melhores condições ou maior
disponibilidade de recursos quando comparadas com outras áreas.
(I3)As áreas selecionadas por um indivíduo dependem das
necessidades do indivíduo e, portanto, podem variar ao longo de seus
diferentes estágios de vida.
(I4)A escala espacial em que se dá a seleção de habitat
depende da mobilidade dos organismos. (I5)Animais de alta
mobilidade podem selecionar diferentes áreas para uma mesma
atividade ao longo da vida conforme a disponibilidade de recursos e
condições variam. (I6)Por outro lado, organismos de pouca
mobilidade são mais dependentes das características do microhabitat
onde se estabeleceram. (I7)Em alguns organismos sésseis, por
exemplo, a seleção de habitat durante a etapa inicial do ciclo de vida
como larva móvel determina a aptidão do organismo para o resto de
sua vida ou de sua prole (Stamps, 2009).
(I8)As formigas-leão (Neuroptera: Myrmeleontidae) são
um exemplo de organismos cuja mobilidade varia ao longo da
ontogenia. (I9)A fêmea adulta, de vida efêmera, ovipõe no solo, e as
larvas que eclodem são predadores semi-sedentários que podem viver
por vários anos no solo até alcançar a vida adulta (Daly et al., 1998).
(I10)As larvas de algumas espécies de formiga-leão cavam armadilhas
em forma de funil em solos arenosos e utilizam uma estratégia de
forrageio do tipo senta-e-espera para capturar suas presas (Scharf &
Ovadia, 2006). (I11)A seleção do local de oviposição pelas formigas-

leão pode ser vista como um fator determinante na sobrevivência da
larva. (I12)Contudo, a larva é capaz de se mover por vários metros no
solo e reconstruir a armadilha em diferentes locais (Farji-Brener,
2003). (I13)Estas armadilhas são encontradas predominantemente em
locais protegidos de intempéries, como a chuva, que pode danificar as
armadilhas. (I14)Adicionalmente, estudos sugerem que as larvas de
formiga-leão apresentam comportamentos para evitar a chuva (FarjiBrener, 2003; Scharf & Ovadia, 2006).
(I15)Alguns estudos sugerem que há uma dificuldade
crescente de construção da armadilha à medida que o tamanho da
partícula do solo aumenta (Devetak et al., 2005). (I16)Dado que a
maior umidade do solo aumenta a aglutinação das partículas finas (e.g.
silte, argilas e matéria orgânica altamente fragmentada), esperamos
um efeito limitante similar. (I17)Partindo de isso, a nossa primeira
hipótese era que as larvas de formiga-leão constroem armadilhas
preferencialmente em substratos com baixa umidade. (I18)Além disso,
dado que as larvas de formigas-leão Myrmeleon sp. têm a capacidade
de se movimentar, ainda que limitadamente, nossa segunda hipóteses
era que as larvas selecionam substratos com baixa umidade.
MATERIAL E MÉTODOS
Coleta de larvas de Myrmeleon sp.
(M1)Coletamos larvas de Myrmeleon sp. em julho de 2015
na Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una (24º17’24º35’S; 47º00’-47º30’O), localizada no litoral sul do estado de São
Paulo. (M2)Coletamos 36 larvas entre as 20:00 e 22:00 horas ao longo
de um transecto de 200 metros em uma estrada de terra próxima à área
de restinga. (M3)Identificamos as larvas de Myrmeleon em campo
pelas armadilhas em forma de funil. (M4)Também coletamos areia da
superfície do solo no mesmo local, a qual foi utilizada no experimento.
Experimento
(M5)Peneiramos a areia coletada usando peneiras com
abertura de 0,71 mm. (M6)Utilizamos parte da areia peneirada como
substrato seco e misturamos 10 litros da areia peneirada restante com
1,4 litros de água para obter o substrato úmido, simulando uma
situação de aproximadamente 8,4 mm de precipitação. (M7)Para a
construção da arena experimental de escolha, preenchemos uma das
metades de uma bandeja com dimensões 15 x 11 cm com substrato
seco e outra metade com substrato úmido até uma altura de
aproximadamente 6 cm. (M8)Sorteamos o lado da bandeja que
receberia o substrato seco ou substrato úmido.
(M9)No experimento, cada teste consistiu em depositar
uma larva de Myrmeleon sp. no limite entre os dois tipos de substrato.
(M10)Deixamos as larvas na arena durante a noite, por um período de
7 horas. (M11)Após este período, registramos: (i) a proporção de
larvas que se enterraram em cada um dos tipos de substrato e (ii) a
proporção de armadilhas construídas em cada um dos tipos de
substrato. (M12)Para determinar a localização de indivíduos que não
construíram funil, os substratos foram peneirados em separado, sendo
que adicionamos água sobre o substrato úmido para facilitar o
processo. (M13)De acordo com nossas hipóteses, a nossa previsão era
que uma maior proporção de larvas e uma maior proporção de
armadilhas de funil seriam encontradas no substrato seco em relação
ao substrato úmido.
Análises estatísticas
(M14)Para testar se a proporção do número de larvas
enterradas no substrato seco era significativamente maior do que a
proporção de larvas enterradas no substrato úmido, permutamos
(10.000 vezes) os valores de presença ou ausência de larvas em cada
tipo de tratamento, simulando o cenário nulo em que não há
preferência pelo tipo de substrato. (M15)Em cada aleatorização,
calculamos a proporção de larvas no substrato seco.
(M16)Posteriormente, calculamos a probabilidade (p-valor) de
encontrar proporção sob o cenário nulo maiores ou iguais ao
observado. (M17)Além disso, utilizamos um teste exato de Fisher para
testar se a construção de armadilha depende do tipo de substrato no
qual as larvas foram. (M18)Realizamos todas as análises estatísticas
no ambiente de programação R 3.1.3 (R Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)Calculamos a proporção de indivíduos que
foram ao substrato seco para um total de 35 indivíduos, pois
descartamos do conjunto de dados uma larva que não se moveu
durante o experimento e permaneceu no limite entre os tipos de
substrato. (R2)A proporção de larvas de Myrmeleon sp. enterradas no
substrato seco foi de 77,14% (N = 27), ao passo que somente 22,86%
(N = 8) das larvas estavam enterradas no substrato úmido. (R3)A

proporção de larvas no substrato seco foi significativamente maior que
a proporção no substrato úmido (teste de aleatorização; p < 0,001).
(R4)Encontramos uma associação entre o tipo de substrato no qual as
larvas permaneceram e a construção das armadilhas (teste exato de
Fisher; p < 0,001). (R5)O valor observado das larvas que foram para
o substrato seco e construíram armadilha (N = 20) foi maior que o
esperado (N = 15,4). (R6)Por outro lado, nenhuma das larvas que
foram para o substrato úmido construiu armadilha (N = 0), sendo
menor do que o esperado (N = 4,6).
DISCUSSÃO
(D1)Observamos que as larvas da formiga-leão
selecionaram substratos secos em detrimento de substratos úmidos e
construíram armadilhas somente em substratos secos. (D2)A seleção
das larvas pelo substrato seco pode estar intimamente relacionada às
limitações físicas para construir armadilhas em solos úmidos. (D3)A
construção de armadilhas consiste na expulsão dos grãos com a cabeça
e o afrouxamento das partículas do solo enquanto a larva se enterra,
uma atividade que pode aumentar a taxa metabólica da larva em até 10
vezes (Farji-Brener, 2003; Lucas, 1985 apud Scharf & Ovadia, 2005).
(D4)Dado que solos úmidos tendem a aglutinar partículas, as larvas
teriam uma maior demanda de esforço físico para construir as
armadilhas, um efeito semelhante à resposta das formigas-leão frente
a substratos com partículas maiores que 1,5 mm (Alves, 2007; Devetak
et al., 2005; Farji-Brener, 2003).
(D5)Outra explicação para nossos resultados é que as
propriedades físicas do solo úmido, além de dificultar a construção de
armadilhas, podem influenciar a eficiência das armadilhas para a
captura de presas. (D6)Armadilhas já construídas que sofrem o efeito
da chuva parecem perder eficiência, uma vez que a aderência de
partículas na superfície do solo é maior e a presa consegue escapar
facilmente do funil (Gotelli et al., 1993 apud Scharf & Ovadia, 2006;
Figueiredo et al., 2015). (D7)Este resultado reforça a importância da
chuva e da umidade como fatores determinantes na seleção de habitat,
tanto pela fêmea adulta no momento da oviposição, quanto pela larva
para seu estabelecimento e construção de armadilhas (Scharf &
Ovadia, 2006).
(D8)Embora tenhamos encontrado que larvas têm
preferência por substrato seco, elas conseguiram escavar e se deslocar
no substrato úmido, ao contrário do reportado por Gotelli (1993 apud
Scharf & Ovidia, 2006) para o mesmo gênero. (D9)Além disso,
observações descritas por Cain (1987 apud Scharf & Ovidia, 2006)
indicam que, em situações de precipitação, as larvas de formiga-leão
do gênero Brachynemorus se enterram mais no solo, evitando assim o
substrato úmido. (D10)Deslocamentos para adentrar mais no solo
permitem a proteção durante condições extremas no microhabitat, nas
quais a larva pode reduzir o metabolismo para suportar o jejum (Scharf
& Ovidia, 2006). (D11)Nas condições desfavoráveis de nosso
experimento (substrato úmido), todas as larvas permaneceram
enterradas, provavelmente para manter um metabolismo baixo e
esperar condições favoráveis. (D12)Em uma situação natural isso
poderia ocorrer durante uma chuva, em que as larvas esperariam o solo
secar naturalmente para, então, reiniciar o comportamento de
forrageio. (D13)Finalmente, as larvas que se dirigiram ao substrato
seco e não construíram armadilhas podem ter exibido esse
comportamento como resposta ao estresse da manipulação durante as
capturas e o experimento.
(D14)Em conclusão, sugerimos que larvas de formigasleão Myrmeleon sp. possuem preferência por substratos relativamente
secos em seu microhabitat. (D15)Esta capacidade de escolha
permitiria um deslocamento para substratos secos, caso as condições
do microhabitat tornem-se desfavoráveis para a construção de
armadilhas. (D16)Esta capacidade de seleção de microhabitat
aumentaria as chances de sobrevivência não só após a eclosão no sítio
de oviposição escolhido pela fêmea, mas também ao longo do extenso
estágio larval.
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Alocação de recursos para estrutura reprodutiva em
Pothomorphe umbellata (Piperaceae)
P4 – G10
Alunos 4, 10, 11, 16 – Versão inicial
RESUMO: A baixa disponibilidade de recursos no ambiente
compromete o desenvolvimento de estruturas reprodutivas da planta.
Plantas que produzem flores e frutos demandam grande gasto
energético. Assim, testaremos a hipótese de que plantas com maior
superfície fotossinteticamente ativa alocam mais recursos para a
produção de frutos. Para isso, coletamos 16 indivíduos e calculamos a
área foliar e a massa de infrutescência para cada folha e indivíduo.
Nossos resultados sugerem que plantas com superfície
fotossinteticamente ativa alocam mis recursos para a produção de
frutos. Dentro de um indivíduo, todas as folhas contribuem para a
alocação de recursos em estruturas reprodutivas. A espécie P.
umbellata é uma pioneira no processo de sucessão ecológica e alocam
recurso para o sistema reprodutivo de uma maneira rápida e eficiente.
Assim, a alocação de recursos ocorre entre o conjunto de
infrutescência e sua respectiva folha e entre todas as folhas para as
estruturas reprodutivas.
PALAVRAS-CHAVE : fotossíntese,
reprodutivo, superfície foliar

infrutescência,

sistema

INTRODUÇÃO
(I1)A aptidão em plantas está diretamente relacionado a
quantidade de recurso disponível no ambiente. (I2)A alocação desse
recurso irá fornecer a quantidade de energia necessária para exercer
determinas funções, podendo influenciar seu crescimento, defesa, e
reprodução (Marshall & Watson, 1992). (I3)O investimento em
reprodução tem importantes implicações para a história de vida e
evolução dos vegetais. (I4)O custo energético da reprodução é alto e a
energia para o desenvolvimento das estruturas reprodutivas é obtida
por meio da fotossíntese (Reekie & Bazzaz, 2005). (I5)A fotossíntese
é um processo biológico dependente da disponibilidade de certos
recursos no ambiente, como água, luz e sais minerais (Levin 2009).
(I6)Dessa forma, a baixa quantidade de recursos no ambiente pode
comprometer o desenvolvimento de estruturas reprodutivas e também
vegetativas da planta (Luttge, 1997).
(I7)Muitas espécies de plantas que produzem flores e frutos
atraem polinizadores e dispersores de sementes. (I8)O
desenvolvimento e manutenção das flores e a produção de atrativos
(e.g. pétalas e compostos voláteis) e recompensas (e.g. pólen e néctar)
aos polinizadores, implicam em um custo adicional na reprodução
(Reekie & Bazzaz, 2005). (I9)Como também, a maior atratividade e
conteúdo nutricional dos frutos implicam em alto investimento da
planta para a atração de dispersores de sementes e defesa contra
frugívoros e granívoros (Reekie & Bazzaz, 2005). (I10)Neste sentido,
flores e frutos funcionam como dreno dos recursos oriundos de órgãos
fonte, como raízes e folhas (Reekie & Bazzaz, 2005).
(I11)Pothomorphe umbellata (Piperaceae), popularmente
conhecida como pariparoba, é pioneira, arbustiva e pode ser
encontrada em áreas alteradas, e.g. borda de mata e áreas de clareira
(Souza & Lourenzi, 2005). (I12)Essa planta possui folhas grandes e
infrutescências e o ponto de inserção das infrutescências corresponde

ao mesmo ponto de inserção do pecíolo no caule (Figura 1) (Souza &
Lorenzi, 2005). (I13)A disposição das infrutescências na base do
pecíolo faz da espécie um bom modelo de estudo para avaliar como
ocorre a alocação de recursos para estruturas reprodutiva na planta.
(I14)Dado que (i) plantas alocam recursos para a reprodução, (ii) o
gasto energético para a produção de frutos é alto e, (iii) as folhas
fornecem energia para a planta por meio da fotossíntese, logo
testaremos a hipótese de que plantas com maior superfície
fotossinteticamente ativa alocam mais recursos para a produção de
frutos.

Figura 1. Pothomorphe umbellata, sendo (a) planta e (b)
detalhe da infrutescência.
MATERIAL & MÉTODOS
(M1)Realizamos o estudo em uma área de Mata Atlântica,
na estrada de acesso à praia Barra do Una, no município de Peruíbe,
Estado de São Paulo Coletamos indivíduos de Pothomorphe umbellata
ao longo da estrada de acesso à praia do Una.
(M2)Para padronizar as condições ambientais, coletamos
os indivíduos apenas na borda da estrada e criamos um critério para
avaliar a disponibilidade de iluminação para a planta. (M3)Dividimos
uma folha de papel vegetal A4 em 16 quadrantes. (M4)Observamos a
quantidade de quadrantes com cobertura vegetal acima do indivíduo
de interesse. (M5)Se essa cobertura vegetal correspondesse a uma área
maior de 50% dos quadrantes esse indivíduo não era coletado. (M6)A
fim de padronizarmos a relação folha-infrutescência entre os
indivíduos, não coletamos plantas que não possuíssem infrutescência
ou infrutescência sem folha. (M7)Tiramos fotos de todas as folhas e
usamos o programa ImageJ para calcularmos as áreas foliares,
descontando regiões que foram consumidas por herbívoros.
(M8)Pesamos a infrutescência de cada folha correspondente em uma
balança eletronica com aferencia de 0,01.
Análise estatística
(M9)Tínhamos duas previsões: 1) quanto maior a área
foliar, maior seria a massa da infrutescência correspondente; 2) quanto
maior a área foliar total de um indivíduo, maior seria a massa de
infrutescência total do indivíduo. (M10)Nossa primeira hipótese nula
foi que com o aumento da área foliar não há um aumento da massa da
infrutescência correspondente. (M11)Nossa segunda hipótese nula foi
que o aumento da área foliar total do indivíduo não há um aumento da
massa de infrutescência total no indivíduo. (M12)Para ambos os casos,
nossa estatística de interesse foi a inclinação da reta da regressão
linear.
(M13)Para testarmos nossa primeira hipótese nula,
aletatorizamos 10000 vezes os valores de massa da infrutescência
dentro de um indivíduo e recalculamos a nossa estatísticas de
interesse. (M14)Caso a proporção de valores com estatística de
interesse maiores ou iguais a estatística de interesse observada fosse
menor que 0,05 a hipótese nula seria rejeitada. (M15)O mesmo
procedimento foi feito a nível de indivíduo, porém aleatorizamos a
massa da infrutescência total e a área foliar total entre indivíduos.
RESULTADOS
(R1)Os resultados indicam que para a primeira previsão, a
massa da infrutescência aumenta com relação à área foliar
correspondente (p = 0,047) (Figura 2). (R2)Para a segunda previsão,
verificamos que a massa de infrutescência total do indivíduo aumenta
com a área foliar total do indivíduo (p = 0) (Figura 3). (R3)Portanto,
rejeitamos a hipótese nula em ambas as previsões.

Figura 2. Massa de infrutescência em função do log da área
foliar de P. umbellata por folha. Sendo representada a curva prevista
pelo modelo de regressão linear.
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Figura 3. Massa de infrutescência em função do log da área
foliar de P. umbellata por indivíduo. Sendo representada a curva
prevista pelo modelo de regressão linear.
(R4)Entre os 16 indivíduos analisados, o número de folhas
variou de cinco a treze por indivíduo. (R5)Para esses indivíduos a
massa das infrutescencia foi de 1,28g a 0,96g, respectivamente.
(R6)Já massa da infrutescência variou de 0,96g a 32,82g. (R7)Para
esse indivíduo o número de folhas foi de cinco e dez folhas,
respectivamente.
DISCUSSÃO
(D1)Nossa hipótese de que plantas com maior superfície
fotossinteticamente ativa alocam mais recursos para a produção de
frutos foi corroborada. (D2)Para Pothomorphe umbellata a alocação
de recurso ocorre tanto ao nível de folha, como também ao nível de
indivíduo. (D3)Dessa maneira, as folhas parecem ser uma fonte de
recurso para a produção de frutos.
(D4)A espécie Pothomorphe umbellata possui uma
estrutura reprodutiva associada a uma única folha, porém muitas
espécies de plantas não possuem esse conjunto de maneira tão
sistemática (Souza & Lorenze, 2005). (D5)Nessas espécies, a
principal fonte de recurso de uma estrutura reprodutiva deve estar
associada à distância entre elas. (D6)As folhas que estão mais
próximas à estrutura reprodutiva devem ser as principais fontes que
alocam recurso para essa estrutura e folhas. (D7)Dentro de um
indivíduo todas as folhas contribuem para a produção das estruturas
reprodutivas. (D8)Dessa maneira, quanto maior a superfície
fotossinteticamente ativa de uma planta, maior a quantidade de recurso
alocado para a produção de estruturas reprodutivas.
(D9)A espécie Pothomorphe umbellata é uma pioneira no
processo de sucessão ecológica. (D10)Espécies pioneiras costumam
investir mais na quantidade de fruto do que na qualidade desses frutos
(Begon et al., 2006). (D11)Essas espécies também costumam ter um
curto ciclo de vida, portanto investem grande quantidade de energia
para reprodução (Crawley, 1986) . (D12)Espécies de estágios mais
tardios na sucessão ecológica são melhores competidoras e investem
em estruturas vegetativas (Begon et al., 2006). (D13)A alocação de
recurso de uma maneira rápida, devido a menor distância entre a fonte
e estrutura reprodutiva, e eficiente, por ser proveniente de todas as
folhas, pode ser então uma característica de espécies pioneiras.
(D14)Concluímos que há alocação de recurso proveniente
das folhas para estruturas reprodutivas em Pothomorphe umbellata.
(D15)Essa alocação ocorre tanto entre o conjunto de infrutescência e
sua respectiva folha, como também de todas as folhas para as
estruturas reprodutivas. (D16)Quanto maior a superfície fotossintética
de uma planta, maior a alocação de recursos para a produção de
estruturas reprodutivas e essa pode ser uma característica de plantas
pioneiras.
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RESUMO: Plantas se desenvolvem a partir de recursos e energia
produzidos pela fotossíntese. Esses recursos são alocados em diversas
funções, contribuindo para o seu crescimento, defesa e reprodução. O
investimento em estruturas reprodutivas é importante para a planta,
porém demanda um elevado custo energético. Logo, a alocação de
recursos provenientes de órgãos fonte para estruturas drenadoras pode
ser entendida como um investimento da planta na reprodução.
Testamos a hipótese de que plantas com maior superfície
fotossinteticamente ativa alocam mais recursos para a produção de
frutos, utilizando Pothomorphe umbellata como modelo de estudo.
Coletamos indivíduos dessa planta cujas bases de cada pecíolo saíssem
possuia uma infrutescência. Calculamos a área foliar e a massa de
infrutescência para cada folha e indivíduo. Concluímos que uma maior
superfície fotossinteticamente ativa permite maior alocação de recurso
para estruturas reprodutivas, ocorrendo da folha adjacente à
infrutescência, sendo reforçado pela planta como um todo.
PALAVRAS-CHAVE: espécie pioneira, fotossíntese, infrutescência,
sistema reprodutivo, superfície foliar.
INTRODUÇÃO
(I1)O crescimento dos vegetais está diretamente
relacionado à produção de compostos orgânicos gerados pela
fotossíntese, a partir da absorção de água, sais minerais, gás carbônico
e energia luminosa (Levin, 2009). (I2)As folhas são os principais
orgãos responsáveis pela produção fotossintética, pois possuem
grande quantidade de cloroplastos que são as estruturas onde a energia
luminosa é convertida em glicose, recurso essencial para o
fornecimento de energia (Crawley, 1986). (I3)Os recursos obtidos pela
planta podem ser alocados entre diferentes estruturas e funções,
contribuindo para seu crescimento, sua defesa e reprodução (Marshall
& Watson, 1992).
(I4)O desenvolvimento de estruturas reprodutivas como
sementes e frutos é importante para o sucesso reprodutivo em vegetais,
no entanto, demanda alto custo energético (Reekie & Bazzaz, 2005).
(I5)A manutenção das flores, assim como a produção de atrativos (e.g.,
pétalas e compostos voláteis) e recompensas (e.g., pólen, néctar e
frutos) aos polinizadores e dispersores de sementes requerem uma
grande quantidade de recurso (Levin, 2009). (I6)Logo, a alocação de
recursos provenientes de órgãos fonte (e.g. raízes e folhas), para
estruturas que funcionam como dreno desses recursos (e.g. flores e
frutos), pode ser entendida como um investimento da planta na
reprodução (Reekie & Bazzaz, 2005).
(I7)Pothomorphe umbellata (Piperaceae), popularmente
conhecida como pariparoba, é uma planta pioneira, arbustiva,
comumente encontrada na Mata Atlântica e em áreas alteradas, tais
como bordas de mata e clareiras (Souza & Lourenzi, 2005).
(I8)Indivíduos dessa espécie possuem folhas largas e infrutescências
associadas a cada pecíolo, isto é, o local de inserção das
infrutescências corresponde ao mesmo local de inserção pecíolo ao
caule (Souza & Lorenzi, 2005; Figura 1). (I9)Neste sentido, cada
unidade folha-infrutescência representa um módulo do indivíduo e a
localização das infrutescências entre o caule e o pecíolo sugere que a
folha adjacente está servindo exclusivamente àquela infrutescência
com a alocação de recursos. (I10)Assim, Pothomorphe umbellata é um
bom modelo de estudo para avaliar como ocorre a alocação de recursos
às estruturas reprodutivas da planta.

Figura 1. Planta Pothomorphe umbellata, sendo (a) indivíduo adulto
e (b) detalhe da disposição das infrutescências, com o local de inserção
da infrutescência correspondente ao mesmo local de inserção do
pecíolo da folha ao caule.
(I11)O objetivo desse estudo é investigar qual a fonte do
recurso alocado para a produção de estruturas reprodutivas em
Pothomorphe umbellata. (I12)Considerando o gasto energético para a
produção de frutos é alto e que as folhas fornecem energia para a planta
por meio da fotossíntese, testamos duas hipóteses: (i) Dentro de um
módulo, folhas com maior superfície fotossinteticamente ativa alocam
mais recursos para a produção de infrutescências e (ii) Indivíduos com
maior superfície fotossinteticamente ativa alocam mais recursos para
a produção de infrutescência.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Realizamos o estudo em uma área de Mata Atlântica,
na estrada de acesso à praia do Una, no município de Peruíbe, Estado
de São Paulo. (M2)Coletamos indivíduos de P. umbellata ao longo de
1,5 km da estrada de acesso à praia do Una. (M3)Para padronizar as
amostras, coletamos os indivíduos apenas na borda da estrada e
avaliamos a disponibilidade de iluminação para a planta. (M4)Para
isso, dividimos uma folha de papel vegetal A4 em 16 quadrantes de
mesma área e observamos a quantidade de quadrantes com cobertura
vegetal acima do indivíduo de interesse. (M5)Se essa cobertura vegetal
correspondesse a uma área maior de 50% das quadrículas, o indivíduo
não era coletado. (M6)Além disso, indivíduos sem nenhuma
infrutescência ou que tivesem alguma infrutescência sem a estrutura
foliar nns eram coletados. (M7)Em laboratório, tiramos fotos de todas
as folhas e, no programa ImageJ, calculamos as ulamosfoliares,
descontando as regiões que foram comsumidas por herbsconta.
(M8)Pesamos a infrutescência de cada folha em uma balança
eletrônica com aferência de 0,01 g.
Análise estatística
(M9)Analisamos os dados por modelo de regressão linear
da massa de infrutescência em função do log área foliar (escala local)
e da massa total de infrutescência em função do log da área foliar total
(escala do indivíduo). (M10)Transformamos as variáveis área foliar e
área foliar total em escala logarítmica, a fim de reduzir a dispersão da
distribuição dos dados. (M11)A primeira hipótese nula era que com o
aumento da área foliar, não haveria um aumento da massa da
infrutescência correspondente. (M12)A segunda hipótese nula era que
com o aumento da área foliar total, não haveria um aumento da massa
total de infrutescência. (M13)Para ambos os casos, a estatística de
interesse foi a inclinação da reta da regressão linear.
(M14)Para testarmos a nossa primeira hipótese nula
realizamos 1.000 permutações aleatorizando os valores de área foliar
entre as folhas de cada indivíduo e recalculamos a estatística de
interesse. (M15)Permutamos os valores de área foliar dentro de cada
indivíduo, a fim de manter os dados biológicos referentes à estrutura
da população amostrada. (M16)Posteriormente, realizamos um teste
de significância para comparar os valores gerados pelo cenário nulo
que foram maiores ou iguais ao valor observado (p < 0,05).
(M17)Para testarmos a nossa segunda hipótese nula
referente, realizamos 1.000 permutações aleatorizando os valores de
área foliar total entre os indivíduos e recalculamos a estatística de
interesse. (M18)Posteriormente, realiazamos um teste de significância
para comparar os valores gerados pelo cenário nulo que foram maiores
ou iguais ao valor observado (p < 0,05). (M19)A análise por modelo
de regressão linear e a análise de significância foram realizadas no
ambiente de programação R 3.1.3 (R Development Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)Foram coletados 16 indivia para P. umbellata. (R2)A
média (± DP) da área foliar e a média (± DP) da massa da
infrutescência de todos os indivíduos foi de 3.661.559 cm² (±
2.074.439) e 8,221g (± 8,78), respectivamente. (R3)Conforme o
esperado, a massa de infrutescência aumenta com o aumento da área
foliar (p = 0,027; Figura 2) e a massa total de infrutescência aumenta
com o aumento da área foliar total (p < 0,001; Figura 2).

Figura 2. Os gráficos representam as curvas previstas pelo modelo de
regressão linear, sendo (A) Massa de infrutescência em função do log
da área foliar de Pothomorphe umbellata dentro de cada indivíduo
(coeficiente angular = 2,799; r² = 0,1678) e (B) Massa total de
infrutescência em função do log da área foliar total de Pothomorphe
umbellata por indivíduo (coeficiente angular = 12,125; r² = 0,5443).
DISCUSSÃO
(D1)Nossa primeira hipótese de que dentro de um módulo,
folhas com maior superfície fotossinteticamente ativa alocam mais
recurso para a produção de infrutescência foi corroborada. (D2)Nossa
segunda hipótese de que indivíduos com maior superfície
fotossinteticamente ativa alocam mais recurso para a produção de
infrutescências também foi corroborada. (D3)Dessa maneira, vimos
que em Pothomorphe umbellata a alocação do recurso utilizado para
a produção de estruturas reprodutivas está diretamente relacionado à
superfície fotossinteticamente ativa.
(D4)Nossos resultados nos mostram que em Pothomorphe
umbellata há alocação de recurso proveniente da superfície
fotossinteticamente ativa para a estrutura reprodutiva tanto da folha
adjacente à infrutescência, quanto de todo o indivíduo. (D5)O alto
investimento necessário para produção de estruturas reprodutivas
(Levin, 2009) pode ser uma explicação para a alocação de recurso não
ser algo apenas local e sim uma contribuição de todo indivíduo.
(D6)Nossos resultados nos mostram que o indivíduo como um todo
contribui para a alocação de recursos para as estruturas reprodutivas,
reforçando a alocação do módulo. (D7)Outras estruturas podem
também servir como fonte de recurso para a produção de estruturas
reprodutivas, como raízes e outros órgãos fotossintetizantes, como
caule e frutos fotossintetizantes (Crowley, 1986; Reekie & Bazzaz,
2005).
(D8)A espécie Pothomorphe umbellata é considerada uma
espécie pioneira (Souza & Lourenzi, 2005). (D9)Espécies pioneiras
têm um curto ciclo de vida e investem mais na quantidade de fruto do
que na qualidade desses frutos (Begon et al., 2006). (D10)Dessa
maneira, plantas pioneiras necessitam de um investimento rápido para
a produção dessas estruturas reprodutivas, fazendo com que o recurso
seja alocado tanto de módulos quanto do indivíduo como um todo.
(D11)Portanto, a alocação pelo módulo, reforçada pela alocação de
todo o indivíduo, pode ser uma estratégia que favoreça Pothomorphe
umbellata como espécie pioneira.
(D12)Concluímos
que
uma
maior
superfície
fotossinteticamente ativa permite maior alocação de recurso para
estruturas reprodutivas em Pothomorphe umbellata e que isso ocorre
pela folha adjacente a infrutescência, mas que é reforçado pelo
indivíduo como um todo. (D13)Futuros estudos poderiam investigar a
alocação de recursos para estruturas reprodutivas em outras espécies
pioneiras e também em outras espécies modulares, afim de saber se
esse é um padrão encontrado nessas espécies.
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possuem infrutescências, no entanto, essas folhas também devem
contribuir para uma alocação de recursos adicional para as estruturas
reprodutivas não adjacentes ao ramo. (I11)Assim, Pothomorphe
umbellata é um bom modelo de estudo para avaliar como ocorre a
alocação de recursos às estruturas reprodutivas da planta.
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RESUMO: A alocação de recursos provenientes de órgãos fonte para
estruturas reprodutivas é importante para o sucesso reprodutivo dos
vegetais. A planta Pothomorphe umbellata possui folhas largas e
infrutescências associadas a cada pecíolo, sendo cada unidade folhainfrutescência um módulo do indivíduo, sugerindo que a folha
adjacente pode estar alocando os recursos gerados pela fotossíntese
preferencialmente à sua infrutescência. Assim, testamos duas
hipóteses: (i) dentro de um módulo, o investimento reprodutivo nas
infrutescências é proporcional ao tamanho da folha adjacente e (ii) em
indivíduos, o investimento reprodutivo nas infrutescências é
proporcional ao tamanho das folhas, utilizando P. umbellata como
modelo de estudo. Coletamos indivíduos dessa planta cujas bases de
cada pecíolo saíssem possuia uma infrutescência. Calculamos a área
foliar e a massa de infrutescência para cada folha e indivíduo.
Concluímos que uma maior superfície foliar permite uma maior
alocação de recurso para estruturas reprodutivas em P. umbellata e que
isso ocorre pela folha adjacente a infrutescência e é reforçado pelo
indivíduo como um todo.
PALAVRAS-CHAVE: espécie pioneira, fotossíntese, infrutescência,
sistema reprodutivo, superfície foliar.
INTRODUÇÃO
(I1)O crescimento dos vegetais está diretamente
relacionado à produção de compostos orgânicos gerados pela
fotossíntese, a partir da absorção de água, sais minerais, gás carbônico
e energia luminosa (Levin, 2009). (I2)As folhas são os principais
órgãos fotossintetizantes, pois possuem grande quantidade de
cloroplastos que são estruturas onde a energia luminosa é combinada
com gás carbônico e água, resultando na produção de açúcares
essenciais para o fornecimento de energia para a planta (Crawley,
1986). (I3)Os recursos obtidos pela planta podem ser alocados de
diferentes órgãos fonte para regiões que funcionam como dreno
permitindo o crescimento, a defesa e a reprodução das plantas
(Marshall & Watson, 1992).
(I4)O desenvolvimento de estruturas reprodutivas como
sementes e frutos é importante para o sucesso reprodutivo em vegetais
e demanda alto custo energético (Reekie & Bazzaz, 2005). (I5)A
manutenção das flores, assim como a produção de atrativos (e.g.,
pétalas e compostos voláteis) e recompensas (e.g., pólen, néctar e
frutos) aos polinizadores e dispersores de sementes requerem uma
grande quantidade de recurso adicional para o sucesso reprodutivo de
alguns vegetais (Levin, 2009). (I6)Logo, a alocação de recursos
provenientes de órgãos fonte (e.g. raízes e folhas), para estruturas que
funcionam como dreno desses recursos (e.g. flores e frutos), pode ser
entendida como um investimento da planta na reprodução (Reekie &
Bazzaz, 2005).
(I7)Pothomorphe umbellata (Piperaceae), popularmente
conhecida como pariparoba, é uma planta pioneira, arbustiva,
comumente encontrada em bordas e clareiras da Mata Atlântica
(Souza & Lourenzi, 2005). (I8)Em indivíduos dessa espécie, o local
de inserção das infrutescências corresponde ao mesmo local de
inserção pecíolo ao caule (Souza & Lorenzi, 2005; Figura 1). (I9)Neste
sentido, cada unidade folha-infrutescência representa um módulo do
indivíduo e a localização das infrutescências entre o caule e o pecíolo
sugere que a folha adjacente está servindo preferencialmente àquela
infrutescência com a alocação dos recursos gerados pela fotossíntese.
(I10)Além disso, em P. umbellata existem muitas folhas que não

Figura 1. Indivíduo adulto de Pothomorphe umbellata em (a), seguido
pela disposição da inserção do pecíolo e da infrutescência ao caule em
(b). Note que tanto o pecíolo quanto a infrutescência possuem o
mesmo ponto de conexão com o caule do indivíduo adulto.
(I12)O objetivo desse estudo é investigar qual a fonte do
recurso alocado para a produção de estruturas reprodutivas em
Pothomorphe umbellata. (I13)Considerando que o gasto energético
para a produção de frutos é alto e que as folhas fornecem energia para
a planta por meio da fotossíntese, testamos duas hipóteses: (i) dentro
de um módulo, o investimento reprodutivo nas infrutescências é
proporcional ao tamanho da folha adjacente e (ii) em indivíduos, o
investimento reprodutivo nas infrutescências é proporcional ao
tamanho das folhas.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Realizamos o estudo em uma área de Mata Atlântica,
na estrada de acesso à praia do Una, no município de Peruíbe, Estado
de São Paulo. (M2)Coletamos indivíduos de P. umbellata ao longo de
1,5 km da estrada de acesso à praia do Una. (M3)Para padronizar as
amostras, coletamos os indivíduos apenas na borda da estrada e
avaliamos a disponibilidade de iluminação para a planta. (M4)Para
isso, dividimos uma folha de papel vegetal A4 em 16 quadrantes de
mesma área e observamos a quantidade de quadrantes com cobertura
vegetal acima do indivíduo de interesse. (M5)Se essa cobertura vegetal
correspondesse a uma área maior de 50% das quadrículas, o indivíduo
não era coletado. (M6)Além disso, indivíduos sem infrutescência ou
que tivessem alguma infrutescência sem a estrutura foliar adjacente
eram coletados. (M7)Em laboratório, tiramos fotos de todas as folhas
e, no programa ImageJ, calculamos as áreas foliares, descontando as
regiões que foram comsumidas por herbívoros. (M8)Pesamos a
infrutescência de cada folha em uma balança eletrônica com aferência
de 0,01 g.
Análise estatística
(M9)Analisamos os dados por modelo de regressão linear
da massa de infrutescência em função do log da área foliar (módulo do
indivíduo) e da massa total de infrutescência em função do log da área
foliar total (indivíduo como um todo). (M10)Transformamos as
variáveis área foliar e área foliar total em escala logarítmica, a fim de
reduzir a dispersão da distribuição dos dados. (M11)A primeira
hipótese nula era que com o aumento da área foliar, não haveria um
aumento da massa da infrutescência correspondente. (M12)A segunda
hipótese nula era que com o aumento da área foliar total, não haveria
um aumento da massa total de infrutescência no indivíduo. (M13)Para
ambos os casos, a estatística de interesse foi a inclinação da reta da
regressão linear.
(M14)Para testarmos a nossa primeira hipótese nula
realizamos 1.000 permutações aleatorizando os valores da área foliar
entre as folhas de cada indivíduo e recalculamos a estatística de
interesse. (M15)Permutamos os valores de área foliar dentro de cada
indivíduo, a fim de manter os dados biológicos referentes à estrutura
da população amostrada. (M16)Posteriormente, realizamos um teste
de significância para comparar os valores gerados pelo cenário nulo
que foram maiores ou iguais ao valor observado (p < 0,05).
(M17)Para testarmos a nossa segunda hipótese nula
realizamos 1.000 permutações aleatorizando os valores de área foliar
total entre os indivíduos e recalculamos a estatística de interesse.
(M18)Posteriormente, realizamos um teste de significância para
comparar os valores gerados pelo cenário nulo que foram maiores ou
iguais ao valor observado (p < 0,05). (M19)Realizamos o modelo de
regressão linear e a análise de significância das duas hipóteses testadas

no ambiente de programação R 3.1.3 (R Development Core Team,
2015).
RESULTADOS
(R1)Foram coletados 16 indivíduos de P. umbellata. (R2)A
média (± DP) da área foliar e a média (± DP) da massa da
infrutescência de todos os indivíduos foi de 3.661,56 cm² (± 2.074,44)
e 8,22g (± 8,78), respectivamente. (R3)Conforme o esperado, a massa
de infrutescência aumenta com o aumento da área foliar (p = 0,027;
Figura 2 A) e a massa total de infrutescência também aumenta com o
aumento da área foliar total (p < 0,001; Figura 2 B).

Figura 2. Os gráficos representam as curvas previstas pelo modelo de
regressão linear, sendo (A) a massa de infrutescência em função do
log da área foliar de Pothomorphe umbellata dentro de cada indivíduo
(coeficiente angular = 2,79; r² = 0,17) e (B) a massa total de
infrutescência em função do log da área foliar total de Pothomorphe
umbellata por indivíduo (coeficiente angular = 12,12; r² = 0,54).
DISCUSSÃO
(D1)Nossa primeira hipótese, de que dentro de um módulo
a alocação de recurso para a produção de infrutescência é proporcional
ao tamanho da folha adjacente, foi corroborada. (D2)Nossa segunda
hipótese, de que o investimento reprodutivo é proporcional ao
tamanho da superficie foliar do indivíduo, também foi corroborada.
(D3)Dessa maneira, vimos que em Pothomorphe umbellata a alocação
do recurso utilizado para a produção de estruturas reprodutivas está
diretamente relacionado à superfície foliar.
(D4)Nossos resultados nos mostram que em P. umbellata
há alocação de recurso direcional dentro do módulo. (D5)A folha
adjacente à estrutura reprodutiva é responsável por grande parte dos
recursos destinados à reprodução. (D6)Adicionalmente, as folhas que
não apresentam uma infrutescência adjacente reforçam o investimento
reprodutivo em todo o indivíduo. (D7)O alto custo para produção de
estruturas reprodutivas (Levin, 2009) pode ser uma explicação para a
alocação de recurso não ser algo apenas local e sim uma contribuição
de todo indivíduo. (D8)Por isso, vemos um aumento da relação entre
a estrutura foliar e a estrutura reprodutiva de um módulo da planta para
o indivíduo todo (Figura 1). (D9)Outras estruturas também podem
servir como fonte de recurso para a produção de estruturas
reprodutivas, como raízes e outros órgãos fotossintetizantes, como
caule e frutos (Crowley, 1986; Reekie & Bazzaz, 2005). (D10)Em P.
umbellata vemos que a infrutescência e o caule apresentam coloração
verde, sugerindo que também são fotossinteticamente ativos e,
possivelmente, contribuem para o investimento reprodutivo.
(D11)A espécie P. umbellata é considerada uma espécie
pioneira (Souza & Lourenzi, 2005). (D12)Espécies pioneiras têm um
curto ciclo de vida e investem mais na quantidade de fruto do que na
qualidade desses frutos (Begon et al., 2006). (D13)Dessa maneira,
plantas pioneiras necessitam de um investimento rápido para a
produção de estruturas reprodutivas, fazendo com que o recurso seja
alocado tanto de módulos quanto do indivíduo como um todo.
(D14)Portanto, a alocação pelo módulo, reforçada pela alocação de
todo o indivíduo, pode ser uma estratégia que favoreça P. umbellata
como espécie pioneira.
(D15)Concluímos que uma maior superfície foliar permite
uma maior alocação de recurso para estruturas reprodutivas em P.
umbellata e que isso ocorre pela folha adjacente a infrutescência e é
reforçado pelo indivíduo como um todo. (D16)Futuros estudos
poderiam investigar a alocação de recursos para estruturas
reprodutivas em outras espécies pioneiras e também em outras

espécies modulares, contribuindo para o entendimento das estratégias
reprodutivas em diferentes plantas.
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Indivíduos em agregação de Rhizophora mangle
(Rhizophoraceae) não investem menos em raízes escoras do que
indivíduos isolados
P4 – G16
Alunos 27, 29, 33, 37 – Versão inicial
RESUMO: Indivíduos de Rhizophora mangle estão sujeitos à
instabilidade do solo e é possível que indivíduos agregados possam
garantir uma maior sustentação, havendo facilitação. Nossa hipótese é
que indivíduos em agregação investem menos em raízes escoras do
que indivíduos isolados. Amostramos indivíduos isolados e em
agregação e medimos a área total de raízes por indivíduo.
Descontamos da área total o efeito da idade, obtendo resíduos.
Comparamos as médias dos resíduos entre indivíduos isolados e
agregados. Esperávamos que a média dos resíduos fosse maior para
indivíduos isolados, mas não houve diferença significativa. Indivíduos
em agregação não investem menos em raízes escoras quando
comparados a isolados. Esse padrão pode ser explicado por dois
fatores. As raízes podem estar envolvidas com trocas gasosas e as
plantas precisariam investir igualmente em raízes escoras. Uma outra
possibilidade é que a facilitação esteja ocorrendo dentro das
agregações entre indivíduos de diferentes idades.
PALAVRAS-CHAVE: estresse
intraespecíficas, mangue.

físico,

facilitação,

interações

INTRODUÇÃO
(I1)A facilitação é uma interação biológica positiva entre
dois indivíduos na qual pelo menos um deles recebe um benefício.
(I2)Essa relação pode se dar entre indivíduos de espécies diferentes ou
da mesma espécie e existem diversos mecanismos que geram
interações de facilitação (Bronstein, 2009). (I3)Um deles envolve um
organismo provendo recursos para o outro, como no caso de tubarões
que têm os dentes limpos por peixes comedores de detritos. (I4)Outro
mecanismo compreende o serviço de transporte de um organismo pelo
outro, como é o caso da polinização de plantas por insetos e da
dispersão de sementes por mamíferos. (I5)Ainda existem mecanismos
nos quais um indivíduo cria refúgios para o outro. (I6)Esses refúgios
podem ser contra a predação (e.g., anêmonas e peixes-palhaços), a
competição (e.g., árvores e epífitas) ou um estresse físico do meio
(Callaway, 2009).
(I7)No caso de mecanismos que geram facilitação por meio
da criação de refúgios contra o estresse físico, as atividades de um
organismo tornam o ambiente mais propício para a sobrevivência e
crescimento de outro organismo (Callaway, 2009). (I8)Por exemplo,

árvores pioneiras conseguem crescer em solos expostos e com forte
incidência de luz que seriam prejudiciais para outras plantas. (I9)Uma
vez que atingem certo porte, as pioneiras alteram as condições
microclimáticas do local onde estão, criando um refúgio mais úmido e
sombreado em torno delas no qual outras plantas podem se estabelecer
(Brooker et al., 2008). (I10)Portanto, a facilitação de indivíduos de
plantas pioneiras para indivíduos de outras plantas ameniza o estresse
físico do ambiente.
(I11)Um ambiente com bastante estresse físico é o mangue,
onde os indivíduos enfrentam inundações periódicas de acordo com o
ciclo das marés, além do estresse salino. (I12)O solo contém muita
água, apresentando um aspecto argiloso e alta instabilidade, o que gera
estresse físico particularmente para as plantas que ali se estabelecem
(Lugo & Snedaker, 1974). (I13)Uma das formas de enfrentar o estresse
físico é através do investimento em raízes de suporte mais robustas e
espacialmente distribuídas, como ocorre no mangue vermelho
(Rhizophora mangle – Rhizophoraceae). (I14)As raízes escora de R.
mangle são projeções do caule que formam pontos de sustentação,
permitindo enfrentar o estresse mecânico do solo (Gill & Tomlinson,
1977). (I15)Apesar dos benefícios gerados pelas raízes escoras, sua
produção é custosa, de forma que o investimento em raízes deve ser
proporcional à demanda (Gill & Tomlinson, 1977). (I16)As raízes
escoras de diferentes indivíduos podem se entrelaçar, o que pode
proporcionar uma maior sustentação para indivíduos vivendo em
agregados.
(I17)Então, nosso objetivo é investigar se ocorre facilitação
entre indivíduos de R. mangle, buscando entender como a agregação
de indivíduos influencia o investimento em raízes escoras. (I18)Dado
que indivíduos de R. mangle podem ser encontrados isolados ou
agregados, que o investimento em raízes de suporte é custoso, e que
raízes de diferentes indivíduos podem se entrelaçar, nossa hipótese é
que indivíduos agregados de R. mangle investem menos em raízes
escoras do que indivíduos isolados.

indivíduos isolados. (M16)Assim, nossa previsão é que indivíduos
isolados devem possuir maior resíduo médio quando comparados às
agregações.
RESULTADOS
(R1)Os valores de área total de raízes variaram entre 19,28
e 654,9 cm2, com média de 229,7 cm2. (R2)Os valores de PAR tiveram
média de 16,63 cm, com valor máximo de 31 e mínimo de 8 cm.
(R3)Para indivíduos com valores de PAR maiores que 23 cm, a
maioria apresentou valores de resíduos positivos, indicando que
indivíduos mais velhos tendem a possuir maior área de raízes escoras
que o esperado (Figura 1). (R4)A média dos resíduos dos indivíduos
isolados (-2,00) foi menor que a média dos resíduos dos indivíduos
que estavam em agregações (6,81) (Figura 2). (R5)A diferença entre
as médias dos resíduos não foi significativa (diferença entre médias =
8,81; p = 0,604).

Figura 1. |Área total das raízes escoras em função dos valores de PAR
(perímetro à altura da raiz) em Rhizophora mangle. Símbolos iguais
representam indivíduos que pertenciam a um mesmo agregado.
Indivíduos pertencentes a agregados estão representados em azul e
indivíduos isolados em preto.

MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Realizamos uma busca ativa por indivíduos de
Rhizophora mangle, isolados e em agregações, no mangue às margens
do Rio Guaraú (24°22’ S, 47°01’ O), no município de Peruíbe, litoral
sul de São Paulo. (M2)Criamos duas categorias de nível de agregação,
uma com apenas indivíduos isolados e outra com agregações de três a
cinco indivíduos. (M3)Consideramos o indivíduo como isolado
quando suas raízes escoras estavam a pelo menos um metro de
distância das raízes de outros indivíduos de R. mangle. (M4)Definimos
como agregação quando os indivíduos estavam com as raízes
entrelaçadas. (M5)Amostramos dez indivíduos isolados e dez
agregações.
(M6)Para medir o investimento do indivíduo em raízes
escoras nós medimos o perímetro de todas as raízes que estavam em
direção ao solo e, a partir do perímetro, calculamos a área de cada
secção. (M7)Consideramos a área total das raízes escoras de um
indivíduo como o investimento individual em sustentação. (M8)Para
ponderar o investimento individual em raízes pela idade da planta, nós
medimos o perímetro do tronco logo acima da primeira raiz que se
projetava ao solo (PAR – perímetro na altura da raiz).
(M9)Assumimos que, assim como o diâmetro a altura do peito (DAP),
o valor do PAR de um indivíduo é diretamente proporcional à sua
idade.
Análise de dados
(M10)Para descontar o efeito da idade no investimento
individual em raízes, realizamos uma regressão linear com PAR como
variável independente e área total das raízes escoras como variável
dependente. (M11)Calculamos os resíduos da regressão, pois esses
representam o investimento individual: valores positivos indicam um
investimento maior que o esperado em raízes escoras para um dado
valor de PAR, enquanto valores negativos indicam um investimento
menor que o esperado. (M12)Utilizamos o valor do resíduo de cada
indivíduo isolado, mas para os indivíduos em agregações nós fizemos
a média dos resíduos dos indivíduos dentro da agregação. (M13)Para
testar a nossa hipótese calculamos a média dos resíduos de indivíduos
isolados e agregados e calculamos a diferença entre elas (estatística de
interesse). (M14)Realizamos um teste de permutação com 10.000
aleatorizações, nas quais aleatorizamos os valores dos resíduos entre
os indivíduos isolados e agregações. (M15)Obtivemos a distribuição
nula das diferenças entre as médias para agregados e isolados e
calculamos o valor de p para valores menores ou iguais à nossa
estatística de interesse observada, pois esperávamos que a média dos
resíduos dos indivíduos agregados fossem menor que a média dos

Figura 2. Boxplot dos resíduos médios para indivíduos de Rhizophora
mangle em agregação e isolados. O asterisco representa a média.
DISCUSSÃO
(D1)Visto que o investimento em raízes escoras é custoso
e que os indivíduos poderiam se apoiar uns nos outros quando
agregados, esperávamos que o investimento em sustentação dos
indivíduos de Rhizophora mangle fosse menor quando agregados.
(D2)Porém, observamos que o investimento em sustentação dos
indivíduos não foi menor em agregações, o que não corrobora nossa
hipótese.
(D3)O padrão observado pode ser explicado pelo fato de
que a parte área das raízes de R. mangle podem possuir lenticelas (Gill
& Tomlinson, 1977). (D4)Lenticelas são estruturas responsáveis por
trocas gasosas (Cutter, 1986) o que confere às raízes uma função
importante dadas as condições do ambiente onde se encontram.
(D5)Manguezais são formados por um substrato fino, com variação
em salinidade e pouca oxigenação, além de serem constantemente
inundados devido à dinâmica de marés (Feller et al., 2010). (D6)Dessa
forma, é possível que o investimento em raízes escoras não varie entre
indivíduos agregados e isolados do mangue vermelho, pois as raízes
exercem outras funções fisiológicas importantes, como trocas gasosas.
(D7)Bertness & Leonard (1997) argumentam que a
facilitação é um processo importante tanto para a estruturação de
comunidades em ambientes mais hostis, como para o desenvolvimento
dos indivíduos que interagem. (D8)Nossos resultados mostram que a
variação no investimento em sustentação do mangue-vermelho dentro
das agregações apresentou uma grande variação em função da idade
do indivíduo (Figura 1). (D9)Indivíduos mais novos tendem a investir
menos em sustentação do que seria esperado para o grupo, indicando
que eles poderiam se beneficiar da estrutura de sustentação
desenvolvida por indivíduos mais velhos e, assim, investir em
crescimento. (D10)É possível supor, então, que a facilitação por meio
da fuga de estresse físico pode ser um processo que atue de forma
diferente dependendo da faixa etária dos indivíduos. (D11)Assim,

estudos futuros poderiam investigar a facilitação entre indivíduos de
diferentes idades no mangue vermelho.
(D12)Enfim, descobrimos que o investimento em raízes
escoras não varia entre indivíduos isolados e agregados de R. mangle.
(D13)Isso pode estar relacionado a outras funções das raízes que
demandam um investimento semelhante em raízes independente se os
indivíduos estão isolados ou agregados. (D14)Além disso, indicamos
que a facilitação não ocorre entre indivíduos adultos, mas não
descartamos a possibilidade de que o desenvolvimento de indivíduos
juvenis possa ser facilitado por indivíduos mais velhos.
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Indivíduos agregados de Rhizophora mangle (Rhizophoraceae)
investem menos em raízes escoras do que indivíduos isolados?
P4 – G16
Alunos 27, 29, 33, 37 – Versão intermediária
RESUMO: Facilitação é uma relação ecológica na qual pelo menos
um dos indivíduos se beneficia. Ela ocorre por meio de mecanismos,
como a provisão de refúgios contra estresses físicos. Indivíduos de
Rhizophora mangle estão sujeitos à instabilidade do solo e é possível
que indivíduos agregados garantam maior sustentação a outros,
caracterizando facilitação. Hipotetizamos que indivíduos agregados de
R. mangle investem menos em sustentação que indivíduos isolados.
Amostramos indivíduos isolados e agregados e medimos a área total
de raízes por indivíduo. Obtemos resíduos descontando o efeito do
tamanho da área total e comparamos as médias dos resíduos entre
indivíduos isolados e agregados. Indivíduos isolados não investem
mais em sustentação que indivíduos agregados. As raízes podem estar
envolvidas com trocas gasosas e, portanto, as plantas precisariam
investir igualmente em raízes para essa função. Outra possibilidade é
que a facilitação esteja ocorrendo dentro das agregações entre
indivíduos de diferentes idades.
PALAVRAS-CHAVE: estresse físico, facilitação,
intraespecíficas, mangue vermelho, manguezal.

interações

INTRODUÇÃO
(I1)A facilitação é uma interação biológica positiva entre
dois indivíduos, na qual pelo menos um deles recebe um benefício.
(I2)Essa relação pode ser intraespecífica, quando ocorre entre
indivíduos da mesma espécie, ou interespecífica, quando os indivíduos
envolvidos pertencem a espécies diferentes (Brooker et al., 2008).
(I3)Diversos mecanismos podem gerar interações de facilitação
(Bronstein, 2009), como, por exemplo, a provisão de serviços ou de
transportes. (I4)Outro mecanismo se refere à provisão de refúgios, em
que um indivíduo protege outro contra competição, predação ou
estresse físico do ambiente em que se encontram (Callaway, 2009).
(I5)Mecanismos de facilitação por provisão de refúgios
contra estresses físicos ocorrem quando um indivíduo torna o
ambiente mais propício à sobrevivência e crescimento de outro
(Callaway, 2009). (I6)Por exemplo, árvores pioneiras conseguem

crescer em ambientes abertos, com solos expostos a uma forte
incidência solar, condições que seriam prejudiciais para outras plantas.
(I7)Contudo, uma vez que árvores pioneiras crescem e formam copa,
elas alteram as condições microclimáticas do local onde estão, criando
um refúgio mais úmido e sombreado em torno de si, no qual outras
plantas podem se estabelecer (Brooker et al., 2008). (I8)Dessa forma,
indivíduos de plantas pioneiras tornam-se facilitadoras para indivíduos
de outras plantas ao amenizar o estresse físico do ambiente.
(I9)Um exemplo de ambiente cujas condições podem ser
estressantes são os manguezais. Inundações periódicas de acordo com
o ciclo das marés, a salinidade da água e solo argiloso, instável e com
baixa oxigenação, geram estresses físicos particularmente para as
plantas (Lugo & Snedaker, 1974). (I10)Entretanto, algumas espécies
possuem características que permitem a sobrevivência nesse ambiente,
como é o caso do mangue vermelho (Rhizophora mangle –
Rhizophoraceae). (I11)Indivíduos dessa espécie possuem projeções do
caule para sustentação chamadas raízes escoras, estruturas de suporte
robustas que abrangem uma grande área sobre o solo (Gill &
Tomlinson, 1977), o que faz com que indivíduos agregados de R.
mangle tenham suas raízes entrelaçadas umas às outras, o que poderia
proporcionar uma maior sustentação para indivíduos em agregações
(Figura 1).

Figura 1. Indivíduos do mangue-vermelho (Rhizophora mangle) (a)
isolado e (b) agregados.
(I12)Apesar dos benefícios gerados pelas raízes escoras,
sua produção é custosa e, portanto, o investimento em raízes deve ter
um caráter plástico, respondendo à medida em que for necessário (Gill
& Tomlinson, 1977). (I13)Se indivíduos em agregações de R. mangle
se beneficiam do suporte provido pelas raízes de outros indivíduos,
então a necessidade de investir em raízes é menor em indivíduos de R.
mangle em agregações. (I14)Dessa forma, buscamos entender se
ocorre facilitação entre indivíduos de R. mangle, investigando como a
agregação de indivíduos influencia o investimento em raízes escoras.
(I15)Dado que indivíduos de R. mangle podem ser encontrados
isolados ou agregados, que o investimento em raízes de suporte é
custoso e tem um caráter plástico, e que raízes de diferentes indivíduos
podem se entrelaçar, nossa hipótese é que indivíduos em agregações
de R. mangle investem menos em raízes escoras do que indivíduos
isolados.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Buscamos indivíduos de Rhizophora mangle, isolados
e agregados, no mangue às margens do Rio Guaraú (24°22’ S, 47°01’
O), no município de Peruíbe, litoral sul de São Paulo, em julho de
2016. (M2)Criamos duas categorias de nível de agregação, uma com
apenas indivíduos isolados e outra com agregações de pelo menos três
indivíduos. (M3)Consideramos o indivíduo como isolado quando suas
raízes escoras estavam a pelo menos um metro de distância das raízes
de outros indivíduos de R. mangle. (M4)Definimos como agregação
quando os indivíduos cujas raízes escoras se tocavam.
(M5)Amostramos dez indivíduos isolados e dez agregações, de
maneira arbitrária e num raio de 30 metros a partir do começo da
entrada do mangue.
(M6)Para medir o investimento do indivíduo em raízes
escoras, medimos o perímetro de todas as raízes que apontavam para
o solo e, a partir do perímetro, calculamos a área de cada secção das
raízes escoras. (M7)Somamos todas as áreas de secção estimadas para
todas as raízes de um indivíduo e obtivemos área total das raízes
escoras, variável que representa o investimento individual em
sustentação. (M8)É esperado que indivíduos de maiores invistam mais
em raízes escoras e, por isso, ponderamos o investimento individual
em raízes pelo tamanho do indivíduo. (M9)Medimos o perímetro do
tronco logo acima da primeira raiz que se projetava ao solo (PAR –
perímetro na altura da raiz). (M10)Supomos que, assim como o
diâmetro a altura do peito (DAP), o valor do PAR de um indivíduo é
diretamente proporcional ao seu tamanho.

Análise de dados
(M11)Para descontar o efeito do tamanho no investimento
individual em raízes, realizamos uma regressão linear com PAR como
variável independente e área total das raízes escoras como variável
dependente. (M12)Calculamos os resíduos da regressão, os quais
representam o investimento individual em relação ao tamanho: valores
positivos indicam um investimento maior que o esperado em raízes
escoras para um dado valor de PAR, enquanto valores negativos
indicam um investimento menor que o esperado para um indivíduo do
seu tamanho. (M13)Para indivíduos isolados, utilizamos o resíduo da
regressão linear. (M14)Para indivíduos agregados, fizemos a média
dos resíduos dos indivíduos dentro da agregação para representar o
investimento individual médio. (M15)Para testar a nossa hipótese,
calculamos a média dos resíduos para indivíduos isolados e a média
dos resíduos médios para cada agregação. (M16)Então, calculamos a
diferença entre a média para isolados e agregados. (M17)Permutamos
os resíduos entre os isolados e agregados 10.000 vezes, construindo o
cenário nulo onde não há diferença entre as duas classes.
(M18)Calculamos o valor de p para valores menores ou iguais à nossa
estatística de interesse observada e estabelecemos um nível de
significância de 0,05. (M19)Assim, nossa previsão é que indivíduos
isolados devem possuir maior resíduo médio quando comparados aos
agregados.
RESULTADOS
(R1)A área total de raízes variou entre 19,28 e 654,9 cm2,
com média de 229,7 cm2. (R2)A média dos valores de PAR foi de
16,63 cm, com valor máximo de 31 e mínimo de 8 cm. (R3)Para
indivíduos com valores de PAR maiores que 23 cm, a maioria dos
agregados apresentou valores de resíduos positivos, indicando que
indivíduos maiores tendem a possuir maior área de raízes escoras que
o esperado (Figura 1). (R4)A média dos resíduos dos indivíduos
isolados (-2,00) foi menor que a média dos resíduos dos indivíduos
que estavam em agregações (6,81) (Figura 2). (R5)A diferença entre
as médias dos resíduos não foi significativa (diferença entre médias =
8,81; p = 0,604).
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Figura 1. Área total das raízes escoras em função dos valores de PAR
(perímetro à altura da raiz) em Rhizophora mangle. Cores iguais no
gráfico da esquerda representam indivíduos que pertenciam a um
mesmo agregado.

agregados, esperávamos que o investimento em sustentação dos
indivíduos de Rhizophora mangle fosse menor quando agregados.
(D2)Porém, observamos que o investimento em sustentação não
diferiu entre indivíduos isolados ou agregados, o que não corrobora
nossa hipótese.
(D3)O padrão observado pode ser explicado pelo fato de
que as raízes escoras de R. mangle desempenham outras funções além
da sustentação. (D4)Por exemplo, as raízes escoras possuem lenticelas
(Gill & Tomlinson, 1977), que são estruturas responsáveis por trocas
gasosas (Cutter, 1986). (D5)Os manguezais são constantemente
inundados devido à dinâmica de marés e possuem solo fino e pouco
oxigenado (Feller et al., 2010). (D6)Dado que as raízes contribuem
para as trocas gasosas dos tecidos vegetais, é possível que o
investimento em raízes escoras não varie entre indivíduos agregados e
isolados, pois investir menos em raízes prejudicaria a função
respiratória.
(D7)Constatamos uma grande variação no investimento em
sustentação de R. mangle dentro das agregações em função do
tamanho do indivíduo (Figura 2). (D8)Indivíduos menores tendem a
investir menos em sustentação do que seria esperado para o seu
tamanho. (D9)O menor investimento dos indivíduos menores pode
indicar que eles se beneficiam da estrutura de sustentação
desenvolvida por indivíduos maiores e que chegaram primeiro na
agregação. (D10)Assim, estudos futuros poderiam investigar se ocorre
facilitação entre indivíduos de diferentes idades. (D11)Nesse caso,
esperaríamos que indivíduos menores investissem menos em raízes
quando associados a indivíduos maiores.
(D12)O investimento em raízes escoras não varia entre
indivíduos isolados e agregados de R. mangle. (D13)Como as raízes
exercem importante função de trocas gasosas, seu investimento deve
ser o mesmo independente se o indivíduo está isolado ou agregado.
(D14)Concluímos que não existe diferença no investimento médio em
sustentação entre indivíduos isolados e agregados de R. mangle, mas
ainda cabe investigar se a facilitação pode ocorrer entre indivíduos de
diferentes idades e tamanhos.
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Indivíduos agregados de Rhizophora mangle (Rhizophoraceae)
investem menos em raízes escoras do que indivíduos isolados?
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Figura 2. Boxplot dos resíduos médios para indivíduos de Rhizophora
mangle em agregação e isolados. O asterisco representa a média, a
barra horizontal, a mediana, e a caixa, o intervalo com 50% dos
valores.
DISCUSSÃO
(D1)Visto que o investimento em raízes escoras é custoso
e que os indivíduos poderiam se apoiar uns nos outros quando

RESUMO: Facilitação é uma relação ecológica na qual um dos
indivíduos beneficia o outro. Um dos mecanismos de facilitação é a
provisão de refúgios contra estresse físicos. Indivíduos de Rhizophora
mangle estão sujeitos à instabilidade do solo e é possível que
indivíduos agregados garantam maior sustentação uns aos outros.
Hipotetizamos que indivíduos agregados de R. mangle investem
menos em sustentação que indivíduos isolados. Amostramos
indivíduos isolados e agregados e medimos a área total de raízes por
indivíduo. Obtivemos resíduos descontando o efeito do tamanho da

PALAVRAS-CHAVE: estresse físico, facilitação,
intraespecíficas, mangue vermelho, manguezal.

interações

INTRODUÇÃO
(I1)A facilitação é uma interação biológica positiva entre
dois indivíduos, na qual pelo menos um deles benefícia o outro
(Callaway, 2009). (I2)Essa relação pode ser intraespecífica, quando
ocorre entre indivíduos da mesma espécie, ou interespecífica, quando
os indivíduos envolvidos pertencem a espécies diferentes (Brooker et
al., 2008). (I3)Diversos mecanismos podem gerar interações de
facilitação (Bronstein, 2009), como, por exemplo, a provisão de
serviços ou de transporte. (I4)Outro mecanismo se refere à provisão
de refúgio, em que um indivíduo protege outro contra competição,
predação ou estresse físico do ambiente em que se encontram
(Callaway, 2009).
(I5)Mecanismos de facilitação por provisão de refúgio
contra estresse físico ocorre quando um indivíduo torna o ambiente
mais propício à sobrevivência e crescimento de outro (Callaway,
2009). (I6)Por exemplo, árvores pioneiras conseguem crescer em
ambientes abertos, com solos expostos a uma forte incidência solar,
condições que seriam prejudiciais para outras plantas. (I7)Contudo,
uma vez que árvores pioneiras crescem e formam copa, elas alteram
as condições microclimáticas do local onde estão, criando um refúgio
mais úmido e sombreado em torno de si, no qual outras plantas podem
se estabelecer (Brooker et al., 2008). (I8)Dessa forma, indivíduos de
plantas pioneiras tornam-se facilitadoras para indivíduos de outras
plantas ao amenizar o estresse físico do ambiente.
(I9)Um exemplo de ambiente cujas condições podem ser
estressantes são os manguezais. (I10)Inundações periódicas de acordo
com o ciclo das marés, a salinidade da água e solo argiloso, instável e
com baixa oxigenação, geram estresses físicos, particularmente para
as plantas (Lugo & Snedaker, 1974). (I11)Entretanto, algumas
espécies possuem características que permitem a sobrevivência nesse
ambiente, como é o caso do mangue vermelho (Rhizophora mangle –
Rhizophoraceae). (I12)Indivíduos dessa espécie possuem projeções do
caule para sustentação chamadas raízes escoras. (I13)Essas estruturas
de suporte são robustas e abrangem uma grande área sobre o solo (Gill
& Tomlinson, 1977), o que faz com que indivíduos agregados de R.
mangle tenham suas raízes entrelaçadas umas às outras. (I14)O
entrelaçamento de raízes pode proporcionar uma maior sustentação
para indivíduos agregados, já que indivíduos podem se apoiar uns nos
outros (Figura 1).
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B

Figura 1. Indivíduos do mangue-vermelho (Rhizophora mangle) (A)
isolado e (B) agregados.
(I15)Apesar dos benefícios gerados pelas raízes escoras,
sua produção é custosa. (I16)Como o investimento em raízes deve ter
um caráter plástico, a sua produção pode responder à demanda de
sustentação (Gill & Tomlinson, 1977). (I17)Se indivíduos agregados
de R. mangle se beneficiam do suporte provido pelas raízes de outros
indivíduos, então a necessidade de investir em raízes é menor em
indivíduos agregados de R. mangle. (I18)Dessa forma, buscamos
entender se ocorre facilitação de suporte entre indivíduos de R.
mangle, investigando como a agregação de indivíduos influencia o
investimento em raízes escoras. (I19)Dado que indivíduos de R.
mangle podem ser encontrados isolados ou agregados, que o
investimento em raízes de suporte é custoso e pode ter um caráter
plástico, e que raízes de diferentes indivíduos podem se entrelaçar,
nossa hipótese é que indivíduos agregados de R. mangle investem
menos em raízes escoras do que indivíduos isolados.
MATERIAL & MÉTODOS

Coleta de dados
(M1)Buscamos indivíduos de Rhizophora mangle no
mangue às margens do Rio Guaraú (24°22’ S, 47°01’ O), no município
de Peruíbe, litoral sul de São Paulo, em julho de 2016.
(M2)Amostramos
indivíduos
isolados
e
agregados.
(M3)Consideramos o indivíduo como isolado quando suas raízes
escoras estavam a pelo menos um metro de distância das raízes de
outros indivíduos de R. mangle. (M4)Indivíduos agregados eram
aqueles cujas raízes escoras se tocavam. (M5)Amostramos dez
indivíduos isolados e dez agregações, de maneira arbitrária e num raio
de 30 metros a partir do começo da entrada do mangue.
(M6)Para medir o investimento do indivíduo em raízes
escoras, medimos o perímetro de todas as raízes que apontavam para
o solo e, a partir do perímetro, calculamos a área de cada secção das
raízes escoras. (M7)Somamos todas as áreas de secção estimadas para
todas as raízes de um indivíduo e obtivemos a área total das raízes
escoras, variável que representa o investimento individual em
sustentação. (M8)É esperado que os indivíduos invistam em raízes
escoras proporcionalmente ao seu tamanho e, por isso, ponderamos o
investimento individual em raízes pelo tamanho do indivíduo.
(M9)Medimos o perímetro do tronco logo acima da primeira raiz que
se projetava ao solo (PAR – perímetro na altura da raiz).
(M10)Consideramos que, assim como o diâmetro a altura do peito
(DAP), o valor do PAR de um indivíduo é diretamente proporcional
ao seu tamanho.
Análise de dados
(M11)Para descontar o efeito do tamanho no investimento
individual em raízes, realizamos uma regressão linear com PAR como
variável independente e área total das raízes escoras como variável
dependente. (M12)Calculamos os resíduos da regressão, que
representam o investimento individual em relação ao tamanho: valores
positivos indicam um investimento maior que o esperado em raízes
escoras para um dado valor de PAR, enquanto valores negativos
indicam um investimento menor que o esperado para um indivíduo do
seu tamanho. (M13)Para indivíduos isolados, utilizamos o resíduo da
regressão linear. (M14)Para indivíduos agregados, fizemos a média
dos resíduos dos indivíduos dentro da agregação para representar o
investimento individual médio.
(M15)Para testar a nossa hipótese, calculamos a média dos
resíduos para indivíduos isolados e a média dos resíduos médios para
cada agregação. (M16)Então, calculamos a diferença entre a média
para isolados e agregados. (M17)Permutamos os resíduos entre os
isolados e agregados 10.000 vezes, construindo o cenário nulo onde
não há diferença entre as duas classes. (M18)Calculamos o valor de p
para valores maiores ou iguais à nossa estatística de interesse
observada e estabelecemos um nível de significância de 0,05.
(M19)Nossa previsão é que indivíduos isolados devem possuir maior
resíduo médio quando comparados aos agregados.
RESULTADOS
(R1)A área total de raízes variou entre 19,28 e 654,90 cm2,
com média de 229,70 cm2. (R2)A média dos valores de PAR foi de
16,63 cm, com valor máximo de 31,00 e mínimo de 8,00 cm. (R3)A
relação entre o PAR e a área toal de raízes é linear (Figura 2). (R4)Para
indivíduos com valores de PAR maiores que 23,00 cm, a maioria dos
agregados apresentou valores de resíduos positivos (Figura 2). (R5)A
média dos resíduos dos indivíduos isolados (-2,00) foi menor que a
média dos resíduos dos indivíduos que estavam agregados (6,81)
(Figura 3). (R6)A diferença entre as médias dos resíduos não foi
ID
significativa (diferença entre médias
= 8,81; p = 0,604).
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área total e comparamos as médias dos resíduos entre indivíduos
isolados e agregados. Indivíduos agregados não investem menos em
sustentação que indivíduos isolados. As raízes também estão
envolvidas com trocas gasosas e, portanto, as plantas precisariam
investir igualmente em raízes para essa função. Outra possibilidade é
que a facilitação esteja ocorrendo dentro das agregações entre
indivíduos de diferentes idades.
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Figura 2. Área total das raízes escoras em função dos valores de PAR
(perímetro à altura da raiz) para indivíduos agregados e isolados de
Rhizophora mangle. Cores iguais no gráfico da esquerda representam
indivíduos que pertenciam a uma mesma agregação.
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Figura 3. Boxplot dos resíduos médios para indivíduos de Rhizophora
mangle em agregação e isolados. O asterisco representa a média, a
barra horizontal, a mediana, e a caixa, o intervalo com 50% dos
valores.
DISCUSSÃO
(D1)Como o investimento em raízes escoras é custoso e os
indivíduos podem se apoiar uns nos outros quando agregados,
esperávamos que o investimento em sustentação dos indivíduos de
Rhizophora mangle fosse menor quando agregados. (D2)Porém,
observamos que o investimento em sustentação não diferiu entre
indivíduos isolados ou agregados, o que não corroborou nossa
hipótese. (D3)Assim, não ocorre facilitação de suporte entre
indivíduos agregados de R. mangle.
(D4)O padrão observado pode ser explicado pelo fato de
que as raízes escoras de R. mangle desempenham outras funções além
da sustentação. (D5)Por exemplo, as raízes escoras possuem lenticelas
(Gill & Tomlinson, 1977), que são estruturas responsáveis por trocas
gasosas (Cutter, 1986). (D6)Os manguezais são constantemente
inundados devido à dinâmica de marés e possuem solo fino e pouco
oxigenado (Feller et al., 2010). (D7)Dado que as raízes contribuem
para as trocas gasosas dos tecidos vegetais, é possível que o
investimento em raízes escoras não varie entre indivíduos agregados e
isolados, pois investir menos em raízes prejudicaria a função
respiratória.
(D8)Constatamos uma grande variação no investimento em
sustentação em função do tamanho em indivíduos agregados de R.
mangle (Figura 2). (D9)Há indícios de que indivíduos maiores tendem
a investir mais em sustentação do que seria esperado para o seu
tamanho. (D10)O menor investimento dos indivíduos menores pode
indicar que eles se beneficiam da estrutura de sustentação
desenvolvida por indivíduos maiores e que chegaram primeiro na
agregação. (D11)Assim, estudos futuros poderiam investigar se ocorre
facilitação entre indivíduos de diferentes idades. (D12)Nesse caso,
esperaríamos que indivíduos menores investissem menos em raízes
quando associados a indivíduos maiores.
(D13)O investimento em raízes escoras não variou quando
comparamos os indivíduos isolados e agregados de R. mangle. (D14)O
padrão encontrado pode ser explicado caso as raízes exerçam outras
funções além da sustentação, como trocas gasosas pelas lenticelas.
(D15)Assim, seu investimento poderia ser o mesmo independente se
o indivíduo está isolado ou agregado. (D16)Por outro lado, há indícios
de que os indivíduos agregados investem de forma diferente do que
seria esperado de acordo com o seu tamanho. (D17)Concluímos que
não existe diferença no investimento médio em sustentação entre
indivíduos isolados e agregados de R. mangle, mas ainda cabe
investigar se a facilitação pode ocorrer entre os indivíduos agregados
de diferentes idades e tamanhos.
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Agregação de recursos aumenta a instabilidade de um sistema
consumidor-recurso
P4 – G17
Alunos 24, 31, 38, 39 – Versão inicial
RESUMO: A heterogeneidade de um ambiente afeta diretamente a
dinâmica de um sistema consumidor-recurso. Dois componentes
fundamentais da heterogeneidade são a conectividade do ambiente e a
agregação do recurso. Utilizando girinos, desenvolvemos um desenho
experimental que nos permitiu testar como cada um desses
componentes está relacionado à frequência com que o sistema
consumidor-recurso colapsa, ou seja, se todo o recurso era consumido
ou se o consumidor não encontrava o recurso. Observamos que a maior
agregação do recurso reduz a estabilidade do sistema consumidorrecurso, mediado principalmente pelo colapso da população de
consumidor, o que deve acontecer se a probabilidade de encontrar o
recurso for muito baixa. A conectividade do ambiente por si só não
influencia a estabilidade do sistema. Sugerimos que a agregação dos
recursos e a conectividade do ambiente podem em conjunto interferir
de maneira diferente sobre a estabilidade do sistema consumidorrecurso.
PALAVRAS-CHAVE: Colapso, dinâmica populacional, ecologia de
populações, fragmentação de habitats, girino, poças temporárias
INTRODUÇÃO
(I1)Interações consumidor-recurso são interações em que
um organismo consome um recurso, como predador-presa, herbívoroplanta e detritívoro-detrito, e que exercem forte influência sobre a
dinâmica de populações (Turchin, 2003). (I2)Modelos de interações
tróficas (e.g. Lotka-Volterra) são comumente utilizados para entender
os efeitos das interações consumidor-recurso sobre a dinâmica de
populações (Neal, 2004). (I3)De modo geral, esses modelos preveem
que para que a estabilidade de um sistema de populações de
consumidores e recursos seja mantida é necessário que exista um
balanço entre estes componentes. (I4)Caso os consumidores
consumam todo o recurso disponível em um sistema, haverá a extinção
dos recursos e, consequentemente, os consumidores também serão
extintos. (I5)Assim, se a taxa de consumo dos recursos for elevada
acima de um nível crítico, o sistema ficará instável e entrará em
colapso. (I6)Desse modo, para que um sistema permaneça estável ao
longo do tempo, é necessário que a taxa de consumo dos recursos seja
mantida abaixo da capacidade de reposição dos recursos (Levin,
2009).
(I7)A heterogeneidade ambiental pode afetar o balanço
entre consumidores e recursos, pois a distribuição espacial do recurso
e o deslocamento do consumidor até o recurso podem ser alterados
(Levin, 2009). (I8)Caso os recursos estejam homogeneamente
distribuídos no espaço, consumidores poderão encontrá-lo com
relativa facilidade, o que levará a um rápido decréscimo de abundância
e conduzirá à extinção dos recursos. (I9)Por outro lado, se os recursos
estiverem agregados em um local de difícil acesso para os
consumidores, os recursos não serão encontrados e os consumidores
serão extintos (Tenhumberg et al., 2001). (I10)Um fator determinante
para a capacidade de deslocamento dos consumidores até os recursos
é a conectividade. (I11)Caso a conectividade seja alta, os
consumidores terão facilidade para transitar entre diferentes habitats,
o que aumenta suas chances de encontrar os recursos. (I12)Mas se a
conectividade for baixa ou nula, os consumidores, após terem
esgotado os recursos disponíveis no habitat, poderão ser extintos pela
indisponibilidade de alimento e de forrageio (Fahrig, 2003).
(I13)Fragmentação é um processo em escala de paisagem
que envolve tanto a perda quanto a divisão do habitat em porções com
menor área. (I14)A fragmentação é comum em ambientes
antropizados, como em áreas de pastagens que isolam áreas de floresta
preservada (Fahrig, 2003). (I15)No entanto, a fragmentação também
pode ocorrer de maneira natural em ambientes aquáticos sazonais,

como corpos d´agua temporários. (I16)Poças temporárias podem
variar em profundidade, com regiões menos profundas que são mais
susceptíveis à dessecação e que podem isolar regiões profundas por
curto período de tempo. (I17)Organismos consumidores que vivem em
poças temporárias podem migrar entre as regiões mais profundas da
poça caso haja a depleção dos recursos disponíveis na região em que
ele está (Williams, 2006).
(I18)Girinos de Rhinella ornata constituem um prático
modelo de estudo de consumidor-recurso, pois são fáceis de manipular
e de manter em laboratório e são consumidores detritívoros que se
alimentam constantemente (Tolledo & Toledo, 2010). (I19)Girinos
vivem em regiões mais profundas de poças temporárias e precisam
migrar para outras regiões profundas quando a quantidade de alimento
onde está se torna um fator limitante para o seu crescimento e
metamorfose, precisando atravessar regiões menos profundas e
ficando mais suscetível à dessecação (Williams, 2006). (I20)Nesse
estudo, investigamos como a heterogeneidade ambiental afeta a
estabilidade de um sistema consumidor-recurso usando girinos de
Rhinella ornata como modelo de estudo. (I21)Testamos as hipóteses
de que a conectividade entre os habitats e a agregação do recurso
afetam negativamente a estabilidade do sistema.

substituímos os girinos e as unidades do recurso. (M14)Consideramos
que o intervalo de 30 minutos representava o tempo necessário para
que houvesse reposição do recurso.

MATERIAL E MÉTODOS

Análise de dados
(M15)Todas as vezes que os girinos consumiram todo o
recurso nós consideramos que houve colapso do sistema por extinção
do recurso. (M16)Todas as vezes que houve permanência máxima de
recurso no sistema nós consideramos que houve colapso por extinção
do predador. (M17)Quando havia consumo de recurso, sem leva-lo a
extinção, nós consideramos que o sistema estava estável. (M18)Em
seguida nós calculamos a frequência de vezes que cada um desses três
cenários ocorreu em cada unidade experimental. (M19)Para saber se a
frequência de cada um desses cenários era diferente do esperado ao
caso nas diferentes classes de agrupamento, nós calculamos a
estatística chi-quadrado. (M20)O chi-quadrado compara distribuições
observadas com distribuições esperadas. (M21)Para testar a
significância estatística do valor de chi-quadrado nós criamos um
cenário nulo onde mantivemos fixa a variável independente
(agregação alta ou baixa) e aleatorizamos a variável dependente
(colapso por predadores, por presas ou sistema estável) 10000 vezes.
(M22)Se o valor da estatística qui-quadrado observada nos cenários
nulos for igual ou maior do que o valor observado anteriormente em
menos de 5% dos casos, nós rejeitamos a hipótese nula. (M23)O
mesmo procedimento foi realizado para testarmos se a conectividade
afeta a distribuição de frequências dos diferentes níveis de estabilidade
do sistema. (M24)Se nossas hipóteses estiverem corretas, esperamos
que haja maior frequência de colapso do sistema tanto em alta
conectividade quanto em alta agregação de recursos. (M25)Todas as
análises foram realizadas no software R (R Core Team, 2016).

Desenho experimental
(M1)Criamos ambientes artificiais com diferentes níveis de
conectividade de habitats e de agregação de recurso (Figura 1) e
utilizamos girinos de Rhinella ornata (Bufonidae) como modelo de
estudo para testar o efeito da heterogeneidade ambiental sobre a
estabilidade do sistema consumidor-recurso. (M2)Utilizamos oito
recipientes com 1.620 cm² (45 cm x 36 cm) em cada tratamento.
(M3)Os recipientes continham orifícios em suas paredes que
permitiam a passagem dos girinos entre os compartimentos. (M4)Nos
ambientes de alta conectividade, colocamos os recipientes lado a lado,
na mesma altura, e os preenchemos com água (Figura 1a). (M5)Já nos
ambientes de baixa conectividade, os recipientes foram colocados lado
a lado e em alturas diferentes, de modo que, quando preenchidos com
água, quatro recipientes não ficavam totalmente cheios, representando
ambientes subótimos (Figura 1b).

Figura 1. Desenho experimental representando ambientes com
diferentes níveis de conectividade entre os habitats. As linhas pretas
representam o nível máximo de água em cada recipiente. (A)
Ambiente com alta conectividade. Todos os recipientes eram
totalmente preenchidos com água, de modo que os girinos não
encontravam dificuldades ao passar de um recipiente para outro; (B)
Ambiente com baixa conectividade. Quatro recipientes eram bem
preenchidos com água e quatro recipientes (os mais elevados) eram
mais rasos. Os recipientes bem preenchidos com água representavam
habitats ótimos e os recipientes com pouca água representavam
habitats subótimos.
(M6)Colocamos três girinos e três unidades de recurso em
cada uma das 10 réplicas (por tratamento), a fim de simular condições
em que o sistema consumidor-recurso é estável. (M7)Preparamos as
unidades de recurso com 5 g de ração de coelho envolvida por tela de
arame de tamanho padronizado, formando um sachê. (M8)Nos
tratamentos sem agregação de recursos, colocamos um sachê em cada
um dos três recipientes que representavam ambientes ótimos (Figura
1a, c). (M9)Nos tratamentos com agregação de recursos, colocamos
três sachês com ração de coelho em um dos recipientes que
representavam ambientes ótimos (Figura 2b, d).
(M10)Os girinos poderiam ser colocados apenas em
ambientes ótimos centrais pois eles estariam sempre a um recipiente
de distância do ambiente ótimo mais próximo. (M11)Sorteamos em
qual dos dois ambientes ótimos centrais colocaríamos os girinos,
colocamos os girinos no recipiente sorteado (Figura 2) e iniciamos a
observação. (M12)Consideramos que o recurso havia sido consumido
quando os girinos encostavam no alimento e, quando isso acontecia,
retirávamos o recurso do ambiente até a sua depleção (i.e., os
consumidores não ficam saciados e consomem todo o recurso assim
que o encontram). (M13)Ao final de 30 minutos transcorridos,
contamos quantas unidades de recurso permaneceram nos ambientes e

Figura 2. Esquema representando o desenho experimental realizado.
Ambientes que variavam em conectividade e agregação de recursos.
(A) Ambiente com baixa conectividade e baixa agregação de recursos.
(B) Ambiente com baixa conectividade e alta agregação de recursos.
(C) Ambiente com alta conectividade e baixa agregação de recursos.
(D) Ambiente com alta conectividade e alta agregação de recursos. Os
girinos poderiam ser colocados apenas em um dos dois habitats ótimos
centrais (representados em vermelho).

RESULTADOS
(R1)O consumo médio de recurso em tratamentos com alta
agregação de recursos foi de 27 ± 35,2% e 48,3 ± 43,8% em
tratamentos com baixa agregação de recursos. (R2)Em tratamentos
com alta conectividade o consumo médio de recursos foi de 33,3 ±
40,5% e 39,9 ± 41,3% em tratamentos com baixa conectividade.
(R3)De forma geral, houve maior frequência de colapso do sistema
(67,5% dos casos) do que de estabilidade. (R4)De todas as vezes que
o sistema colapsou, 66,6% foi porque os consumidores não tiveram
acesso aos recursos. (R5)Nós observamos que a distribuição de
frequências foi igual ao esperado ao acaso nos diferentes níveis de
conectividade (X² = 0,41; p = 0,848; Figura 2) e diferente do esperado
ao acaso nos diferentes níveis de agregação de recursos (X² = 6,479; p
= 0,049; Figura 3). (R6)Quando a agregação de recursos foi alta, houve
maior frequência de colapso do sistema pelo fato de o predador não ter
acesso aos recursos (Figura 3). (R7)Em contrapartida, quando a
agregação de recursos foi baixa, foi observado uma maior frequência
de estabilidade do sistema (Figura 3).

Figura 2. Distribuição de frequência de sistema colapsado porquê o
consumidor não teve acesso aos recursos (barra preta), sistema

colapsado porquê o consumidor consumiu todos os recursos (barra
cinza escuro), e de sistema estável (barra cinza claro) em alta e baixa
conectividade.

Figura 3. Distribuição de frequência de sistema colapsado porquê o
consumidor não teve acesso aos recursos (barra preta), sistema
colapsado porquê o consumidor consumiu todos os recursos (barra
cinza escuro), e de sistema estável (barra cinza claro) em alta e baixa
agregação de recursos.
DISCUSSÃO
(D1)Observamos que o aumento da agregação de recursos
tende a reduzir a estabilidade do sistema consumidor-recurso, podendo
levá-lo ao colapso. (D2)Esse colapso deve ser mediado principalmente
pela extinção local da população do consumidor. (D3)A conectividade
do ambiente, por outro lado, não afetou a estabilidade desse sistema.
(D4)A maior agregação dos recursos diminui a
probabilidade de encontro por parte do predador. (D5)Com isso, o
tempo de procura pelo recurso aumenta conforme os recursos tornamse mais agregados. (D6)O tempo de procura pode aumentar de tal
maneira que o consumidor não consiga encontrar o recurso, o que a
longo prazo levaria à extinção da população local de consumidores.
(D7)Por outro lado, a agregação de recursos ainda implica em um risco
de colapso do próprio recurso, pois uma vez que um consumidor o
encontre, poderá consumi-lo até sua depleção. (D8)Dessa forma, o
aumento da agregação do recurso pode provocar o colapso do sistema
consumidor-recurso por meio de dois mecanismos, cada qual atuando
sobre um lado do sistema.
(D9)A conectividade do ambiente não demonstrou afetar a
estabilidade do sistema consumidor-recurso. (D10)Observamos que
nos tratamentos com menor conectividade, os girinos procuravam não
despender muito tempo nas áreas subótimas, representadas em nosso
experimento pelos compartimentos mais rasos. (D11)Assim, apesar
dessas manchas dificultarem o deslocamento dos consumidores pelo
ambiente, quando os consumidores chegam a essas manchas
subótimas eles buscam rapidamente acessar uma mancha ótima.
(D12)Já em ambientes mais conectados, o consumidor não evita
lugares ótimos mesmo que não tenham recursos, o que pode levar ao
aumento do tempo de procura. (D13)De modo contraintuitivo, isso
implicaria que o tempo de procura poderia ser menor em ambientes
menos conectados e maior em ambientes mais conectados.
(D14)Outros fatores ligados à conectividade e que não foram
contemplados por nosso estudo devem influenciar o sucesso do
consumidor a longo prazo. (D15)Conforme a conectividade diminui,
o tempo despendido na matriz aumenta, o que aumenta também a taxa
de mortalidade e reduz a taxa de reprodução da população (Fahrig,
2012).
(D16)Acreditamos que a agregação dos recursos e a
conectividade do ambiente possam em conjunto interferir de maneira
diferente sobre a estabilidade do sistema consumidor-recurso. (D17)É
possível pensar que, em ambientes onde o recurso esteja agregado, a
baixa conectividade dificulte o encontro pelo consumidor, permitindo
a reposição do recurso. (D18)Uma das formas pela qual isso pode
ocorrer é se o recurso estiver agregado em refúgios, onde a reposição
do recurso acontece antes do consumidor encontrá-lo (Huffaker,
1958). (D19)Já com alta conectividade, o consumidor poderia se
deslocar por todo o ambiente e encontraria o recurso mais facilmente,
podendo levar à sua depleção antes que fosse reposto. (D20)Já em um
ambiente com o recurso distribuído de forma mais homogênea, maior
conectividade deve levar à depleção do recurso por facilitar o encontro
pelo consumidor, enquanto menor conectividade deve criar refúgios
temporários para o recurso. (D21)Sugerimos que futuros estudos
procurem identificar como essa interação funciona.
(D22)Concluímos que a heterogeneidade do ambiente está
diretamente ligada à estabilidade do sistema consumidor-recurso.
(D23)A agregação do recurso deve ser o principal fator da

heterogeneidade que determina o risco de colapso do sistema, mediado
principalmente pelo colapso da população do consumidor. (D24)A
conectividade do ambiente, por outro lado, não parece ser sozinha
capaz de influenciar a estabilidade do sistema consumidor-recurso.
(D25)Sugerimos, entretanto, que pode haver uma interação entre
agregação do recurso e conectividade do ambiente para determinar a
estabilidade do sistema consumidor-recurso.
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Agregação de recursos aumenta a instabilidade de um sistema
consumidor-recurso
P4 – G17
Alunos 24, 31, 38, 39 – Versão intermediária
RESUMO: A heterogeneidade espacial do ambiente pode afetar a
dinâmica de um sistema consumidor-recurso, alterando a taxa de
encontro. A fragmentação do ambiente favorece a heterogeneidade,
modificando a conectividade entre habitats e a distribuição de
recursos. Testamos experimentalmente como a conectividade e a
agregação de recursos estão relacionadas à frequência com que o
sistema consumidor-recurso se mantém estável ou colapsa, utilizando
um sistema girino-recurso. O colapso podia ocorrer tanto pela
depleção dos recursos quanto pelo consumidor não encontrar o
recurso. Observamos que a maior agregação do recurso reduz a
estabilidade do sistema consumidor-recurso, mediado principalmente
pelo colapso da população de consumidor, o que deve acontecer se a
probabilidade de encontrar o recurso for muito baixa. A conectividade
do ambiente sozinha não influencia a estabilidade do sistema.
Sugerimos que novos experimentos analisem se, sob o efeito da
agregação dos recursos, a conectividade entre habitats pode
influenciar a estabilidade do sistema consumidor-recurso.
PALAVRAS-CHAVE:
Colapso,
conectividade,
dinâmica
populacional, ecologia de populações, fragmentação de habitats, poças
temporárias
INTRODUÇÃO
(I1)Interações entre dois níveis tróficos, como entre
consumidor e recurso, exercem forte influência sobre a dinâmica de
populações (Turchin, 2003). (I2)De modo geral, modelos que estudam
interações consumidor-recurso (e.g. Lotka-Volterra) preveem que,
para que a estabilidade de um sistema consumidor-recurso seja
mantida, é necessário que exista um equilíbrio entre o tamanho
populacional dos consumidores e a disponibilidade do recurso (Neal,
2004). (I3)Caso os consumidores consumam todo o recurso disponível
em um sistema, haverá a extinção dos recursos e, consequentemente,
dos consumidores. (I4)Adicionalmente, ainda que não ocorra extinção
dos recursos, se os consumidores não tiverem acesso a esses recursos,
os consumidores serão extintos. (I5)Assim, se a taxa de consumo dos
recursos for acima da capacidade de reposição desses recursos, o
sistema ficará instável e entrará em colapso. (I6)Por outro lado, se essa
taxa de consumo for muito baixa, também haverá colapso, pois, os
consumidores não estarão tendo acesso a quantidades suficientes de
recurso. (I7)Desse modo, para que um sistema permaneça estável ao
longo do tempo, é necessário que a taxa de consumo dos recursos seja

menor que a sua capacidade de reposição, porém suficiente para
manter a população de consumidores (Levin, 2009).
(I8)A distribuição dos recursos pode afetar o equilíbrio
entre consumidores e recursos (Tenhumberg et al., 2001). (I9)Caso os
recursos estejam homogeneamente distribuídos no espaço, ou seja,
agregados em poucos fragmentos de habitat, os consumidores poderão
encontrá-lo com relativa facilidade, porém o consumo será lento.
(I10)Nesse caso, uma vez que o recurso foi depletado em um
fragmento, o consumidor precisa se deslocar até a próxima para ter
acesso a mais recursos, dando tempo para a reposição do recurso que
foi consumido no fragmento anterior. (I11)Por outro lado, se os
recursos estiverem agregados em poucos fragmentos de habitat,
podem ocorrer duas situações que levam ao colapso do sistema.
(I12)Caso os consumidores cheguem até os fragmentos onde os
recursos estão agregados, os recursos serão rapidamente extintos,
resultando em colapso do sistema por depleção do recurso. (I13)No
entanto, caso os consumidores não consigam chegar até os fragmentos
onde o recurso está agregado, haverá colapso do sistema por extinção
dos consumidores (Tenhumberg et al., 2001).
(I14)A fragmentação do ambiente favorece a
heterogeneidade, modificando a conectividade entre habitats (Fahrig,
2003). (I15)A conectividade é um fator determinante para a
capacidade de deslocamento dos consumidores até os recursos em uma
paisagem heterogênea (Thies et al., 2003). (I16)Caso a conectividade
seja alta, ou seja, se a paisagem é homogênea, os consumidores terão
facilidade para transitar pela paisagem, o que aumenta as chances de
os consumidores encontrarem e depletarem recursos rapidamente,
levando o sistema ao colapso. (I17)Mas se a conectividade for baixa,
os consumidores terão maior dificuldade de se movimentar pela
paisagem, logo consumirão os recursos a taxas menores, permitindo a
reposição dos recursos nas áreas onde ele foi depletado, mantendo a
estabilidade do sistema (Fahrig, 2003).
(I18)Nesse estudo, investigamos como a agregação de
recursos e a conectividade da paisagem afetam a estabilidade de um
sistema consumidor-recurso usando girinos de Rhinella ornata como
modelo de estudo. (I19)Testamos as hipóteses de que (1) a
conectividade da paisagem influencia negativamente a estabilidade do
sistema facilitando a depleção dos recursos; e (2) a agregação dos
recursos influencia negativamente a estabilidade do sistema pois os
consumidores podem não encontrar os recursos, ou, se encontrados, os
recursos podem ser facilmente depletados.
MATERIAL E MÉTODOS
Modelo de estudo
(M1)Girinos de Rhinella ornata (Bufonidae) são
consumidores detritívoros que se alimentam constantemente (Tolledo
& Toledo, 2010). (M2)Esses girinos vivem em poças temporárias que
naturalmente variam em conectividade e agregação de recursos
(Williams, 2006). (M3)Essas poças variam em profundidade, com
regiões menos profundas, mais susceptíveis à dessecação,
possivelmente reduzindo a conectividade entre regiões profundas.
(M4)Além disso, esses girinos devem migrar entre regiões mais
profundas quando o alimento nessas áreas se torna escasso. (M5)Dessa
forma os girinos atravessam constantemente regiões menos profundas
em busca de áreas com maior quantidade de recursos (Williams,
2006).
Coleta de dados
(M6)Para testar o efeito da heterogeneidade ambiental
sobre a taxa de encontro consumidor-recurso, criamos um ambiente
artificial com alta conectividade e um ambiente artificial com baixa
conectividade entre habitats e controlamos o nível de agregação de
recursos em cada ambiente (Figura 1). (M7)Em cada ambiente,
fixamos oito recipientes de dimensões 13 cm x 17,5 cm x 11 cm lado
a lado e fizemos furos de 1,5 cm de diâmetro em suas paredes.
(M8)Nos ambientes de alta conectividade, colocamos os recipientes
na mesma altura e preenchemos os recipientes com 9 cm de coluna
d'água (Figura 1a). (M9)Já para os ambientes de baixa conectividade,
colocamos os recipientes lado a lado e em alturas diferentes, de modo
que, quando preenchidos com água, quatro recipientes ficavam apenas
com 3 cm de coluna d'água, representando ambientes subótimos
(Figura 1b).

Figura 1. Imagem ilustrativa da configuração do experimento
representando ambientes com diferentes níveis de conectividade entre
os habitats. As linhas pretas representam o nível máximo de água em
cada recipiente. (A) Ambiente com alta conectividade. Todos os
recipientes eram totalmente preenchidos com água, de modo que os
girinos não encontravam dificuldades ao passar de um recipiente para
outro; (B) Ambiente com baixa conectividade. Quatro recipientes
eram bem preenchidos com água e quatro recipientes (os mais
elevados) eram mais rasos. Os recipientes bem preenchidos com água
representavam habitats ótimos e os recipientes com pouca água
representavam habitats subótimos.
(M10)Coletamos girinos em duas poças temporárias no
bairro do Guaraú, município de Peruíbe, São Paulo. (M11)Colocamos
três girinos e três unidades de recurso em cada tratamento. (M12)Cada
unidade de recurso consistia em 5 g de ração de coelho e uma pedra
que garantisse que o recurso afundasse envolvidos por tela de arame
de tamanho padronizado, formando um sachê. (M13)Nos tratamentos
sem agregação de recursos, colocamos um sachê em cada um dos três
recipientes que representavam ambientes ótimos (Figura 2a, c).
(M14)Nos tratamentos com agregação de recursos, colocamos
unidades de recurso em um dos recipientes que representavam
ambientes ótimos, o qual era escolhido por sorteio (Figura 2b, d).
(M15)As unidades de recurso nunca eram colocadas no mesmo
recipiente que os girinos. (M16)Realizamos dez réplicas por
tratamento.

Figura 2. Esquema representando o desenho experimental realizado.
Ambientes que variavam em conectividade e agregação de recursos.
(A) Ambiente com baixa conectividade e baixa agregação de recursos.
(B) Ambiente com baixa conectividade e alta agregação de recursos.
(C) Ambiente com alta conectividade e baixa agregação de recursos.
(D) Ambiente com alta conectividade e alta agregação de recursos. Os
girinos poderiam ser colocados apenas em um dos dois habitats ótimos
centrais (representados em vermelho).
(M17)Os girinos poderiam ser colocados apenas em um
dos ambientes ótimos centrais (representados em vermelho na Figura
2), o qual era tido por sorteio. (M18)Consideramos que o recurso havia
sido consumido quando os girinos encostavam no alimento e, quando
isso acontecia, retirávamos o recurso do ambiente simulando sua
depleção. (M19)Ao final de 30 minutos transcorridos, contamos
quantas unidades de recurso permaneceram nos ambientes e
substituímos os girinos e as unidades do recurso. (M20)Consideramos
que o intervalo de 30 minutos representava a taxa de reposição do
recurso e o tempo de vida do consumidor.
Análise de dados
(M21)Todas as vezes que os girinos consumiram todo o
recurso nós consideramos que houve colapso do sistema por extinção
do recurso. (M22)Todas as vezes que houve permanência máxima de
recurso no sistema nós consideramos que houve colapso por extinção
do consumidor. (M23)Quando havia consumo de recurso, sem levá-lo
a extinção, nós consideramos que o sistema estava estável. (M24)Em
seguida nós quantificamos o número de vezes em que cada um desses
três cenários ocorreu em cada grupo experimental. (M25)Para saber se
a frequência de cada um desses cenários era diferente do esperado ao
caso nas diferentes classes de agrupamento, nós calculamos a
estatística qui-quadrado. (M26)O qui-quadrado compara as
frequências relativas de colapso observadas com as esperadas em um
cenário nulo. (M27)Para testar a significância estatística do valor de
qui-quadrado nós criamos um cenário nulo onde mantivemos fixa a
variável independente (agregação alta ou baixa) e aleatorizamos a
variável dependente (colapso por consumidores, por presas ou sistema
estável) 10000 vezes. (M28)Se o valor da estatística qui-quadrado
observada nos cenários nulos for igual ou maior do que o valor

observado anteriormente em menos de 5% dos casos, nós rejeitamos a
hipótese nula. (M29)Realizamos o mesmo teste para testar se a
conectividade afeta a distribuição de frequências dos diferentes níveis
de estabilidade do sistema. (M30)Consideramos como variável
independente a conectividade alta ou baixa, e como variável
dependente o colapso por consumidores, por presas ou sistema estável.
(M31)Se nossas hipóteses estiverem corretas, esperamos que haja
maior frequência de colapso do sistema tanto em alta conectividade
quanto em alta agregação de recursos. (M32)Todas as análises foram
realizadas no software R (R Core Team, 2016).
RESULTADOS
(R1)A mediana do consumo de recursos foi de 0 no
tratamento com alta agregação de recursos e 1 no tratamento com
baixa agregação. (R2)No tratamento com alta conectividade a mediana
do consumo de recursos foi 0,5, enquanto no tratamento com baixa
conectividade foi 1. (R3)Em todos os tratamentos a quantidade de
recursos consumidos variou de 0 a 3. (R4)De forma geral, houve maior
frequência de colapso do sistema (67,5% dos casos) do que de
estabilidade. (R5)De todas as vezes que o sistema colapsou, 66,6% foi
porque os consumidores não tiveram acesso aos recursos. (R6)Nós
observamos que as frequências de estabilidade e colapso foram iguais
entre os tratamentos de conectividade (X² = 0,41; p = 0,848; Figura 3)
e diferentes entre os tratamentos de agregação de recursos (X² = 6,479;
p = 0,049; Figura 4). (R7)Quando a agregação de recursos foi alta,
houve maior frequência de colapso do sistema pelo fato de o
consumidor não ter acesso aos recursos (Figura 4). (R8)Em
contrapartida, quando a agregação de recursos foi baixa, foi observada
uma maior frequência de estabilidade do sistema (Figura 4).

Figura 3. Distribuição de frequências da estabilidade do sistema
consumidor-recurso em tratamentos de baixa e alta conectividade.
Sistema estável (branco), sistema colapsado por repleção dos recursos
(cinza) e sistema colapsado por falta de acesso do consumidor ao
recurso (preto).

Figura 4. Distribuição de frequências da estabilidade do sistema
consumidor-recurso em tratamentos de baixa e alta agregação de
recursos. Sistema estável (branco), sistema colapsado por repleção dos
recursos (cinza) e sistema colapsado por falta de acesso do consumidor
ao recurso (preto).
DISCUSSÃO
(D1)Observamos que o aumento da agregação de recursos
tende a reduzir a estabilidade do sistema consumidor-recurso, podendo
levá-lo ao colapso. (D2)Embora a depleção do recurso possa ser um
dos mecanismos causadores do colapso do sistema, o colapso foi
mediado principalmente pela extinção local da população do
consumidor. (D3)Considerada relevante em diversos estudos (Karsai
& Kampis, 2010; Baggio et al., 2011), a conectividade do ambiente
não afetou a estabilidade desse sistema.
(D4)A heterogeneidade na distribuição dos recursos pode
ter efeitos significativos na dinâmica consumidor-recurso (Steiner,

2001). (D5)A maior agregação dos recursos na escala da paisagem
experimental diminuiu a probabilidade de encontro por parte do
predador. (D6)Em escala local, os recursos tendem a ser mais
abundantes que os consumidores e os recursos são facilmente
consumidos, mas em escalas maiores os consumidores precisam
escolher e se deslocar ao habitat do recurso (McCann et al., 2005).
(D7)Com isso, o tempo de procura pelo recurso aumenta conforme os
recursos tornam-se mais agregados. (D8)O tempo de procura pode
aumentar de tal maneira que o consumidor não consiga encontrar o
recurso, o que em longo prazo levaria à extinção da população local
de consumidores. (D9)A subdivisão de habitats fornece um refúgio
temporário para os recursos, onde estes podem aumentar suas
abundâncias e eventualmente se dispersarem para outros locais antes
que os consumidores os encontrem (Baggio et al., 2011). (D10)Por
outro lado, a agregação de recursos ainda implica em um risco de
colapso do próprio recurso, pois uma vez que um consumidor o
encontre, poderá consumi-lo até sua depleção, o que é comum em
casos de introdução de espécies exóticas consumidoras ou predadoras
em ilhas oceânicas (Ranta et al., 2005). (D11)Dessa forma, o aumento
da agregação do recurso pode provocar o colapso do sistema
consumidor-recurso por meio de dois mecanismos, cada qual atuando
sobre um lado do sistema.
(D12)A conectividade do ambiente não demonstrou afetar
a estabilidade do sistema consumidor-recurso. (D13)Observamos que
nos tratamentos com menor conectividade, os girinos procuravam não
despender muito tempo nas áreas subótimas, representadas em nosso
experimento pelos compartimentos mais rasos. (D14)Assim, apesar
desses fragmentos dificultarem o deslocamento dos consumidores
pelo ambiente, quando os consumidores chegam a esses fragmentos
subótimos eles buscam rapidamente acessar um fragmento ótimo.
(D15)Já em ambientes mais conectados, o consumidor não evita
lugares ótimos mesmo que não tenham recursos, o que pode levar ao
aumento do tempo de procura. (D16)De modo contraintuitivo, isso
implicaria que o tempo de procura poderia ser equivalente em
ambientes menos e2. mais conectados. (D17)Outros fatores ligados à
conectividade e que não foram contemplados por nosso estudo devem
influenciar o sucesso do consumidor a longo prazo. (D18)No entanto,
conforme a conectividade diminui, o tempo despendido na matriz
aumenta, o que aumenta também a taxa de mortalidade e reduz a taxa
de reprodução da população (Fahrig, 2003).
(D19)Acreditamos que a agregação dos recursos e a
conectividade do ambiente possam em conjunto interferir de maneira
diferente sobre a estabilidade do sistema consumidor-recurso.
(D20)Em ambientes onde o recurso está agregado, a baixa
conectividade dificulta o encontro pelo consumidor e permite a
reposição do recurso, que terá mais tempo para aumentar sua
população (Levin, 2009). (D21)Uma das formas pela qual isso pode
ocorrer é se o recurso estiver agregado em refúgios, onde a reposição
do recurso acontece antes do consumidor encontrá-lo (Huffaker,
1958). (D22)Já com alta conectividade, o consumidor poderia se
deslocar por todo o ambiente e encontraria o recurso mais facilmente,
podendo levar à sua depleção antes que fosse reposto. (D23)Já em um
ambiente com o recurso distribuído de forma mais homogênea, maior
conectividade deve levar à depleção do recurso por facilitar o encontro
pelo consumidor, enquanto menor conectividade deve criar refúgios
temporários para o recurso. (D24)Sugerimos que futuros estudos
procurem identificar como essa interação funciona.
(D25)Concluímos que a heterogeneidade do ambiente se
relaciona com a estabilidade do sistema consumidor-recurso. (D26)A
distribuição agregada do recurso foi o principal fator da
heterogeneidade determinando o risco de colapso do sistema, mediado
principalmente pelo colapso da população do consumidor. (D27)A
conectividade do ambiente, representada pela profundidade da poça
dos girinos não parece ser sozinha capaz de influenciar a estabilidade
do sistema consumidor-recurso. (D28)Sugerimos, entretanto, que
pode haver uma interação entre agregação do recurso e conectividade
do ambiente para determinar a estabilidade do sistema consumidorrecurso.
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Agregação de recursos aumenta a instabilidade de um sistema
consumidor-recurso
P4 – G17
Alunos 24, 31, 38, 39 – Versão final
RESUMO: A heterogeneidade espacial do ambiente pode alterar a
taxa de encontro entre consumidor e recurso, afetando a dinâmica
desse sistema. A fragmentação de habitat promove a heterogeneidade,
modificando
a
conectividade
entre
habitats.
Testamos
experimentalmente como a conectividade e a agregação de recursos
estão relacionadas à frequência com que o sistema consumidor-recurso
se mantém estável ou colapsa, utilizando um sistema girino-recurso.
O colapso podia ocorrer tanto pela depleção dos recursos quanto pelo
consumidor não encontrar o recurso. Observamos que a maior
agregação do recurso reduz a estabilidade do sistema consumidorrecurso, mediado principalmente pelo colapso da população de
consumidor, o que deve acontecer se a probabilidade de encontrar o
recurso for muito baixa. A conectividade do ambiente sozinha não
influencia a estabilidade do sistema. Sugerimos que novos
experimentos analisem se, sob o efeito da agregação dos recursos, a
conectividade entre habitats pode influenciar a estabilidade do sistema
consumidor-recurso.
PALAVRAS-CHAVE:
Colapso,
conectividade,
dinâmica
populacional, ecologia de populações, fragmentação de habitats, poças
temporárias
INTRODUÇÃO
(I1)Interações entre dois níveis tróficos, como entre
consumidor e recurso, influenciam a dinâmica de populações
(Turchin, 2003). (I2)De modo geral, modelos que estudam interações
consumidor-recurso (e.g. Lotka-Volterra) preveem que, para que a
estabilidade de um sistema consumidor-recurso seja mantida, é
necessário que exista um equilíbrio entre o tamanho populacional dos
consumidores e a disponibilidade do recurso (Neal, 2004). (I3)Esse
equilíbrio depende das taxas às quais consumidor e recurso se
reproduzem e é mediado pela taxa de encontro entre os dois, o que
resulta na taxa com que o consumidor consome o recurso (Levin,
2009). (I4)Se o consumidor consome o recurso a uma taxa maior que
aquela a qual o recurso se reproduz, todo o recurso será depletado,
causando a extinção do recurso e, consequentemente, também a do
consumidor. (I5)O consumidor ainda pode ser extinto se a taxa de
encontro com o recurso é nula ou é menor que sua taxa de natalidade,
fazendo com que não adquira recursos suficientes para sua
manutenção.

(I6)A heterogeneidade de um ambiente deve influenciar a
taxa de encontro entre consumidor e recurso. (I7)A fragmentação de
habitats modifica a conectividade entre esses habitats, o que é um fator
determinante para a capacidade de deslocamento dos consumidores até
os recursos em uma paisagem (Fahrig, 2003; Thies et al., 2003).
(I8)Caso a conectividade seja alta, ou seja, há poucas barreiras que
interferem no deslocamento dos indivíduos, os consumidores terão
facilidade para transitar pela paisagem. (I9)Assim, aumenta-se a taxa
de encontro entre consumidor e recurso, podendo levar à depleção do
recurso e ao colapso do sistema. (I10)Já se a conectividade é baixa, os
consumidores terão maior dificuldade de se movimentar pela
paisagem e consumirão os recursos a taxas menores, permitindo a
recuperação dos recursos nas áreas onde ele foi depletado, mantendo
a estabilidade do sistema (Karsai & Kampis, 2010).
(I11)A distribuição dos recursos também pode afetar a
estabilidade do sistema consumidor-recurso (Tenhumberg et al.,
2001). (I12)Caso os recursos estejam homogeneamente distribuídos
no espaço, os consumidores terão maior chance de encontrá-los,
aumentando a taxa de encontro. (I13)Dessa forma, para manter o
sistema estável, é necessário que a taxa de encontro seja menor que a
taxa de reprodução do recurso. (I14)Já se o recurso encontra-se
agregado, a taxa de encontro será menor. (I15)Nesse caso, o
consumidor será extinto caso a taxa de encontro seja menor que sua
taxa de reprodução. (I16)Ao mesmo tempo, caso o consumidor
encontre o recurso, poderá depletá-lo rapidamente, caso a taxa de
encontro seja maior que a taxa com que o recurso se reproduz
(Tenhumberg et al., 2001). (I17)Dessa forma, a maior agregação de
recursos pode provocar o colapso do sistema consumidor-recurso por
meio de dois mecanismos, cada qual atuando sobre um lado do
sistema.
(I18)Nesse estudo, investigamos como a agregação de
recursos e a conectividade da paisagem afetam a estabilidade de um
sistema consumidor-recurso usando girinos de Rhinella ornata como
modelo de estudo. (I19)Testamos as hipóteses de que (1) o aumento
de conectividade da paisagem influencia negativamente a estabilidade
do sistema, aumentando a taxa de encontro e facilitando a depleção
dos recursos e a consequente extinção dos consumidores; e (2) a maior
agregação dos recursos influencia negativamente a estabilidade do
sistema, pois os consumidores podem não encontrar os recursos, ou,
se encontrados, os recursos podem ser facilmente depletados.
MATERIAL E MÉTODOS
Modelo de estudo
(M1)Girinos de R. ornata (Bufonidae) são consumidores
detritívoros que vivem em poças temporárias e que se alimentam
constantemente, pois precisam alocar energia para completar sua
metamorfose (Tolledo & Toledo, 2010). (M2)Poças temporárias são
corpos d'água efêmeros que se fragmentam naturalmente pela
dessecação, variando em conectividade e agregação de recursos.
(M3)As poças temporárias podem variar em profundidade, com
regiões menos profundas susceptíveis à dessecação e que reduzem a
conectividade entre regiões profundas. (M4)Além disso, os detritos
podem estar mais ou menos agregados de acordo com a distribuição
de matéria orgânica no fundo e ao redor da poça (Williams, 2006).
(M5)Os girinos vivem nas regiões mais profundas das poças e podem
migrar para outras regiões profundas quando o local em que está sofre
por dessecação ou por escassez de alimento. (M6)Dessa forma os
girinos atravessam constantemente regiões menos profundas em busca
de áreas com maior quantidade de recursos (Tolledo & Toledo, 2010).
Coleta de dados
(M7)Para testar o efeito da fragmentação ambiental sobre a
estabilidade do sistema consumidor-recurso, criamos um ambiente
fragmentado com alta conectividade e um ambiente fragmentado com
baixa conectividade entre habitats e controlamos manualmente o nível
de agregação de recursos em cada ambiente (Figura 1). (M8)Em cada
ambiente, fixamos oito recipientes de dimensões 13 cm x 17,5 cm x
11 cm lado a lado e fizemos furos de 1,5 cm de diâmetro em suas
paredes. (M9)Nos ambientes de alta conectividade, colocamos os
recipientes na mesma altura e preenchemos os recipientes com 9 cm
de coluna d'água (Figura 1a). (M10)Já para os ambientes de baixa
conectividade, colocamos os recipientes lado a lado e em alturas
diferentes, de modo que, quando preenchidos com água, quatro
recipientes ficavam apenas com 3 cm de coluna d'água, representando
regiões rasas susceptíveis à dessecação, ou seja, uma barreira física
para a dispersão dos girinos (Figura 1b).

os girinos consumiam o recurso, mas sem depletá-lo, nós
consideramos que o sistema estava estável. (M28)Nós quantificamos
o número de vezes em que cada um desses três cenários ocorreu em
cada tratamento.

Figura 1. Imagem ilustrativa da configuração do experimento
representando ambientes fragmentados com diferentes níveis de
conectividade entre os habitats. As linhas pretas representam o nível
máximo de água em cada recipiente. (A) Ambiente com alta
conectividade. Todos os recipientes eram preenchidos com água 9 cm
de coluna d'água, de modo que os girinos não encontravam muita
dificuldade ao passar de um recipiente para outro; (B) Ambiente com
baixa conectividade. Quatro recipientes eram preenchidos com 9 cm
de coluna d'água e quatro recipientes (os mais elevados) eram
preenchidos com 3 cm de coluna d'água. Os recipientes bem
preenchidos com água representavam fragmentos de habitat e os
recipientes com pouca água representavam barreiras físicas para a
dispersão dos girinos entre os fragmentos.
(M11)Coletamos girinos em uma poça temporária no
bairro do Guaraú, município de Peruíbe, São Paulo. (M12Colocamos
três girinos e três unidades de recurso em cada tratamento, garantindo
que as quantidades de consumidor e de recurso estivessem iguais no
início do experimento. (M13)Quando as abundâncias de consumidor e
de recurso são as mesmas, o sistema apresenta-se em um ponto crítico
em que as chances para tender ao colapso ou à estabilidade são as
mesmas (Rodrigues et al., 2016). (M14)Cada unidade de recurso
consistia em 5 g de ração de coelho envolvidos por tela de arame de
tamanho padronizado, formando um sachê. (M15)Como girinos são
detritívoros e bentônicos, colocamos uma pedra dentro do sachê para
garantir que o recurso afundasse.
(M16)Ao todo, tivemos quatro tratamentos diferentes que
foram replicados 10 vezes: um com alta agregação de recursos e alta
conectividade; um com baixa agregação de recursos e baixa
conectividade; um com alta agregação de recursos e baixa
conectividade e um com baixa agregação de recursos e alta
conectividade. (M17)Em todos os tratamentos nós sorteamos um local
no centro para a liberação dos girinos. (M18)Colocamos cada um dos
três recursos nos demais habitats no caso de tratamentos com baixa
agregação de recursos (Figura 2a e 2c), e sorteamos um dos habitats
para colocar todos os três recursos, no caso de tratamentos de alta
agregação de recursos (Figura 2b e 2d). (M19)Dessa forma, os girinos
estavam sempre a uma barreira (pote mais raso) de distância dos
recursos nos tratamentos com baixa conectividade (Figura 2a e 2b).
(M20)Os girinos nunca foram liberados em potes que continha algum
recurso.

Figura 2. Esquema representando o desenho experimental realizado.
Ambientes que variavam em conectividade e agregação de recursos.
(A) Ambiente com baixa conectividade e baixa agregação de recursos.
(B) Ambiente com baixa conectividade e alta agregação de recursos.
(C) Ambiente com alta conectividade e baixa agregação de recursos.
(D) Ambiente com alta conectividade e alta agregação de recursos. Os
ambientes centrais onde os girinos poderiam ser colocados estão
representados em vermelho.
(M21)Consideramos que o recurso havia sido consumido
quando os girinos encostavam no alimento. (M22)Quando isso
acontecia, retirávamos o recurso do ambiente simulando o consumo.
(M23)Ao final de 30 minutos transcorridos, contamos quantas
unidades
de
recurso
permaneceram
nos
ambientes.
(M24)Determinamos 30 minutos como o intervalo de tempo no qual
não há reposição do recurso. (M25)Todas as vezes que os girinos
consumiram todo o recurso ao final dos 30 minutos nós consideramos
que houve colapso do sistema por extinção do recurso. (M26)Todas as
vezes que houve permanência máxima de recurso no sistema nós
consideramos que houve colapso por extinção do consumidor, pois se
o consumidor não se alimentava no tempo delimitado, ele não atingia
seu requerimento energético e era considerado extinto. (M27)Quando

Análise de dados
(M29)Para saber se a frequência dos colapsos por extinção
do predador, da presa ou de sistema estável era diferente do esperado
ao acaso nas diferentes classes de agrupamento, nós calculamos a
estatística qui-quadrado. (M30)O qui-quadrado compara as
frequências relativas de colapso por extinção do recurso, por extinção
do consumidor ou de co-existência estável observadas com as
esperadas em um cenário nulo. (M31)Para testar a significância
estatística do valor de qui-quadrado nós criamos um cenário nulo onde
mantivemos fixa a variável independente (agregação alta ou baixa) e
aleatorizamos a variável dependente (colapso por consumidores, por
presas ou sistema estável) 10000 vezes. (M32)Se o valor da estatística
qui-quadrado observada nos cenários nulos for igual ou maior do que
o valor observado anteriormente em menos de 5% dos casos, nós
rejeitamos a hipótese nula. (M33)Realizamos o mesmo teste para
testar se a conectividade afeta a distribuição de frequências dos
diferentes níveis de estabilidade do sistema. (M34)Consideramos
como variável independente a conectividade alta ou baixa, e como
variável dependente o colapso por consumidores, por presas ou
sistema estável. (M35)Se nossas hipóteses estiverem corretas,
esperamos que haja maior frequência de colapso do sistema tanto em
alta conectividade quanto em alta agregação de recursos. (M36)Todas
as análises foram realizadas no software R (R Core Team, 2016).
RESULTADOS
(R1)Em todos os tratamentos a quantidade de recursos
consumidos variou de 0 a 3. (R2)De forma geral, houve maior
frequência de colapso do sistema (67,5% dos casos) do que de
estabilidade. (R3)De todas as vezes que o sistema colapsou, em 66,6%
foi porque os consumidores não tiveram acesso aos recursos. (R4)A
mediana do consumo de recursos foi de 0,5 no tratamento com alta
conectividade de recursos e 1 no tratamento com baixa conectividade.
(R5)As frequências de estabilidade e colapso foram iguais entre os
tratamentos de conectividade (X² = 0,41; p = 0,848; Figura 3). (R6)No
tratamento com alta agregação de recursos a mediana do consumo de
recursos foi 0, enquanto no tratamento com baixa agregação foi 1.
(R7)Observamos que as frequências de estabilidade e colapso
diferiram entre os tratamentos de agregação de recursos (X² = 6,479;
p = 0,049; Figura 4). (R8)Quando a agregação de recursos foi alta,
houve maior frequência de colapso do sistema pelo fato de o
consumidor não ter acesso aos recursos (Figura 4). (R9)Em
contrapartida, quando a agregação de recursos foi baixa, foi observada
uma maior frequência de estabilidade do sistema (Figura 4).

Figura 3. Distribuição de frequências da estabilidade do sistema
consumidor-recurso em tratamentos de baixa e alta conectividade.
Sistema estável (branco), sistema colapsado por depleção dos recursos
(cinza) e sistema colapsado por falta de acesso do consumidor ao
recurso (preto).

(D24)Além disso, a conectividade do ambiente, sozinha, não parece
ser capaz de influenciar a estabilidade do sistema consumidor-recurso
em casos onde os organismos não evitam cruzar as bordas dos habitats.
(D25)Por fim, sugerimos que futuros estudos foquem em quantificar
as taxas de encontro em sistemas onde as respostas comportamentais
dos consumidores à fragmentação variem, e onde a conectividade pode
mediar o acesso a recursos com diferentes níveis de agregação.

Figura 4. Distribuição de frequências da estabilidade do sistema
consumidor-recurso em tratamentos de baixa e alta agregação de
recursos. Sistema estável (branco), sistema colapsado por depleção
dos recursos (cinza) e sistema colapsado por falta de acesso do
consumidor ao recurso (preto).
DISCUSSÃO
(D1)Observamos que o aumento da agregação de recursos
tende a reduzir a estabilidade do sistema consumidor-recurso, podendo
levá-lo ao colapso. (D2)Embora a depleção do recurso possa ser um
dos mecanismos causadores do colapso do sistema, o colapso mediado
pela extinção local da população do consumidor foi o mais comum
quando os recursos são muito agregados. (D3)Já a conectividade,
considerada relevante em diversos estudos (Karsai & Kampis, 2010;
Baggio et al., 2011), não parece afetar sozinha a estabilidade desse
sistema.
(D4)A maior agregação dos recursos na escala da paisagem
experimental diminuiu a frequência de encontro por parte do predador
(Steiner, 2001). (D5)Em escala local, quando os recursos estão
agregados, os recursos tendem a ser mais abundantes que os
consumidores e são facilmente consumidos. (D6)Já em maiores
escalas, os consumidores precisam se deslocar entre os habitats onde
os recursos estão agregados (McCann et al., 2005). (D7)Com isso, o
tempo de procura pelo recurso pode aumentar a medida que os
recursos se tornam mais agregados. (D8)O tempo de procura pode
aumentar de maneira que o consumidor não consiga encontrar o
recurso, o que, a longo prazo, pode levar a população de consumidores
à extinção. (D9)Por outro lado, quando os recursos estão
homogeneamente distribuídos, mesmo que os consumidores
provoquem a depleção dos recursos em um determinado fragmento de
habitat, pode haver recolonização por parte dos recursos após a saída
do consumidor. (D10)Nesse último caso, a subdivisão de habitats pode
fornecer um refúgio temporário para os recursos, onde estes podem
aumentar suas abundâncias e eventualmente se dispersar para outros
fragmentos (Baggio et al., 2011). (D11)Dessa forma, a
heterogeneidade na distribuição dos recursos pode ter efeitos
negativos significativos na dinâmica consumidor-recurso.
(D12)A conectividade do ambiente não demonstrou afetar
a estabilidade do sistema consumidor-recurso. (D13)De forma geral,
nosso resultado pode ser consequência das diferentes decisões que
podem ser tomadas pelos organismos em paisagens heterogêneas
(Fahrig, 2007). (D14)Esperávamos que em ambientes fragmentados os
consumidores evitassem atravessar as bordas dos fragmentos,
reduzindo as taxas de encontro do recurso. (D15)No entanto, outra
possibilidade é que determinados organismos não possuem restrições
para atravessar as bordas de fragmentos de habitat (Fahrig, 2007;
Youngquist & Boone, 2014). (D16)Nesse caso, os organismos tendem
a atravessar rapidamente as barreiras ou matrizes até chegar ao
próximo fragmento (Fahrig, 2007). (D17)De fato, em nosso
experimento, observamos que nos tratamentos com menor
conectividade, os girinos procuravam não despender muito tempo nas
áreas mais rasas. (D18)Esse tipo de comportamento pode implicar em
um tempo de procura não necessariamente maior em paisagens
fragmentadas, como nós esperávamos. (D19)Além disso, é possível
que a conectividade seja importante apenas quando interage com o
efeito da agregação de recursos. (D20)Nesse caso, em ambientes onde
o recurso está agregado, a baixa conectividade poderia dificultar ainda
mais o acesso do consumidor aos recursos (Huffaker, 1958; Levin,
2009). (D21)Já com alta conectividade, o consumidor poderia se
deslocar por todo o ambiente e encontraria o recurso mais facilmente,
podendo levar à sua depleção antes que fosse reposto. (D22)Dessa
forma, fatores ligados à conectividade não contemplados por nosso
estudo, como diferentes respostas comportamentais a fragmentação e
a interação entre conectividade e agregação de recursos, devem
influenciar o sucesso de forrageio do consumidor (Fahrig, 2007).
(D23)Concluímos que a heterogeneidade do ambiente se
relaciona com a estabilidade do sistema consumidor-recurso
principalmente por meio da distribuição espacial dos recursos.
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Espécies providas de defesa mecânica em moitas não diminuem a
herbivoria sobre as demais plantas
P4 – G18
Alunos 21, 22, 28, 30 – Versão inicial
RESUMO: Plantas que ocorrem próximas podem estar envolvidas em
interações positivas de facilitação, como a proteção contra herbivoria
conferida por plantas melhor defendidas. Estruturas de defesa contra
herbívoros incluem tricomas, espinhos e metabólitos secundários.
Investigamos como a ocorrência em moitas de Clidemia capitellata,
uma planta com tricomas glandulares, afeta a herbivoria sobre outras
espécies da moita. Amostramos folhas de indivíduos de 14 espécies
que ocorriam em moitas com C. capitellata e isoladamente e
calculamos, para cada espécie, a diferença na proporção consumida
por folha nas duas situações. A proporção consumida por folha não
diferiu entre os indivíduos com ocorrência em moita e ocorrência
isolada. Portanto, a presença de C. capitellata em moitas não protege
as demais espécies contra danos causados por herbívoros. Algumas

espécies podem já possuir defesas suficientes que as protegem bem
contra herbívoros, não havendo maior proteção em associação com C.
capitellata.
PALAVRAS-CHAVE: associação espacial positiva, defesas físicas,
facilitação, herbivoria
INTRODUÇÃO
(I1)Interações
entres
espécies
são
importantes
estruturadores de comunidades vegetais. (I2)Historicamente, a
competição tem sido considerada a principal regulação da dinâmica
entre espécies, mas recentemente o destaque para interações positivas,
como a facilitação, tem aumentado (Brooker et al. 2008).
(I3)Interações facilitadoras podem ser definidas como interações
positivas e não tróficas mediadas por mudanças nas condições
abióticas e nas interações indiretas com outros organismos (Brooker
et al. 2008, Bonanomi et al. 2011). (I4)Em relação à amenização das
condições abióticas, os efeitos positivos podem se relacionar ao
microclima e ao solo, incluindo redução da fotoninibição e da perda
de água como resultado do sombreamento (Bader et al. 2007;
Shumway 2000), proteção contra ventos (Callaway et al. 2002) e
aumento local de recursos como água, nitrogênio (Maestre et al.
2009). (I5)Já em relação aos efeitos mediados por interações indiretas
com outros organismos, destacam-se a atração de polinizadores e
dispersores pelo aumento da densidade de plantas (Roll et al. 1997) e
a proteção contra herbivoria pela associação com plantas menos
palatáveis ou que dificultam o forrageio dos herbívoros (Rebollo et al.
2002, Kunstler et al. 2006).
(I6)A palatabilidade das plantas e o acesso dos herbívoros
aos recursos foliares podem ser reduzidos pela presença de estruturas
de defesa tanto físicas quanto químicas. (I7)É mais difícil para um
herbívoro mastigar e acessar estruturas vegetais com tricomas e
espinhos ou folhas com ceras, ligninas ou compostos ricos em carbono
que dificultam a digestão (Hanley et al. 2007). (I8)Deste modo, em
áreas onde a há uma maior quantidade de plantas com defesas físicas,
o forrageio de herbívoros deve ser menor devido ao alto investimento
energético em busca, manipulação e digestão (Kamil et al. 1987;
Barbosa et al. 2010), o que pode reduzir a pressão de herbivoria sobre
as espécies situadas nessas áreas.
(I9)Em ambientes de sucessão inicial em regiões de
restinga, a presença de associação entre plantas é comum, formando
moitas de vegetação herbácea e arbustiva. (I10)Nessas moitas, é
comum a presença de espécies com estruturas de defesa física bem
desenvolvidas, como Clidemia capitellata (Melastomataceae). (I11)C.
capitellata apresenta tricomas glandulares estrelados abundantes no
caule, folhas, flores e frutos. (I12)Os tricomas glandulares liberam
compostos viscosos que potencializam a defesa mecânica e dificultam
ainda mais a mobilidade dos herbívoros (Goldenberg et al. 2005).
(I13)Assim, a presença de C. capitellata em moitas pode beneficiar
espécies que ocorrem associadas a elas ao reduzir a pressão de
herbivoria.
(I14)O objetivo deste trabalho é responder como a
associação com espécies providas de defesa mecânica afeta a
herbivoria nas demais plantas associadas. (I15)Dado que, i) defesa
física, como tricomas e substâncias pegajosas, protegem a planta
dificultando a mobilidade dos herbívoros, ii) herbívoros tem forrageio
dificultado em moitas com abundância de plantas que reduzem sua
mobilidade e iii) plantas podem ocorrer em associação com outras
plantas ou solitárias, nossa hipótese é que a associação com plantas
providas de defesa mecânica diminui a herbivoria nas demais plantas
associadas.
MATERIAL & MÉTODOS
Local de estudos e coleta de dados
(M1)Nossas coletas foram realizadas em locais de borda de
mata de restinga em ruas transversais a rua do Telégrafo no bairro de
Guaraú, em Peruíbe – SP. (M2)Buscamos ativamente por espécies que
pudessem ser encontradas associadas e também não-associadas
espacialmente com C. capitellata. (M3)Consideramos plantas
associadas com C. capitellata quando elas ocorriam em moitas
envoltas por C. capitellata. (M4)Consideramos plantas não-associadas
com C. capitellata quando elas ocorriam solitárias ou em moitas em
que não havia C. capitellata nem abundância de outra planta que
apresentasse defesas mecânicas.
(M5)Ao encontrar dois representantes da mesma espécie,
um em associação com C. capitellata e outro sem, sorteamos um dos
ramos de cada indivíduo e amostramos no máximo dez folhas do ramo
sorteado. (M6)Numeramos as folhas do ramo para sortear as dez
folhas, porém quando o ramo possuía menos de dez folhas,

amostrávamos todas elas. (M7)Ao todo, amostramos 236 folhas de 14
indivíduos de sete pares de espécies.
(M8)Inferimos a proporção de herbivoria de cada folha
utilizando uma transparência quadriculada com quadrículas de
0,5x0,5cm. (M9)Colocamos cada folha esticada embaixo da
transparência, de modo que fosse possível observar as delimitações da
folha e suas porções consumidas por herbívoros. (M10)Estimamos a
área total da folha contando o número de quadrículas em que fosse
possível ver a folha sob a transparência ou em que fosse possível
inferir a área ocupada previamente ao consumo por herbívoros.
(M11)Estimamos a área consumida por herbívoros contando o número
de quadrículas em que fosse possível observar sinais de herbivoria,
como porções faltantes e com indícios de consumo por herbívoros e
vestígios de insetos minadores. (M12)Calculamos a proporção
consumida por folha dividindo o número de quadrículas com sinais de
herbivoria pelo número total de quadrículas da área da folha.
(M13)Essa proporção foi transformada para porcentagem.
Análises estatísticas
(M14)Para testar a previsão de que plantas associadas com
C. capitellata apresentam menor proporção média de herbivoria por
folha, comparamos a proporção média de herbivoria da categoria
“Associada” com a proporção média de herbivoria da categoria “Não
associada”. (M15)Portanto, nossa estatística de interesse é a diferença
entre a proporção média de cada categoria. (M16)Testamos a
significância da estatística de interesse realizando permutação par a
par dos valores de proporção de herbivoria para cada espécie.
(M17)As permutações foram feitas 5.000 vezes utilizando os pacotes
Rsampling (Prado et al., 2016) e shiny (Chang et al., 2015) do
programa R (R Core Team, 2016).
RESULTADOS
(R1)A proporção média consumida por folha nos
indivíduos em associação com C. capitellata foi de 11,35% ± 6,63%,
enquanto nos indivíduos de ocorrência não associada foi de 15,12% ±
9,52%. (R2)Para plantas de uma mesma espécie, a ocorrência em
moitas acarretou desde uma redução de 16,40% até um aumento de
13,74% na proporção média consumida por folha. (R3)Em geral, a
proporção consumida por folha não diferiu entre plantas de uma
mesma espécie que ocorriam associadas a C. capitellata e que
ocorriam isoladamente (diferença média = 3,77%; p = 0,077, Figura
1).

Figura 1. Porcentagem de folha consumida em diferentes condições
de associação com Clidemia capitellata. As linhas ligam as médias de
indivíduos de uma mesma espécie. Linhas pretas e cinzas indicam,
respectivamente, aumento e redução na proporção consumida da folha
em condições de não associação.
DISCUSSÃO
(D1)Neste trabalho usamos a comunidade de plantas
relacionadas a moitas de Clidemia capitellata (Melastomataceae) na
borda da restinga, com o objetivo de estudar a facilitação no efeito de
uma planta com alta qualidade em defesas físicas sobre a herbivoria
de plantas fora e dentro da moita. (D2)No entanto, de maneira geral,
não encontramos uma relação entre a ocorrência em associação com
C. capitellata em moitas e o dano sofrido pelas plantas.
(D3)Nós amostramos diversas espécies de plantas
arbustivas presentes dentro e fora de moita com C. capitellata, sem
considerar outras caraterísticas físicas e de sua taxonomia. (D4)A
diversidade de plantas amostradas pode ter sido um problema para
encontrar um padrão, já que cada planta tem estratégias diferentes para
lidar com a herbivoria. (D5)É provável, portanto, que algum efeito de
proteção feito pela moita de C. capitellata em plantas com baixa
qualidade de defesas físicas possa ter sido mascarado por plantas que
já possuem suas próprias defesas contra herbivoria. (D6)Para essas

plantas, a proteção contra herbivoria fora de moitas em associação
com C. capitellata já é suficiente.
(D7)Observamos que o ambiente dentro da moita de C.
capitellata parece reduzir a herbivoria para dez das 14 espécies
estudadas. (D8)Para essas espécies pode ocorrer de fato facilitação
pela C. capitellata. (D9)Além da proteção mecânica, a proteção das
espécies no interior da moita pode ser potencializada pela predação
dos herbívoros, por aranhas-lince, as quais caçam os insetos que ficam
aderidos nas folhas de C. capitellata (Millán et al., 2014).
(D10)Entretanto, é possível que crescer dentro das moitas seja mais
desvantajoso para algumas plantas amostradas. (D11)Nós
encontramos quatro plantas com menor proporção de herbivoria fora
da moita do que não associadas a C. capitellata. Três dessas plantas
apresentavam tricomas. (D12)Pode ser que essas plantas tinham
defesas suficientes para estar fora da moita, mas teriam sendo afetadas
negativamente por condições ambientais quando associadas a C.
capitellata dentro da moita. (D13)Dado que as moitas de C. capitellata
ocorrem na borda da restinga, a composição das moitas pode ser uma
mistura de plantas da mata e da área aberta, as quais tem diferentes
necessidades luminosas. (D14)Em um ambiente sucessional, as
primeiras plantas que aparecem tem altas taxas de crescimento, e
precisam de ter acesso à intensidades luminosas também muito altas.
(D15)Então, a cobertura foliar provida pelas outras plantas que
crescem dentro da moita poderia estar limitando a quantidade de luz
que atinge a plantas mais pioneras, afetando a capacidade delas de
produzir tecido para crescer e limitando também o investimento em
defesas contra herbivoria (Berendse et al. 2007).
(D16)A alta produtividade primária em ambientes
sucessionais ocasiona um aumento na quantidade de material foliar, o
que pode atrair mais herbívoros. (D17)As plantas de C. capitellata são
das mais abundantes nesse ambiente, e poderiam estar atraindo
herbívoros. (D18)Como C. capitellata representa grande custo de
forrageio para alguns herbívoros, esses poderiam deslocar-se e
consumir outras espécies dentro da moita. (D19)Além disso, a alta
densidade de plantas dentro das moitas podem estar fornecendo de
mais sítios de aterrisagem para insetos voadores que vem de áreas
abertas, e assim acrescentar a densidade de herbívoros potenciais em
comparação com plantas crescendo fora da moita.
(D20)Não encontramos evidências concreta de facilitação
entre C. capitellata e as espécies que ocorrem associadas a ela em
moitas. (D21)No entanto, observamos uma tendência nesse sentido.
(D22)Para algumas das espécies não houve diferença entre estar ou
não associada com C. capitellata, o que pode ter ocorrido devido a
presença de tricomas e outras estruturas que as protegem bem mesmo
fora de moitas. (D23)Sugerimos que novos estudos considerem apenas
espécies pouco defendidas mecanicamente para que a questão da
facilitação possa ser elucidada. (D24)Além disso, a associação com C.
capitellata pode causar um efeito contrário, aumentando a herbivoria
de algumas das espécies associadas.
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Plantas providas de defesa mecânica não facilitam as demais
plantas em agrupamentos
P4 – G18
Alunos 21, 22, 28, 30 – Versão intermediária
RESUMO: Plantas que ocorrem em agrupamentos podem estar
envolvidas em interações de facilitação. Tais interações incluem a
proteção contra herbivoria conferida por plantas que possuem
estruturas de defesa, como tricomas, espinhos e metabólitos
secundários. Investigamos se plantas que ocorrem em agrupamentos
com presença de Clidemia capitellata, uma planta com tricomas
glandulares, são menos consumidas por herbívoros do que plantas que
ocorrem isoladamente. Amostramos folhas de indivíduos de 14
espécies que ocorriam isoladamente e em agrupamentos com C.
capitellata e calculamos a diferença de consumo foliar nas duas
situações. O consumo foliar não diferiu entre os indivíduos com
ocorrência isolada ou em agrupamento, indicando que a presença de
C. capitellata não protege as demais espécies contra danos causados
por herbívoros. Isso pode estar relacionado à presença de defesas
próprias nas espécies associadas e à preferência de herbívoros
generalistas por plantas com menos defesas em meio a plantas com
mais defesas.
PALAVRAS-CHAVE:
facilitação, herbivoria
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INTRODUÇÃO
(I1)Interações entre espécies são importantes para a
estruturação de comunidades vegetais e podem ter efeitos negativos,
como é o caso da competição, ou positivos, a exemplo da facilitação
(Brooker et al. 2008). (I2)Interações facilitadoras são definidas como
interações positivas que ocorrem no mesmo nível trófico e nas quais
um dos indivíduos é beneficiado e o outro não é prejudicado (Brooker
et al. 2008, Bonanomi et al. 2011). (I3)Tais interações podem ser
mediadas por mudanças nas condições abióticas, relacionadas ao
microclima e ao solo, incluindo redução da fotoinibição e da perda de
água como resultado do sombreamento (Bader et al. 2007; Shumway
2000), proteção contra ventos (Callaway et al. 2002) e aumento local
de recursos como água e nitrogênio (Maestre et al. 2009).
(I4)Os efeitos positivos da facilitação também podem ser
mediados por interações indiretas com outros organismos, destacamse a atração de polinizadores e dispersores pelo aumento da densidade
de plantas (Roll et al. 1997) e a proteção contra herbivoria pela
associação com plantas menos palatáveis ou que dificultam o forrageio
dos herbívoros (Rebollo et al. 2002, Kunstler et al. 2006). (I5)A
palatabilidade das plantas e o acesso dos herbívoros aos recursos
foliares podem ser reduzidos pela presença de estruturas de defesa
tanto físicas quanto químicas, como tricomas, espinhos, ceras, ligninas
ou compostos ricos em carbono que dificultam a digestão (Hanley et
al. 2007). (I6)Deste modo, em áreas onde há maior quantidade de
plantas com defesas físicas, o forrageio de herbívoros deve ser menor
devido ao alto investimento energético em busca, manipulação e
digestão (Kamil et al. 1987; Barbosa et al. 2010), o que pode reduzir
a pressão de herbivoria sobre as espécies situadas nessas áreas.
(I7)Clidemia capitellata (Melastomataceae) é uma planta
comum em ambientes de sucessão inicial em restinga e é rica em
tricomas glandulares estrelados no caule, folhas, flores e frutos. (I8)Os
tricomas glandulares liberam compostos viscosos que potencializam a
defesa mecânica e dificultam ainda mais a mobilidade dos herbívoros
(Goldenberg et al. 2005). (I9)C. capitellata é abundante em
agrupamentos de espécies herbáceas e arbustivas (moitas) e, por
possuir estruturas de defesa física bem desenvolvidas, pode beneficiar

espécies que ocorrem associadas a elas em tais aglomerações ao
reduzir a pressão de herbivoria. (I10)Nosso objetivo é responder como
a presença de espécies providas de defesa física afeta a herbivoria nas
demais plantas que ocorrem em aglomerações, utilizando C.
capitellata como modelo de espécie provida de defesas físicas.
(I11)Hipotetizamos que plantas situadas em agrupamento com
presença de C. capitellata serão menos consumidas por herbívoros do
que plantas situadas isoladamente.

(R1)A proporção média de consumo foliar nos indivíduos
em associação com C. capitellata foi de 11,35% ± 6,63% (média ±
desvio padrão), enquanto nos indivíduos de ocorrência não associada
foi de 15,12% ± 9,52%. (R2)Das 14 espécies analisadas, quatro
apresentaram redução de até 16,40% no consumo foliar, enquanto dez
apresentaram aumento de até 13,74%. (R3)A proporção média
consumida por folha não diferiu entre plantas de uma mesma espécie
que ocorriam associadas a C. capitellata e que ocorriam isoladamente
(diferença média = 3,77%; p = 0,077, Figura 1).

MATERIAL & MÉTODOS
Local de estudo e coleta de dados
(M1)Realizamos nossas coletas em locais de borda de mata
de restinga alta em ruas transversais a Avenida do Telégrafo no bairro
de Guaraú, em Peruíbe, São Paulo (24°36'90”S, 47°01'92”O).
(M2)Buscamos ativamente por espécies que pudessem ser encontradas
associadas e também não-associadas espacialmente com Clidemia
capitellata. (M3)Consideramos plantas associadas aquelas que
ocorriam em agrupamentos envoltas por C. Capitellata e plantas nãoassociadas aquelas que não ocorriam em agrupamentos com C.
capitellata. (M4)Amostramos apenas dois representantes de cada
espécie, pois ao amostrar diversas espécies e poucos indivíduos
podemos capturar a diversidade de plantas presentes em associação
com C. capitellata, diluindo possíveis efeitos relacionados as defesas
individuais das espécies.
(M5)Ao encontrar dois representantes da mesma espécie,
um em associação com C. capitellata e outro sem, sorteamos um ramo
de cada indivíduo e amostramos no máximo dez folhas do ramo
sorteado. (M6)Após selecionar um ramo, numeramos as folhas do
ramo e sorteamos dez folhas. (M7)Quando o ramo possuía menos de
dez folhas, amostrávamos todas elas. (M8)Ao todo, amostramos 236
folhas de 14 pares de espécies, totalizando 28 indivíduos, 14
associados e 14 não associados.
(M9)Medimos a proporção de herbivoria de cada folha
utilizando uma transparência quadriculada com quadrículas de
0,5x0,5cm. (M10)Colocamos cada folha esticada embaixo da
transparência, de modo que fosse possível observar as delimitações da
folha e suas porções consumidas por herbívoros. (M11)Estimamos a
área total da folha contando o número de quadrículas em que fosse
possível ver a folha sob a transparência ou em que fosse possível
inferir a área ocupada previamente ao consumo por herbívoros.
(M12)Estimamos a área consumida por herbívoros contando o número
de quadrículas em que fosse possível observar sinais de herbivoria,
como porções faltantes e com indícios de consumo por herbívoros e
vestígios de insetos minadores. (M13)Calculamos a proporção
consumida por folha dividindo o número de quadrículas com sinais de
herbivoria pelo número total de quadrículas da área da folha.
(M14)Calculamos, por fim, a proporção média de herbivoria para cada
indivíduo.
Análises estatísticas
(M15)Para testar a previsão de que plantas associadas com
C. capitellata apresentam menor proporção média de herbivoria por
folha em relação a proporção média de herbivoria de plantas não
associadas, calculamos as diferenças entre as proporções médias de
herbivoria das categoria “Associada” e “Não associada” entre
indivíduos da mesma espécie. (M16)Nossa estatística de interesse é a
média das diferenças de proporção entre indivíduos associados e não
associados da mesma espécie. (M17)Testamos a significância da
estatística de interesse realizando permutação par a par dos valores de
proporção média de herbivoria para cada espécie. (M18)Realizamos
as permutação para criar um cenário nulo em que a proporção média
de herbivoria não esteja associada a presença de C. capitellata.
(M19)Fizemos as permutações 5.000 vezes utilizando os pacotes
Rsampling (Prado et al., 2016) e shiny (Chang et al., 2015) do
programa R (R Core Team, 2016). (M20)Consideramos que a média
das diferenças de proporção entre os indivíduos é diferente do
esperado no cenário nulo se o valores iguais ou maiores que o
observados ocorrerem com probabilidade inferior a 5%.
RESULTADOS

Figura 1. Porcentagem média consumida por folha em plantas
associadas e não associadas a Clidemia capitellata. As linhas
conectam as médias de indivíduos de uma mesma espécie,
representando diferenças de consumo foliar entre as duas condições de
associação. Linhas pretas e cinzas indicam, respectivamente, aumento
e redução na proporção média de consumo foliar em condições de não
associação.
DISCUSSÃO
(D1)Neste trabalho estudamos o efeito de agrupamento de
uma planta com defesas físicas e químicas, sobre a herbivoria de outras
plantas associadas. (D2)Com esse objetivo, usamos a comunidade de
plantas relacionadas a agrupamentos de Clidemia capitellata
(Melastomataceae) na borda da restinga. (D3)No entanto, não
encontramos uma relação entre a ocorrência em associação com C.
capitellata em agrupamentos e o dano sofrido pelas plantas.
(D4)Observamos que o ambiente dentro do agrupamento
de C. capitellata parece reduzir a herbivoria para a maioria das
espécies estudadas, nas quais pode ocorrer de fato facilitação pela C.
capitellata. (D5)Entretanto, é possível que crescer dentro das moitas
seja mais desvantajoso para algumas plantas amostradas. (D6)Nós
encontramos quatro plantas com maior herbivoria dentro dos
agrupamentos de C. capitellata. (D7)Três dessas plantas apresentavam
tricomas, o que pode sugerir que tem defesas suficientes para estar fora
do agrupamento e são afetadas negativamente por condições
ambientais dentro do agrupamento. (D8)É provável, portanto, que
algum efeito de proteção feito pelo agrupamento de C. capitellata em
plantas com menos defesas físicas possa ter sido mascarado por
plantas que já possuem suas próprias defesas contra herbivoria.
(D9)Dado que os agrupamentos de C. capitellata ocorrem
na borda da restinga, a composição dos agrupamentos pode ser uma
mistura de plantas da mata e da área aberta, as quais tem diferentes
necessidades luminosas. (D10)Em um ambiente sucessional, as
plantas pioneiras maximizam o crescimento para acessar a luz e
competem com outras plantas, com o custo de ter investimento menor
em defesa e folhas menos resistentes. (D11)Porém, plantas tolerantes
a sombra maximizam sua longevidade investindo em folhas mais
resistentes e em defesa contra herbivoria (Kitajima 1996, Kobe 1997,
Veneklaas & Poorter 1998). (D12)Então, a cobertura foliar provida
pelas plantas do agrupamento poderia estar limitando a quantidade de
luz que atinge as plantas pioneiras, afetando sua capacidade de crescer
e limitando também o investimento em defesas contra herbivoria
(Berendse et al. 2007).
(D13)Além disso, um aumento na disponibilidade de
material foliar pode atrair mais herbívoros em ambientes sussecionais
(Veneklaas & Poorter 1998). (D14)Como C. capitellata tem defesas
contra herbivoria, e possível que alguns herbívoros se desloquem para
consumir espécies com menos defesas dentro do agrupamento.
(D15)Além disso, a alta densidade de plantas dentro dos agrupamentos
pode estar fornecendo mais sítios de aterrisagem para insetos
voadores, e assim aumentar a densidade de herbívoros potenciais em
comparação a densidade em plantas crescendo fora da moita.
(D16)Não encontramos evidências de facilitação entre C.
capitellata e as espécies que ocorrem associadas a ela em
agrupamentos. (D17)Isso pode ter ocorrido devido a presença de
tricomas e outras estruturas de defesa que protegem bem algumas
plantas mesmo fora de agrupamentos. (D18)Além disso, a associação

com C. capitellata pode causar um efeito contrário, aumentando a
herbivoria de algumas das espécies associadas. (D19)Sugerimos que
novos estudos considerem apenas espécies com poucas defesas contra
herbivoria e investiguem se há maior atração de herbivoros
generalistas para espécies com menos defesas em agrupamentos.
(D20)Dessa maneira, a questão da facilitação poderá ser melhor
compreendida.
REFERÊNCIAS
Bader, M.J.; I. van Geloof & M. Rietkerk. 2007. High solar radiation
hinders tree
regeneration above the alpine treeline in
northern Ecuador. Plant Ecology,
191:33–45.
Barbosa, J. M.; D. Goedert.; M. B. Dos Santos.; M. Loiola & T. K.
Martins. 2010.
Tricomas glandulares conferem defesa contra
herbivoria em Clidemia sp.
(Melastomataceae). Em: Livro do
curso de campo “Ecologia da Mata Atlântica”
(G. Machado;
P.I.K.L. Prado & A.M.Z. Martini, eds.). Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Berendse, F.; H. Kroon & W.G. Braakhekke. 2007. Acquisition, use
and loss of
nutrients, pp.
259-283. Em: Functional
Plant Ecology (F. Pugnaire & F. Valladares, eds.). CRC Press,
Boca Raton, FL.
Bernays, E.A. & R.F. Chapman. 1994. Host-plant selection by
phytophagous insects.
Chapman & Hall. New York.
Bonanomi, G.; G. Incerti & S. Mazzoleni. 2011. Assessing occurrence,
specificity and
mechanisms of plant facilitation in terrestrial
ecosystems. Plant Ecology,
212:1777-1790.
Brooker, R.W.; F.T. Maestre; R.M. Callaway; C.L. Lortie; L.A.
Cavieres; G. Kunstler; P.
Liancourt; K. Tielbörger; J.M.J.
Travis; F. Anthelme; C. Armas; L. Coll; E. Corcket; S. Delzon; E.
Forey; Z. Kikvidze; J. Olofsson; F. Pugnaire; C.L.
Quiroz;
P.
Saccone; K. Schiffers; M. Seifan; B. Touzard & R. Michalet. 2008.
Facilitation in plant communities: the past, the presente and
the future. Journal of Ecology, 96:18-34.
Callaway, R.M.; R.W. Brooker; P. Choler; Z. Kikvidze; C.J. Lortie;
R. Michalet; L.
Paolini; F.I. Pugnaire; B. Newingham; E.T.
Aschehoug; C. Armas; D. Kikodze &
B.J. Cook. 2002. Positive
interactions among alpine plants increase with stress. Nature,
417:844–848.
Chang, W.; J. Cheng; J.J. Allaire; Y. Xie & J. McPherson. 2015.
Shiny: Web Application
Framework for R. R package version
0.12.1. https://CRAN.Rproject.org/package=shiny.
Collinge, S. K. 2009. Ecology of fragmented landscapes. The Johns
Hopkins University Press.
Goldenberg, R.; C.M. Fogaça & H.B. Dequech. 2005. Clidemia,
Ossaea e Pleiochiton (Melastomataceae) no estado do Paraná, Brasil.
Hoehnea. 32(3): 453-466
Hanley, M.E.; B.B. Lamont; M.M. Fairbanks & C.M. Rafferty. 2007.
Plant structural
traits and their role in anti-herbivore defence.
Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 8:157178.
Kamil, A.; J.R. Krebs & H. R. Pulliam. 1987. Foraging behavior.
Plenum Press. New York and London.
Kitajima, K. (1994) Relative importance of photosynthetic traits and
allocation patterns
as correlates of seedling shade tolerance of 13
tropical trees. Oecologia, 98, 419–
428.
Kobe, R. K. (1997) Carbohydrate allocation to storage as a basis of
interspecific
variation in sapling survivorship and growth.
Oikos, 80, 226–233.
Kunstler, G.; T. Curt; M. Bouchaud & J. Lepart. 2006. Indirect
facilitation and
competition in tree species colonization of
subMediterranean grasslands. Journal of Vegetation Science,
17:379–388.
Maestre, F.T.; R.M. Callaway; F. Valladares & C.J. Lortie. 2009.
Refining the stress- gradient hypothesis for competition and
facilitation in plant communities.
Journal of Ecology,
97:199-205.
Prado, P.; A. Chalom & A. Oliveira. 2016. Rsampling: Ports the
Workflow of
"Resampling Stats" Add-in to R. R package
version 0.1.1.
R Core Team (2016). R: A language and
environment for statistical computing.
R
Foundation
for
Statistical
Computing,
Vienna,
Austria.
URL
https://www.Rproject.org/.
Rebollo, S.; D.G. Milchunas; I. Noy-Meir & P.L. Chapman. 2002. The
role of a spiny
plant refuge in structuring grazed short grass
steppe plant communities. Oikos,
98:53–64.
Roll, J.; R.J. Mitchell; R.J. Cabin & D.L. Marshall. 1997.
Reproductive success
increases with local density of
conspecifics in a desert mustard (Lesquerella
fendleri).
Conservation Biology, 11:738–746.

Shumway, S.W. 2000. Facilitative effects of a sand dune shrub on
species growing
beneath the shrub canopy. Oecologia, 124:138148.
Stephens, D. W. & J. R. Krebs. 1986. Foraging theory. Princeton
University Press,
Princeton, New Jersey.
Veneklaas, E. J. & L. Poorter. (1998) Growth and carbon partitioning
of tropical tree
seedlings in contrasting light environments:
inherent variation in plant growth.
Em:
Physiological
mechanisms and ecological consequences (ed. H. Lambers,
H.
Poorter & M. M. I. van Vuuren). Leiden: Backhuys Publishers, pp.
337–361.
Ausência de facilitação entre plantas providas e desprovidas de
defesa física em agrupamentos
P4 – G18
Alunos 21, 22, 28, 30 – Versão final
RESUMO: Plantas em agrupamentos podem estar envolvidas em
interações de facilitação. Tais interações incluem a proteção contra
herbivoria conferida por plantas que possuem estruturas de defesa,
como tricomas, espinhos e metabólitos secundários, que repelem os
herbívoros do local. Investigamos se plantas em agrupamentos com
presença de Clidemia capitellata, uma planta com tricomas
glandulares, são menos consumidas por herbívoros do que plantas que
ocorrem isoladamente. Amostramos folhas de indivíduos de 14
espécies que ocorriam isoladamente e em agrupamentos com C.
capitellata e calculamos a diferença de consumo foliar nas duas
situações. O consumo foliar não diferiu entre os indivíduos com
ocorrência isolada ou em agrupamento, indicando que a presença de
C. capitellata não protege as demais plantas contra danos causados por
herbívoros. Isso pode estar relacionado à presença de defesas próprias
nas espécies associadas e à preferência de herbívoros generalistas por
plantas com menos defesas em meio a plantas com mais defesas.
PALAVRAS-CHAVE:
facilitação, herbivoria
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INTRODUÇÃO
(I1)Interações entre espécies são importantes para a
estruturação de comunidades vegetais e podem ter efeitos negativos
sobre as espécies envolvidas, como é o caso da competição, ou
positivos, a exemplo da facilitação (Brooker et al., 2008).
(I2)Interações facilitadoras são definidas como interações positivas
que ocorrem no mesmo nível trófico e em que um dos indivíduos é
beneficiado e o outro não é prejudicado (Brooker et al., 2008,
Bonanomi et al., 2011). (I3)Tais interações podem envolver mudanças
nas condições abióticas, relacionadas ao microclima e ao solo. (I4)Um
dos mecanismos de facilitação é a redução da fotoinibição e da perda
de água como resultado do sombreamento, uma vez que a temperatura
é reduzida sob as folhas das espécies facilitadoras quando comparada
à temperatura em áreas abertas (Bader et al., 2007; Shumway, 2000).
(I5)Outro mecanismo é a proteção contra ventos, quando a barreira
física promovida pela presença de um indivíduo reduz o efeito dos
ventos sobre indivíduos associados (Callaway et al., 2002). (I6)Ainda,
a presença de espécies facilitadoras pode resultar no aumento local de
recursos como nitrogênio, seja pela associação da espécie facilitadora
com microorganismos fixadores de nitrogênio seja pela decomposição
da serapilheira produzida pela espécie facilitadora (Maestre et al.,
2009).
(I7)Os mecanismos de facilitação também podem envolver
interações com outras espécies além das espécies facilitadora e
facilitada, como é o caso do aumento da atração de polinizadores e
dispersores devido à maior densidade de plantas (Roll et al., 1997) e o
caso da proteção contra herbívoros pela associação com plantas menos
palatáveis ou que dificultam o forrageio dos herbívoros (Rebollo et al.,
2002, Kunstler et al., 2006). (I8)Plantas que possuem estruturas de
defesa tanto físicas quanto químicas, como tricomas, espinhos, ceras,
ligninas ou compostos ricos em carbono, têm sua palatabilidade e a
digestibilidade reduzida (Hanley et al., 2007). (I9)Além disso, o
acesso dos herbívoros aos recursos foliares de plantas com estruturas
de defesa física pode ser dificultado, uma vez que estruturas como
tricomas e espinhos podem representar obstáculos ao deslocamento de
herbívoros, especialmente generalistas e de pequeno porte, como
muitos insetos (Bernays & Chapman, 1994). (I10)Como os herbívoros
tendem a preferir áreas de forrageio em que o investimento energético
em busca, manipulação e digestão do recurso não é tão alto (Kamil et
al., 1987; Barbosa et al., 2010), em áreas onde há maior quantidade de
plantas com defesas físicas, o forrageio de herbívoros generalistas
deve ser menor, reduzindo a pressão de herbivoria sobre as espécies

situadas nessas áreas. (I11)Plantas com defesa física seriam, portanto,
facilitadoras de outras plantas que ocorrem associadas a elas em
agrupamentos.
(I12)Clidemia capitellata (Melastomataceae) é uma espécie rica em
tricomas glandulares estrelados no caule, folhas, flores e frutos.
(I13)Os tricomas glandulares liberam compostos viscosos que
potencializam a defesa física e dificultam ainda mais a mobilidade dos
herbívoros de pequeno porte, que ficam retidos nas folhas (Goldenberg
et al., 2005). (I14)C. capitellata é abundante em agrupamentos de
espécies herbáceas e arbustivas e, por possuir estruturas de defesa
física, pode beneficiar espécies que ocorrem associadas a elas em tais
aglomerações ao reduzir a pressão de herbivoria. (I15)Assim, nosso
objetivo é investigar a relação entre a presença de espécies providas
de defesa física e a herbivoria nas demais plantas em aglomerações,
utilizando C. capitellata como modelo de espécie provida de defesas
físicas. (I16)Nossa hipótese é de que plantas situadas no interior de
agrupamentos com presença de C. capitellata serão menos
consumidas por herbívoros do que plantas situadas isoladamente.

desvio padrão), enquanto nos indivíduos de ocorrência não associada
foi de 15,12 ± 9,52%. (R2)A associação com C. capitellata está
relacionada à redução de até 13,74% no consumo foliar de dez pares
de indivíduos e ao aumento de até 16,40% no consumo foliar de quatro
pares de indivíduos, em comparação ao consumo foliar em ocorrência
isolada. (R3)Dos quatro pares com aumento no consumo foliar, três
são formandos por indivíduos que possuem tricomas. (R4)A
proporção média consumida por folha não diferiu entre plantas de um
mesmo par que ocorriam associadas a C. capitellata e que ocorriam
isoladamente (diferença média = 3,77%; p = 0,077; Figura 1).

MATERIAL & MÉTODOS
Local de estudo e coleta de dados
(M1)Realizamos nossas coletas em locais de borda de mata
de restinga alta em ruas transversais a Avenida do Telégrafo no bairro
de Guaraú, em Peruíbe, São Paulo (24°36'90”S, 47°01'92”O).
(M2)Buscamos ativamente por agrupamentos com Clidemia
capitellata e procuramos espécies que pudessem ser encontradas
associadas e também não-associadas espacialmente com C.
capitellata. (M3)Consideramos plantas associadas aquelas que
ocorriam em agrupamentos e estavam circundadas por C. capitellata
por todos os lados e consideramos plantas não-associadas aquelas que
não ocorriam em agrupamentos com C. capitellata. (M4)Com o
objetivo de abranger a diversidade de plantas em associação e diluir
possíveis efeitos relacionados às defesas individuais das espécies,
amostramos apenas dois representantes de cada espécie.
(M5)Ao encontrar dois representantes da mesma espécie,
um com associação com C. capitellata e outro sem, sorteamos um
ramo de cada indivíduo, numeramos as folhas e sorteamos dez folhas
do ramo selecionado. (M6)Quando o ramo possuía menos de dez
folhas, amostrávamos todas. (M7)Ao todo, amostramos 236 folhas de
um total de 28 indivíduos de 14 espécies.
(M8)Medimos a proporção de herbivoria de cada folha
utilizando uma transparência quadriculada com quadrículas de
0,5x0,5cm. (M9)Colocamos cada folha embaixo da transparência, de
modo que fosse possível observar as delimitações da folha e suas
porções consumidas por herbívoros. (M10)Estimamos a área total da
folha contando o número de quadrículas em que fosse possível ver a
folha sob a transparência e em que fosse possível inferir a área ocupada
previamente ao consumo por herbívoros. (M11)Estimamos a área
consumida por herbívoros contando o número de quadrículas em que
fosse possível observar sinais de herbivoria, como indícios de
consumo por herbívoros e vestígios de insetos minadores.
(M12)Calculamos a proporção consumida por folha dividindo o
número de quadrículas com sinais de herbivoria pelo número total de
quadrículas da área da folha. (M13)Calculamos, por fim, a proporção
média de herbivoria para cada indivíduo.
Análises estatísticas
(M14)Para testar a previsão de que plantas associadas com
C. capitellata apresentam menor proporção média de herbivoria por
folha em relação à proporção média de herbivoria de plantas não
associadas, calculamos as diferenças entre as proporções médias de
herbivoria das categorias “Associada” e “Não associada” entre
indivíduos da mesma espécie. (M15)Nossa estatística de interesse é a
média das diferenças de proporção entre entre os pares associados e
não associados da mesma espécie. (M16)Testamos a significância da
estatística de interesse realizando permutação par-a-par dos valores de
proporção média de herbivoria para cada espécie. (M17)Realizamos
as permutações para criar um cenário nulo em que a proporção média
de herbivoria não esteja associada a presença de C. capitellata.
(M18)Fizemos as permutações 5.000 vezes utilizando os pacotes
Rsampling (Prado et al., 2016) e shiny (Chang et al., 2015) do
programa R (R Core Team, 2016). (M19)Consideramos que a média
das diferenças de proporção entre os indivíduos é diferente do
esperado pelo cenário nulo se os valores iguais ou maiores que o
observado ocorrerem com probabilidade inferior a 5%.
RESULTADOS
(R1)A proporção média de consumo foliar nos indivíduos
em associação com C. capitellata foi de 11,35 ± 6,63% (média ±

Figura 1. Porcentagem média de consumo foliar em indivíduos
associados e não associadas a Clidemia capitellata. As linhas
conectam as médias de consumo em folhas de indivíduos de uma
mesma espécie, representando diferenças de consumo foliar entre as
duas condições de associação. Linhas pretas e cinzas indicam,
respectivamente, redução e aumento na proporção média de consumo
foliar em condições de associação.
DISCUSSÃO
(D1)Neste trabalho encontramos que a ocorrência em
associação com Clidemia capitellata em agrupamentos não diminui o
dano sofrido pelas plantas por herbivoria. (D2)A falta do padrão
esperado pode ser causada pelas diferenças nos modos de vida das
diferentes espécies. (D3)Para algumas plantas as condições dentro dos
agrupamentos parece diminuir a herbivoria e para outras plantas
parece aumentar.
(D4)É possível que a relação entre proteção contra
herbivoria e associação com plantas providas de defesa seja mediada
pela presença de defesas próprias nas espécies associadas. (D5)Plantas
que não apresentam muitas defesas podem ser menos consumidas
nesses agrupamentos porque herbívoros generalistas preferem
forragear em locais com maior facilidade de locomoção pela
vegetação e maior palatabilidade das folhas (Bernays & Chapman,
1994). (D6)Além da defesa física de C. capitellata (Goldenberg et al.,
2005), a proteção das espécies no interior da moita pode ser
potencializada pela predação de herbívoros por aranhas-lince
(Peucetia rubrolineata, Oxyopidae), as quais caçam os insetos que
ficam aderidos nas folhas de C. capitellata (Millán et al., 2014).
(D7)Por outro lado, plantas que apresentam defesas próprias, como
tricomas, podem se proteger mesmo fora de agrupamentos, não
recebendo muitos benefícios ao se associarem com outras plantas
providas de defesa física.
(D8)O crescimento em agrupamentos também pode
prejudicar o desenvolvimento das plantas. (D9)Dado que os
agrupamentos de C. capitellata ocorrem na borda da restinga, a
composição dos agrupamentos pode ser uma mistura de plantas da
mata e da área aberta, as quais têm diferentes necessidades luminosas.
(D10)Na borda de mata, as plantas pioneiras maximizam o
crescimento para acessar a luz e competem com outras plantas, com o
custo de ter investimento menor em defesa e folhas menos resistentes
(Kitajima 1996). (D11)Porém, plantas tolerantes a sombra maximizam
sua longevidade investindo em folhas mais resistentes e em defesa
contra herbivoria (Kitajima 1996, Kobe 1997, Veneklaas & Poorter
1998). (D12)Então, a cobertura foliar provida pelas plantas do
agrupamento, não só a C. capitellata, poderia estar limitando a
quantidade de luz que atinge as outras plantas em substratos inferiores
dentro dos agrupamentos, afetando sua capacidade de crescer e
limitando também o investimento em defesas contra herbivoria
(Berendse et al., 2007). (D13)A borda da restinga, igual outros
ambientes sucessionais, apresenta um aumento na disponibilidade de
material foliar que pode atrair mais herbívoros (Veneklaas & Poorter
1998). (D14)Como C. capitellata tem defesas contra herbivoria, é
possível que alguns herbívoros se desloquem para consumir espécies
com menos defesas que C. capitellata dentro do agrupamento,

aumentando as taxas de herbivoria para essas plantas quando elas
ocorrem associadas a espécies com mais defesas.
(D15)Não encontramos evidências de facilitação entre C.
capitellata e os indivíduos que ocorrem associados a ela em
agrupamentos. (D16)Isso pode ter ocorrido devido a presença de
tricomas e outras estruturas de defesa que protegem bem algumas
plantas mesmo fora de agrupamentos. (D17)Além disso, a associação
com C. capitellata pode causar um efeito contrário, levando ao
aumento da herbivoria pela redução das defesas de algumas plantas
em decorrência da deficiência de luz e pela atração de herbívoros para
plantas menos defendidas que C. capitellata. (D18)Sugerimos que
novos estudos considerem apenas espécies com poucas defesas contra
herbivoria e investiguem se há maior atração de herbívoros
generalistas para espécies com menos defesas em agrupamentos.
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A herbivoria gera defesa induzida em uma melostomatácea?
P4 – G19
Alunos 23, 25, 35, 40 – Versão inicial
RESUMO: A defesa induzida remete ao desenvolvimento de alguma
caractéristica para responder ao ataque de inimigos naturais. A
herbivoria representa um alto custo para as plantas que pode ser
reduzido por mudanças morfológicas, a exemplo da geração de
tricomas foliares. Nosso objetivo foi investigar como a herbivoria
induz defesas em Clidemia capittelata, sendo a nossa hipótese de que
quanto maior a herbivoria passada, maior o investimento em defesa
em estruturas novas. Coletamos folhas apicais e folhas do terceiro nó
de um mesmo ramo de C. capittelata. Calculamos a porcentagem de
área foliar consumida nas folhas velhas e associamos ao número de
tricomas por mm² e ao número de grânulos de resina por tricoma por
mm². Não encontramos relação nos dois casos. É possível que essa
espécie invista em outros tipos de defesa ou que os tricomas são
eficientes contra a maioria dos herbívoros, sendo a herbivoria
encontrada fruto de especialistas.
PALAVRAS-CHAVE: Clidemia capittelata, plasticidade fenotípica,
secreção aderente, tricomas glandulares.
INTRODUÇÃO
(I1)Plasticidade fenotípica é a capacidade de um mesmo
genótipo expressar diferentes fenótipos dependendo das condições
ambientais, tanto de fatores bióticos quanto de fatores abióticos
(Pigliucci, 2001). (I2)Tais mudanças fenotípicas podem estar
relacionadas ao comportamento, fisiologia, morfologia, crescimento,
história de vida e demografia (Miner et al., 2005). (I3)A plasticidade
fenotípica pode aumentar a probabilidade dos organismos
sobreviverem sob novas condições ambientais (Sultan, 2004) e
influenciar as interações intra e interespecíficas (Miner et al., 2005).
(I4)No caso de interações que envolvem consequências
negativas para uma das partes como a predação, a plasticidade do
fenótipo pode ser importante para o desenvolvimento de estratégias de
defesa anti-predatória (Kaplan et al, 2008). (I5)Tais estratégias podem
ser induzidas por pistas diretas como a presença do próprio predador
ou pistas indiretas como compostos químicos relacionados à presença
do predador (Miner et al., 2005). (I6)Por exemplo, girinos submetidos
à presença de larvas de libélula modificam seu comportamento de
forrageio e evitam a exposição ao predador. (I7)Os girinos ainda
possuem a capacidade de aumentar a área ou mudar a coloração da
cauda, chamando a atenção do predador para partes menos vitais (Van
Buskirk & McCollum, 2000).
(I8)Analogamente à predação em animais, a pressão de
herbivoria pode induzir as plantas a investirem em estratégias de
defesa que aumentem a aptidão na presença de herbívoros (Agrawal et
al., 1999). (I9)Estas defesas podem estar ligadas à produção de
metabólitos secundários que auxiliam a proteção contra futuros
ataques de predadores (Kaplan et al, 2008) ou ainda de estruturas
morfológicas como os tricomas. (I10)Tricomas são estruturas pilosas

formadas por uma única célula aderida à base da folha (Marks, 1997)
e podem produzir secreções glandulares. (I11)Por isso plantas com
tricomas podem ser um bom modelo de estudo para a investigação da
relação entre o ataque por herbívoros e as defesas induzidas por esses
ataques.
(I12)Nesse trabalho buscamos entender como a herbivoria
afeta o investimento das plantas em defesa. (I13)Nosso modelo de
estudo é a espécie Clidemia capitellata (Melastomataceae), cujas
folhas possuem tricomas tanto simples quanto glandulares, típica de
ambientes em estágios intermediários de sucessão. (I14)Nossa
hipótese é que quanto mais atacada por herbívoros, mais a C.
capitellata investirá na produção de tricomas e secreções glandulares.
MATERIAL E MÉTODOS
Local e coleta de dados
(M1)Coletamos ramos de indivíduos da espécie Clidemia
capitellata (Melastomataceae) ao longo de uma trilha de mata alta de
restinga no bairro do Guaraú, município de Peruíbe – SP.
(M2)Localizamos os indivíduos por busca ativa e escolhemos ramos
utilizando como critério a presença de um par de folhas apicais com o
limbo recém-expandido e pelo menos mais dois pares de folhas.
(M3)Para cada indivíduo, sorteamos um entre os ramos escolhidos
para a coleta e levamos para o laboratório. (M4)Utilizamos como
estimativa representativa da área total da folha jovem uma área de 4
mm2 na zona central da face adaxial do limbo foliar. (M5)Contamos o
número de tricomas glandulares dentro dessa área, assim como o
número desses mesmos tricomas que apresentavam grânulos de resina
– substância amarelada observável no topo dos tricomas glandulares.
(M6)Também fotografamos uma folha do terceiro nó de cada ramo e
estimamos sua área total e consumida através do software analítico
ImageJ.
(M7)Calculamos o número de tricomas por área como a
densidade de tricomas na folha apical jovem. (M8)Essa medida é uma
estimativa do investimento em defesa física induzida do indivíduo.
(M9)Também calculamos o número de grânulos de resina por tricoma
glandular como uma estimativa do investimento em defesa química
induzida do indivíduo. (M10)A resina secretada pelos tricomas é
aderente, e representa uma possível defesa contra pequenos artrópodes
herbívoros. (M11)Por fim, calculamos a porcentagem de área foliar
consumida para a folha do terceiro nó de cada ramo como uma
estimativa da herbivoria pretérita sofrida pelo indivíduo, e
consideramos esse valor como um fator de indução de defesa.
Análise de dados
(M12)Avaliamos a relação entre o número de tricomas por
mm2 de área foliar e a porcentagem de área consumida através do
coeficiente de regressão linear. (M13)Repetimos o procedimento para
a relação entre o número de grânulos de resina por tricomas e a
porcentagem de área consumida. (M14)Realizamos por fim um teste
de significância, comparando os coeficientes obtidos com um cenário
nulo construído a partir de 10000 permutações nos valores da
porcentagem de área foliar consumida. (M15)Se os coeficientes
obtidos após as permutações forem maiores ou iguais aos calculados
anteriormente em 5% dos casos ou menos, rejeitaremos a hipótese
nula. (M16)Realizamos as análises estatísticas através dos pacotes
Rsampling (Prado et al., 2016) e shiny (Chang et al., 2015) do
programa R (R Core Team, 2016).
RESULTADOS
(R1)Amostramos 31 folhas jovens, das quais a média do
número de tricomas por mm² foi 4,75 ± 1,81 (média ± desvio padrão;
Figura 1), enquanto o número de grânulos de resina por tricoma por
mm² foi em média 0,04 ± 0,06 (Figura 2). (R2)O grau de herbivoria
foi relativamente baixo, já que 90% das folhas velhas apresentaram
menos de 10% da área foliar consumida. (R3)O coeficiente de
inclinação da regressão entre número de tricomas por mm² e área foliar
consumida não foi diferente de zero (p=0,819). (R4)Similarmente, o
coeficiente de inclinação da regressão entre número de grânulos de
resina por tricoma por mm² e área foliar consumida também não foi
diferente de zero (p=0,167).

Figura 1. Número de tricomas por mm² em folhas jovens em relação
à área consumida de folhas velhas do mesmo ramo.

Figura 2. Número de grânulos de resina por tricomas por mm² em
folhas jovens em relação à área consumida de folhas velhas do mesmo
ramo.
DISCUSSÃO
(D1)O consumo de folhas por herbívoros não está associado
a um aumento na produção de tricomas e nem de grânulos de resina
nas folhas jovens apicais, como havíamos previsto, refutando nossa
hipótese de que quanto maior a herbivoria sofrida, maior a defesa
induzida nas folhas jovens apicais.
(D2)Devido ao baixo consumo das folhas, à ausência de
galhas e organismos minadores foliares, e ao fato de termos
encontrado diversos pequenos invertebrados presos entre os tricomas,
sugerimos que a ação desses tricomas, em geral, é bastante eficiente.
(D3)No entanto, apesar da área consumida ser pequena, deve haver
espécies de herbívoros que são capazes de transpor essa barreira.
(D4)No gênero Passiflora, tricomas foliares são efetivos contra a
maioria dos herbívoros. (D5)Contudo, algumas espécies de borboletas
do gênero Heliconius, que se apresentam como herbívoros
especialistas em seu estágio imaturo, conseguem se movimentar e
consumir as folhas da planta (Ehrlich & Raven, 1964).
(D6)Dessa forma, é possível que a planta mantenha sua
produção de tricomas num nível alto e que, mesmo diante da pressão
de herbivoria, não seja vantajoso para ela investir mais recursos para
o aumento da produção de tricomas e/ou resinas glandulares, já que
esses são menos eficazes para determinados herbívoros. (D7)No
entanto, diversos tipos de defesa induzida podem ocorrer nas plantas,
incluindo indução química e emissão de voláteis que atraem
predadores e parasitas de herbívoros (Agrawal, 2000).
(D8)Em nosso estudo, vimos que a plasticidade fenotípica
para defesa induzida parece não ocorrer em Clidemia capitellata, no
que se refere ao aumento da produção de tricomas e de grânulos de
resina. (D9)Estudos futuros podem investigar defesas induzidas de
outros tipos nessa mesma espécie e investigar os herbívoros capazes
de consumir suas folhas.
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A herbivoria gera defesa induzida em uma melostomatácea?
P4 – G19
Alunos 23, 25, 35, 40 – Versão intermediária
RESUMO: A defesa induzida é o desenvolvimento de estruturas de
proteção contra ataques de inimigos naturais. A herbivoria representa
um alto custo para as plantas e pode ser reduzida por mudanças
morfológicas, a exemplo da produção de tricomas foliares. Nosso
objetivo foi investigar como a herbivoria induz defesas em Clidemia
capitellata. Nossa hipótese é que quanto maior a herbivoria passada,
maior o investimento em defesa em folhas novas. Coletamos folhas
apicais e folhas do terceiro nó de um mesmo ramo de C. capitellata.
Calculamos a porcentagem de área foliar consumida nas folhas velhas
e associamos à densidade de tricomas e à densidade de grânulos de
resina. Não encontramos relação nos dois casos. É possível que essa
espécie invista em outros tipos de defesa ou que os tricomas sejam
eficientes contra a maioria dos herbívoros, exceto herbívoros
especialistas.
PALAVRAS-CHAVE: Clidemia capittelata, plasticidade fenotípica,
secreção aderente, tricomas glandulares.

INTRODUÇÃO
(I1)Plasticidade fenotípica é a capacidade de um mesmo
genótipo expressar diferentes fenótipos dependendo das condições
ambientais, tanto devido a fatores bióticos quanto abióticos (Pigliucci,
2001). (I2)Tais mudanças fenotípicas podem se dar, por exemplo, em
caracteres comportamentais, fisiológicos ou morfológicos (Miner et
al., 2005). (I3)A plasticidade fenotípica pode aumentar a
probabilidade dos organismos sobreviverem sob novas condições
ambientais (Sultan, 2004) e influenciar as interações intra e
interespecíficas (Miner et al., 2005). (I4)No caso de interações que
envolvem consequências negativas para uma das partes, como a
predação, a plasticidade do fenótipo pode ser importante para o
desenvolvimento de estratégias de defesa anti-predatória (Kaplan et
al., 2008).
(I5)Análogo à predação em animais, a pressão de
herbivoria pode induzir as plantas a investirem em estratégias de
defesa que aumentem a sua probabilidade de sobrevivência. (I6)As
defesas induzidas podem fazer com que a planta economize energia ao
investir em defesa apenas quando necessário (Agrawal, 2000) e podem
influenciar a variabilidade de alimento encontrado pelos herbívoros
(Karban et al., 1997). (I7)Por exemplo, folhas que sofrem herbivoria
no carvalho branco (Quercus alba) diminuem seu nível de nitrogênio,
tornando-se menos nutritivas para herbívoros que passam a preferir
folhas intactas (Wold & Marquis, 1997).
(I8)Muitas espécies aumentam o nível de metabólitos
secundários após serem atacadas (e.g., Kaplan et al., 2008), enquanto
outras investem em estruturas morfológicas como os tricomas.
Tricomas são estruturas pilosas formadas por uma única célula aderida
à base da folha (Marks, 1997) e podem produzir uma resina com
capacidade de imobilizar organismos que se movem sobre a folha.
(I9)Por isso, plantas com tricomas podem ser um bom modelo de
estudo para a investigação da relação entre o ataque por herbívoros e
as defesas induzidas por esses ataques.

(I10)Nesse trabalho buscamos entender como a herbivoria
afeta o investimento das plantas em defesa. (I11)Nosso modelo de
estudo é a espécie Clidemia capitellata (Melastomataceae), típica de
ambientes em estágios iniciais e intermediários de sucessão e cujas
folhas possuem tricomas tanto simples quanto glandulares. (I12)Nossa
hipótese é que quanto mais atacada por herbívoros, mais C. capitellata
investirá na produção de tricomas e secreções glandulares em folhas
novas.
MATERIAL E MÉTODOS
Local e coleta de dados
(M1)Coletamos ramos de indivíduos da espécie Clidemia
capitellata (Melastomataceae) ao longo de uma trilha de mata alta de
restinga no bairro do Guaraú, município de Peruíbe – SP.
(M2)Localizamos os indivíduos por busca ativa e escolhemos ramos
utilizando como critério a presença de um par de folhas apicais com o
limbo recém-expandido e pelo menos mais dois pares de folhas.
(M3)Para cada indivíduo, sorteamos um entre os ramos escolhidos
para realizar as medições. (M4)Utilizamos como estimativa
representativa da área total da folha jovem uma área de 4 mm2 na zona
central da face adaxial do limbo foliar. (M5)Utilizando um
estereomicroscópio, contamos o número de tricomas glandulares
dentro dessa área, assim como o número desses mesmos tricomas que
apresentavam grânulos de resina – substância amarelada observável
no topo dos tricomas glandulares. (M6)Também fotografamos uma
folha do terceiro nó de cada ramo e estimamos sua área total e
consumida através do software ImageJ.
(M7)Calculamos o número de tricomas por mm2 (daqui em
diante densidade de tricomas) da folha apical jovem. (M8)Também
calculamos o número de grânulos de resina por tricoma por mm2
(daqui em diante densidade de grânulos de resina). (M9)Ambas as
medidas são estimativas do investimento em defesa física induzida do
indivíduo.. (M10)Por fim, calculamos a porcentagem de área foliar
consumida para a folha do terceiro nó de cada ramo como uma
estimativa da herbivoria pretérita sofrida pelo indivíduo, e
consideramos esse valor como um fator de indução de defesa.
Análise de dados
(M11)Avaliamos a relação entre o número de tricomas por
mm2 de área foliar e a porcentagem de área consumida por meio de
uma análise de coeficiente de regressão linear. (M12)Repetimos o
procedimento para a relação entre a densidade de grânulos de resina e
a porcentagem de área consumida. (M13)Realizamos por fim um teste
de significância, comparando os coeficientes obtidos com um cenário
nulo construído a partir de 10.000 permutações dos valores da
porcentagem de área foliar consumida. (M14)Se os coeficientes
obtidos após as permutações fossem maiores ou iguais aos observados
nos resultados em 5% dos casos ou menos, rejeitaríamos a hipótese
nula. (M15)Realizamos as análises estatísticas através dos pacotes
Rsampling (Prado et al., 2016) e shiny (Chang et al., 2015) do
programa R (R Core Team, 2016).
RESULTADOS
(R1)Amostramos 31 folhas jovens, das quais a densidade
média de tricomas foi de 4,75 ± 1,81 por mm² (média ± desvio padrão;
Figura 1), enquanto que a densidade média de grânulos de resina foi
0,04 ± 0,06 por tricoma por mm² (Figura 2). (R2)Não achamos
associação entre densidade de tricomas e área foliar consumida (R²=0,067; p=0,819), nem entre densidade de grânulos de resina e área
foliar consumida (R²=0,002; p=0,167). (R3)O grau de herbivoria foi
relativamente baixo, já que 90% das folhas velhas apresentaram menos
de 10% da área foliar consumida. (R4)Foram encontrados inúmeros
invertebrados presos entre os tricomas das folhas de C. capitellata,
mas nenhuma mina ou galha foi observada.

Figura 1. Densidade de tricomas (número por mm²) em folhas jovens
em relação à área consumida de folhas velhas do mesmo ramo de
Clidemia capitullata.

Figura 2. Densidade de grânulos de resina (número por tricomas por
mm²) em folhas jovens em relação à área consumida de folhas velhas
do mesmo ramo de Clidemia capitullata.
DISCUSSÃO
(D1)O consumo de folhas de Clidemia capitellata por
herbívoros não está associado a um aumento na produção de tricomas
e nem de grânulos de resina nas folhas jovens apicais, como havíamos
previsto, refutando nossa hipótese de quanto maior a herbivoria
sofrida, maior a defesa induzida nas folhas jovens apicais.
(D2)Devido ao baixo consumo das folhas, à ausência de
galhas e organismos minadores foliares, e ao fato de termos
encontrado diversos pequenos invertebrados presos entre os tricomas,
sugerimos que a ação desses tricomas, em geral, é bastante eficiente.
(D3)Além disso, em C.capitellata há uma espécie de aranha, Peucetia
rubrolineata, que se alimenta de herbívoros presos nos tricomas de
suas folhas. (D4)Dessa forma, o efeito de defesa desses tricomas é
potencializado (Werneck, 2010). (D5)No entanto, apesar da área
consumida ser pequena, deve haver espécies de herbívoros que são
capazes de transpor essa barreira. (D6)No gênero Passiflora, tricomas
foliares e compostos cianogênicos são efetivos contra a maioria dos
herbívoros. (D7)Contudo, algumas espécies de borboletas da
subfamília Heliconinae, que são herbívoros especialistas em seus
estágios imaturos, conseguem se movimentar e consumir as folhas da
planta (Ehrlich & Raven, 1964).
(D8)Dessa forma, é possível que a planta mantenha sua
produção de tricomas num nível alto e que, mesmo diante da pressão
de herbivoria especialista, não seja vantajoso para ela investir mais
recursos para o aumento da produção de tricomas e/ou resinas
glandulares, já que esses são menos eficazes para determinados
herbívoros. (D9)No entanto, diversos tipos de defesa induzida podem
ocorrer nas plantas, incluindo indução química e emissão de voláteis
que atraem predadores e parasitas de herbívoros (Agrawal, 2000).
(D10)Em outros sistemas de defesa induzida, diversas formas
podem atuar em conjunto, variando a eficiência de cada uma delas de
acordo com o tipo de consumidor, generalista ou especialista.
(D11)Em nosso estudo, vimos que a plasticidade fenotípica para
defesa induzida parece não ocorrer em Clidemia capitellata, no que se
refere ao aumento da produção de tricomas e de grânulos de resina.
(D12)Estudos futuros podem investigar defesas induzidas de outros
tipos nessa mesma espécie e investigar os herbívoros capazes de
consumir suas folhas.
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Herbivoria e defesa induzida em uma espécie de
Melastomataceae com tricomas glandulares
P4 – G19
Alunos 23, 25, 35, 40 – Versão final
RESUMO: Platisticadade fenotípica ocorre quando variações
ambientais induzem a expressão diferencial do genótipo. A defesa
induzida, um tipo de plasticidade fenotípica, remete à mudança em
características para proteção após ataques de inimigos naturais. No
caso das plantas, a defesa induzida contra herbivoria é bastante comum
e pode se dar pelo desenvolvimento de estruturas físicas. Investigamos
como a herbivoria induz maior densidade de tricomas em Clidemia
capitellata. Nossa hipótese é que quanto maior a herbivoria passada,
maior o investimento em defesa em folhas novas. Coletamos folhas
apicais e folhas do terceiro nó de um mesmo ramo de C. capitellata.
Calculamos a porcentagem de área foliar consumida nas folhas velhas
e associamos à densidade de tricomas e grânulos de resina nas folhas
jovens. Não encontramos relação nos dois casos. É possível que essa
espécie invista em defesas químicas ou que os tricomas sejam
eficientes contra a maioria dos herbívoros, exceto herbívoros
especialistas.
PALAVRAS-CHAVE: Clidemia capittelata, plasticidade fenotípica,
secreção aderente, resposta à herbivoria.

INTRODUÇÃO
(I1)Plasticidade fenotípica é a capacidade de um mesmo
genótipo ser expressado diferencialmente por influência da variação
das condições ambientais (Pigliucci, 2001), e pode ocorrer em
caracteres comportamentais, fisiológicos ou morfológicos (Miner et
al., 2005). (I2)Essa capacidade pode aumentar a probabilidade de
indivíduos sobreviverem sob novas condições ambientais (Sultan,
2004), a exemplo da troca de pelagem com a mudança de temperatura.
(I3)A plasticidade fenotípica pode influenciar também interações intra
e inter específicas. (I4)No caso de interações que envolvem
consequências negativas para uma das partes, como a predação, a
plasticidade do fenótipo pode ser importante para defesas antipredatórias (Kaplan et al., 2008). (I5)Por exemplo, girinos na presença
de um predator diminuem seu tamanho corporal e o aumenta sua cauda
para, assim, aumentar seu desempenho natatório e reduzir a
capacidade de captura (Miner et al., 2005).
(I6)Análogo à predação em animais, a pressão de
herbivoria pode induzir respostas de defesa nas partes atacadas da
planta, aumentando a resistência dessas estruturas contra herbívoros.
(I7)As defesas induzidas contra herbivoria permitem a planta
economizar energia ao investir em defesa apenas quando necessário
(Agrawal, 2000) e diminuem a disponibilidade de alimento encontrado
pelos herbívoros. (I8)Por exemplo, carvalhos brancos (Quercus alba)
reduzem o nível de nitrogênio das folhas que sofrem herbivoria,
tornando-as menos nutritivas para herbívoros, que passam a preferir
folhas intactas (Wold & Marquis, 1997). (I9)Muitas espécies
aumentam a produção de metabólitos secundários após serem atacadas
(e.g., Kaplan et al., 2008), enquanto outras investem em estruturas
morfológicas como os tricomas. Tricomas são estruturas pilosas
formadas por uma única célula aderida à base da folha (Marks, 1997)

e podem produzir uma resina que dificulta a locomoção de organismos
que se movem sobre a folha.
(I10)Nesse trabalho buscamos entender como o consumo
por herbívoros afeta o investimento das plantas em estruturas físicas
de defesa. (I11)Nosso modelo de estudo é a espécie Clidemia
capitellata (Melastomataceae), típica de ambientes em estágios
iniciais e intermediários de sucessão e cujas folhas possuem tricomas
simples e glandulares. (I12)Nossa hipótese é que quanto maior o
consumo por herbívoros, maior será o investimento na produção de
tricomas e secreções glandulares em folhas novas de C. capitellata.
MATERIAL E MÉTODOS
Local e coleta de dados
(M1)Coletamos 31 ramos de indivíduos da espécie
Clidemia capitellata (Melastomataceae) ao longo de uma trilha de
mata alta de restinga no bairro do Guaraú, município de Peruíbe – SP
(24°22’1.42”S, 47°0’32.46”O). (M2)Localizamos os indivíduos por
busca ativa e escolhemos ramos com um par de folhas apicais com o
limbo recém-expandido e pelo menos mais dois pares de folhas nos
nós subsequentes. (M3)Para cada indivíduo, sorteamos um dos ramos
escolhidos para realizar as medições. (M4)Amostramos o par de folhas
apicais desses ramos, para que pudéssemos estimar a resposta induzida
de defesa da planta. (M5)Escolhemos folhas do terceiro nó para
estimar o consumo por herbívoros passado, presumindo que o
intervalo de tempo de existência entre os dois grupos amostrados seria
suficiente para que a planta produzisse uma resposta induzida.
(M6)Estimamos a área total e o percentual de consumida das folhas
velhas utilizando o software ImageJ. (M7)Para estimar o investimento
em tricomas nas folhas jovens, calculamos a densidade de tricomas e
a densidade de grânulos de resina. (M8)Para isso, adotamos como
estimativa da área total da folha jovem uma área de 4 mm2 na zona
central da face adaxial do limbo foliar. (M9)Utilizando um
estereomicroscópio, contamos o número de tricomas glandulares
dentro dessa área, assim como o número de grânulos de resina –
substância amarelada observável no topo dos tricomas glandulares.
Análise de dados
(M10)Avaliamos a relação entre a densidade de tricomas e
a porcentagem de área consumida por meio de uma regressão linear.
(M11)Repetimos o procedimento para a relação entre a densidade de
grânulos de resina e a porcentagem de área consumida.
(M12)Realizamos um teste de significância, comparando os
coeficientes obtidos com uma distribuição nula construída a partir de
10.000 permutações dos valores da porcentagem de área foliar
consumida. (M13)Se os coeficientes obtidos após as permutações
fossem maiores ou iguais aos observados nos resultados em 5% dos
casos ou menos, rejeitaríamos a hipótese nula. (M14)Realizamos as
análises estatísticas usando os pacotes Rsampling (Prado et al., 2016)
e shiny (Chang et al., 2015) do programa R (R Core Team, 2016).
RESULTADOS
(R1)A densidade média de tricomas nas folhas jovens foi
de 4,75 ± 1,81 por mm² (média ± desvio padrão; Figura 1), enquanto
que a densidade média de grânulos de resina foi de 0,04 ± 0,06 por
tricoma por mm² (Figura 2). (R2)Não encontramos a associação entre
densidade de tricomas e área foliar consumida (p=0,819), nem entre
densidade de grânulos de resina e área foliar consumida (p=0,167).
(R3)Pouco mais de 67% das folhas velhas sofreram algum grau de
herbivoria e, destas, 86% apresentaram menos de 10% da área foliar
consumida. (R4)Foram encontrados inúmeros invertebrados presos
entre os tricomas das folhas de C. capitellata e nenhuma mina ou galha
foi observada.

Figura 1. Densidade de tricomas em folhas jovens em relação à área
consumida por herbívoros de folhas velhas do mesmo ramo de
Clidemia capitullata. No = número.

Figura 2. Densidade de grânulos de resina em folhas jovens em
relação à área consumida de por herbívoros de folhas velhas do mesmo
ramo de Clidemia capitellata. No = número.
DISCUSSÃO
(D1)Nesse estudo, avaliamos se a herbivoria em folhas de
Clidemia capitellata gera defesa induzida através do aumento da
produção de tricomas e de grânulos de resina nas folhas produzidas
posteriormente ao evento do consumo foliar. (D2)Não observamos
associação da densidade de tricomas e nem de grânulos de resina nas
folhas jovens de Clidemia capitellata com a área consumida de suas
folhas mais velhas, refutando nossa hipótese de quanto maior a
herbivoria sofrida, maior a defesa induzida nas folhas jovens apicais.
(D3)Uma explicação para esse resultado é que as folhas
podem estar produzindo uma quantidade eficiente de tricomas na
defesa contra herbívoros, já que não encontramos sinais de galhas e
nem de organismos minadores foliares. (D4)Além disso, observamos
diversos pequenos invertebrados presos entre os tricomas e a área
consumida das folhas velhas foi pequena. (D5)De maneira geral, os
tricomas representam uma importante barreira física para os
herbívoros (Fernandes, 1994), sobretudo para aqueles generalistas.
(D6)Contudo, há espécies de herbívoros que são capazes de
transpor essas defesas. (D7)Por exemplo, espécies do gênero
Passiflora apresentam tricomas foliares e compostos cianogênicos que
são efetivos contra a maioria dos herbívoros, mas indivíduos de
estágios imaturos de borboletas da subfamília Heliconinae conseguem
se movimentar e consumir as folhas dessas plantas (Ehrlich & Raven,
1964). (D8)Dessa forma, é possível que haja herbívoros especialistas
que consomem as folhas de C. capitellata, não sendo vantajoso para
ela investir mais recursos na produção de tricomas e de grânulos de
resina. (D9)No entanto, a produção de outros tipos de defesa, como
indução química e emissão de voláteis que atraem predadores e
parasitas de herbívoros (Agrawal, 2000), pode ser mais eficiente
contra herbívoros que conseguem transpor as barreiras dos tricomas e
dos grânulos de resina, sendo mais vantajoso para a planta investir seus
recursos nesses tipos de defesas.
(D10)Vimos que a plasticidade fenotípica para defesa
induzida não ocorre em C. capitellata, no que se refere ao aumento da
produção de tricomas e de grânulos de resina. (D11)Estudos futuros
podem esclarecer se existem defesas induzidas de outros tipos e
determinar os herbívoros capazes de consumir as folhas de C.
capitellata.
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O mutualismo como um agente da modularidade morfológica.
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RESUMO:
A teoria da modularidade, aplicada a estudos
morfológicos, afirma que variações de tamanhos de certas estruturas
do corpo estão mais ou menos correlacionadas entre si.Essa
correlaçãoreflete a interação entre processos como funcionais,
evolutivos e ecológicos.Considerando que interações mutualistas
variam em intensidade,o objetivo desse trabalho é analisar como a
intensidade do mutualismo influencia a modularidade morfológica.
Estudamos o caso de mutualismo entre duas espécies de Cecropiasp.
e formigas que possuem diferentes intensidades de interação.
Calculamos a diferença das médias de correlação entre as estruturas
mais e menos envolvidas no mutualismo em ambas espécies de
Cecropia sp. Não teve diferença entre a média das correlações entre as
estruturas dos módulos relacionados ao mutualismo e não relacionados
ao mutualismo entre as espécies. A força seletiva das formigas pode
estar agindo diferencialmente entre as espécies ou as interações
mutualistas podem não serfortes suficiente para gerar padrões de
modularidade.
PALAVRAS CHAVE: Cecropia, teoria
mimercófitas, Azteca, interações ecológicas

da

modularidade,

INTRODUÇÃO
(I1)A teoria da modularidade estuda como diferentes
elementos de um sistema estão separados ou integrados entre si.
(I2)Nos sistemas biológicos consideramos um organismo com um
sistema e cada parte de seu corpo um elemento, e podemos analisar a
correlação entre essas partes através das variações morfológicas que
as mesmas sofrem. (I3)Quando as características estão integradas as
variações em ambas as partes são coordenadas entre si. (I4)Já em
sistemas modulares podemos observar que há conjuntos de
características que estão mais integradas entre si em relação a outros
elementos do sistema (Klingerberg, 2008; Pigliucci, 2003). (I5)Sob a
perspectiva evolutiva organismos que possuem características
morfológicas mais modulares possuem uma vantagem seletiva.
(I6)Pois a seleção irá atuar em apenas um determinado fenótipo sem
afetar, ou afetando menos, outra função (Wagner, 1996).
(I7)BERG (1960) buscou uma interpretação ecológica
sobre a teoria da modularidade encontrando uma fraca integração entre
os sistemas vegetativos e reprodutivos, para plantas polinizadas por
animais. (I8)Indicando que a modularidade entre sistema vegetativo e
reprodutivo permitiu que o segundo sofresse pressões seletivas que o
modificassem sem afetar as funções da parte vegetativa. (I9)Essa
conclusão só foi possível, em função da idéia de coevolução que é o
processe em que uma espécie evolui em função da interação com outra
determinada espécie. (I10)A coevolução é comum no mutualismo, que
é um tipo de interação em que os dois parceiros são beneficiados
através da exploração mútua. (I11)Uma característica do mutualismo
é que a força dessa interação pode variar ao longo do tempo evolutivo
e ecológico (Begon, 2006).

(I12)O objetivo desse trabalho é analisar como a
intensidade do mutualismo influencia a modularidade morfológica.
(I13)Dado que a intensidade do mutualismo reflete na coevolução de
algumas estruturas das espécies, e que as estruturas dos organismos
menos envolvidas no mutualismo não vão sofrer tantas modificações
em função dessa interação. (I14)A nossa hipótese é que quanto mais
forte o mutualismo, maior é a modularidade morfológica.
MATERIAL E MÉTODOS
Sistema de Estudo
(M1)O nosso sistema de estudo são com indivíduos de
Cecropia pachystachya e Cecropia glaziovi, ambas as espécies tem
por característica a associação mutualista com formigas do gênero
Azteca. (M2)As formigas se beneficiam dessa relação, pois nidificam
dentro do colmo oco da Cecropia e se alimentam dos corpúsculos
mullerianos (compostos ricos de glicogênio, lipídeos e proteínas)
secretados nas triquilhas da planta. (M3)O benefício que a planta
recebe é a proteção contra o ataque de herbívoros e lianas pela formiga
(Janzen, 1969; Mello, 2012). (M4)Dado que o mutualismo entre C.
pachystachya e as formigas é mais fraca quando comparadas com a C.
glaziovi (Fadil, 2013; Acero et al. 2016, dados não publicados),
usamos essas duas espécies como modelos de diferentes níveis de
interações mutualistas.
Coleta de Dados
(M5)Fizemos uma busca ativa em bordas de fragmentos de
mata alta de restinga, no bairro do Guaraú, município de Peruíbe, São
Paulo, para encontrar indivíduos de C. glaziovi e C. pachystachya.
(M6)A identificação das espécies foi feita através da coloração das
brácteas, branca em C. pachystachya e vermelha no caso de C.
glaziovi. (M7)Foram coletadas as partes terminais de ramos de 13
indivíduos de C. pachystachya e 11 indivíduos de C. glaziovi.
(M8)Para o módulo não diretamente relacionado à interação com as
formigas (MNR) tomamos as seguintes medidas morfométricasde
diferentes caracteres da folha mais apical totalmente aberta e com as
triquílias ativas: comprimento da bráctea, do pecíolo e da base da
lâmina até a extremidade do lobo maior. (M9)Já para o módulo
diretamente relacionado com a interação mutualista (MR) medimos:
oscomprimentosmenor e maior da triquília, a altura do colmo de onde
saia a folha considerada, os diâmetros interno e externo do colmo e as
espessuras do prostoma(estrutura que separa os colmos) superior e
inferior do colmo que estava sendo considerado.
(M10)Fizemos uma análise exploratória para verificar as
correlaçõesde Pearson e coeficientes de variação entre as duas
medidas de diâmetro do colmo e entre as duas medidas de espessura
do prostoma para cada uma das espécies de embaúba (Tabela 1).
(M11)As medidas de diâmetro externo e interno para as duas espécies
foram bem correlacionadas e os coeficientes de variação não
apresentaram grande diferença, como essa medida foi usada para
calcular o volume (e.g., espaço) interno do colmo disponível para as
formigas se abrigarem, optamos por usar o diâmetro interno do colmo.
(M12)No caso da espessura do prostoma, as duas medidas foram
pouco correlacionadas e os coeficientes de variação tiveram uma
grande diferença, por isso optamos por utilizar nas análises a espessura
do prostoma inferior.
Tabela 1. Análises exploratórias das duas medidas de diâmetro do
colmo e espessura do prostoma
Diâmetro do colmo
Espessura do prostoma
Branca
Vermelha
Branca
Vermelha
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6
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(M13)A partir do diâmetro interno e altura do colmo,
calculamos o volume do colmo que estaria disponível para as formigas
se abrigarem.
Análise dos Dados
(M14)Calculamos as correlações entre as seis variáveis
operacionais dos dois módulos morfológicos de análise (MNRcomprimento da bráctea, da folha e do pecíolo, MR- área da triquília,
espessura do prostoma e volume do colmo) (Tabela 2). (M15)Como
nos interessa apenas comparar os dois módulos para avaliar a
modularidade da planta no geral, entre as duas espécies de embaúbas,

utilizamos apenas as correlações entre as variáveis de MNR em
relação às variáveis de MN. (M16)Fizemos a média desse subgrupo
das correlações para cada uma das espécies e calculamos a diferença
dessas médias. (M17)Esperamos que a média seja maior para C.
pachystachyase comparada à média deC. glaziovi, o que representaria
uma maior modularidade na embaúba vermelha.
Tabela 2. Matriz das correlações de Pearson entre as medidas dos
caracteres dos módulos não relacionados ao mutualismo (MNR) e
relacionados (MR)
Módulos

Medidas
morfométricas

MNR

Bráct Fol
ea
ha

MR
Área
da
triquí
lia

Espess
ura do
prosto
ma

Volu
me
do
colm
o

Pecí
olo
0,28
Bráctea
1
0,2
1 0,632
0,645 0,157
0,39
Folha
0,823
1
2 0,663
0,405 0,329
0,88
Pecíolo
0,788
3
1 0,411
0,259 0,376
0,73 0,65
Área da triquília
0,648
3
4
1
0,714 0,151
Espessura do
- 0,10 0,04
prostoma
0,157
3
8 0,337
1 0,409
0,46 0,42
Volume do colmo 0,529
1
4 0,643 -0,314
1
* Os valores nas células em cinza são as correlações para C.
pachystachya enas vermelhasparaC. glaziovi.
**Os valores em vermelho são o subgrupo das correlações entre os
elementos de MNR e MR.
***Todas as correlações foram calculadas com os valores das medidas
morfométricas transformados em uma escala logarítmica.
(M18)O teste de significância foi feito através de 10.000
permutações das correlações entre os elementos de MNR e MR,
permutando entre as duas espécies de embaúba, adotamos um p-valor=
0,05.
RESULTADOS
(R1)A figura 1, apresenta os valores das correlações entre
as medidas dos caracteres do MR e MNR para cada espécie de
embaúba, juntamente com as médias dessas correlações. (R2)A
diferença das médias foi de 0,071 (p = 0,305).

Figura 1. Correlações entre as medidas dos caracteres dos módulos
relacionados ao mutualismo com formigas (MR) e dos módulos não
relacionados (MNR) emCecropiapachystachya e Cecropiaglaziovi.
As linhas representam as médias das correlações para cada uma das
espécies. Os pontos são as correlações dos caracteres de MNR e MR,
vermelhos - área da triquília, azuis - espessura do prostoma e verdes volume do colmo.
DISCUSSÃO
(D1)Nesse trabalho, avaliamos se intensidade do mutualismo entre
formigas e espécies de embaúba influencia a média das correlações
entre as estruturas associadas e as estruturas não associadas ao
mutualismo. (D2)As Embaúbas vermelhas não apresentaram menores
médias de correlações entre essas estruturas do que as embaúbas
brancas, demonstrando que uma maior intensidade de mutualismo não
influencia na modularidade morfológica, ao menos não da maneira
prevista inicialmente.
(D3)Apesar das médias das correlações não terem variado
entre as espécies de embaúba fica evidente que os caracteres

relacionados ao mutualismo apresentaram diferentes comportamentos
se considerados separadamente. (D4)A espessura do próstoma seguiu
o padrão esperado, o volume dos colmos apresentou um padrão
inverso e a média das correlações da área das triquilhas não apresentou
diferenças entre as espécies de embaúba. (D5)É provável que à
intensidade da pressão seletivas das formigas Azteca esteja variando
entre esses caracteres entre as duas espécies. (D6)Nesse caso, a
espessura do próstoma seria o caractere que mais responde e o volume
do colmo o que menos responde à pressão da Azteca na embaúba
vermelha, enquanto na embaúba branca as relações se inverteriam.
(D7)Segundo ROCHA & BERGALLO (1992), a intensidade da
interação mutualista entre formigas e embaúbass é determinada
principalmente pelo tamanho das colônias das formigas. (D8)Assim, o
que está determinando o tamanho das colônias pode ser diferente entre
as duas espécies estudadas. (D9)Já foi demonstrado diferentes
embaúbas podem diferir nos comprimentos entre nós (Davidson et
al.,1991), e assim no volume dos colmos. (D10)Essas diferenças
também foram encontradas entre nossas espécies, com os volumes dos
colmos maiores em embaúbas vermelhas se comparados aos das
embaúbas brancas. (D11)Como nas embaúbas vermelhas o volume
dos colmos é maior a variação entre colmos pouco importa e esse é um
caractere não limitante para formigas, mas sim a capacidade dessas
formigas aumentarem suas colônias através do rompimento das
prostomas. (D12)No caso das embaúbas brancas, como o volume dos
colmos é pequeno, esse pode ser um caractere mais limitante para o
tamanho inicial das colônias, e qualquer variação nesses volumes pode
determinar maior intensidade da interação mutualista. (D13)A
ausência de diferença entre as triquilhas pode estar relacionada a
medida tomada. já foi demonstrado que o número de corpos
mullerianos pode se relacionar a força de interação entre as formigas
e as embaúbas (Acero et al. 2016, dados não publicados), que são
formados dentro das triquilhas, e assim, pode ser que a medida de área
da triquilha não reflita com exatidão a importância dessa estrutura para
essa interação mutualista.
(D14)Diversos processos atuam no estabelecimento do grau de
integração entre os caracteres morfológicos. (D15)Fatores
ontogenéticos, funcionais, genéticos, evolutivos e ecológicos
influenciam a relação entre as diversas partes do corpo e
modularidades resultantes de cada um desses fatores influenciam-se
entre si. (D16)A modularidade genética influencia os caracteres que
estarão relacionados no desenvolvimento do organismo, que por sua
vez, irá determinar interação entre eles na execução de uma função.
(D17)O padrão de modularidade decorrente irá sofrer pressões
seletivas e atuação de processos evolutivos, além da influência de
interações ecológicas (Klingenberd, 2008). (D18)Com relação à
interação mutualista da polinização, Berg (1960) encontrou maior
integração entre os caracteres reprodutivos envolvidos com a interação
com o polinizador do que com as estruturas vegetativas não envolvidas
com a polinização. (D19)Entretanto, a força de uma interação
mutualista, como entre plantas e formigas, pode não ser suficiente para
aumentar a correlação entre os caracteres diretamente envolvidos com
a interação em detrimento dos não envolvidos, a ponto de não
configurar modularidade. (D20)Interações mutualistas precisariam ser
fortes suficientes para se sobrepor aos efeitos de modularidade
decorrentes de fatores genéticos, ontogenéticos, funcionais e
evolutivos.
(D21)Dados os diversos fatores que atuam sobre o grau de
correlação entre as estruturas morfológicas, para se destacar e
influenciar mais pronunciadamente o estabelecimento de
modularidade as interações mutualistas nem sempre são fortes o
suficiente para gerar padrões de modularidade.
REFERÊNCIAS
Acero, A.M; Alissa, L; Biffi, V.L & R., Parmigiani. 2016. Proteção
não é de graça: variação na quantidade de alimento
oferecido para as formigas modula a proteção recebida
em espécies de Cecropia (Urticaceae). Em: Livro do
curso de campo “Ecologia da Mata Atlântica” (G.
Machado; P.I.K.L. Prado & A.A. Oliveira, eds.).
Universidade de São Paulo, São Paulo.
Begon, M.; Towsend, C.R.; Harper, J.L. 2006. Ecology, from
Individual toEcosystem. Blackwell publishing, Oxford.
Berg, R. L. The ecological significance of correlation Pleiades.
Evolution, 14:171-180.
Davidson, D.W.; R.B. Foster; R.R. Snelling & P.W. Lozada. 1991.
Variable composition of some tropical ant-plant
symbioses, pp. 154-162 (Price, P.W., T.M. Lewinsohn,
G.W. Fernandes & W.W. Benson eds.). Em: Plantanimal interactions: evolutionary ecology in tropical and

temperate regions.Wiley-Interscience Publication, New
York.
Fadil, J. P. R. 2013. A agressividade das formigas influencia a
ocorrência de lianas em sua planta hospedeira? Em: Livro
do curso de campo “Ecologia da Mata Atlântica” (G.
Machado; P.I.K.L. Prado & A.M.Z. Martini,
eds.).Universidade de São Paulo, São Paulo
Janzen, D.H. 1969. Allelopathy by myrmecophytes: the ant Azteca as
an allelopathic agent of Cecropia. Ecology, 50:147-153.
Klingerberg, C. P. 2008. Morphological Integration and
Developmental Modularity. Annu. Rev. Ecol. Syst.,
39:115-132.
Mello, T. J. 2012. Infestação por lianas e comportamento de poda por
formigas em Cecropia (Urticaceae). Em: Livro do curso
de campo “Ecologia da Mata Atlântica” (G. Machado;
P.I.K.L. Prado & A.M.Z. Martini, eds.).Universidade de
São Paulo, São Paulo
Pigliucci, M. 2003. Phenotypic integration: studying the ecology and
evolution of complex phenotypes. Ecology Letters,
6:265-272.
Rocha, C.F.D. & H.G., Bergallo. 1992. Bigger ant colonies reduce
herbivory and herbivore residence time on leaves of an
ant-plant: Azteca muelleri vs. Coelomera ruficornis on
Cecropia pachystachya. Oecologia, 91:249-252.
Wagner, G. P. 1996. Natural Kinds and the Evolution of Modularity.
American Zoologist, 36(1):36-43.
O mutualismo entre planta e formiga como pressão seletiva para
a modularidade morfológica.
P4 – G20
Alunos 26 32, 34, 36 – Versão intermediária
RESUMO: Estruturas morfológicas podem estar diferentemente
correlacionadas entre si como resultado de pressões seletivas, como as
interações ecológicas. Nosso objetivo é investigar como a intensidade
do mutualismo influencia a modularidade morfológica. Esperamos
que quanto mais forte o mutualismo, maior será a modularidade no
organismo. Calculamos as médias das correlações entre caracteres
morfológicos para Cecropia pachystachya e C. glaziovi, espécies com
menor e maior intensidade de mutualismo com formigas,
respectivamente. Quantificamos as correlações de caracteres
separados no Grupo relacionado ao Mutualismo (GM) e no Grupo Não
relacionado ao Mutualismo (GNM). As diferenças das médias das
correlações entre caracteres de GM e GNM foram semelhantes nas
duas espécies, indicando que não ocorre maior modularidade na
espécie com maior intensidade do mutualismo. Contudo, a espessura
do prostoma, relacionada ao tamanho da colônia de formigas, esteve
desacoplada dos outros caracteres morfológicos em C. glaziovi, o que
pode estar associado a um processo local de seleção.
PALAVRAS CHAVE: Azteca, embaúba, integração morfológica,
interações ecológicas, mimercófitas, teoria da modularidade
INTRODUÇÃO
(I1)A teoria da modularidade aplicada aos sistemas
biológicos considera um organismo, ou corpo, como um sistema que
pode ser dividido em diferentes elementos, sendo que cada um desses
elementos pode estar mais ou menos correlacionado com os outros
(Pigliucci, 2003; Klingerberg, 2008). (I2)Quando os elementos, ou
caracteres, de todo o organismo variam conjuntamente sob pressões
evolutivas, ocorre um processo global de mudanças. (I3)Já no caso em
que, um grupo de caracteres varia de forma desassociada do resto dos
caracteres do corpo, configurando módulos, o processo é tido como
local (Klingerberg, 2008). (I4)Dentro dos módulos as correlações
entre os elementos são mais fortes do que as correlações entre os
elementos de módulos diferentes. (I5)Sob a perspectiva evolutiva, a
modularidade surge devido a vantagem que um organismo tem da
seleção poder atuar apenas sobre determinada característica que
aumente a aptidão da espécie, evitando assim que outras estruturas ou
funções sejam alteradas (Wagner, 1996). (I6)A pressão seletiva pode
ser decorrente de diferentes processos como, por exemplo, mudanças
ambientais ou interações entre espécies.
(I7)A coevolução é um exemplo de processo no qual a
interação entre espécies gera uma pressão seletiva, sendo que uma
espécie responde a mudanças na outra e vice-versa. (I8)Como há
variação na força das interações, a pressão de uma espécie na evolução
de outra depende dessa intensidade (Ricklefs, 2010). (I9)O
mutualismo é uma interação na qual ambas as espécies envolvidas se

beneficiam da associação. (I10)Essa relação pode variar ao longo do
tempo ecológico e evolutivo, podendo assim estar sujeita à coevolução
e, por tanto, os organismos envolvidos podem se tornar cada vez mais
dependentes um do outro (Begon, 2006). (I11)Segundo Berg (1960)
plantas que são polinizadas por animais sofreram uma pressão seletiva
para que as partes vegetativa e reprodutiva fossem desacopladas em
diferentes módulos. (I12)Essa separação permitiu que as estruturas da
flor sofressem alterações, que as adaptaram melhor ao polinizador,
com pouca interferência nas estruturas vegetativas. (I13)No entanto,
existe uma grande lacuna de outros trabalhos que explorem como o
mutualismo influencia a modularidade morfológica em outras
interações que não sejam ligadas à polinização.
(I14)O objetivo deste trabalho é investigar como a
intensidade do mutualismo pode influenciar a modularidade
morfológica. (I15)Dado que a intensidade do mutualismo reflete na
coevolução de algumas estruturas morfológicas das espécies, e que há
uma pressão seletiva para a separação em módulos de estruturas
envolvidas em interações, temos como hipótese que quanto mais forte
o mutualismo, maior é a modularidade morfológica entre estruturas
envolvidas e não envolvidas no mutualismo.
MATERIAL & MÉTODOS
Sistema de estudo
(M1)As embaúbas são árvores do gênero Cecropia que
possuem uma associação mutualista com formigas do gênero Azteca.
(M2)As formigas defendem a planta contra o ataque de herbívoros e
lianas (Janzen, 1969; Mello, 2012), ao passo que utilizam locais para
nidificação dentro do colmo (i.e., internó) e se alimentam de estruturas
ricas em glicogênio, lipídeos e proteínas, chamadas de corpúsculos
müllerianos. (M3)Os corpúsculos são produzidos em regiões
específicas da planta, chamadas de triquílias (Janzen, 1969).
(M4)Para avaliar como o mutualismo pode influenciar a
modularidade nas plantas, trabalhamos com duas espécies de
embaúbas, a Cecropia glaziovi (embaúba vermelha) e a Cecropia
pachystachya (embaúba branca). (M5)A intensidade da interação
mutualista varia entre essas duas espécies, sendo mais fraca na C.
pachystachya, quando comparada a C. glaziovi (Fadil, 2013; Acero et
al., 2016). (M6)A variação no mutualismo pode ajudar a entender
como as características da planta que estariam mais diretamente
relacionadas com a interação (e.g., triquílias) poderiam ser menos
correlacionadas com outras partes da planta que não estariam
relacionadas à interação com formigas (e.g., folhas). (M7)A
diminuição da correlação entre estruturas da planta associadas e não
associadas ao mutualismo indica um desacoplamento entre essas
estruturas e a formação de módulos mais independentes dentro da
planta.
Coleta de dados
(M8)Fizemos uma busca ativa por indivíduos de Cecropia
glaziovi e Cecropia pachystachya em bordas de fragmentos de mata
alta de restinga, no bairro do Guaraú, município de Peruíbe, São Paulo
(-24°22,396', -047°01,150'). (M9)A identificação das espécies foi feita
através da coloração das brácteas, branca em C. pachystachya e
vermelha em C. glaziovi. (M10)Coletamos as partes terminais dos
ramos de 13 indivíduos de C. pachystachya e 11 indivíduos de C.
glaziovi.
(M11)Para cada indivíduo medimos, além do comprimento
da bráctea, o comprimento do pecíolo e da folha mais apical totalmente
aberta que estava com a triquília ativa, constituíndo as medidas do
Grupo de caracteres Não relacionados ao Mutualismo (GNM) (Figura
1a, b). (M12)Medimos também o comprimento maior e menor da
triquília, usados para calcular a área em forma de elipse disponível
para produção dos corpúsculos müllerianos (Figura 1c). (M13)Nós
medimos o diâmetro interno do colmo (i.e., região do internó) a partir
do qual saia a folha amostrada e a altura desse colmo para calcular a
superfície interna da parede do colmo oco disponível para abrigar as
formigas (Figura 1a, d). (M14)Por último, tomamos a medida referente
a espessura do prostoma inferior (i.e., região do nó) do colmo
analisado (Figura 1e) e o qual as formigas perfuram para passar de um
colmo para o outro. (M15)A medida da área da triquília, da superfície
interna do colmo e da espessura do prostoma formavam o Grupo de
caracteres relacionados ao Mutualismo (GM).

GM

Comprimento do
pecíolo (cm)

28,71 ±
5,58

21,71 ± 4,41

Área da triquília
(cm)

1,05 ± 0,54

0,54 ± 0,12

Espessura do
prostoma (cm)

0,52 ± 0,04

0,56 ± 0,06

11,30 ±
5,72

5,49 ± 1,43

Superfície interna
do colmo (cm)

1.0

RESULTADOS
(R1)Todas as médias e desvios padrão do GNM foram
maiores para C. glaziovi se comparados aos valores de C.
pachystachya. (R2)No GM, apenas os valores da espessura do
prostoma foram menores para C. glaziovi, e ao comparar os valores da
superfície interna do colmo fica evidente que o colmo da C. glaziovi é
maior e a divisão entre os colmos é mais fina. (R3)A média das
correlações entre os caracteres do mesmo grupo para C. glaziovi foi
maior do que a média das correlações entre os diferentes grupos (i.e.,
GNM e GM) (Figura 2). (R4)Embora a diferença entre as médias das
correlações de C. glaziovi não tenha sido maior se comparada a C.
pachystachya (0,276; p=0,06), a distribuição das correlações entre
GNM e GM foi bastante distinta para as duas espécies. (R5)Avaliando
apenas os resultados para as correlações dos caracteres entre os
grupos, ou seja, comprimento da bráctea, da folha e do pecíolo com a
área da triquília, espessura do prostoma e superfície interna do colmo,
nota-se que em C. glaziovi esses valores estão mais agrupados e as
correlações do GNM com a espessura do prostoma são bem mais
baixas do que as outras.
Tabela 1. Médias e desvios padrão dos caracteres dos Grupos Não
relacionados ao Mutualismo (GNM) e relacionados ao mutualismo
(GM).
C. glaziovi
C.
(média ±
pachystachya
DP)
(média ± DP)

GNM

Comprimento da
bráctea (cm)

14,08 ±
4,86

10,84 ± 3,80

Comprimento da
folha (cm)

22,29 ±
6,07

17,69 ± 2,75

0.8

Correlação

Figura 1. Medidas dos caracteres. (a) comprimento da bráctea (b)
comprimento do pecíolo e da folha (c) espessura do prostoma (d)
comprimento menor e maior da triquília (e) diâmetro interno do
colmo. As medidas em amarelo fazem parte do Grupo dos caracteres
Não relacionados ao Mutualismo (GNM) e as medidas em vermelho
fazem parte ou foram usadas para calcular as variáveis do Grupo dos
caracteres relacionados ao Mutualismo (GM).
Análise dos dados
(M16)Aplicamos a transformação logarítmica às medidas
dos caracteres com o objetivo de linearizá-las. (M17)Calculamos
correlações dos caracteres dentro de cada grupo morfológico (GNM e
GM) e correlações dos caracteres entre os grupos, para cada uma das
espécies separadamente (Anexo 1). (M18)Consideramos apenas o
módulo das correlações uma vez que essa magnitude mostra o quanto
os caracteres são correlacionados entre si, não importando a direção
da correlação. (M19)A partir dessas correlações, calculamos duas
médias, uma dentro dos grupos (considerando todas as correlações
dentro do GNM e do GM conjuntamente) e outra entre grupos, e então
a diferença entre essas médias para cada espécie. (M20)Uma maior
diferença entre médias significa um maior desacoplamento entre os
caracteres de um grupo e de outro, e pode indicar modularidade entre
esses grupos. (M21)Assim, esperamos que a diferença entre médias
seja maior para C. glaziovi do que para C. pachystachya, como
consequência do mutualismo mais intenso na primeira espécie.
(M22)Realizamos um teste de significância no qual
permutamos 10.000 vezes os valores de correlações entre as espécies,
mantando essas correlações estruturadas quanto à categoria a qual
pertenciam (dentro do mesmo grupo GNM ou GM e entre os dois
grupos). (M23)Dessa forma, uma correlação obtida a partir de
caracteres de uma dessas categorias (i.e., dentre ou entre grupos),
mesmo quando permutada entre as espécies, permaneceu sempre na
mesma categoria. (M24)Consideramos a diferença observada
significativa caso valores iguais ou maiores a essa diferença tivessem
uma chance menor do que 5% de ser gerada ao acaso.
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Entre

C. pachystachya

Figura 2. Correlações entre as medidas dos caracteres não
relacionados e relacionados ao mutualismo com as formigas para
Cecropia glaziovi e C. pachystachya. As correlações foram analisadas
tanto dentro dos Grupos de caracteres Não relacionados ao
Mutualismo (GNM) e relacionados ao mutualismo (GM) (pontos
pretos), como entre os caracteres de GNM e GM (pontos coloridos),
para ambas as espécies. Vermelho: área da triquília. Azul: espessura
do prostoma. Verde: superfície interna do colmo. As linhas
representam as médias das correlações.
DISCUSSÃO
(D1)Nesse trabalho investigamos como a intensidade do
mutualismo influencia a modularidade morfológica entre caracteres
associados e caracteres não associados à essa interação ecológica.
(D2)Comparamos as diferenças das médias das correlações entre
caracteres dentro de grupos relacionados e não relacionados ao
mutualismo (GNM e GM) e entre esses grupos de duas espécies do
gênero Cecropia com diferentes forças do mutualismo com formigas
do gênero Azteca. (D3)Encontramos que indivíduos de C. glaziovia,
espécie com maior interação, não apresentaram diferenças maiores do
que indivíduos de C. pachystachya, espécie com menor interação,
demonstrando que a intensidade do mutualismo com formigas não
influencia a modularidade morfológica nessas espécies.
(D4)Quando analisamos os padrões em cada espécie, as
correlações dentro de GNM e GM e entre esses grupos para C.
pachystachya não variaram, indicando ausência de qualquer processo
de modularidade. (D5)Por outro lado, em C. glaziovi as correlações
dentro dos grupos foram maiores do que entre GNM e GM, ainda que
insuficiente para diferenciar as duas espécies. (D6)A diferença entre
as médias de C. glaziovi se deve às baixas correlações entre a espessura
do prostoma e os caracteres do GNM, e podem indicar um
desacoplamento desse caractere como consequência do mutualismo.
(D7)Nas plantas desse gênero as formigas utilizam o interior dos
colmos do caule para o estabelecimento das colônias (Acero et al.,
2016). (D8)A expansão dessas colônias se dá através da perfuração
dos prostomas (Beattie, 1985), permitindo a colonização de um novo
colmo. (D9)Sendo assim, a menor espessura do prostoma favorece o
crescimento da colônia de formigas, uma vez que o gasto na
perfuração será menor em C. glaziovi. (D10)Como a intensidade do
mutualismo é influenciada principalmente pelo tamanho das colônias
das formigas (Rocha & Bergallo, 1992), a espessura dos prostomas
parece ser o fator mais determinante do mutualismo entre as espécies
de Azteca em C. glaziovi.
(D11)Ao considerarmos medidas referentes a estrutura do
colmo, associadas ao caule, e a triquília, associada à folha,
esperávamos que a pressão da formiga atuasse de forma mais global
na planta, ou seja, sobre um caractere mais ligado à disponibilidade de
abrigo e outro de alimento. (D12)Entretanto, o desacoplamento
encontrado apenas na espessura do prostoma indica que o mutualismo
entre C. glaziovi e formigas pode ter gerado uma pressão seletiva
através de um processo mais local. (D13)Mesmo que a triquília esteja
associada ao mutualismo (Acero et al., 2016), a pressão dessa
interação sobre essa característica parece não ter sido forte o suficiente
para que essa estrutura fosse desacoplada do resto da planta e se
tornasse, conjuntamente com a espessura do prostoma, um módulo
independente. (D14)Outro processo local em interações ecológicas foi
obtido por Berg (1960), que encontrou elevada modularidade com

relação a todas as estruturas da flor, que se mostraram altamente
desacopladas nas estruturas vegetativas, por um processo também
local. (D15)Apesar de várias características da flor terem sido
desacopladas, todas elas estavam relacionadas a uma estrutura
reprodutiva e assim podem ter respondido à pressão evolutiva mais
rapidamente. (D16)Desse modo, diferentes interações ecológicas (e.g.,
mutualismo planta-formiga e polinização) podem ter resultados
distintos nas plantas a depender da força da interação e se as estruturas
envolvidas são reprodutivas ou não.
(D17)Os processos ecológicos, tal como o mutualismo,
podem influenciar a modularidade entre os elementos de um
organismo. (D18)Ao analisar como a modularidade se desenvolve
dentro de uma perspectiva evolutiva é preciso considerar a intensidade
do processo ecológico, bem como o nível (i.e., local ou global) no qual
a interação, ou seja, a pressão seletiva, irá atuar no organismo.
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Anexo 1. Matriz das correlações de Pearson entre as medidas dos
caracteres dos grupos não relacionados ao mutualismo (GNM) e
relacionados ao mutualismo (GM). O triângulo superior indica os
valores para C. pachystachya e o inferior para C. glaziovi.
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O mutualismo promove desacoplamento entre caracteres
morfológicos?
P4 – G20
Alunos 26, 32, 34, 36 – Versão final
RESUMO: Estruturas morfológicas em organismos podem estar
diferentemente correlacionadas, formando módulos mais ou menos
integrados. Interações ecológicas, como o mutualismo, são processos
capazes de exercer pressões seletivas e ocasionar essa modularidade
morfológica. Assim, nosso objetivo foi investigar como a intensidade
do mutualismo influencia a modularidade morfológica. Esperamos
que quanto mais forte o mutualismo, maior será a modularidade no
organismo. Calculamos as médias das correlações entre caracteres
morfológicos para Cecropia pachystachya e C. glaziovi, espécies com
menor e maior mutualismo com formigas, respectivamente.
Quantificamos essas correlações em dois grupos, um relacionado ao
mutualismo e outro não relacionado. As diferenças das médias das
correlações dentro e entre esses grupos foram semelhantes nas duas
espécies, indicando que maior intensidade do mutualismo não
promove maior modularidade. Contudo, a espessura do prostoma,
relacionada ao tamanho da colônia de formigas, esteve desacoplada
dos outros caracteres em C. glaziovi, o que pode estar associado ao
mutualismo.
PALAVRAS CHAVE: Azteca, embaúba, integração morfológica,
interações ecológicas, mimercófitas, teoria da modularidade
INTRODUÇÃO
(I1)A teoria da modularidade aplicada aos sistemas
biológicos considera um organismo, ou corpo, como um sistema que
pode ser dividido em diferentes elementos, sendo que cada um desses
elementos pode estar mais ou menos correlacionado com os outros
(Pigliucci, 2003; Klingerberg, 2008). (I2)Quando os elementos, ou
caracteres, de todo o organismo variam conjuntamente sob pressões
evolutivas, ocorre um processo global de mudanças. (I3)Já no caso em
que um grupo de caracteres varia de forma desassociada do resto dos
caracteres do corpo, configurando módulos, o processo é tido como
local. (I4)Dentro dos módulos as correlações entre os elementos são
mais fortes do que as correlações entre os elementos de módulos
diferentes (Klingerberg, 2008). (I5)Sob a perspectiva evolutiva, a
modularidade surgiu com uma vantagem que um organismo teve da
seleção atuar apenas sobre determinada característica que aumente a
sua aptidão, o que evitou que outras estruturas ou funções fossem
alteradas (Wagner, 1996). (I6)A pressão seletiva pode ser decorrente
de diferentes processos como, por exemplo, mudanças ambientais ou
interações entre espécies.
(I7)Dizemos que há coevolução quando a interação entre
espécies geram pressões seletivas recíprocas. (I8)Como há variação na
força das interações, a pressão de uma espécie na evolução de outra
depende dessa intensidade (Ricklefs, 2010). (I9)O mutualismo é uma
interação, na qual ambas as espécies envolvidas se beneficiam da
associação. (I10)A força dessa interação pode variar ao longo do
tempo ecológico e evolutivo, resultando em diferentes intensidades de
pressões seletivas na coevolução das espécies envolvidas.
(I11)Portanto os organismos envolvidos podem se tornar cada vez
mais dependentes um do outro (Begon, 2006). (I12)Segundo Berg
(1960) plantas que são polinizadas por animais sofreram uma pressão
seletiva para que as partes vegetativa e reprodutiva fossem
desacopladas em diferentes módulos. (I13)Essa separação permitiu
que as estruturas da flor sofressem alterações, que coevoluíram com o
polinizador, com pouca interferência nas estruturas vegetativas.
(I14)Estudos com polinizadores mostram que interações fortes, que
levam a coevolução, geram modularidade nos organismos, no entanto
existe uma grande lacuna de outros trabalhos que explorem como o
mutualismo influencia a modularidade.
(I15)O objetivo deste trabalho é investigar como a
intensidade do mutualismo pode influenciar a modularidade
morfológica. (I16)Dado que a intensidade do mutualismo reflete na
coevolução de algumas estruturas morfológicas das espécies, e que há
uma pressão seletiva para a separação em módulos de estruturas

envolvidas em interações, temos como hipótese que quanto mais forte
o mutualismo, maior é a modularidade morfológica entre estruturas
envolvidas e não envolvidas no mutualismo.
MATERIAL & MÉTODOS
Sistema de estudo
(M1)As embaúbas são árvores do gênero Cecropia que
possuem uma associação mutualista com formigas do gênero Azteca.
(M2)As formigas defendem a planta contra o ataque de herbívoros e
lianas (Janzen, 1969; Mello, 2012), ao passo que utilizam locais para
nidificação dentro do colmo (i.e., internó) e se alimentam de estruturas
ricas em glicogênio, lipídeos e proteínas, chamadas de corpúsculos
müllerianos. (M3)Os corpúsculos são produzidos em regiões
específicas da planta, chamadas de triquílias (Janzen, 1969).
(M4)Para avaliar como o mutualismo pode influenciar a
modularidade nas plantas, trabalhamos com duas espécies de
embaúbas, a Cecropia glaziovi Snethl (embaúba vermelha) e a
Cecropia pachystachya Trécul (embaúba branca). (M5)A intensidade
da interação mutualista varia entre essas duas espécies, sendo mais
fraca na C. pachystachya, quando comparada a C. glaziovi (Fadil,
2013; Acero et al., 2016). (M6)A variação no mutualismo pode ajudar
a entender como as características da planta que estariam mais
diretamente relacionadas com a interação (e.g., triquílias) poderiam
ser menos correlacionadas com outras partes da planta que não
estariam relacionadas à interação com formigas (e.g., folhas). (M7)A
diminuição da correlação entre estruturas associadas e não associadas
ao mutualismo indica um desacoplamento entre essas estruturas e a
formação de módulos mais independentes dentro da planta.
Coleta de dados
(M8)Fizemos uma busca por indivíduos de Cecropia
glaziovi e Cecropia pachystachya em bordas de fra Mentos de mata
alta de restinga, no bairro do Guaraú, município de Peruíbe, São Paulo
(-24°22,396', -047°01,150'). (M9)A identificação das espécies foi feita
usando a coloração das brácteas, que é branca em C. pachystachya e
vermelha em C. glaziovi. (M10)Coletamos as porções mais apicais
(últimas 5 folhas e bráctea) dos ramos centrais de 13 indivíduos de C.
pachystachya e 11 indivíduos de C. glaziovi.
(M11)Para cada indivíduo tomamos medidas da folha mais
apical do ramo central (folha totalmente aberta que estava com a
triquília ativa), do pecíolo dessa folha, da bráctea (folha apical
modificada), da triquília (estrutura na base do pecíolo da folha onde
são produzidos corpos mullerianos que atraem formigas), do colmo
(região entrenós do caule a partir da qual saía a folha amostrada) e do
prostoma (separação entre colmos ou nó do caule) (Figura 1a-d).
(M12)As medidas dos comprimentos da folha, do pecíolo e da bráctea
constituíram o grupo de caracteres somáticos não relacionados ao
mutualismo (S) (Figura 1a, b). (M13)As medidas do maior e do menor
comprimento da triquília (usados para calcular sua área, que foi
utilizada como indicativa da produção dos corpúsculos müllerianos)
(Figura 1c), do diâmetro interno e da altura do colmo (usados para
calcular a superfície interna da parede do colmo disponível para
abrigar as formigas) (Figura 1a, d), e da espessura do prostoma inferior
do colmo analisado (Figura 1e) constituíram o grupo de caracteres
relacionados ao mutualismo (M).

Análise dos dados
(M14)As correlações foram calculadas entre os logaritmos
das medidas, para linearizar as relações entre elas. (M15)Calculamos
correlações dos caracteres dentro de cada grupo morfológico (S e M)
e correlações dos caracteres entre os grupos, para cada uma das
espécies separadamente (Anexo 1). (M16)Consideramos apenas o
módulo das correlações uma vez que essa magnitude mostra o quanto
os caracteres são correlacionados entre si, não importando a direção
da correlação. (M17)Calculamos então a média das correlações dentro
dos grupos (considerando todas as correlações dentro do S e do M
conjuntamente) e a média entre grupos. (M18)Em seguida calculamos
a diferença entre essas médias para cada espécie, o que chamamos de
índice de modularidade. (M19)Uma maior diferença entre médias
significa um maior desacoplamento entre os caracteres de um grupo e
de outro e, portanto um maior índice de modularidade entre esses
grupos. (M20)Assim, esperamos que o índice de modularidade seja
maior para C. glaziovi do que para C. pachystachya, como
consequência do mutualismo mais intenso na primeira espécie.
(M21)Realizamos um teste de significância no qual
permutamos 10.000 vezes os valores de correlações entre as espécies,
mas mantivemos essas correlações estruturadas quanto às categorias
da qual pertenciam, se dentro de grupos ou se entre grupos. (M22)Isso
significa que como as correlações são calculadas entre caracteres
dentro de um grupo, ou entre caracteres de grupos diferentes, optamos
por não permutar as correlações entre essas duas categorias, ou seja,
um valor de correlação calculado entre dois caracteres de um mesmo
grupo não poderia ser permutado de forma a pertencer á uma
correlação entre caracteres de grupos diferentes no cenário nulo.
(M23)Consideramos o índice de modularidade observado
significativo se a proporção de permutações que gerassem um valor de
estatística de interesse igual ou maior foi menos de 5% do total de
permutações.
RESULTADOS
(R1)Todas as médias e desvios padrão em S foram maiores
para C. glaziovi se comparados aos valores de C. pachystachya.
(R2)No M, apenas os valores da espessura do prostoma foram menores
para C. glaziovi, e ao comparar os valores da superfície interna do
colmo fica evidente que o colmo da C. glaziovi é maior e a divisão
entre os colmos é mais fina (Tabela 1). (R3)A média das correlações
entre os caracteres do mesmo grupo para C. glaziovi foi maior do que
a média das correlações entre os diferentes grupos (i.e., S e M) (Figura
2). (R4)Embora o índice de modularidade de C. glaziovi não tenha sido
significativamente maior se comparado ao de C. pachystachya (0,276;
p=0,06), a distribuição das correlações entre S e M foi bastante distinta
para as duas espécies. (R5)Avaliando apenas os resultados para as
correlações dos caracteres entre os grupos, ou seja, correlações entre
comprimentos da bráctea, da folha e do pecíolo com a área da triquília,
espessura do prostoma e superfície interna do colmo, nota-se que em
C. glaziovi esses valores apresentam menores variâncias dentro de
cada caractere e as correlações do S com a espessura do prostoma são
bem mais baixas do que as outras.
Tabela 1. Médias e desvios padrão dos caracteres dos grupos não
relacionados ao mutualismo (S) e relacionados ao mutualismo (M).

S

M
Figura 1. Medidas tomadas dos ramos de embaúba. (a) comprimento
da bráctea (b) comprimento do pecíolo e da folha (c) espessura do
prostoma (d) comprimento menor e maior da triquília (e) diâmetro
interno do colmo. As barras amarelas indicam medidas que fazem
parte do Grupo dos caracteres somáticos não relacionados ao
mutualismo (S) e as barras vermelhas indicam medidas que fazem
parte ou foram usadas para calcular as variáveis do grupo dos
caracteres relacionados ao mutualismo (M).

C. glaziovi
(média ±
DP)

C.
pachystachya
(média ± DP)

Comprimento da
bráctea (cm)

14,1 ± 4,9

10,84 ± 3,8

Comprimento da folha
(cm)

22,3 ± 6,1

17,69 ± 2,8

Comprimento do
pecíolo (cm)

28,7 ± 5,6

21,71 ± 4,4

Área da triquília (cm)

1,1 ± 0,6

0,54 ± 0,1

Espessura do prostoma
(cm)

0,52 ± 0,04

0,56 ± 0,06

Superfície interna do
colmo (cm)

11,30 ± 5,72

5,49 ± 1,43

dentro de uma perspectiva evolutiva é preciso considerar a intensidade
do processo ecológico, bem como o nível das estruturas morfológicas
(i.e., local ou global) sobre as quais a interação, ou seja, a pressão
seletiva, irá atuar no organismo. (D18)Nosso trabalho mostrou que a
pressão da interação mutualista pode não ser suficiente para alterar
processos globais, mas pode atuar em processos locais.
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0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Dentro

Entre
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Dentro

Entre

C. pachystachya

Figura 2. Valores absolutos das correlações entre as medidas dos
caracteres não relacionados e relacionados ao mutualismo com as
formigas para Cecropia glaziovi e C. pachystachya. As correlações
tanto dentro dos grupos de caracteres somáticos não relacionados ao
mutualismo (S) e relacionados ao mutualismo (M) (pontos pretos),
como entre os caracteres de S e M (pontos coloridos), para ambas as
espécies. Pontos Vermelhos: Correlações entre área da triquília e
caracteres de S. Pontos Azuis: Correlações entre a espessura do
prostoma e caracteres de S. Pontos Verde: correlações entre superfície
interna do colmo e caracteres de S. As linhas representam as médias
das correlações em cada grupo de cada espécie.
DISCUSSÃO
(D1)Nesse trabalho investigamos como a intensidade do
mutualismo influencia a modularidade morfológica entre caracteres
associados e caracteres não associados à essa interação ecológica.
(D2)Comparando espécies com diferentes intensidades de interação
mutualística com formigas, obtivemos que não houve desacoplamento
entre as estruturas em ambas as espécies, de modo a não configurar
modularidade e indicando que a intensidade da interação com
formigas não influencia a modularidade morfológica nessas espécies.
(D3)Quando analisamos os padrões em cada espécie, as
correlações entre as medidas de cada grupo e entre esses grupos para
C. pachystachya não diferiram não havendo evidência de
modularidade. (D4)Por outro lado, em C. glaziovi as correlações
dentro de cada grupo de caracteres foram maiores do que entre
osgrupos, ainda que insuficiente para diferenciar as duas espécies
(D5)Em C. glaziovi, as baixas correlações entre a espessura do
prostoma e os caracteres somáticos podem indicar um desacoplamento
estre esse caractere e corpo geral da planta, como consequência do
mutualismo. (D6)Nas plantas desse gênero as formigas utilizam o
interior dos colmos do caule para o estabelecimento das colônias
(Acero et al., 2016). (D7)Conforme o aumento do número de
indivíduos das colônias, as formigas perfuram os prostomas (Beattie,
1985), permitindo a colonização de um novo colmo. (D8)Sendo assim,
a menor espessura do prostoma favorece o crescimento da colônia de
formigas, uma vez que o gasto energético na perfuração será menor
em C. glaziovi. (D9)Como a intensidade do mutualismo é maior
conforme o aumento do tamanho das colônias das formigas (Rocha &
Bergallo, 1992) e a espessura dos prostomas permite esse aumento, o
fator mais determinante do mutualismo entre as espécies de Azteca em
C. glaziovi parece ser a espessura dos prostomas.
(D10)Ao considerarmos medidas referentes à estrutura do
colmo no caule, e à triquília presente na folha, esperávamos que a
pressão da formiga atuasse de forma mais global ; pelo fato de interagir
com estruturas de diversos órgãos da planta. (D11)Entretanto, o
desacoplamento encontrado apenas para a espessura do prostoma
indica que o mutualismo entre C. glaziovi e formigas pode ter gerado
uma pressão seletiva através de um processo mais local, pois
obtivemos evidência de desacoplamento em apenas uma estrutura.
(D12)Mesmo que a triquília esteja associada ao mutualismo, por ser o
recurso atrativo disponibilizado pela planta às formigas (Acero et al.,
2016), a pressão dessa interação sobre essa característica parece não
ter sido forte o suficiente para que essa estrutura fosse desacoplada do
resto da planta e se tornasse, conjuntamente com a espessura do
prostoma, um módulo independente. (D13)Um processo local em
interações ecológicas foi descoberto por Berg (1960), que encontrou
elevada modularidade de todas as estruturas da flor, estruturas essas
que se mostraram altamente desacopladas das estruturas vegetativas.
(D14)Nesse estudo, as características estudadas compõem as
estruturas reprodutivas e assim podem ter respondido à pressão
evolutiva mais rapidamente. (D15)Desse modo, diferentes interações
ecológicas (e.g., mutualismo planta-formiga e polinização) podem ter
resultados distintos nas plantas a depender da força da interação e se
as estruturas envolvidas são reprodutivas ou não.
(D16)Os processos ecológicos, tal como o mutualismo,
podem influenciar a modularidade entre os elementos de um
organismo. (D17)Ao analisar como a modularidade se desenvolve
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Anexo 1. Matriz das correlações de Pearson entre os logarírimos
naturais dasmedidas dos caracteres dos grupos não relacionados ao
mutualismo (GNM) e relacionados ao mutualismo (GM). O triângulo
superior tem as correlações para C. pachystachya e o inferior para C.
glaziovi.

7. Apêndice – Originais das versões inicial, intermediária e final dos
trabalhos individuais
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Aluno 1 – Versão Inicial
INTRODUÇÃO
(I1)O parasitismo é uma interação ecológica em que um organismo, o
parasita, obtém nutrientes de um ou poucos hospedeiros, causando
danos sem levar os hospedeiros à morte a curto prazo (Begon, 2009).
(I2)Interações entre insetos galhadores e plantas são um tipo de
parasitismo especializado que induz respostas morfogênicas nas
estruturas das plantas (Daly et al., 1998). (I3)De forma geral, insetos
galhadores ovipositam tipicamente nas partes ventrais das folhas e
tanto a fêmea quanto a larva que eclode podem estimular
bioquimicamente a folha, ocasionando um crescimento anormal dos
tecidos foliares que envolve a larva. (I4)A estrutura resultante do
crescimento anormal dos tecidos da planta é denominada galha
(Rohfritsch, 1992; Daly et al., 1998). (I5)Larvas dentro de galhas
consomem recursos produzidos pela planta e podem reduzir a área
foliar disponível para fotossínteses, o que, em alguns casos, podem
levar a plantas à morte (Schick & Dahlsten, 2003).
(I6)Os manguezais são ambientes floristicamente simples no qual
dominam espécies de três generas Rizophora, Avicennia e
Laguncularia (Carter, 1988), deles só indivíduos de Laguncularia sp.
apresentam parasitismo por insetos galhadores, mais especificamente
por insetos da ordem Diptera. (I7)As galhas se localizam
preferencialmente nas nervuras das folhas, de onde o parasita obtém
recursos para seu desenvolvimento (Cassano et al., 2009). (I8)Os
efeitos negativos das galhas sobre o hospedeiro podem ser mais
evidentes em condições de baixa disponibilidade de nutrientes, como
as condições de alta salinidade em manguezais perto do mar onde foi
encontrado uma maior presença de galhadores de Laguncularia sp.
(Marin, 2015).
(I9)Entre os efeitos negativos do parasita sobre as planta uma
possibilidade são alterações na alocação de recurso por parte do
hospedeiro pudendo ser dirigidos ao parasita diretamente ou tecidos
próximos a agalha onde ele encontra-se (células nutritivas)
(Shorthouse & Rohfritsch, 1992). (I10)Avaliar as interações no nível
de individuo apresenta limitações metodológicas, no entanto dada a
naturaliza modular das plantas, o efeito tem sido avaliado no nível
foliar (Carvalheri et al., 2010). (I11)Alteracoes na simetria foliar tem
sido a principal resposta utilizada para avaliar como os parasitas
alteram a alocação de recurso por parte da planta, no entanto, respostas
clara sob a simetria não tem sido encontradas mesmo quando o efeito
seja evidente. (I12)Entre as alternativas da falta de relação entre
assimetria foliar e os galhadores, esta a assimetria flutuante das folhas
ou resposta no nível de individuo. (I13)Nesta ocasião me propus
avaliar o efeito sobre a forma da folha, já que mesmo existam
variações na area das folhas o efeito dos galhadores é evidenciado
também quando as galhas encontram-se nas bordas alterando a relação
perímetro area, devido um aumento na curvatura das bordas das folhas.
(I14)Por isso esperasse que quanto mais nas bordas estejam os
galhadores as folhas apresentaram maior deformação. (I15)Assim
como também dado que tem sido reportado uma variação na
distribuição das galhas de Laguncularia sp. em ambientes com maior
salinidade, onde as galhas se concentram perto da nervadura central
frente ambientes de menor salinidade onde as galhas estão dispersas
na folha intera (em prep.). (I16)Então espera –se um maior efeito de
deformação em ambientes com menor salinidade do que em ambiente
de maior salinidade.
MATERIAL & METODOS
Área de estudo
(M1)Realizamos o estudo em uma área de manguezal associada ao Rio
Una do Prelado na Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra
de Una, litoral sul do estado de São Paulo. (M2)Nos manguezais do
rio Una, a salinidade da água do rio é influenciada tanto pela maré
quanto pelas chuva. (M3)Áreas próximas ao mar apresentam uma alta
salinidade, enquanto, nas áreas mais afastadas do mar, a influência da
água dos rios aumenta, diminuindo assim a salinidade (Figura 1).
(M4)Com base no gradiente de salinidade, foram escolhidas duas áreas
de manguezal: uma próxima ao mar e uma distante do mar (Figura 1).

B

(M5)Figura 1: (a) Imagem aérea da parte baixa do rio Una. (b)
Esquema da área de estudo, indicando as variações de salinidade
(superfície/fundo) em diversas partes do estuário durante a maré
enchente (segundo Duleba et al., 2004). Os pontos laranjas
representam os dois locais de amostragem.
Coleta de dados
(M6)Em cada uma das duas áreas amostradas selecionei 5 indivíduos
de Laguncularia sp. presentes em 400 m2 que tivessem menos de 3 m
de altura. (M7)Coletei todas as folhas com galhas de cada indivíduo,
sempre que não apresentassem herbivoria nas bordas. Para cada
indivíduo coletei folhas controle. (M8)Para cada folha controle
aleatorizei entre galhos com número similar de folhas, depois para o
galho selecionado aleatorizei entras as folha e assim determinar a folha
controle a ser coletada. (M9)Em total coletei 5 galhas por indivíduo,
sendo que só considerei folhas sem galhas e sem herbivoria.
(M10)Triei todas as folhas coletadas separando-as segundo ambiente
e número de galhas por folhas. (M11)Uma vez determinada a
quantidade de folhas segundo a quantidade de galhas presente em elas.
(M12)Escolhi ao acaso 3 folhas para cada quantidade de galhas por
folha tanto para ambientes com maior salinidade como ambientes de
menor salinidade.
(M13)Para cada folha determinei a área e o perímetro utilizando o
programa Image J, o número de galhas total e por lado de folha, a
densidade de galhas por folha e a diferença entre número de galhas por
lado. (M14)Determinei a distância relativa média das galhas de cada
folha para a nervadura central utilizando o paquímetro.
(M15)Determinei a distância relativa de cada galha em cada folha
calculando a razão da distância de cada galha para a nervadura central
divido pela distância da nervadura central até a borda de cada galha na
altura onde cada galha se localizava. (M16)Finalmente para calcular
DRM por folha fiz a média das distancias relativas de cada galha por
folha.
(M17)Para determinar a deformação de cada folha com galhas utilizei
a relação da regressão log-log do perímetro-área das folhas sem galhas
para calcular os perímetros esperados segundo a área de cada folha
com galha coletada, utilizando os coeficientes da reta de regressão loglog perímetro área folhas sem galhas. (M18)A diferença entre o
perímetro encontrado e o perímetro esperado de cada folha com galha
foi calculada e assim definir o grau de deformidade das folhas com
galhas.
Analises de dados
(M19)Para avaliar o que influencia a deformação das folhas fiz uma
seleção de modelos lineares (usando R) tomando como critério de
significância os valores de AICc menores a 2. (M20)Usei como
variável preditora: a) número de galhas, b) distancia relativa média das
galhas por folha (DRM), c) diferença entre o número de galhas por
lado da folha, d) densidade de galhas por folha, e) o tipo de ambiente,
e a interação entre elas. (M21)Esperando que a maior distância relativa
media, maior grau de deformação e que o numero de galhas em
ambientes de menor salinidade deformem mais as folhas.

RESULTADOS
(R1)Coletei 396 folhas galhadas e mais de 1000 galhas entre os dois
ambientes, a metade das folhas galhadas apresentavam menos de 5
galhas por folhas. (R2)Quando feito o seleção de modelos a variável
que melhor explica é a distância relativa média das galhas para a
nervadura central, sendo esta relação inversamente negativa.
(R3)Quando o analises é feito por ambiente, encontra-se que a relação
só se mantem para os ambientes de menor salinidade, dado que para
ambiente de maior salinidade a deformidade é melhor explicada pelo
modelo nulo (Figura 1).

(R4)Figura 1. Relação entre a distância relativa media à nervadura
central e o grau de deformidade.
DISCUSSÃO
(D1)Se rejeita a hipóteses do efeito da galha ser maior na borda do que
na nervadura central, e não se encontrou diferencias no grau de
deformação quando comparado entre ambientes. (D2)No entanto, em
um dos ambiente a relação foi inversa sendo que enquanto mais
próximo à nervadura central maior foi o grau de deformação. (D3)A
relacao inversa pode deverse a o efeito que tem as galhas de díptera
sob as folhas, as galhas criadas tem uma espessura grossa que ajuda a
protege-as de outros parasitoides. (D4)Por tanto poderia se pensar que
o engrossamento do tecido de folha gere uma alteração na forma da
mesma. (D5)No entanto, o fato que isto só tenha acontecido em
ambiente de baixa salinidade pode dever-se que em ambientes de alta
salinidade há uma concentração de galhas perto da nervadura central
causando uma deformação geralizada no pudendo-se evidencia um
gradiente de deformação como foi observado em ambientes de alta
salinidade, onde uma distribuição mais ampla das galhas na folha
permitio evidencia um gradiente de deformação. (D6)O fato de ser
maior a deformação quando a galha encontra-se na nervadura centra
pode dever-se à que o efeito pode ter acontecido no inicio do
desenvolvimento afetando maior parte da folha a diferença quando a
galha esta na borda, afetando só localmente a forma da mesma
REFERÊNCIAS
Begon, M. 2009. Ecological epidemiology, pp. 220-226. Em: The
Princeton guide to ecology (M. Levin, ed.). Princeton
University Press, New Jersey.
Carter, R.W.G. 1988. Coastal environments an introduction to the
physical, ecological and cultural systems of coastlines.
Academic Press, London.
Cavalheri, H.B.; A.S. Lima, D. Zanelato; G. Oliveira & P. Condé.
2010. Assimetria foliar como resposta à infestação por
galhas. Em: Livro do curso de campo “Ecologia da Mata
Atlântica” (G. Machado; P.I.K.L. Prado & A.Z. Martini,
eds.). Universidade de São Paulo, São Paulo.
Daly, H.V.; J.T. Doyen & A.H. Purcell. 1998. Introduction to insect
biology and diversity. Oxford University Press, Oxford.
Duleba, W.; J. Debenay & S.H. Melo e Sousa. 2004. Caracterização
ambiental dos estuários dos rios Guaraú e Una, a partir de
análises sedimentológicas e das associações de
foraminíferos e tecamebas, pp. 68-85. Em: Estação
Ecológica Juréia-Itatins, ambiente físico, flora e fauna
(O.A.V. Marques & W. Duleba, eds.). Holos Editora,
Ribeirão Preto.
R Development Core Team. 2015. R: A language and environment for
statistical cComputing. R Foundation for Statistical
Computing, Vienna, Austria.
Schick, K.N. & D.L. Dahlsten. 2003. Gallmaking and insects, pp 464466. Em: Encyclopedia of insects (V.H. Resh & R.T.
Cardé, eds.). Academic Press, USA.

Não importa a quantidade mas sim a localização da galhas para
deformar as folhas de Laguncularia racemosa
Aluno 1 – Versão intermediária
RESUMO: O parasitismo por galhadores pode induzir mudanças
morfológicas e alterar a alocação de recursos em suas plantas
hospedeiras. As alterações na alocação de recursos pode se dar para a
proximidade da galha ou para a galha per se, afetando assim a forma
da folha. Testei se a quantidade de galhas ou se a distância média das
galhas à nervura central afeta a forma da folha, amostrando folhas com
diversos graus de infestação e disposição variada das galhas na folha.
Avaliei o efeito sob a forma usando um índice de deformação em
função do perímetro da folha. Contrário ao esperado, a quantidade de
galhas não influência a forma das folhas, enquanto que galhas
próximas à nervura central afetam a forma. Os recursos que chegam
da planta para a folha passam primeiro pela nervura central, portanto
limitando o desenvolvimento possivelmente por falta de nutriente e
assim afetando a forma da folha.
INTRODUÇÃO
(I1)O parasitismo é uma interação ecológica em que um organismo, o
parasita, obtém nutrientes de um ou poucos hospedeiros (Begon,
2009). (I2)Interações entre insetos galhadores e plantas são um tipo de
parasitismo especializado que induz respostas morfogênicas nas
estruturas das plantas (Daly et al., 1998). (I3)De forma geral, insetos
galhadores ovipositam tipicamente nas partes ventrais das folhas e
tanto a fêmea quanto a larva que eclode podem estimular
bioquimicamente a folha, ocasionando um crescimento anormal dos
tecidos foliares que irá envolver a larva. (I4)A estrutura resultante do
crescimento anormal dos tecidos da planta é denominada galha
(Rohfritsch, 1992; Daly et al., 1998). (I5)Larvas dentro de galhas
consomem recursos produzidos pela planta e podem reduzir a área
foliar disponível para fotossínteses, o que, em alguns casos, podem
levar a plantas à morte (Schick & Dahlsten, 2003).
(I6)Os manguezais são ambientes floristicamente simples no qual
dominam espécies de três gêneros Rizophora, Avicennia e
Laguncularia (Carter, 1988). (I7)Só indivíduos da espécie
Laguncularia racemosa apresentam parasitismo por insetos
galhadores, mais especificamente por insetos da ordem Diptera. (I8)Os
efeitos negativos das galhas sobre o hospedeiro podem ser mais
evidentes em condições de estresse, como as condições de alta
salinidade em manguezais perto do mar, onde foi encontrado uma
maior presença de galhadores em Laguncularia racemosa
concentrados na nervura central (Figueiredo et al., 2015).
(I9)A aparição da maioria das galhas parece estar sincronizada e
principalmente associada com períodos de crescimento ativos das
plantas (Rohfritsch, 1992). (I10)Para os cecidomidios (díptera) tem
sido reportado a preferência por órgãos e tecidos jovens, para os quais
os efeitos morfogênicos induzidos podem ser mais drásticos
(Rohfritsch, 1992). (I11)Por outro lado os insetos galhadores parecem
exibir controle sob o movimento de assimilados do tecido (DregerJauffret & Shorthouse, 1992), pudendo até sugar 70% do carbono total
produzido pela planta (Schooven, 2005).
(I12)Dado que as galhas se localizam preferencialmente na base e
perto das nervuras (central e secundarias) das folhas, onde encontra-se
o maior fluxo de recursos que o parasita precisa para seu
desenvolvimento (Cassano et al., 2009; Loiola et al., 2010; Miranda,
2010) e que elas exercem um efeito morfogênico sobre a folha e este
é principalmente local. (I13)Espera-se que folhas com galhas
localizadas na borda apresentem maior deformação, assim como
também espera-se uma maior deformação com o aumento na
quantidade de galhas por folha dado um incremento nas deformações
locais por folha.
MATERIAL & METODOS
Coleta de dados
(M1)Realizei o estudo em um região de manguezal associada ao Rio
Una do Prelado na Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra
de Una, litoral sul do estado de São Paulo (24°32’S, 47°15’W).
(M2)Na região amostrei em dois pontos de estuários de mangue, uma
próxima ao mar e outra mais afastada. (M3)Em cada um dos pontos
amostrados coletei as folhas dos 5 indivíduos de Laguncularia
racemosa com menos de 3 m de altura, presentes nos 400 m2
percorridos. (M4)Para cada indivíduo coletei todas as folhas com
galhas, sempre que não apresentassem herbívora nas bordas.
(M5)Para cada indivíduo coletei folhas controle, i.e. sem galhas.
(M6)Cada folha controle (sem galha) coletada foi selecionada
seguindo o seguindo procedimento: 1) sortei entre galhos com número

similar de folhas, depois 2) para o galho selecionado aleatorizei entras
as folha e assim determinar a folha controle a ser coletada. (M7)Esse
procedimento for repetido 5 vezes por indivíduos para assim coletar
um total de 50 folhas sem galhas. (M8)Classifiquei as folhas com
galhas segundo a quantidade de galhas presente nas folhas, para assim
escolher ao acaso 6 folhas. (M9)As categorias foram continuas desde
1 até 10, enquanto que para folhas com mais de 10 galhas sorteei 24
folhas.
(M10)Para cada folha determinei a área e o perímetro utilizando o
programa Image J, o número de galhas total e assim a densidade de
galhas por folha. (M11)Determinei a distância relativa de cada galha
em cada folha calculando a razão da distância de cada galha para a
nervura central divido pela distância da nervura central até a borda de
cada galha na altura onde cada galha se localizava. (M12)Depois
determinei a média das distancias relativas para a nervura central
(DRM) de cada folha.
(M13)Para determinar a deformação de cada folha com galhas
primeiro fiz uma regressão log-log do perímetro-área das folhas sem
galhas. (M14)Usando os coeficientes da regressão calculei os
perímetros esperados para as áreas de cada folha com galha coletada,
e.i. qual seria o perímetro da folha com galha dada a área sua a área
em função da relação área-perimetro das folhas sem galhas. (M15)A
diferença entre o perímetro encontrado e o perímetro esperado de cada
folha com galha foi usado como grau de deformidade das folhas com
galhas.
Analises de dados
(M16)Para avaliar o que influencia a deformação das folhas fiz uma
seleção de modelos lineares (usando R) tomando como critério de
significância os valores de AICc menores a 2. (M17)Usei como
variável preditora: a) número de galhas, b) a densidade de galhas por
área das folhas, c) distancia relativa média das galhas por folha
(DRM). (M18)Esperando que a maior distância relativa media, maior
grau de deformação e que o número de galhas deformem mais as
folhas.
RESULTADOS
(R1)Coletei 346 folhas galhadas com mais de 1000 galhas entre os dois
ambientes, a metade das folhas galhadas apresentavam menos de 5
galhas por folhas. (R2)Quando feito o seleção de modelos a variável
que melhor explica é a distância relativa média das galhas para a
nervura central, sendo esta relação é proporcionalmente inversa.
(R3)Maior variação no perímetro da folha em função da área quando
as galhas estavam próximas ä nervura central (Figura 1). (R4)O
número de galhas não apresentou relação com o grau de deformação
(Tabela 1).
Tabela 1: seleção de modelos estadísticos para a respostas das
variáveis preditoras sobre a deformação das folhas com galhas.
Modelos
deformação

para

AICc

ΔAICc

lm (deformação ~ Dist, data =
AD)

219.7

0.00

lm (deformação ~ densidade +
Dist, data = AD)

217.9

1.74

lm (deformação ~ n_galha +
Dist, data = AD)

217.4

2.21

weight

0.403
0.169
0.133

Figura 1. Relação entre a distância relativa media à nervura central e
o grau de deformidade da folhas com galhas.

DISCUSSÃO
(D1)Se rejeita a hipóteses do que maior número de galha afeta o grau
de deformidade. (D2)Também foi rejeitada a hipóteses de que uma
maior distância das galhas à nervura central mostraria mais
deformação, no entanto, a localização das galhas teve de fato um efeito
na forma das folhas só que inverso ao esperado. (D3)O que sugere que
o efeito morfogênico da galha não é só na escala local, e deve estar
prejudicando o desenvolvimento do resto da folha que depende da
nervura onde a galha se localiza.
(D4)As galhas são consideradas um desvio do crescimento do padrão
normal do crescimento da planta (Bloch, 1965 apud Rohfritsch, 1992).
(D5)As galhas modificam áreas diminutas da planta hospedeira
induzindo a expressão de genes de células adjuntas de modo que
resulta em novos eventos de desenvolvimento (Rohfritsch, 1992).
(D6)Uma explicação para a maior deformação quando as galhas
encontram-se próximas ä nervura central pode dever-se a que as galhas
consumem os nutrientes destinados para o resto da folha (Miranda,
2010). (D7)Assim como também as alterações associadas ä formação
das galhas se poderia refletir em uma maior superfície folha do que
quando as galhas estão na borda. (D8)Sendo que larvas de díptera
preverem estruturas jovens, as quais são mais sensíveis as alteracoes
morfogênicas (Rohfritsch, 1992).
(D9)A ausência de relação entre o número de galhas e o grau de
deformidade pode estar relacionado ä ao fato das galhas estarem
dispersas pelas folhas, diluindo o efeito associado ä distancia da
nervura central. (D10)Outra possível explicação é que maiores níveis
de infestação pode gerar respostas defensivas por parte da planta que
podem resultar na formação de tecido foliar necrótico envolta do ovo,
e portanto, levar à dessecação do ovo ou o desacoplamento do mesmo
da folha (Hilker & Meiners, 2002) diminuindo o efeito das galhas
sobre a morfogêneses da galha e por tanto o efeito sobre a folha.
(D11)Dado que o crescimento das células que conformam a galha é
controlado pela larva apenas através do estimulo constante sob as
células nutritivas, as quais são mantidas baixo estresse pela larva para
transportar ativamente os nutrientes (Rohfritsch, 1992).
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Como galhas afetam a forma das folhas de Laguncularia
racemosa: densidade ou localização?
Aluno 1 – Versão final
RESUMO: O parasitismo por galhadores induz mudanças
morfológicas e pode altera a forma das folhas em suas plantas
hospedeiras. Testei se a densidade de galhas ou se a distância relativa
média das galhas à nervura central afeta a forma da folha. Amostrei
folhas com diversos graus de infestação e disposição variada das
galhas na folha. Avaliei o efeito sob a forma usando um índice de
deformação em função da relação perímetro-área da folha. Encontrei
que galhas mais próximas à nervura central aumentam o grau de
deformidade das folhas, havendo também um efeito aditivo da
densidade de galhas no grau de deformidade. As galhas possivelmente
impedem que os recursos cheguem da planta para as partes mais
distantes da folha pela nervura central. Concluo que o parasitismo da
galha afeta negativamente as plantas ao deformar folhas e
possivelmente diminuir a área foliar ou dificultar a distribuição de
nutrientes na folha.
PALAVRAS-CHAVE: Cecidomidios,
interação inseto-planta, parasitismo

desenvolvimento

foliar,

INTRODUÇÃO
(I1)O parasitismo é uma interação ecológica em que um organismo, o
parasita, obtém nutrientes de um ou poucos hospedeiros (Begon,
2009). (I2)Interações entre insetos galhadores e plantas são um tipo de
parasitismo especializado que induz respostas morfogênicas nas
estruturas das plantas (Daly et al., 1998). (I3)De forma geral, insetos
galhadores ovipositam tipicamente nas partes ventrais das folhas e
tanto a fêmea quanto a larva que eclode podem estimular
bioquimicamente a folha, ocasionando um crescimento anormal dos
tecidos foliares que irá envolver a larva. (I4)A estrutura resultante do
crescimento anormal dos tecidos da planta é denominada galha
(Rohfritsch, 1992; Daly et al., 1998). (I5)Larvas dentro de galhas
consomem recursos produzidos pela planta e podem reduzir a área
foliar disponível para fotossínteses uma vez que levam à alterações nas
células epidérmicas das folhas (Schick & Dahlsten, 2003).
(I6)A aparição da maioria das galhas parece estar sincronizada e
principalmente associada com períodos de crescimento ativos das
plantas (Rohfritsch, 1992). (I7)Para os cecidomidios (díptera) tem sido
reportado a preferência por órgãos e tecidos jovens, para os quais os
efeitos morfogênicos induzidos podem ser mais drásticos (Rohfritsch,
1992)., (I8)Os insetos galhadores parecem exibir controle sob o
movimento de assimilados do tecido (Dreger-Jauffret & Shorthouse,
1992), podendo sugar até 70% do carbono total produzido pela planta
(Schooven et al., 2005).
(I9)Os manguezais são ambientes floristicamente simples no qual
dominam espécies pertencentes a três gêneros: Rizophora, Avicennia
e Laguncularia (Carter, 1988). (I10)Apenas indivíduos da espécie
Laguncularia racemosa apresentam parasitismo por insetos
galhadores, mais especificamente por insetos da ordem Diptera.
(I11)Figueiredo et al. (2015) encontrou uma grande variabilidade da
disposição de galhas em folhas de L. racemosa como consequência da
heterogeneidade ambiental típica em manguezais. (I12)Marin (2015)
também encontrou variabilidade no padrão de agregação de galhas em
manguezais, fazendo destas espécie um bom modelo de estudos para
avaliar a influência da localização da galha sobre o desempenho da
planta hospedeira.
(I13)O objetivo do meu trabalho foi avaliar como as galhas afetam a
forma da folha da espécie de mangue Laguncularia racemosa.
(I14)Dado que as galhas ao induzirem o crescimento anormal do
tecido foliar afetam o desenvolvimento da folha, minha hipótese é que
exista uma relação entre a forma da folha e a quantidade e localização
das galhas na folha. (I15)Minha predição é que esta relação seja
positiva quanto maior a quantidade de galhas e quanto mais distante à
nervura central as galhas estejam localizadas.

MATERIAL & METODOS
Coleta de dados
(M1)Realizei o estudo em uma região de manguezal na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável da Barra de Una, litoral sul do estado de
São Paulo (24°32’S, 47°15’O). (M2)Coletei folhas de Laguncularia
racemosa em duas áreas de 400 m2. (M3)Em cada área, coletei todas
as folhas galhadas de 5 indivíduos com altura entre 1,5 m e 3m, sempre
que não apresentassem herbívora nas bordas. (M4)Para garantir que
todo o gradiente de infestação seja igualmente considerado, fiz uma
sub-amostragem estratificada de todas as folhas coletadas.
(M5)Separei as folhas em 10 grupos de acordo com a quantidade de
galhas: grupos 1 a 9 galhas por folha e um grupo com mais de 9 galhas
por folha. (M6)Sorteei 6 folhas em cada grupo, exceto para o grupo
de mais de 9 galhas por folha onde foram sorteadas 24 folhas.
(M7)Para cada folha com galha, contei o número de galhas e
determinei a área e o perímetro utilizando o programa Image J.
(M8)Com isso, determinei a densidade de galhas dividindo o número
de galhas pela área foliar. (M9)Determinei a distância relativa de cada
galha na folha calculando a razão da distância da galha para a nervura
central divido pela distância da nervura central até a borda da folha.
(M10)Depois determinei a média das distancias relativas (DRM) para
cada folha.
(M11)Para calcular o grau de deformação, coletei folhas sem galhas
em cada indivíduo da seguinte forma: 1) sorteei 5 galhos com número
similar de folhas; 2) sorteei 1 folha de cada galho. (M12)Obtive um
total de 50 folhas sem galhas. (M13)Criei um modelo de regressão
linear entre o perímetro e a área destas folhas usando as variáveis em
escala logarítmica. (M14)Usando os coeficientes da regressão calculei
os perímetros esperados para as áreas de cada folha com galha, e.i.
qual seria o perímetro da folha com galha dada sua a área em função
da relação área-perímetro das folhas sem galhas. (M15)A diferença
entre o perímetro encontrado e o perímetro esperado de cada folha com
galha foi usado como grau de deformidade das folhas com galhas.
Analises de dados
(M16)Para avaliar o que influencia a deformação das folhas construí
modelos lineares, nos quais a variável resposta é o grau de
deformidade e as variáveis preditoras são densidade de galhas e
distância relativa das galhas em relação á nervura central (DRM).
(M17)Usei as todas as combinações de adição e interação das variáveis
preditoras para construir o grupo de modelos candidatos.
(M18)Selecionei os modelos baseados na máxima verossimilhança
utilizando o critério de informação akaike corregido para tamanhos
amostrais pequenos (AICc; Burnaham & Anderson, 2002 apud Leite
et al., 2013). (M19)Para as análises, utilizei o ambiente de
programação R (versão 2.14.0, R development core team, R
foundation for statistical computing, Viena, AT). (M20)Considerei
modelos igualmente plausível todos aqueles cuja diferença ao melhor
modelo foi até 2 (Δ AICc).
RESULTADOS
(R1)No total foram contabilizadas 1101 galhas distribuídas nas 346
folhas. (R2)O mínimo de galhas por folhas foi 1 e o máximo 37, e a
média (±desvio padrão) foi de 5,7 (±4,3) galhas por folha. (R3)A área
média das folhas foi de 27,71 mm² e a densidade média de galhas foi
0,287 galhas/mm². (R4)Em média a distância das galhas para a nevura
central foi de 0,5mm.
(R5)Dois modelos foram considerados igualmente plausíveis (Tabela
1). (R6)Ambos os modelos incluem a variável distancia relativa media
da galha à nervura central (DRM). (R7)No entanto, a variável
densidade de galhas também está presente no segundo melhor modelo
(Tabela 1). (R8)O modelo que tem só a DRM foi responsável por
50,9% do peso de evidencia. (R9)Nos dois modelos, grau de
deformação foi negativamente relacionado ao DRM, i.e. maior
deformação quando as galhas estavam próximas à nervura central
(Figura 1). (R10)No segundo melhor modelo, a relação entre o grau de
deformação e a densidade de folhas foi positiva.
Tabela 1. Resultados da seleção de modelos candidatos para a relação
entre o grau de deformação das folhas e a distância relativa à nervura
central (DRM) e a densidade de galhas. Sendo ΔAICc o delta do
critério de informação akaike, e w o peso explicativo do modelo.
Modelos para deformação

AICc

ΔAICc
w

Deformação ~ DRM

219,7

0.00

0,509

Deformação ~ Densidade + DRM

217,9

1.74

Nulo

217,0

2,21

Deformação ~ Densidade * DRM

215.7

3,91

Deformação ~ Densidade

215,7

3,92

0,213
0,134
0,072
0,072

Figura 1. Relação entre a distância relativa da galha à nervura central
(DRM) e o grau de deformidade da folhas com galhas. Linha azul
representa a regressão linear e área cinza o intervalo de confiança das
estimativas do modelo.
DISCUSSÃO
(D1)Os modelos mais plausíveis que explicam a deformação das
folhas galhadas incluem a variável distância relativa média das galhas
à nervura central (DRM). (D2)Entretanto, esta relação foi inversa à
minha predição, afetando mais a forma da folha quando mais perto à
nervura central e não quanto mais perto à borda da folha. (D3)O que
sugere que o efeito morfogênico da galha não é só na escala local.
(D4)Possivelmente, galhas próximas à nervura central estaria
restringindo o fluxo de recursos para a bordas das folhas, afetando o
desenvolvimento de uma porção maior de tecido foliar.
(D5)A pouca capacidade preditiva da densidade de galhas sobre a
forma da folha pode ser uma consequência de que um maior grau de
infestação não necessariamente implica uma maior concentração das
galhas perto da nervura central. (D6)Desta forma, o efeito encontrado
da proximidade da nervura central estaria diluído. (D7)Maiores níveis
de infestação podem gerar respostas defensivas por parte da planta ao
deter que podem resultar na formação de tecido foliar necrótico
envolta do ovo, e portanto, levar à dessecação do ovo ou o
desacoplamento do mesmo da folha (Hilker & Meiners, 2002).
(D8)Este processo impede o desenvolvimento das galhas sobre a
morfogêneses (Rohfritsch, 1992) e, portanto, o efeito das mesmas
sobre as folhas. (D9)Concluo que os efeitos do parasitismo da galha
afetam negativamente as plantas ao deformar folhas e possivelmente
diminuir a área foliar ou dificultando a distribuição de nutrientes na
folha.
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Influência da profundidade do substrato e da presença da larva
Formiga-leão (Neuroptera: Myrmeleontidae) na eficiência do
funil para captura de presas
Aluno 2 – Versão inicial
RESUMO: Predação se divide em duas estratégias: busca ativa e
senta-e-espera. Na senta-e-espera, o predador aguarda passivamente a
presa e pode construir armadilhas. Larvas de Formiga-leão são
predadores senta-e-espera que escavam o substrato arenoso para
formar sua armadilha: um funil onde caem artrópodes. Meu objetivo
foi investigar qual a influência da profundidade do substrato e da
presença da larva Formiga-leão na eficiência de captura de presas.
Coloquei 12 larvas em substrato fundo (4 cm) e 12 em raso (1 cm),
coloquei uma presa em cada funil e cronometrei seu tempo de fuga.
Retirei as larvas dos funis e repeti o experimento. A eficiência dos
funis nos substratos fundo e raso e dos funis com e sem larva Formigaleão foram iguais. Concluo que a profundidade do substrato não é
limitante para a larva Formiga-leão e que somente a estrutura da
armadilha, não é suficiente para que a eficiência de captura seja ótima.
PALAVRAS-CHAVE: Armadilha senta-e-espera, estratégia de
forrageamento, funil de captura, predação, substrato fundo, substrato
raso
INTRODUÇÃO
(I1)A predação é uma das formas de forrageamento, na
qual um predador se alimenta de uma presa e, quando bem sucedida,
acarreta na morte da presa e no benefício do predador (Begon et al.,
2006). (I2)São encontradas duas estratégias de captura de presas:
busca ativa e senta-e-espera (Gonzaga et al., 2007). (I3)No primeiro
caso, o predador investe tempo e energia na procura e obtenção ativa
das presas e no segundo investe apenas na espera passiva da presa e na
captura em si, sendo que alguns predadores senta-e-espera investem
na construção de armadilhas e na seleção do habitat para sua
construção (Scharf et al., 2009). (14)Nesse caso, os caçadores
esperam imóveis pelas suas presas, geralmente em locais frequentados
por elas, e direcionam os seus esforços apenas para capturá-las dentro
da armadilha, economizando energia entre uma captura e outra
(Gonzaga et al., 2007). (I5)Dentre exemplos de organismos que
utilizam essa estratégia, estão diversas espécies de aranhas que

montam suas armadilhas (teias) e aguardam a presa ser capturada por
elas (Gonzaga et al., 2007).
(I6)Meu modelo de estudo, larvas de Formiga-leão
(Neuroptera: Myrmeleontidae), é outro exemplo de predador senta-eespera. (I7)Esse organismo escava o substrato arenoso em que vive
para formar sua armadilha de captura de presas: um funil onde caem
pequenos artrópodes (Farji-Brener, 2003). (I8)Sua estratégia de
captura consiste na espera da chegada da presa que, após cair na
armadilha, não consegue escalar sua lateral para alcançar a superfície.
(I9)Durante esse processo, a larva lança areia na presa para dificultar
ainda mais seu escape. (I10)O funil direciona a presa para a larva
Formiga-leão, que faz a captura com as mandíbulas e suga os fluídos
corporais pré-digeridos antes de descartar o exoesqueleto da presa
(Day & Zalucki, 2000). (I11)O sucesso desse comportamento de
forrageio é dependente de alguns fatores bióticos e abióticos, tais como
disponibilidade de presas e granulação, tipo e umidade do substrato
em que a larva está habitando (Elimelech & Pinshow, 2008).
(I12)Além disso, algumas características específicas do funil também
podem influenciar na eficiência desse sistema de captura. (I13)A
profundidade e o diâmetro (α) do funil, por exemplo, controlam o
ângulo de suas laterais em relação à superfície, sendo que funis com
diâmetros maiores e profundidades menores terão ângulos α mais
abertos, próximos à nivelação com o solo (180º) (Figura 1).
(I14)Estudos apontam que em substratos mais rasos, a larva de
Formiga-leão tende a manter o diâmetro de abertura do funil e
consequentemente abrir o ângulo das laterais, já que esses animais
iniciam a construção da armadilha pelo diâmetro (superfície do
substrato) e vão afunilando até fechar o funil e/ou chegar ao fundo do
substrato arenoso (Plasier, 2015).
(I15)Dessa forma, o objetivo deste estudo foi investigar
qual a influência da profundidade do substrato e da presença da larva
Formiga-leão na eficiência de captura de presas do funil. (I16)Dado
que em substratos mais rasos os funis de captura possuem ângulos
mais abertos e nivelados com o substrato e que a presença das larvas
Formiga-leão na armadilha dificulta a fuga da presa, minha hipótese é
que a eficiência de captura de presas pelas armadilhas será menor no
substrato mais raso e nos funis vazios (sem larvas Formiga-leão).
(I17)Sendo assim, espero que o tempo de fuga das presas dos funis do
substrato fundo seja maior que o tempo de fuga das presas dos funis
do raso e que o tempo de fuga das presas dos funis com a larva
Formiga-leão seja maior que o tempo de fuga das presas dos funis
vazios.

(I18)Figura 1. Representação de armadilhas de captura (funil) de
larvas de Formiga-leão (Neuroptera: Myrmeleontidae) em substrato
fundo e raso com mesmo diâmetro e profundidade e ângulos (α)
diferentes.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Realizei os experimentos com 24 larvas de formigaleão coletadas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra
do Una, Peruíbe, Estado de São Paulo. (M2)Preenchi 24 potes
plásticos com areia coletada no ambiente natural das larvas, 12 potes
com 4 cm de profundidade de areia (substrato fundo) e 12 potes com
1 cm de profundidade de areia (substrato raso). (M3)Distribuí as larvas
aleatoriamente nesses dois grupos: 12 larvas em substrato fundo e 12
larvas em substrato raso, sendo uma larva por pote plástico.
(M4)Deixei todos os animais por 7 horas sem manipulação para que
construíssem os funis. (M5)Após esse período, coloquei uma presa
(formiga pheidole sp.) viva no centro de cada um dos 24 funis e
verifiquei se ela era predada ou fugia da armadilha. (M6)Todas as
presas utilizadas foram de mesmo tamanho. (M7)Cronometrei o tempo
que cada uma levava para conseguir escapar da armadilha nos dois
substratos. (M8)Para avaliar a eficiência apenas da estrutura do funil
na captura de presas, retirei as larvas de formiga-leão dos funis com o
auxílio de uma pinça, sem danificá-los, e repeti o procedimento
anterior com o mesmo tipo de presa. (M9)Como não havia
possibilidade de predação, apenas cronometrei o tempo que cada presa
levava para conseguir sair do funil.

Análise de dados
(M10)Para testar a previsão de que o tempo de fuga das
presas dos funis do substrato fundo é maior que o tempo de fuga das
presas dos funis do raso, comparei as médias do tempo de fuga das
presas nos funis dos dois substratos. (M11)A estatística de interesse
foi a diferença entre essas médias. (M12)Gerei um cenário nulo em
que o tempo de fuga das presas não difere nos funis dos dois substratos
e medi a estatística de interesse em um conjunto de dados gerados a
partir de 10.000 permutações. (M13)Calculei quantas vezes a
estatística de interesse obtida nas permutações teve valores maiores do
que a estatística de interesse observada e, caso essa proporção fosse
menor do que 5%, a hipótese nula seria rejeitada. (M14)O mesmo foi
feito para testar a previsão de que o tempo de fuga das presas dos funis
com larva Formiga-leão é maior que o tempo de fuga das presas dos
funis vazios. (M15)Nesse caso, a estatística de interesse foi a média
das diferenças do tempo de fuga das presas dos funis com larva
Formiga-leão e do tempo de fuga das presas dos funis vazios.
(M16)Como observei que houve predação em alguns
experimentos, testei a previsão de que a predação seria maior nos funis
do substrato fundo do que nos funis do substrato raso. (M17)O
procedimento foi o mesmo dos anteriores, com a diferença das somas
de predação nos dois substratos sendo a estatística de interesse e com
um cenário nulo em que não há diferença entre o número de predações
dos funis dos dois substratos.
RESULTADOS
(R1)O tempo de fuga das presas foi igual para os funis do
substrato fundo e raso (p = 0,86) (Figura 2), sendo que a média do
tempo de fuga das presas nos funis do substrato fundo foi de 8,55 ±
7,93 s e do substrato raso foi de 17,12 ± 19,66 s. (R2)Não houve
diferença entre o tempo de fuga das presas dos funis com larva
Formiga-leão e dos funis vazios (p = 0,79). (R3)A média de tempo de
fuga das presas nos funis com Formiga-leão foi de 12,59 ± 15,75 s e
dos funis vazios de 23,70 ± 50,02 s.
(R4)O número de predações nas duas profundidades de
substrato também foi igual (p = 0,78), sendo que 3 formigas foram
predadas nos funis do substrato fundo e 4 nos funis do substrato raso.

(R5)Figura 2. Tempo de fuga das presas das armadilhas de captura
(funil) de larvas de Formiga-leão (Neuroptera: Myrmeleontidae) em
substrato fundo e raso (N = 12) (p = 0,86). As linhas mais espessas
representam as medianas. As caixas são delimitadas pelos segundo e
terceiro quartil, as linhas tracejadas representam os valores máximos e
mínimos e o ponto representa o ponto extremo.
DISCUSSÃO
(D1)Verifiquei que não houve diferença entre a eficiência
de captura de presas dos funis do substrato fundo e raso e entre os funis
com e sem larva Formiga-leão. (D2)A predação nas duas
profundidades de substrato também foi a mesma. (D3)Estes resultados
não corroboram a hipótese inicial e indicam que a profundidade do
substrato e a presença da larva Formiga-leão no funil não estão
determinando a eficiência da armadilha.
(D4)O primeiro resultado indica que a profundidade do
substrato não está afetando o ângulo do funil a ponto de comprometer
a eficiência de obtenção de presas pelas larvas Formiga-leão. (D5)Isso
pode explicar o fato de que em substratos mais rasos as larvas mantêm
o diâmetro do funil ao invés de manter o ângulo (Plasier, 2015), já que
funis com maiores diâmetros aumentam a probabilidade de captura de
mais e/ou presas maiores (Dias et al., 2006). (D6)Além disso, o
comportamento de captura da presa pela larva (jogar areia) pode
minimizar esse efeito da abertura do ângulo do funil, dificultando o
escape da presa mesmo em substratos mais rasos. (D7)Porém, caso
esse seja realmente o fator que está garantindo o sucesso de captura,

podemos esperar que a obtenção do alimento em substratos rasos é
mais custosa para a larva. (D8)O número de predações nos funis dos
dois substratos também é um indício que a larva não é prejudicada pela
profundidade do funil. (D9)Nesse caso, a larva poderia também estar
investindo em uma captura mais rápida, logo depois da presa cair na
armadilha, evitando assim sua fuga.
(D10)Uma possível explicação para o fato de não haver
diferença na eficiência de captura de presas nos funis com e sem
Formiga-leão, é que nos funis vazios a presa não sentiu movimentação
ou qualquer sinal de presença de predador ou perigo, o que não a
motivou para sair rápido da armadilha. (D11)Os resultados obtidos
então, não descartam o fato de que a presença da larva no funil é
importante para a captura da presa, pois a atividade da larva gera
instabilidade da presa e a retém na armadilha. (D12)Além disso, meu
experimento com presas de tamanho padronizado não descarta a
possibilidade de que com presas maiores esse efeito da atividade da
larva seja mais acentuado, já que essas presas saem mais fácil da
armadilha e podem demandar maior investimento da larva em
estratégias que a impeçam de escapar.
(D13)Concluo que a profundidade do substrato não é um
fator limitante para a larva Formiga-leão e que somente a estrutura da
armadilha desses predadores, sem a larva, não é suficiente para que a
eficiência de captura da armadilha seja ótima. (D14)Sendo assim, pode
ser mais interessante para a larva investir no diâmetro do funil
independente da profundidade do substrato, já que diâmetros maiores
aumentam a probabilidade de captura de presas. (D15)Estudos futuros
podem averiguar se com presas muito grandes o efeito da abertura do
ângulo do funil prejudica a eficiência de captura da armadilha.
(D16)Nesse caso, presas de diferentes tamanhos poderiam ser
oferecidas às larvas em profundidades de substratos diferentes e se
esperaria que presas maiores escapassem mais rapidamente do funil
raso do que do funil fundo.
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Coloquei 12 larvas em substrato fundo (4 cm) e 12 em raso (1 cm).
Depois, coloquei uma presa em cada funil e cronometrei seu tempo de
fuga. Retirei as larvas dos funis e repeti o experimento. A eficiência
de fuga das presas nos substratos fundo e raso e nos funis com e sem
larva foi semelhante. Concluo que a baixa profundidade do substrato
não facilita a fuga da presa e que somente a estrutura do funil, sem a
larva, não é suficiente para reter a presa na armadilha.
PALAVRAS-CHAVE: emboscada, estratégia de forrageamento,
funil de captura, Myrmeleon sp., predação, substrato.
INTRODUÇÃO
(I1)Animais predadores utilizam diferentes estratégias de
forrageamento que podem maximizar a relação entre o ganho e o gasto
energético no processo de obtenção de alimento (Begon et al., 2006).
(I2)Na estratégia de busca ativa o predador procura pela comida,
gastando energia se deslocando e caçando a presa. (I3)Na busca
passiva, a presa vem até o predador e é geralmente capturada por
emboscada ou por algum tipo de armadilha, fazendo com que o
predador poupe energia na procura de alimento (Hansell, 2005;
Brown, 2009). (I4)Para que a estratégia de emboscada seja bem
sucedida, as presas desses animais precisam ser móveis e, no caso dos
predadores que montam armadilhas, estas precisam ser construídas em
locais com abundância de alimento e que ofereça proteção de
intervenções bióticas e abióticas (Brown, 2009).
(I5)Larvas de formiga leão são exemplos de predadores de
emboscada que ocorrem em solos arenosos e se alimentam de
pequenos artrópodes. (I6)A estratégia de obtenção de alimento das
larvas consiste na construção de uma armadilha em forma de funil no
solo (Farji-Brener, 2003). (I7)Quando as presas caem nessa armadilha,
não conseguem escalar as laterais do funil e alcançar a superfície, pois
a areia é muito instável e a larva lança constantemente areia na presa
para dificultar ainda mais seu escape. (I8)A configuração da armadilha
direciona a presa para o fundo do funil, onde a larva formiga-leão faz
a captura usando suas mandíbulas. (I9)Após a captura, a larva se
alimenta dos fluídos corporais pré-digeridos da presa antes de
descartar o exoesqueleto que sobra (Day & Zalucki, 2000). (I10)A
eficiência do funil de captura depende de diversos fatores, incluindo a
granulometria e umidade do solo (Elimelech & Pinshow, 2008).
(I11)Além disso, algumas características específicas do funil também
podem influenciar a eficiência do funil de captura. (I12)A
profundidade e o diâmetro, por exemplo, determinam o ângulo das
laterais do funil em relação à superfície do substrato. (I13)Funis com
diâmetros maiores e profundidades menores terão paredes com
ângulos (α) mais abertos, próximos à nivelação com o solo (Figura 1).
(I14)Estudos apontam que, em substratos mais rasos, larvas de
formiga-leão tendem a manter o diâmetro de abertura do funil e,
consequentemente, abrir o ângulo das laterais. (I15)Isso acontece
porque as larvas iniciam a construção da armadilha pelo diâmetro e
vão afunilando até fechar o funil e/ou chegar ao fundo do substrato
arenoso (Plasier, 2015).
(I16)O objetivo deste estudo foi investigar qual a influência
da profundidade do substrato e da presença da larva formiga-leão
(Myrmeleon sp.) na eficiência de fuga de presas do funil. (I17)Minha
hipótese é que a eficiência de fuga das presas das armadilhas será
maior no substrato mais raso e nos funis vazios, ou seja, sem larvas de
formiga-leão. (I18)Sendo assim, espero que o tempo de fuga das
presas dos funis do substrato raso seja menor que o tempo de fuga das
presas dos funis do substrato fundo e que o tempo de fuga das presas
dos funis vazios seja menor que o tempo de fuga das presas dos funis
com as larvas.

Influência da profundidade do funil e da presença da larva de
formiga-leão (Neuroptera: Myrmeleontidae) na eficiência de
captura de presas
Aluno 2 – Versão intermediária
RESUMO: As estratégias de forrageamento são tradicionalmente
classificadas como busca ativa e emboscada. Na emboscada, o
predador aguarda passivamente a presa e pode construir armadilhas.
Larvas de formiga-leão são predadoras de emboscada que constroem
armadilhas em forma de funil no solo para capturar pequenos
artrópodes. Neste estudo, investiguei a influência da profundidade do
substrato e da presença da larva na eficiência de fuga das presas.

Figura 1. Representação de armadilhas de captura (funil) de larvas de
formiga-leão (Neuroptera: Myrmeleontidae) em substrato fundo e em
substrato raso. Os funis possuem mesmo diâmetro e variam apenas na
profundidade e no ângulo das paredes, sendo α < Ɵ.

MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Realizei experimentos com 24 larvas de formiga-leão
coletadas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do
Una, município de Peruíbe, estado de São Paulo. (M2)Preenchi 24
potes plásticos com areia coletada no ambiente natural das larvas e
distribuí as larvas aleatoriamente em dois grupos experimentais:
‘substrato fundo’, com 4 cm de profundidade de areia (n = 12 larvas)
e ‘substrato raso’, com 1 cm de profundidade de areia (n = 12 larvas).
(M3)Deixei todos os indivíduos por 7 h sem manipulação para que
construíssem os funis. (M4)A média de diâmetro dos funis construídos
no substrato fundo foi de 27,7 mm e no substrato raso foi de 27,4 mm.
(M5)Após a construção dos funis, coloquei uma presa (uma
operária da formiga Pheidole sp.) viva no centro de cada um dos 24
funis e verifiquei se ela era predada pela larva ou fugia. (M6)Todas as
presas utilizadas possuíam tamanho similar (aproximadamente 4 mm
de comprimento total). (M7)Cronometrei o tempo que cada formiga
levava para conseguir escapar do funil nos dois grupos experimentais.
(M8)Para avaliar a eficiência de fuga das presas sem a interferência do
predador, retirei as larvas dos funis usando uma pinça, sem danificar a
estrutura do funil. (M9)Repeti o procedimento anterior com o mesmo
tipo de presa. (M10)Como não havia possibilidade de predação,
apenas cronometrei o tempo que cada formiga levava para conseguir
escapar do funil.
Análise de dados
(M11)Para testar a previsão de que o tempo de fuga das
presas dos funis do substrato fundo é maior que o tempo de fuga das
presas dos funis do substrato raso, comparei as médias do tempo de
fuga das formigas nos dois grupos experimentais. (M12)A estatística
de interesse foi a diferença entre essas médias. (M13)Aleatorizei os
tempos de fuga das presas dos funis rasos e fundos 10.000 vezes para
gerar um cenário nulo em que o tempo de fuga das presas não difere
entre os dois grupos experimentais. (M14)Calculei o número de
simulações em que os valores foram iguais ou maiores que a minha
estatística de interesse, para obter a probabilidade de encontra-la ao
acaso. (M15)O mesmo foi feito para testar a previsão de que o tempo
de fuga das presas nos funis com larva é maior que o tempo de fuga
das presas nos funis vazios. (M16)Nesse caso, a estatística de interesse
foi a média das diferenças do tempo de fuga das presas nos funis com
e sem larva e permutei o tempo de fuga das presas nos funis com larva
e vazios. (M17)Como observei que houve predação em alguns
experimentos, testei a previsão de que a freqüência de predação seria
maior nos funis do substrato fundo do que nos funis do substrato raso.
(M18)O procedimento foi o mesmo dos anteriores, com a diferença na
freqüência dos eventos de predação nos dois grupos experimentais
sendo a estatística de interesse. (M19)Nesse caso, no cenário nulo não
havia diferença entre o número de eventos de predação nos funis dos
dois grupos experimentais e o que foi permutado foi a ocorrência ou
ausência de predação.
RESULTADOS
(R1)O tempo médio de fuga das presas foi semelhante para
os funis do substrato fundo e raso (p = 0,86; Figura 2). (R2)Não houve
diferença entre o tempo de fuga das presas nos funis com larva e nos
funis vazios (p = 0,79). (R3)A média (± DP) de tempo de fuga das
presas nos funis com larva foi de 12,59 ± 15,75 s e nos funis vazios foi
de 23,70 ± 50,02 s. (R4)O número de eventos de predação nos funis
dos dois grupos experimentais foi semelhante (p = 0,78): três formigas
foram predadas nos funis do substrato fundo e quatro nos funis do
substrato raso.

Figura 2. Tempo de fuga das formigas em armadilhas de captura
(funil) construídas por larvas de formiga-leão em substrato fundo (N
= 12) e raso (N = 12). As linhas mais espessas representam as
medianas, as caixas delimitam o primeiro e terceiro quartis, as linhas

tracejadas representam os valores máximos e mínimos e o círculo
representa um ponto extremo.
DISCUSSÃO
(D1)Verifiquei que não houve diferença entre a eficiência
de fuga de presas nos funis do substrato fundo e raso e entre os funis
com e sem larva de formiga-leão. (D2)A freqüência de predação nas
duas profundidades de substrato também não diferiu. (D3)Esses
resultados não corroboram minha hipótese e indicam que a
profundidade do substrato e a presença da larva no funil não estão
determinando a eficiência da armadilha.
(D4)O resultado de que o tempo médio de fuga da presa
não diferiu entre os funis dos dois grupos experimentais indica que a
profundidade do substrato não está afetando o ângulo do funil a ponto
de facilitar a fuga das presas de dentro da armadilha. (D5)Se a captura
de presas não é afetada pelo ângulo do funil e sim pelo diâmetro, é
mais vantajoso para a larva investir na construção de armadilhas com
ângulos mais abertos e diâmetros maiores em substrato raso, já que o
diâmetro maior aumenta a probabilidade de obtenção de mais presas
e/ou presas grandes (Dias et al., 2006). (D6)Essa é uma possível
explicação para os resultados encontrados em outros estudos: em
substratos mais rasos, as larvas mantêm o diâmetro maior do funil ao
invés de manter o ângulo mais fechado (Plasier, 2015). (D7)Além
disso, o comportamento de captura exibido pela larva, como lançar
areia diretamente sobre a presa enquanto ela está tentando escalar as
paredes do funil para escapar, pode minimizar o efeito da abertura do
ângulo do funil, dificultando o escape da presa mesmo em substratos
mais rasos. (D8)Porém, caso esse comportamento seja realmente o
fator que está garantindo o sucesso de captura da presa quando o
ângulo do funil é mais aberto, podemos esperar que a obtenção do
alimento em substratos rasos seja mais custosa para a larva, já que esta
terá que investir mais energia para manter a presa dentro da armadilha.
(D9)O número de eventos de predação nos funis dos
substratos fundo e raso também é um indício de que a larva não é
prejudicada pela profundidade do funil, pois nos dois grupos
experimentais o sucesso de captura da presa foi semelhante.
(D10)Porém, meus resultados refutaram o efeito de facilitação de fuga
para presas de tamanho padronizado, mas não descartam a
possibilidade de que com presas maiores os efeitos de abertura do
ângulo do funil e da atividade da larva sejam observados, já que essas
presas saem mais facilmente da armadilha (observação pessoal).
(D11)Uma possível explicação para o fato de não haver
diferença na eficiência de fuga de presas nos funis com e sem larva, é
que, nos funis vazios, as formigas não sentiram movimentação ou
qualquer sinal da presença do predador, o que não as motivou a sair
rápido da armadilha. (D12)Isso também pode explicar a grande
variância no tempo de fuga das formigas no substrato raso, pois
enquanto algumas saíam facilmente da armadilha, outras apenas se
locomoviam dentro do funil. (D13)Sendo assim, apesar dos tempos de
fuga das presas dos funis vazios e com larva serem iguais, não
podemos descartar a possibilidade de que a presença da larva no funil
aumenta a eficiência da armadilha, já que a atividade da larva gera
instabilidade do funil e dificulta a escalada da presa, retendo-a na
armadilha.
(D14)Concluo que a baixa profundidade do substrato não
facilita a fuga da presa dos funis de captura construídos por larvas de
formiga-leão e que somente a estrutura da armadilha, sem a larva, não
é suficiente para reter a presa dentro do funil. (D15)Sendo assim, pode
ser mais interessante para a larva investir no diâmetro do funil,
independente da profundidade do substrato, já que diâmetros maiores
aumentam a probabilidade de captura de presas. (D16)Estudos futuros
podem testar se, para presas grandes, a abertura do ângulo do funil
facilita a fuga da armadilha. (D17)Nesse caso, presas de diferentes
tamanhos poderiam ser oferecidas às larvas em profundidades de
substratos diferentes e se esperaria que presas grandes escapassem
mais rapidamente de funis rasos do que de funis fundos.
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do funil também podem influenciar a eficiência do funil de captura.
(I13)A profundidade e o diâmetro, por exemplo, determinam o ângulo
das laterais do funil em relação à superfície do substrato. (I14)Funis
com diâmetros maiores e profundidades menores terão paredes com
ângulos mais abertos, próximos à nivelação com o solo (Figura 1).
(I15)Estudos apontam que, em substratos mais rasos, larvas de
formiga-leão tendem a manter o diâmetro de abertura do funil e,
consequentemente, abrir o ângulo das laterais. Isso acontece porque as
larvas iniciam a construção da armadilha pelo diâmetro e vão
afunilando até fechar o funil e/ou chegar ao fundo do substrato
(Plasier, 2015).
(I16)O objetivo deste estudo foi investigar qual a influência
da profundidade do substrato e da presença da larva da formiga-leão
Myrmeleon sp. na eficiência de fuga de presas do funil. (I17)Minha
hipótese é que a eficiência de fuga das presas das armadilhas será
maior no substrato mais raso e nos funis vazios, ou seja, sem larvas de
formiga-leão. (I18)Sendo assim, espero que o tempo de fuga das
presas no substrato raso seja menor que o tempo de fuga das presas no
substrato fundo. (I19)Espero também que o tempo de fuga das presas
nos funis vazios seja menor que o tempo de fuga das presas nos funis
com as larvas, pois ao lançar areia sobre as presas, as larvas dificultam
a fuga das presas.

Influência da profundidade do funil e da presença da larva de
formiga-leão (Neuroptera: Myrmeleontidae) na eficiência de
captura de presas
Aluno 2 – Versão final
RESUMO: As estratégias de forrageamento são tradicionalmente
classificadas como busca ativa e emboscada. Na emboscada, o
predador aguarda passivamente a presa e pode construir armadilhas.
Larvas de formiga-leão são predadoras de emboscada que constroem
no solo armadilhas em forma de funil para capturar pequenos
artrópodes. Neste estudo, investiguei a influência da profundidade do
substrato e da presença da larva na eficiência de fuga das presas.
Coloquei 12 larvas em substrato fundo (4 cm) e 12 em raso (1 cm).
Depois, coloquei uma presa em cada funil e cronometrei seu tempo de
fuga. Retirei as larvas dos funis e repeti o experimento. A eficiência
de fuga das presas nos substratos fundo e raso e nos funis com e sem
larva foi semelhante. Concluo que a baixa profundidade do substrato
não facilita a fuga da presa e que somente a estrutura do funil, sem a
larva, não é suficiente para reter a presa na armadilha.
PALAVRAS-CHAVE: emboscada, estratégia de forrageamento,
funil de captura, Myrmeleon, predação, substrato.
INTRODUÇÃO
(I1)Animais predadores utilizam diferentes estratégias de
forrageamento que podem maximizar a relação entre o ganho e o gasto
energético no processo de obtenção de alimento (Begon et al., 2006).
(I2)Na estratégia de busca ativa, o predador procura pela comida,
gastando energia se deslocando e caçando a presa. (I3)Na busca
passiva, a presa vem até o predador e é geralmente capturada por
emboscada ou por algum tipo de armadilha, fazendo com que o
predador poupe energia na procura de alimento (Hansell, 2005;
Brown, 2009). (I4)Para que a estratégia de emboscada seja bem
sucedida, as presas precisam ser móveis e o predador precisa
selecionar locais onde a chance de encontro com estas presas seja alto.
(I5)No caso dos predadores que montam armadilhas, estas precisam
ser construídas em locais com abundância de alimento e que ofereçam
proteção contra condições abióticas adversas que diminuem a
eficiência de captura das armadilhas ou aumentam o custo da sua
manutenção (Brown, 2009).
(I6)Larvas de formiga-leão (Neuroptera: Myrmeleontidae)
são exemplos de predadores de emboscada que ocorrem em solos
arenosos e se alimentam de pequenos artrópodes. (I7)A estratégia de
obtenção de alimento das larvas consiste na construção de uma
armadilha em forma de funil no solo (Farji-Brener, 2003). (I8)Quando
as presas caem nessa armadilha, não conseguem escalar as laterais do
funil e alcançar a superfície, pois a areia é muito instável e a larva
lança constantemente areia na presa para dificultar ainda mais seu
escape (Dias et al., 2006). (I9)A configuração da armadilha direciona
a presa para o fundo do funil, onde a larva faz a captura usando suas
mandíbulas. (I10)Após a captura, a larva se alimenta dos fluídos
corporais pré-digeridos da presa antes de descartar o exoesqueleto que
sobra (Day & Zalucki, 2000).
(I11)A eficiência do funil de captura depende de diversos
fatores, incluindo a granulometria e a umidade do solo (Elimelech &
Pinshow, 2008). (I12)Além disso, algumas características específicas

Figura 1. Representação de armadilhas de captura (funil) de larvas de
formiga-leão (Neuroptera: Myrmeleontidae) em substrato fundo e em
substrato raso. Os funis possuem mesmo diâmetro e variam apenas na
profundidade e no ângulo das paredes, sendo α < Ɵ.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Realizei experimentos com 24 larvas de formiga-leão
coletadas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do
Una, município de Peruíbe, estado de São Paulo. (M2)Preenchi 24
potes plásticos com areia coletada no ambiente natural das larvas e
distribuí as larvas aleatoriamente em dois grupos experimentais:
‘substrato fundo’, com 4 cm de profundidade de areia (n = 12 larvas)
e ‘substrato raso’, com 1 cm de profundidade de areia (n = 12 larvas).
(M3)Deixei todos os indivíduos por 7 h sem manipulação para que
construíssem os funis. (M4)A média de diâmetro dos funis construídos
no substrato fundo foi de 27,7 mm e no substrato raso foi de 27,4 mm.
(M5)Após a construção dos funis, coloquei uma presa (uma
operária da formiga Pheidole sp.) viva no centro de cada um dos 24
funis e verifiquei se ela era predada pela larva ou escapava do funil.
(M6)Todas as presas utilizadas possuíam tamanho similar
(aproximadamente 4 mm de comprimento total). (M7)Cronometrei o
tempo que cada formiga levava para conseguir escapar do funil nos
dois grupos experimentais. (M8)Para avaliar a eficiência de fuga das
presas sem a interferência do predador, retirei as larvas dos funis
usando uma pinça, sem danificar a estrutura do funil. (M9)Repeti o
procedimento anterior com o mesmo tipo de presa. (M10)Como não
havia possibilidade de predação, apenas cronometrei o tempo que cada
formiga levava para conseguir escapar do funil.
Análise de dados
(M11)Para testar a previsão de que o tempo de fuga das
presas dos funis no substrato fundo é maior que o tempo de fuga das
presas dos funis no substrato raso, comparei as médias do tempo de
fuga das formigas nos dois grupos experimentais. (M12)A estatística
de interesse foi a diferença entre essas médias. (M13)Aleatorizei os
tempos de fuga das presas dos funis rasos e fundos 10.000 vezes para
gerar um cenário nulo em que o tempo de fuga das presas não difere
entre os dois grupos experimentais. (M14)Calculei o número de
simulações em que os valores foram iguais ou maiores que a minha
estatística de interesse para obter a probabilidade de encontrá-la no
cenário nulo. (M15)O mesmo procedimento foi feito para testar a
previsão de que o tempo de fuga das presas nos funis com larva é maior
que o tempo de fuga das presas nos funis vazios. (M16)Nesse caso,
porém, a estatística de interesse foi a média das diferenças do tempo
de fuga das presas nos funis com e sem larva. (M17)Permutei 10.000
vezes o tempo de fuga das presas nos funis com e sem larva e calculei

o número de simulações em que os valores foram iguais ou maiores
que a minha estatística de interesse.
(M18)Como observei que houve predação em alguns
experimentos, testei a previsão de que a freqüência de predação seria
maior nos funis do substrato fundo do que nos funis do substrato raso.
(M19)O procedimento de análise foi o mesmo descrito anteriormente,
com a diferença na freqüência dos eventos de predação nos dois grupos
experimentais sendo a estatística de interesse. (M20)Permutei 10.000
vezes a ocorrência ou não de predação nos funis dos dois grupos
experimentais e calculei o número de simulações em que os valores
foram iguais ou maiores que a minha estatística de interesse.
RESULTADOS
(R1)O tempo médio de fuga das presas foi semelhante para
os funis do substrato fundo e raso (p = 0,86; Figura 2). (R2)A média
(± DP) de tempo de fuga das presas nos funis com larva foi de 12,59
± 15,75 s e nos funis vazios foi de 23,70 ± 50,02 s. (R3)Não houve
diferença entre o tempo de fuga das presas nos funis com e sem larva
(p = 0,79). (R4)O número de eventos de predação nos funis dos dois
grupos experimentais foi semelhante (p = 0,78): três formigas foram
predadas nos funis do substrato fundo e quatro nos funis do substrato
raso.

Figura 2. Tempo de fuga das formigas em armadilhas de captura
(funil) construídas por larvas de formiga-leão em substrato fundo (n =
12) e raso (n = 12). As linhas mais espessas representam as medianas,
as caixas delimitam o primeiro e terceiro quartis, as linhas tracejadas
representam os valores máximos e mínimos e o círculo representa um
ponto extremo.
DISCUSSÃO
(D1)Verifiquei que não houve diferença entre a eficiência
de fuga de presas nos funis do substrato fundo e raso e entre os funis
com e sem larva de formiga-leão. (D2)A freqüência de predação nas
duas profundidades de substrato também não diferiu. (D3)Esses
resultados não corroboram minha hipótese e indicam que a
profundidade do substrato e a presença da larva no funil não estão
determinando a eficiência da armadilha. (D4)A similaridade no tempo
de fuga da presa nos dois substratos pode ser explicada porque, apesar
de não haver variação entre os diâmetros dos funis, a variação do
ângulo foi muito pequena (aproximadamente 3,1º). (D5)É possível,
portanto, que a diferença de profundidade não tenha sido suficiente
para alterar significativamente a estrutura dos funis e,
consequentemente, a eficiência da armadilha.
(D6)Dado que a captura de presas não é afetada pelo ângulo
do funil, mas sim pelo seu diâmetro, seria mais vantajoso para a larva
investir na construção de armadilhas com ângulos mais abertos e
diâmetros maiores em substrato raso, já que diâmetros maiores
aumentam a probabilidade de obtenção de mais presas e/ou presas
grandes (Dias et al., 2006). (D7)De fato, em outro estudo realizado
com os mesmos indivíduos de Myrmeleon sp. usados aqui, as larvas
mantiveram o diâmetro maior do funil ao invés de manter o ângulo
mais fechado quando colocadas em substrato raso (Plasier, 2015).
(D8)Além disso, o comportamento de captura exibido pelas larvas,
como lançar areia diretamente sobre a presa enquanto ela está tentando
escalar as paredes do funil para escapar, pode minimizar o efeito da
abertura do ângulo do funil, dificultando o escape da presa mesmo em
substratos rasos. (D9)Porém, caso esse comportamento seja realmente
o fator que está garantindo o sucesso de captura da presa quando o
ângulo do funil é mais aberto, podemos esperar que a obtenção do
alimento em substratos rasos seja mais custosa para a larva, já que esta
terá que investir mais energia para manter a presa dentro da armadilha.
(D10)A comparação da frequência de eventos de predação
em funis dos substratos fundo e raso também provê um indício de que
a larva não é prejudicada pela profundidade do funil, pois nos dois
grupos experimentais o sucesso de captura da presa foi semelhante.

(D11)Apesar dos meus resultados refutarem o efeito de facilitação de
fuga para presas de tamanho padronizado, não descarto a possibilidade
de que, com presas maiores, os efeitos de abertura do ângulo do funil
e da atividade da larva sejam observados, já que essas presas saem
mais facilmente da armadilha (observação pessoal).
(D12)Uma possível explicação para o fato de não haver
diferença na eficiência de fuga de presas nos funis com e sem larva, é
que, nos funis vazios, as formigas não sentiram movimentação ou
qualquer sinal da presença do predador, o que não as motivou a sair
rápido da armadilha. (D13)A falta de movimentação dentro do funil
também pode explicar a grande variância no tempo de fuga das
formigas no substrato raso, pois, enquanto algumas saíam rapidamente
da armadilha, outras apenas se locomoviam lentamente ou
permaneciam paradas dentro do funil. (D14)Sendo assim, apesar dos
tempos de fuga das presas dos funis com e sem larva serem
semelhantes, não posso descartar a possibilidade de que a presença da
larva no funil aumenta a eficiência da armadilha, já que o tempo de
fuga pode estar dependendo de estímulos que a presa recebe para fugir
ou não e não apenas da estrutura do funil.
(D15)Concluo que a baixa profundidade do substrato não
facilita a fuga da presa dos funis de captura construídos por larvas de
formiga-leão e que somente a estrutura da armadilha, sem a larva, não
é suficiente para reter a presa dentro do funil. (D16)Sendo assim, pode
ser mais vantajoso para a larva investir no diâmetro do funil,
independente da profundidade do substrato, já que diâmetros maiores
aumentam a probabilidade de captura e retenção de presas dentro do
funil. (D17)Estudos futuros podem testar se a abertura do ângulo do
funil facilita a fuga de presas grandes. (D18)Nesse caso, presas de
diferentes tamanhos poderiam ser oferecidas às larvas em
profundidades de substratos diferentes e se esperaria que presas
grandes escapassem mais rapidamente de funis rasos do que de funis
fundos.
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Efeito alopático da espécie Schinus terebinthifolius no
estabelecimento de espécies arbóreas
Aluno 3 – Versão inicial
RESUMO: Entender os processos que estruturam e mantém a
diversidade de espécies de uma comunidade é uma questão central da
ecologia de comunidades, que busca entender como as espécies são
agrupadas e estão distribuídas em um determinado tempo e espaço. A
composição das espécies de uma comunidade pode ser afetado por

fatores bióticos como competição e alelopatia. Neste estudo testei a
hipótese de que Schinus terebinthifolius dificulta o estabelecimento de
plântulas sob sua copa. Em 18 blocos formados por indivíduos de
Schinus terebinthifolius e outras espécies sem indícios de facilitação
ou alelopatia, calculei a abundância de indivíduos sob a copa das duas
espécies. A abundância de indivíduos sob a copa de Schinus
terebinthifolius foi menor do que a abundância de indivíduos da outra
espécie. O efeito alelopáticos de Schinus terebinthifolius pode estar
inibindo a germinação das sementes de outras espécies, e assim,
influenciando na composição e estrutura da comunidade local.
PALAVRAS-CHAVE: Estrutura de comunidades, composição de
espécies, compostos secundários, alelopatía
INTRODUÇÃO
(I1)Entender os processos que estruturam e mantém a
diversidade de espécies de uma comunidade é uma questão central da
ecologia de comunidades, que busca entender como as espécies são
agrupadas e estão distribuídas em um determinado tempo e espaço.
(I2)A composição e distribuição das espécies de uma comunidade
local pode ser influenciada pela dispersão de espécies a partir de um
conjunto regional de espécies. (I3)Quando uma espécie consegue se
dispersar para um ambiente com condições diferentes daquelas em que
estão adaptadas, é necessário possuir características que possibilitem
o seu estabelecimento.
(I4)Uma espécie que ocupa um determinado local precisa
possuir adaptações para o conjunto de condições ambientais a que
estão expostas (Lortie, 2004). (I5)Por exemplo, para uma plantas se
estabelecer em ambientes com condições severas, como altos níveis de
radiação solar, as plantas precisam de adaptações em suas folhas para
não ocorrer fotoinibição, e assim, não prejudicar a fotossíntese. (I6)Em
locais com baixa disponibilidade de recursos e água, as plantas
necessitam de adaptações para aumentar a eficiência na utilização de
recursos. (I7)Entretanto, muitas espécies não conseguem modular suas
características o suficiente para que seu metabolismo continue
funcionando adequadamente. (I8)Assim, as condições severas do
ambiente atuam como filtros, selecionando as espécies que conseguem
ocupar esse ambiente, e consequentemente, influenciando a
composição futura da comunidade.
(I9)Além dos fatores abióticos, fatores bióticos também
podem influenciar a composição das comunidades, e podem ser tanto
positivos quanto negativos. (I10)As árvores podem criar condições
favoráveis para o estabelecimento de outras espécies modificando o
microclima local, alterando as características físicas/químicas do solo
ou diminuindo a herbivoria das espécies sob suas copas (de Souza,
2007). (I11)Por outro lado, a proximidade entre as plantas pode gerar
efeitos negativos. (I12)Em ambientes com escassez de recursos no
solo e deficiência hídrica, a maior proximidade entre as plantas pode
aumentar a competição por exploração. (I13)A competição por
exploração ocorre quando uma espécie diminui a disponibilidade de
recursos compartilhado para a outra espécie. (I14)Além da competição
por exploração, as plantas também podem competir diminuindo o
desempenho da outra espécie, sem alterar diretamente a
disponibilidade de recursos compartilhados, chamada de competição
por interferência. (I15)Um exemplo de competição por interferência é
através de um processo chamado alelopatia, em que uma planta produz
e libera compostos secundário sob suas copas ou em suas
proximidades, que inibem a germinação ou crescimento de outras
espécies (Crawley, 1986).
(I16)As plantas podem atuar como engenheiras do
ecossistema, pois alteram a hidrologia, ciclagem de nutrientes e
estabilidade dos solos, possibilitando que espécies que não
conseguiriam se estabelecer no ambiente antes da alteração, através da
melhoria do ambiente, passam a conseguir (Jones et al., 1994).
(I17)Entretanto, espécies engenheiras do ecossistema também podem
atuar piorando a as condições do ambiente, por exemplo, através da
alelopatia. (I18)Nesse caso, uma espécie que poderia se estabelecer no
ambiente, com a liberação de compostos secundários que inibem o
crescimento e germinação, passam a não conseguir se estabelecer.
(I19)A espécie Schinus terebinthifolius apresenta indícios de
alelopatia. (I20)Estudos já demonstraram que o extrato da folha dessa
espécies diminui a porcentagem de germinação (de Souza et al., 2007)
e crescimento radicial (Pawlowski et al., 2007) de alface.
(I21)Dado que em ambientes com baixa disponibilidade de
água e nutrientes e alta radiação solar, o estabelecimento de plântulas
é restrito a espécies que possuem características que lhes permitem
ocupar esses locais, mas a sombra produzida pela copa de um
indivíduo pode facilitar o estabelecimento de outra espécie por
melhorar as condições microclimáticas do local, e que existe um efeito
negativo da proximidade entre plântula e o indivíduo adulto, o objetivo

desse estudo foi verificar se Schinus terebinthifolius dificulta o
estabelecimento de plântulas sob sua copa. (I22)Minha hipótese é que
sob a copa de Schinus terebinthifolius existe menor quantidade de
indivíduos do que sob a copa de espécies próximas à ela.
MATERIAL & MÉTODOS
(M1)Os dados foram coletados na restinga subjacente a
praia da Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una, no
município de Peruíbe, litoral sul do estado de São Paulo. (M2)Para
avaliar se a composição das espécies e abundância de indivíduos sob
a copa da espécie Schinus terebinthifolius é um subconjunto da
composição de espécies que ocorrem próximas a elas, procurei
sistematicamente indivíduos de Schinus terebinthifolius a cada 25
metros a partir do costão rochoso. (M3)Foram analisados somente
indivíduos de S. terebinthifolius que não tinham sobreposição de copa
com espécies que já existem evidências de serem facilitadoras.
(M4)Sob a copa de cada indivíduo de S. terebinthifolius marquei
quatro parcelas de 50x50cm2 nas direções norte, sul, leste e oeste do
caule. (M5)Todos os indivíduos a partir de cinco centímetro até 80
centímetro foram coletados para serem identificados no laboratório.
(M6)A partir das direções norte, sul, leste e oeste procurei o primeiro
indivíduo adulto com aproximadamente a mesma altura de tamanho
de copa para coletar todos os indivíduos dentro de uma parcela de
50x50 cm2. (M7)Os indivíduos adultos não poderiam ser de espécies
com evidências de facilitação, e também não poderia ter sobreposição
de copas com espécies facilitadoras. (M8)Cada indivíduo de S.
terebinthifolius e os outros quatro indivíduos, um em cada direção
norte, sul, leste e oeste, formam um bloco. (M9)Coletei 18 blocos no
total. (M10)Utilizei um modelo linear generalizado misto, em que o
bloco era a variável aleatória, e assumi que os resíduos seguiam uma
distribuição de Poisson (α = 0,05). (M11)A análise estatística foi
realizadas no ambiente de programação R 3.1.3 (R Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)O número de indivíduos sob a copa da espécie Schinus
terebinthifolius variou entre 0 e 88 indivíduos, com mediana igual a 2.
(R2)O número de indivíduos sob a copa de outras espécies variou entre
0 e 48 indivíduos, mediana igual a 8,5. (R3)A abundância de
indivíduos sob a copa de Schinus terebinthifolius foi menor do que sob
a copa de outras espécies (p < 0,001).

(R4)Figura 1. Distribuição da abundância de indivíduos
sob a copa de Schinus terebinthifolius (A) e sob a copa de outras
espécies (O).
DISCUSSÃO
(D1)Neste estudo testei a hipótese de que Schinus
terebinthifolius dificulta o estabelecimento de plântulas sob sua copa.
(D2)Encontrei evidências de que a espécie S. terebinthifolius dificulta
o estabelecimento de outras espécies sob sua copa, e portanto,
corroborei minha hipótese. (D3)Com isso, é possível que a espécie S.
terebinthifolius possui efeitos alelopáticos que dificultam a
germinação de sementes sob sua copa.
(D4)A liberação de compostos secundários por algumas
espécies é uma forma de competição por interferência. (D5)A
diminuição da taxa de germinação de sementes próximas a espécie que
libera os compostos secundários pode resultar em menor competição
por recursos. (D6)Além disso, os compostos secundários também
podem estar diminuindo a taxa de crescimento dos indivíduos que
conseguiram se estabelecer mesmo na presença dos compostos
secundários (Crawle, 1986). (D7)A inibição da germinação e a
redução das taxas de crescimento podem tornar as espécies mais

vulneráveis e dificultar o estabelecimento dessas espécies, e portanto,
alterar a estrutura e composição da comunidade.
(D8)Em ambientes com condições ambientais adversas, a
diversidade de espécies é reduzida, pois o estabelecimento de plantas
é restrito a espécies que possuam características que possibilitem
passar pelos filtros abióticos do ambiente. (D9)Se, somado aos fatores
abióticos, existe espécies com efeitos alelopáticos que inibem a
germinação e crescimento de algumas espécies, é esperado que a
composição e abundância das espécies estejam sendo fortemente
afetados por esses fatores bióticos e abiótico.
(D10)Com esse estudo, concluo que a espécie S.
terebinthifolius, através de compostos secundários pode estar inibindo
a germinação de outras espécies que poderiam utilizar a sombra de sua
copa para amenizar as condições severas do ambiente. (D11)O efeito
alelopáticos pode estar influenciando na composição e abundância das
espécies da comunidade local.
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Alelopatia de espécie Schinus terebinthifolius (Anacardeaceae)
no estabelecimento de espécies arbóreas
Aluno 3 - Versão intermediária
RESUMO: A composição de espécies de uma comunidade pode ser
afetada por fatores abióticos, como temperatura e umidade, e bióticos
como competição e alelopatia. Neste estudo testei a hipótese de que
Schinus terebinthifolius dificulta o estabelecimento de plântulas sob
sua copa através de efeitos alelopáticos. Em 17 blocos formados por
indivíduos de Schinus terebinthifolius e outras espécies sem indícios
de facilitação ou alelopatia, calculei a abundância e riqueza de espécies
sob a copa das duas espécies. Tanto a abundância quanto a riqueza de
espécies foi menor sob a copa de Schinus terebinthifolius. O efeito
alelopático de Schinus terebinthifolius pode inibir a germinação de
sementes de outras espécies, além disso pode diminuir o crescimento
das plântulas. Isso fazer com que espécies sensíveis aos compostos
secundários estejam em desvantagem na competição por recursos. A
diminuição da abundância e riqueza de espécies pode causar uma
mudança na estrutura da comunidade.
PALAVRAS-CHAVE: Abundância de espécies, alelopatia,
compostos secundários, filtro biótico, riqueza de espécies.
INTRODUÇÃO
(I1)A estrutura e riqueza das comunidades de plantas
podem ser afetadas por fatores bióticos e abióticos. (I2)A competição
por exploração diminui a disponibilidade de recursos que são
compartilhados com outras espécie, diminuindo as chances da espécie
que é pior competidora se estabelecer. (I3)Além da competição por
exploração, as plantas também podem competir diminuindo o
desempenho de outras espécies, sem alterar diretamente a
disponibilidade de recursos compartilhados. (I4)Esse tipo de
competição é chamado de competição por interferência. (I5)Um
exemplo de competição por interferência ocorre através de um
processo chamado alelopatia, em que, geralmente, um organismo
prejudica o estabelecimento do outro organismo. (I6)Esse efeito pode
ser tanto intra como interespecífico (Larcher, 1995, apud de Souza,
2007). (I7)Em plantas, a alelopatia geralmente afeta a taxa de
germinação e crescimento de plântulas. (I8)Algumas espécies

produzem e liberam compostos secundário sob suas copas ou em suas
proximidades (Crawley, 1986), dificultando o desempenho, e
consequentemente o estabelecimento das plântulas. (I9)Portanto, o
efeito alelopático de uma espécie pode atuar como filtro, selecionando
as espécies que conseguem ocupar esse ambiente, e
consequentemente, influenciando a estrutura e riqueza da comunidade.
(I10)A espécie Schinus terebinthifolius (Aroeira) é uma
espécie arbórea, que atinge até sete metros de altura. (I11)A aroeira é
uma espécie pioneira e geralmente é encontrada em lugares abertos,
em bordas de mata e planícies costeiras (Couto, 2005). (I12)Essa
espécie apresenta indícios de efeitos alelopáticos. (I13)Estudos em
laboratório já demonstraram que o extrato da folha dessa espécies
diminui a porcentagem de germinação (de Souza et al., 2007) e
crescimento radicial de alface (Pawlowski et al., 2007). (I14)As
planícies costeira estão sujeitas a condições restritivas, como aqueles
ligados às características do solo, que apresenta drenagem rápida e
pobreza de nutrientes e à elevada salinidade e ação dos ventos
(CONAMA 07/96). (I15)Diante do exposto, o objetivo desse trabalho
foi verificar se Schinus terebinthifolius dificulta o estabelecimento de
plântulas sob sua copa. (I16)Dado que em ambientes com condições
restritivas o estabelecimento de plântulas é restrito a espécies que
possuem características que permitem ocupar esses locais, e que a
alelopatia pode inibir a germinação e crescimento de plântulas,
elaborei duas hipóteses: Sob a copa de Schinus terebinthifolius existe
(H1) menor abundância e (H2) menor riqueza de espécies do que sob
a copa de espécies próximas à ela.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Os dados foram coletados na restinga subjacente a
praia da Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una
(24°32’S; 47°15’O), no município de Peruíbe, litoral sul do estado de
São Paulo. (M2)Para avaliar se a composição das espécies e
abundância de indivíduos sob a copa da espécie Schinus
terebinthifolius é um subconjunto da composição de espécies que
ocorrem próximas a elas, procurei sistematicamente indivíduos de
Schinus terebinthifolius a cada 25 metros a partir do costão rochoso.
(M3)Amostrei somente indivíduos de S. terebinthifolius que não
tinham sobreposição de copa com espécies, como Dalbergia
ecastaphila, Guapira opposita e espécies da Família Leguminosae
que já existem evidências de serem facilitadoras. (M4)Sob a copa de
cada indivíduo de S. terebinthifolius marquei quatro parcelas de
50x50cm2 nas direções norte, sul, leste e oeste do caule, distantes 30
centímetros do caule. (M5)Coletei todos os indivíduos de espécies
arbóreas a partir de cinco centímetros até 80 centímetros para
morfotipar no laboratório. (M6)A partir das direções norte, sul, leste e
oeste amostrei o primeiro indivíduo adulto com aproximadamente a
mesma altura e de tamanho de copa para coletar todos os indivíduos
dentro de uma parcela de 50x50 cm2. (M7)Cada indivíduo de S.
terebinthifolius e os outros quatro indivíduos, um em cada direção
norte, sul, leste e oeste, formam um bloco. (M8)Coletei 18 blocos no
total (Figura 1).
(M9)O tamanho em altura e diâmetro da copa dentro de
cada bloco foi padronizado, para minimizar o efeito de variáveis
indesejadas, garantindo que a sombra produzida pelas diferentes
espécies são iguais. (M10)Para que somente a alelopatia tivesse efeito
na abundância e riqueza de espécies, os indivíduos adultos não
poderiam ser de espécies com evidências de facilitação descritas na
literatura, e também não poderia ter sobreposição de copas com
espécies facilitadoras.

Figura 1. Esquema do bloco utilizado na coleta de dado. O
círculo verde claro representa a copa das árvores. Os pontos marrons
representam o caule das árvores. A árvore central é a espécie Schinus
terebinthifolius, ao redor delas estão as árvores de outras espécies. Os
quadrados representam as parcelas de 50x50 cm2, a distância entre o
caule e as parcelas é de 30 cm. A direção das parcelas sob as copas das
árvores ao redor da espécies S. terebinthifolius foram demarcadas
aleatoriamente.
Análise de dados
(M11)Utilizei o mesmo procedimento para as analisar as
variáveis de abundância (número de indivíduos) e riqueza (número de
espécies). (M12)As variáveis, número de indivíduos e número de
espécies presentes sob a copa de S. terebinthifolius (chamado de “A”)
foram comparadas com as variáveis sob a copa das outras espécies
(chamado de “O”), dentro de cada bloco. (M13)A estatística de
interesse foi a média da diferença das variáveis em “A” e em “O”, de
todos os blocos. (M14)O cenário nulo era que não havia diferença
entre as variáveis entre “A” e “O”. (M15)Esse cenário nulo foi testado
aleatorizando as variáveis de “A” e “O” e recalculando estatística de
interesse. (M16)Por fim, foi calculado quantas vezes a estatística de
interesse de cada variável teve valores maiores ou igual aos valores
gerados pelo cenário nulo. (M17)Caso a estatística de interesse
observada fosse menor do que 5%, a hipótese nula era rejeitada.
(M18)A previsão é que sob a copa de S. terebinthifolius existe menor
abundância e riqueza de espécies do que sob a copa das outras
espécies. (M19)As análises estatísticas foram realizadas no ambiente
de programação R 3.1.3 (R Core Team, 2015).
(M20)Um dos blocos possuía uma quantidade muito
grande de plântulas da morfoespécie Myrsine. (M21)Enquanto nos
outros blocos o número de indivíduos sob a copa de S. terebinthifolius
variou entre zero e oito indivíduos de diferentes morfotipos, um bloco
possuía 87 indivíduos apenas do morfotipo Myrsine. (M22)Portanto,
a presença do morfotipo Myrsine no bloco nove parece estar
mascarando um possível efeito alelopatido de S. terebinthifolius sob
as outras espécies e decidi retirar o bloco 9 das análises.
RESULTADOS
(R1)O número de indivíduos dentro dos blocos sob a copa
da espécie S. terebinthifolius variou entre 0 e 18 indivíduos, com
média (± DP) 4,0 ± 5,7. (R2)O número de indivíduos dentro de quatro
parcelas sob a copa de outras espécies variou entre 0 e 36 indivíduos,
com média (± DP) 11,2 ± 9,8. (R3)A abundância de indivíduos sob a
copa de S. terebinthifolius é menor do que a abundância observada sob
a copa das outras espécies (p = 0,002, Figura 2).

Figura 2. Distribuição do número de indivíduos sob a copa
de outras espécies (Outra) e sob a copa de Schinus terebinthifolius
(Schinus). As linhas mais espessas representam as médias. As caixas
são delimitadas pelo segundo e terceiro quartil, as linhas tracejadas
representam os valores máximos e mínimos e os pontos representam
os pontos extremos.
(R4)O número de espécies dentro dos blocos sob a copa da
espécie S. terebinthifolius variou entre 0 e 8 espécies, com média (±
DP) 2,0 ± 1,9. (R5)O número de espécies dentro de quatro parcelas
sob a copa de outras espécies variou entre 0 e 9 espécies, com média
(± DP) 3,8 ± 2,6). (R6)A riqueza de espécies sob a copa de S.
terebinthifolius foi menor do que a observado sob a copa das outras
espécies (p = 0,003, Figura 3).

Figura 3. Distribuição do número de espécies sob a copa
de outras espécies (Outra) e sob a copa de Schinus terebinthifolius
(Schinus). As caixas são delimitadas pelo segundo e terceiro quartil,
as linhas tracejadas representam os valores máximos e mínimos e os
pontos representam os pontos extremos.
DISCUSSÃO
(D1)Neste estudo testei duas hipóteses: Sob a copa de
Schinus terebinthifolius existe (H1) menor abundância e (H2) menor
riqueza de espécies do que sob a copa de espécies próximas à ela.
(D2)Encontrei evidencias de que a espécie S. terebinthifolius diminui
a abundância de espécies sob sua copa, e portanto, corroborei minha
hipótese. (D3)Também encontrei evidências de que sob a copa de S.
terebinthifolius existe uma menor riqueza de espécies, e portanto,
também corroborei minha segunda hipótese. (D4)A diminuição da
abundância e da riqueza de espécies sob a copa de S. terebinthifolius
sugere que o estabelecimento das espécies analisadas podem estar
sendo prejudicado pelo efeito alelopático de S. terebinthifolius.
(D5)Em ambientes com restrição água e nutrientes no solo,
como as planícies costeiras que geralmente possuem solos arenosos,
existe alta competição por esses recursos . (D6)O efeito alelopático de
S. terebinthifolius pode inibir o estabelecimento de outras espécies
próximas à ela, isso faz com que a competição por água e recurso
diminua. (D7)Em ambientes com condições restritivas, diminuir a
competição por recursos através da alelopatia pode ser uma estratégia
vantajosa para que o indivíduo se desenvolva adequadamente.
(D8)Portanto, a seleção natural pode ter selecionado indivíduos da
espécie S. terebinthifolius que, por possuírem efeitos alelopáticos,
tinham uma vantagem em relação aos que não tinham efeitos
alelopáticos na captação de recursos, e consequentemente,
conseguiam se desenvolver melhor, produzir maior quantidade de
semente com melhor qualidade.
(D9)Uma outra implicação para os resultados encontrados
é que sob a copa de S. terebinhthifolius somente as espécies que não
são sensíveis aos compostos secundários, e ainda, possuam
características para lidarem com as condições do ambiente, conseguem
se estabelecer. (D10)Assim, as semente das espécies que chegam sob
a copa de S. terebinthifolius podem estar sendo filtradas pelo efeito
alelopático. (D11)Esse filtro pode reduzir o tamanho das população
sensíveis aos efeitos alelopáticos, e assim, permitir a coexistência de
espécies nas comunidades (Woods & Whittaker, 1981, apud Gandolfi
et al., 2007). (D12)Somado a isso, o filtro também selecionar espécies
que são sensíveis aos efeitos alelopáticos. (D13)Portanto, entender
como esses filtros estão atuando o sistema pode ajudar a entender
como as espécies coexistem e como os filtros podem afetar a dinâmica
das comunidades.
(D14)Conclui que S. terebinthifolius pode ter um efeito no
estabelecimento de algumas espécies. (D15)A diminuição da
abundância de plântulas sob a copa de S. terebinthifolius pode causar
efeitos nas populações de espécies sensíveis aos compostos
secundários. (D16)Além disso, a alelopatia pode estar atuando como
um filtro biótico, restringindo o estabelecimento das espécies sensíveis
aos composto secundários liberados no meio, e portanto, alterando a
riqueza das espécies.
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Efeito alelopático de aroeira Schinus terebinthifolius
(Anacardeaceae) no estabelecimento de espécies arbóreas
Aluno 3 – Versão final
RESUMO: A composição de espécies de uma comunidade pode ser
afetada por fatores abióticos, como temperatura e umidade, e bióticos
como competição e alelopatia. Neste estudo testei a hipótese de que
Schinus terebinthifolius possui efeito alelopático no estabelecimento
de plântulas sob sua copa. Em 17 blocos formados por indivíduos de
S. terebinthifolius e outras espécies sem indícios de facilitação ou
alelopatia, calculei a abundância e riqueza de espécies sob a copa das
duas espécies. Tanto a abundância quanto a riqueza foram menores
sob a copa de Schinus terebinthifolius. A alelopatia de S.
terebinthifolius pode inibir o estabelecimento de outras espécies sob
sua copa. Em ambientes com condições restritivas, diminuir a
competição por recursos através da alelopatia pode ser uma estratégia
vantajosa para o indivíduo se desenvolver adequadamente. Assim,
alelopatia pode estar atuando como filtro biótico, restringindo o
estabelecimento de algumas espécies, e portanto, alterando a riqueza
das espécies.

a alelopatia pode inibir a germinação e crescimento de plântulas,
elaborei duas hipóteses: sob a copa de Schinus terebinthifolius existe
(H1) menor abundância e (H2) menor riqueza de espécies do que sob
a copa de espécies próximas à ela.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Os dados foram coletados na restinga subjacente a praia
da Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una
(24°32’S; 47°15’O), no município de Peruíbe, litoral sul do estado de
São Paulo. (M2)Para avaliar se a abundância e riqueza das espécies
sob a copa da espécie Schinus terebinthifolius é um subconjunto da
composição de espécies que ocorrem próximas a elas, procurei
sistematicamente indivíduos de S. terebinthifolius a cada 25 metros a
partir do costão rochoso. (M3)Amostrei somente indivíduos de S.
terebinthifolius que não tinham sobreposição de copa com espécies
como Guapira opposita e espécies da Família Leguminosae que já
existem evidências de serem facilitadoras. (M4)Sob a copa de cada
indivíduo de S. terebinthifolius marquei quatro parcelas de 50x50cm2
nas direções norte, sul, leste e oeste do caule, distantes 30 centímetros
dele. (M5)Coletei todos os indivíduos de espécies arbóreas a partir de
cinco até 80 centímetros de altura para separar em morfotipos no
laboratório. (M6)Considerei que a partir de cinco centímetros as
plântulas estão estabelecidas. (M7)Para cada indivíduos de S.
terebinthifolius, selecionei quatro indivíduos adultos de outras
espécies com aproximadamente a mesma altura e tamanho de copa de
S. terebinthifolius, nas direções norte, sul, leste e oeste. (M8)Em cada
um dos quatro indivíduos coletei todos os indivíduos de uma parcela
de 50x50 cm2, cuja posição (norte, sul, leste ou oeste) foi definida por
sorteio. (M9)Cada indivíduo de S. terebinthifolius e os outros quatro
indivíduos formam um bloco. (M10)Coletei 18 blocos no total (Figura
1).
(M11)A altura e o diâmetro da copa dentro de cada bloco
foi padronizado para minimizar o efeito de variáveis indesejadas,
garantindo que a sombra produzida pelas diferentes espécies fossem
equivalentes. (M12)Para que somente a alelopatia tivesse efeito na
abundância e riqueza de espécies, não amostrei indivíduos sob
espécies com evidências de facilitação descritas na literatura ou cuja
copa fosse sobreposta com espécies facilitadoras.

PALAVRAS-CHAVE: Abundância de espécies, alelopatia,
compostos secundários, filtro biótico, riqueza de espécies.
INTRODUÇÃO
(I1)A competição por exploração entre espécies diminui a
disponibilidade de recursos que são compartilhados por elas. (I2)Isso
diminui proporcionalmente mais a performance da espécie que é pior
competidora. (I3)Além da competição por exploração, as espécies
também podem competir diminuindo o desempenho de outras
espécies, sem alterar diretamente a disponibilidade de recursos
compartilhados. (I4)Esse tipo de competição é chamado de
competição por interferência. (I5)Um exemplo de competição por
interferência em plantas ocorre através de um processo chamado
alelopatia, em que, geralmente, um organismo prejudica o outro
organismo através de liberação de compostos químicos. (I6)Esse
efeito pode ser tanto intra como interespecífico (Larcher, 1995, apud
Souza, 2007). (I7)Em plantas, a alelopatia geralmente afeta a taxa de
germinação e crescimento de plântulas. (I8)As espécies alelopáticas
produzem e liberam compostos do metabolismo secundário (Crawley,
1986) que reduzem o desempenho, e consequentemente o
estabelecimento das plântulas. (I9)Portanto, o efeito alelopático de
uma espécie pode atuar como filtro, selecionando as espécies que
conseguem ocupar o ambiente, e consequentemente, influenciando a
estrutura e riqueza da comunidade.
(I10)A espécie Schinus terebinthifolius (aroeira) é uma
espécie arbórea, que atinge até sete metros de altura. (I11)A aroeira é
uma espécie pioneira e geralmente é encontrada em lugares abertos,
em bordas de mata e nas restingas (Couto, 2005). (I12)Essa espécie
apresenta indícios de efeitos alelopáticos. (I13)Estudos em laboratório
já demonstraram que o extrato da folha dessa espécies diminui a
porcentagem de germinação (de Souza et al., 2007) e crescimento
radicial de alface (Pawlowski et al., 2007). (I14)As restingas estão
sujeitas a condições restritivas, como aquelas ligadas às características
do solo, que apresenta drenagem rápida e pobreza de nutrientes e à
elevada salinidade e ação dos ventos (CONAMA 07/96). (I15)Assim,
o objetivo desse trabalho foi verificar se S. terebinthifolius dificulta
alelopaticamente o estabelecimento de plântulas sob sua copa.
(I16)Dado que na restinga as condições ambientais como deficiência
hídrica e nutricional restringem o estabelecimento de plântulas e que

Figura 1. Esquema do bloco utilizado na coleta de dados. O círculo
verde claro representa a copa da espécie Schinus terebinthifolius, os
círculos azuis representam outras espécies. Os pontos marrons
representam o caule das árvores. Os quadrados representam as
parcelas de 50x50 cm2, a distância entre o caule e as parcelas é de 30
cm.
Análise de dados
(M13)As variáveis, número de indivíduos e número de
espécies presentes sob a copa de S. terebinthifolius (chamado de “A”)
foram comparadas com as variáveis sob a copa das outras espécies
(chamado de “O”), dentro de cada bloco. (M14)A estatística de
interesse foi a média da diferença das variáveis em “A” e em “O” de
todos os blocos. (M15)O cenário nulo era que não havia diferença
entre as elas. (M16)Esse cenário nulo foi testado aleatorizando as
variáveis e recalculando estatística de interesse. (M17)Por fim, foi
calculada proporção de vezes em que a estatística de interesse de cada
variável teve valores maiores ou iguais aos valores gerados pelo
cenário nulo. (M18)Caso essa proporção fosse maior ou igual a 5%, a
hipótese nula era rejeitada. (M19)A previsão é que sob a copa de S.

terebinthifolius existe menor abundância e riqueza de espécies do que
sob a copa das outras espécies. (M20)As análises estatísticas foram
realizadas no ambiente de programação R 3.1.3 (R Core Team, 2015).
(M21)Utilizei o mesmo procedimento para as analisar as variáveis de
abundância (número de indivíduos) e riqueza (número de espécies).
(M22)Um dos blocos possuía uma quantidade muito
grande de plântulas da morfoespécie Myrsine. (M23)Enquanto nos
outros blocos o número de indivíduos sob a copa de S. terebinthifolius
variou entre zero e 18 indivíduos de diferentes morfotipos, um bloco
possuía 87 indivíduos apenas do morfotipo Myrsine. (M24)Portanto,
a presença do morfotipo Myrsine neste bloco parece estar mascarando
um possível efeito alelopatido de S. terebinthifolius sob as outras
espécies e decidi retirá-lo da análise de abundância.
RESULTADOS
(R1)O número de indivíduos dentro dos blocos sob a copa
da espécie S. terebinthifolius variou entre 0 e 18 indivíduos, com
média (± DP) 4,0 ± 5,7. (R2)O número de indivíduos dentro de quatro
parcelas sob a copa de outras espécies variou entre 0 e 36 indivíduos,
com média (± DP) 11,2 ± 9,8. (R3)A abundância de indivíduos sob a
copa de S. terebinthifolius é menor do que a abundância observada sob
a copa das outras espécies (p = 0,002, Figura 2).

Figura 2. Distribuição do número de indivíduos sob a copa de outras
espécies (Outras) e sob a copa de Schinus terebinthifolius (Schinus).
As linhas mais espessas representam as médias. As caixas são
delimitadas pelo segundo e terceiro quartil, as linhas tracejadas
representam os valores máximos e mínimos e os pontos representam
os pontos extremos.
(R4)O número de espécies dentro dos blocos sob a copa da
espécie S. terebinthifolius variou entre 0 e 8 espécies, com média (±
DP) 2,0 ± 1,9. (R5)O número de espécies dentro de quatro parcelas
sob a copa de outras espécies variou entre 0 e 9 espécies, com média
(± DP) 3,8 ± 2,6). (R6)A riqueza de espécies sob a copa de S.
terebinthifolius foi menor do que a observado sob a copa das outras
espécies (p = 0,003, Figura 3).

Figura 3. Distribuição do número de espécies sob a copa de outras
espécies (Outras) e sob a copa de Schinus terebinthifolius (Schinus).
As caixas são delimitadas pelo segundo e terceiro quartil, as linhas
tracejadas representam os valores máximos e mínimos e os pontos
representam os pontos extremos.
DISCUSSÃO
(D1)Neste estudo testei duas hipóteses: sob a copa de
Schinus terebinthifolius existe (H1) menor abundância e (H2) menor
riqueza de espécies do que sob a copa de outras espécies.
(D2)Encontrei evidencias de que a espécie S. terebinthifolius diminui
a abundância e riqueza de espécies sob sua copa, e portanto, corroborei
minhas duas hipótese. (D3)A diminuição da abundância e da riqueza
de espécies sob a copa de S. terebinthifolius sugere que o
estabelecimento das espécies analisadas podem estar sendo
prejudicado pelo efeito alelopático de S. terebinthifolius.
(D4)Em ambientes com restrição de água e nutrientes no
solo, como a restinga, existe alta competição por esses recursos
(Begon, 2006). (D5)Nessas condições, as plantas podem ficar mais

vulneráveis aos efeitos alelopáticos. (D6)Assim, o efeito alelopático
de S. terebinthifolius pode inibir o estabelecimento de outras espécies
sob sua copa, e isso faz com que a competição por recursos diminua
em seu entorno (Pugnaire & Valladares, 2007). (D7)Em ambientes
com condições restritivas, diminuir a competição por recursos através
da alelopatia pode ser uma estratégia vantajosa para que o indivíduo
se desenvolva adequadamente. (D8)Portanto, a seleção natural pode
ter selecionado indivíduos da espécie S. terebinthifolius que, por
possuírem efeitos alelopáticos, tinham uma vantagem em relação aos
que não tinham efeitos alelopáticos na captação de recursos, e
consequentemente, conseguiam se desenvolver melhor, produzir
maior quantidade de semente com melhor qualidade.
(D9)Uma implicação para os resultados encontrados é que
sob a copa de S. terebinhthifolius, as espécies com maiores chances de
se estabelecerem são as espécies tolerantes aos aleloquímicos e que
possuem características para lidarem com as condições do ambiente.
(D10)Assim, as semente das espécies que chegam sob a copa de S.
terebinthifolius podem estar sendo filtradas pelo efeito alelopático.
(D11)Esse filtro pode reduzir o tamanho das população sensíveis aos
efeitos alelopáticos, e assim, permitir a coexistência de espécies nas
comunidades (Woods & Whittaker, 1981, apud Gandolfi et al., 2007).
(D12)Além disso, o efeito alelopático pode ser um importante
mecanismo para as plantas aumentarem sua dominância, de modo que
ao menor parte da dominância apresentada pelo S. terebinthifolius
pode ser explicada por ele. (D13)Portanto, entender como esses filtros
estão atuando no sistema pode ajudar a entender como as espécies
coexistem e como os filtros podem afetar a dinâmica das comunidades.
(D14)Conclui que S. terebinthifolius pode ter um efeito
alelopático no estabelecimento de algumas espécies. (D15)A
diminuição da abundância de plântulas sob a copa de S.
terebinthifolius pode causar efeitos nas populações de espécies
sensíveis aos compostos secundários. (D16)Além disso, a alelopatia
pode estar atuando como um filtro biótico, restringindo o
estabelecimento das espécies sensíveis aos composto secundários
liberados no meio, e portanto, alterando a riqueza das espécies.
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Padrão de predação de bivalves por gastrópodes
segundo a teoria de forrageamento ótimo
Aluno 4 – Versão inicial
RESUMO: Segundo a teoria de forrageamento ótimo organismos na
busca por recursos são beneficiados ao tomar decisões econômicas
maximizando a obtenção de recursos. A inclusão de um item na dieta
implica em custos e benefícios que são definidos por tempo de
manipulação e busca e retorno energético e nutricional. Gastrópodes
no costão rochoso predam bivalves sendo o custo associado a
manipulação e o benefício ao conteúdo visceral. Hipotetizei que
gastrópodes grandes e pequenos tivessem estratégias diferentes para
maximizar sua obtenção de recursos. Medi a porção dos bivalves que
gastrópodes de maior e menor tamanho perfuravam para acessar o
conteúdo corporal e verifiquei se havia diferença na posição das

perfurações para estes dois grupos. Os gastrópodes maiores e menores
apresentaram a mesma estratégia de forrageamento, isso pode ter
ocorrido devido ao tempo não ser uma variável importante no custo.
Ambos não forragearam a partir de regiões onde o custo ultrapassava
o benefício.
PALAVRAS-CHAVE: Brachidontes
forrageamento ótimo, tomada de decisão
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INTRODUÇÃO
(I1)A teoria do forrageamento ótimo busca entender como
ocorre a tomada de decisão de organismos em incluir e como incluir
itens em sua dieta perante custos e benefícios que encontram no
momento do forrageamento (Alcock, 2001; Begon et al. 2006). (I2)A
tomada de decisão envolve custos e benefícios que podem estar
associados a diversos fatores. (I3)Para um predador por exemplo, o
custo relaciona-se com o tempo de busca e o tempo de manipulação da
presa e também à energia demandada entre a detecção da presa e o
momento em que se inicia a predação de fato. (I4)Enquanto o
benefício está associado à energia e nutrientes obtidos pelo predador a
partir da presa (Krebs 1996; Alcock 2001). (I5)A pressão seletiva na
tomada de decisão de organismos pode gerar um padrão no qual os
indivíduos forrageiem de modo a maximizar sua obtenção de recursos
(Campbell, 1987).
(I6)Organismos do costão rochosos são usualmente são
modelos para estudo da tomada de decisão no momento de
forrageamento (e.g. Gomes, 2013; Sweguara et al., 2013) pois muitas
espécies que compõe costões rochosos são sésseis ou de
movimentação lenta e estão sujeitos a forte arrebentação de ondas.
(I7)Além de suportar a ação mecânica das ondas estes organismos
estão sujeitos a pressão de predação e podem possuir proteção como
conchas, carapaças calcárias ou tubos de areia ou opéculos (Duarte &
Guerazzi, 2004).
(I8)Os bivalves fazem parte da fauna de costões rochosos,
são semisésseis e possuem concha calcaria dispostas em duas valvas
que são mais espessas na medida em que se aproxima da base e servem
como proteção contra possíveis ataques (Ruppert & Barnes, 1996).
(I9)As vísceras, que se caracterizam por ser o maior retorno nutricional
e energético para predadores, estão dispostas na porção basal do
bivalve (Ruppert & Barnes, 1996), que corresponde a porção mais
custosa para o predador alcançar. (I10)A porção apical da concha se
afunila muito, se torna menos espessa, e não há manto e nem massa
visceral. (I11)Os gastrópodes estão entre os predadores de bivalves
que vivem em costões rochosos (Duarte & Guerazzi, 2004), para ter
acesso a presa estes devem perfurar a concha e para tanto utilizam a
rádula, aparato raspador de seu aparelho bucal (Ruppert & Barnes).
(I12)O custo na obtenção de bivalves por gastrópodes está relacionada
ao tempo de manipulação e a energia dispendida neste processo.
(I13)Conforme mais tempo o predador gasta perfurando a concha
maior será a possibilidade de ser varrido pela ação das ondas, de
dessecar ou até de ser predado antes de terminar de manipular a presa.
(I14)O benefício está relacionado à porção em que o gastrópode
perfura o bivalve sendo o beneficio maior conforme se aproxima da
porção basal do bivalve.
(I15)Dado que gastrópodes são predadores de bivalves, e
que o tempo de manipulação e o beneficio se relacionam com a
morfologia dos bivalves, espero que gastrópodes grandes e pequenos
apresentem diferença na maximização da obtenção de recursos que se
refletem na porção da presa que o predador acessa.
MATERIAL E MÉTODOS
(M1)Para avaliar se existe diferença na posição de
predação entre os predadores grandes e pequenos utilizei como modelo
de estudo o mexilhão Brachidontes sp, este animal se caracteriza por
ser séssil e secretar uma concha de carbonato que serve como proteção
contra dessecamento e predação (Duarte & Guerrazzi, 2004).
(M2)Coletei 60 indivíduos no costão rochoso na Praia do Una Peruíbe
no litoral sul de São Paulo. (M3)Os indivíduos foram coletados
sistematicamente, sendo selecionados somente os que apresentavam
perfurações em suas valvas. (M4)As perfurações foram consideradas
indicativos de predação. (M5)Tirei fotos de cada indivíduo e utilizei o
programa ImageJ para medir o diâmetro da perfuração, o comprimento
da concha e a distancia da perfuração ao ápice.
(M6)Parti da premissa de que o diâmetro das perfurações
nas valvas representa o tamanho do predador, sendo que perfurações
com diâmetros maiores representam indivíduos maiores e perfurações
com diâmetros menores representam indivíduos menores. (M7)Então
criei duas categorias que dividindo os predadores em grandes e
pequenos. (M8)Dos 60 indivíduos coletados 40 foram utilizados para
a criação dos grupos, Os indivíduos que tinham a perfuração entre 0,02

e 0,07 cm de diâmetro foram considerados predados por predadores
pequenos. (M9)Os indivíduos com perfurações entre 0,14 e 0,21 foram
considerados predadores grandes. (M10)Ambos os grupos continham
20 indivíduos.
(M11)Para representar a relação o custo e o beneficio medi
a distância relativa da perfuração ao comprimento do corpo.
(M12)Quanto mais se aproxima da base maior é o custo da predação,
o benefício também aumenta em direção à base.
ANÁLISE DE DADOS
(M13)Calculei a média da distancia relativa das
perfurações para o grupo de perfurações pequenas e para o grupo de
perfurações grandes. (M14)A estatística de interesse foi a diferença
entre as médias de cada grupo. (M15)Para criar o cenário nulo a
variável foi permutada entre os indivíduos 10000 vezes. (M16)Caso
valores maiores ou iguais ao da estatística de interesse ocorresse em
mais do que 5% das aleatorizações a hipótese nula seria aceita.
(M17)Se imaginarmos que o comprimento do bivalve está
dividido em quatro partes ao longo de seu comprimento, e que o quartil
mais próximo à base é o primeiro, a previsão é que perfurações grandes
devem ter maior ocorrência entre o meio e o segundo quartil e que
perfurações apresentem maior ocorrência entre o meio e o terceiro
quartil.
RESULTADOS
(R1)A média da distancia relativa em direção a base das
perfurações para o grupo maior (n=20) foi de 0,39 e para o grupo
menor (n=20) foi de 0,46. (R2)Sendo que entre no grupo menor a
menor distancia foi de 0,04 cm e a maior distancia foi de 0,9 cm.
(R3)No grupo maior a menor distancia foi de 0,08 e a maior de 0,65
(Figura1).
(R4)O valor da estatística de interesse que era a diferença
das médias das distancias relativas da perfuração a base entre o grupo
maior e menor foi de 0,075 podendo ocorrer ao acaso em quatorze por
cento das vezes, portanto minha hipótese não foi corroborada.
.

(R5)Figura1. Medias da distancia da perfuração para
indivíduos do grupo de predadores maiores (maior) e predadores
menores (menor) em relação à distancia relativa da perfuração à base.
DISCUSSÃO
(D1)A hipótese de que gastrópodes maiores maximizam
sua obtenção de recursos de modo diferente dos gastrópodes pequenos
ao predarem bivalves foi refutada. (D2)Gastrópodes grandes e
pequenos possuem a mesma estratégia de predação de bivalves.
(D3)Os gastrópodes predaram os bivalves em porções
semelhantes ao longo de seu corpo, no entanto não ocorreu predação
na porção próxima à base do bivalve e tão pouco na porção próxima
ao ápice. (D4)Apesar de na base haver massa visceral, que configura
o maior benefício, o tempo de manipulação é demasiadamente longo
nesta região pois há maior deposição de cálcio tornando a concha
bastante espessa e difícil de ser perfurada. (D4)Já o ápice apresenta um
custo muito baixo de perfuração mas não há massa visceral nessa
região então não há beneficio. (D6)Portanto tanto a base quanto o
ápice representam regiões onde não há maximização da obtenção de
recursos pelo predador, o custo ultrapassa o benefício.

(D7)O tempo que o predador se expõe a ação das ondas, ao
dessecamento e a possibilidade de predação pode não ser um fator
influenciador na tomada de decisão de forrageamento por gastrópodes
no costão rochoso. (D8)Neste caso o custo da manipulação para
predadores grandes e pequenos seria somente a energia dispendida
para a perfuração da concha e o beneficio para ambos os predadores
seria o mesmo, dado o acesso ao mesmo conteúdo corporal do bivalve.
(D9)Portanto neste cenário gastrópodes grandes e pequenos obteriam
a maximização da obtenção de recursos utilizando a mesma estratégia
de perfuração.
(D10)Concluo que a seleção para a maximização de
obtenção de recursos levem gastrópodes grandes e pequenos a
apresentarem a mesma estratégia de forrageamento. (D11)O estudo em
campo de estratégias de forrageamento por gastrópodes de tamanhos
diferentes e relacionar com a posição de ataque e variação no tempo
de predação pode ser interessante para a complementação deste
trabalho. (D12)Dessa forma contribuindo com um entendimento mais
refinado das condições ambientais a que predador e presa estão
expostos.
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Sinais de predação em conchas de bivalves como
indicativo do tamanho do predador
Aluno 4 – Versão intermediária
RESUMO: A inclusão de um item na dieta implica em custos e
benefícios que são definidos por tempo de manipulação e retorno
energético. Gastrópodes que predam bivalves têm o custo associado
ao tempo para a perfurar a concha e o benefício ao conteúdo da presa.
Hipotetizei que gastrópodes grandes e pequenos tivessem estratégias
diferentes para maximizar sua obtenção de recursos. Furos grandes na
concha eram indícios de predação por gastrópodes grandes e pequenos
por gastrópodes pequenos. Esperava encontrar que os furos grandes
estivessem concentrados no meio da concha para à base e que os
pequenos estivessem mais do meio para o ápice. Os furos pequenos se
distribuíram ao longo de toda a concha e os grandes se concentraram
no meio. Isso pode ter ocorrido pelos furos pequenos serem
pertencentes a uma espécie e os grandes à outra ou à necessidade de
ingestão de calorias ser pequena entre gastrópodes grandes e pequenos
PALAVRAS-CHAVE: Brachidontes
forrageamento ótimo, tomada de decisão
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costão

rochoso,

INTRODUÇÃO
(I1)Segundo a teoria de forrageamento ótimo organismos
na busca por recursos são beneficiados ao tomar decisões econômicas
maximizando a obtenção de recursos. (Alcock, 2001; Begon et al.,

2006). (I2)Para um predador o custo relaciona-se com o tempo de
busca e o tempo de manipulação da presa, sendo a quantidade de
tempo gasta para obter uma dada quantidade de energia (Campbell,
1987; Krebs et al.,1996; Begon et al., 2006). (I3)O benefício
corresponde à energia obtida pela ingestão do item alimentar (Krebs
1996; Alcock 2001). (I4)A maximização da obtenção de recursos de
dá pela escolha da presa que demande um menor tempo de
manipulação e busca e maior retorno energético (Krebs, 1996).
(I5)Os gastrópodes que predam bivalves no costão rochoso
têm o custo de obter energia a partir da predação dos bivalves
associado ao tempo de manipulação. (I6)O custo em predar bivalves
maiores é maior pois estes possuem a concha mais espessa (Fadil et
al., 2013). (I7)Para se alimentar de bivalves os gastrópodes perfuram
sua concha utilizando a rádula, órgão raspador de seu aparelho bucal,
e secreções que dissolvem e ajudam na perfuração da concha (Barnes
& Ruppert, 1994). (I8)A concha dos bivalves tem duas valvas e serve
como proteção contra predadores, sendo mais espessa no umbo, região
da base (Brusca & Brusca, 1990). (I9)A massa visceral se concentra
na base, e o manto é uma epiderme fina que se estende da porção
mediana para o ápice (Brusca & Brusca, 1990).
(I10)O benefício obtido pelo predador ao predar um
bivalve corresponde à energia obtida a partir da massa visceral e do
manto, sendo maior na região do umbo (base) e menor na região do
ápice da concha. (I11)O custo da manipulação para gastrópodes
grandes e pequenos é diferente, pois o tempo demandado para perfurar
a concha do bivalve é diferente. (I12)O predador menor possui uma
rádula menor e menor produção de secreções salivares para a
dissolução da concha, assim demanda mais tempo para perfurar uma
concha de mesma espessura. (I13)O tempo que o gastrópode predador
gasta para manipular a presa é um fator influenciador na tomada de
decisão durante o forrageamento no costão rochoso, pois o predador
se expõe à ação das ondas, ao dessecamento e a possibilidade de ser
predado (Brusca, 1990; Alcock, 2001; Duarte & Guerrazzi, 2004;
Fadil et al., 2013).
(I14)O objetivo deste projeto é investigar qual é a estratégia
de forrageamento de gastrópodes quanto à posição de perfuração na
concha de bivalves. (I15)Dado que: (a) a concha dos bivalves se torna
mais espessa em direção à base fazendo com que nesta região o custo
seja maior (b) a massa visceral do bivalve se concentra na base, região
de maior retorno energético, (c) gastrópodes menores tem rádulas
menores e produzem menos secreções salivares gastando maior tempo
na obtenção do recurso, e (d) o tempo de manipulação em costões
rochosos importa para definir estratégias de forrageamento, espero que
gastrópodes grandes forrageiem entre o meio e a região próxima à base
e que gastrópodes pequenos forrageiem na região entre o meio e mais
próximo ao ápice da concha de bivalves e espero que predadores
maiores se concentrem mais na área que seja de melhor custo beneficio
e que predadores menores predem de forma mais distribuída ao longo
da concha.
MATERIAL E MÉTODOS
(M1)Para avaliar se a estratégia de forrageamento de
gastrópodes se diferencia entre os gastrópodes de tamanhos diferentes
considerei como indício de predação perfurações na concha de
bivalves e como indicativo do tamanho do predador o diâmetro dessas
perfurações. (M2)Como as vísceras estão na região da base o manto
avança na direção oposta, considerei a posição da perfuração como
indicativo do benefício. (M3)A espessura da concha foi considerada
como um indicativo do tempo que o gastrópode gasta para perfurá-la.
(M4)Considerei que a concha se torna menos espessa à medida que se
distancia da base (umbo).
(M5)Minhas previsões são de que (1) haja uma quantidade
maior de furos grandes entre o meio da concha de bivalve e a região
próxima à base e uma quantidade maior de furos entre o meio e a
região mais próxima ao ápice e que (2) os furos pequenos tenham uma
distribuição maior enquanto os furos grandes tenham estejam mais
concentrados na concha.
COLETA DE DADOS
(M6)Utilizei como modelo o mexilhão Brachiodontes sp.
(Molusca: Bivalvia). (M7)As coletas foram realizadas no costão
rochoso da Barra do Una, no litoral sul de São Paulo, (24º30’S;
47º10’O). (M8)Fiz uma busca por conchas com perfurações e as
coletei. (M9)Tirei fotos de todas as conchas coletadas e utilizei o
programa ImageJ (®Wayne Rasband National Institute of Health)
para medir o diâmetro da perfuração, o comprimento da concha e a
distância da perfuração à base. (M10)Criei dois grupos para a análise
de dados, baseada no diâmetro das perfurações. (M11)Perfurações
entre 0,14 cm e 0,21 cm considerei feitas por predadores grandes e

perfurações entre 0,02 cm e 0,07 cm considerei que foram feitas por
predadores pequenos.
ANÁLISE DE DADOS
(M12)Para testar se havia diferença na posição das
perfurações utilizei como variável de interesse a distância relativa da
perfuração à base. (M13)Calculei a média das distâncias relativas da
perfuração do grupo de furos grandes e do grupo de furos pequenos
utilizando o software Excel (®Microsoft). (M14)A estatística de
interesse foi a diferença entre as médias de cada grupo. (M15)No
cenário nulo predadores grandes e pequenos não teriam diferença na
posição de predação na concha de Brachiopode sp. (M16)Para criar o
cenário nulo permutei 10.000 vezes a distância relativa a base para
todas as conchas coletadas. (M17)Utilizei o software Resampling Stats
(®Microsoft) para realizar as permutações. (M18)Caso o p>5% a
hipótese é rejeitada.
(M19)Para analisar se houve diferença na distribuição de
furos minha variável de interesse foi a variância na posição relativa da
perfuração à base. (M20)Calculei a média da variância para os grupos
pequenos e grandes. (M21)A estatística de interesse foi a diferença da
media da variância entre o grupo de furos pequenos e o furo do grupo
grande.
RESULTADOS
(R1)A média da distância relativa à base das perfurações
grandes (n=20) em uma escala de 0 a 1 foi de 0,39. (R2)No grupo de
predadores grandes a menor distância relativa da perfuração a base foi
de 0,08 e a maior de 0,65. (R3)A distância relativa das perfurações até
a base para perfurações pequenas (n=20) foi de 0,46. (R4)Entre as
perfurações pequenas a menor distância relativa da perfuração a base
foi de 0,04 e 0,09 (Figura1).
(R5)A estatística de interesse era a diferença das médias
das distâncias relativas da perfuração à base entre o grupo de
perfurações pequenas. (R6)O valor da estatística de interesse foi de
0,075 com p > 5%.
(R7)A variância média para o grupo de furos pequenos foi
de 0,063 e para o grupo de furos grandes foi de 0,032. (R8)O valor da
estatística de interesse foi a média da variância entre o grupo pequeno
e o grupo grande foi de 0,030 com p<5%.
DISCUSSÃO
(D1)A partir dos resultados posso dizer que a hipótese de
que gastrópodes predadores grandes apresentam estratégia de
forrageamento para predação diferente de gastrópodes pequenos não
foi corroborada. (D2)No entanto a hipótese de que predadores maiores
variam menos em sua estratégia de forrageamento do que gastrópodes
pequenos hipótese foi corroborada. (D3)A estratégia de forrageamento
que visa maximizar a obtenção do retorno energético para gastrópodes
grandes e pequenos não é diferente entre os grupos. (D4)No entanto
existe uma variação muito menor na estratégia de forrageamento no
grupo de predadores maiores do que no de predadores menores.
(D5)A eficiência na obtenção do recurso pode ser diferente
entre os dois grupos, isso faz com que o custo seja diferente para
predadores grandes e pequeno. (D6)Predadores com maior eficiência
na perfuração demandam tempo menor para a obtenção do mesmo
recurso. (D7)A obtenção do recurso em um menor período de tempo
diminui o custo, pois este é dado pela quantidade de tempo necessário
para a obtenção do recurso. (D8)Caso os predadores grandes e
pequenos sejam de espécie diferente e a espécie menor tenha maior
eficiência na obtenção de recurso, a espécie menor não teria uma
limitação para perfurar até o umbo. (D9)O custo pra uma espécie
menos eficiente pode levar a um padrão no comportamento de
forrageamento que otimiza a obtenção de recurso, neste caso seria a
espécie grande. (D10)Isso explicaria das perfurações grandes estarem
mais concentradas e das perfurações pequenas estarem mais
espalhadas na concha.
(D11)A estratégia de forrageamento entre os predadores
grandes e pequenos pode ter se dado de maneira semelhante, porém
com distribuições diferente pois o benefício de predar um bivalve seja
diferente entre os dois grupos. (D12)Predadores menores para o
mesmo retorno energético teriam um maior retorno energético do que
predadores maiores por precisarem de uma menor quantidade de
energia para manter seu metabolismo no mesmo período de tempo que
um gastrópode grande. (D13)Sendo assim predadores menores teriam
um maior benefício dado o mesmo recurso, o que poderia leva-lo a
consumir o bivalve como um todo.
(D14)Para projetos futuros sugiro fazer um trabalho em
campo para verificar a eficiência de predadores grandes e pequenos na
obtenção de recurso. (D15)Para tanto seria necessário verificar a
quantidade de tempo gasta por predadores grandes e pequenos na

obtenção do recurso e entender melhor como se dá a relação entre
custo e benefício para ambos os predadores.
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Predação de bivalves por gastrópodes: a espessura da concha
importa?
Aluno 4 – Versão final
RESUMO: Organismos na busca por recursos são beneficiados ao
tomar decisões maximizando ganho energético. Incluir um item na
dieta implica em custos e benefícios. Gastrópodes no costão rochoso
predam bivalves tendo o custo associado à manipulação e o benefício
à massa corpórea. Gastrópodes grandes e pequenos podem ter
tamanhos de rádula diferentes. Conchas de bivalve tem espessura
maior na base. Hipotetizei que gastrópodes grandes e pequenos
forrageiam perfuram a concha em posições distintas. Considerei o furo
nas conchas como indícios de predação e para grupos de furos grandes
e pequenos medi sua distância relativa à base. Não houve diferença na
média da distribuição da distancia relativa à base mas sim na variância
destas distâncias entre os grupos. Gastrópodes pequenos perfuraram a
concha por toda a valva enquanto os grandes se concentraram no meio.
Diferenças comportamentais da mesma espécie entre jovens e adultos
e diferenças morfológicas interespecífica explicam os resultados
encontrados.
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INTRODUÇÃO
(I1)Segundo a teoria de forrageamento ótimo, organismos
que buscam recursos são beneficiados ao tomar decisões que
maximizem a obtenção do ganho energético (Alcock, 2001; Begon et
al., 2006). (I2)Para um predador, o custo relaciona-se com gastos para
obter uma quantidade de energia, através do tempo de busca e de
manipulação da presa (Campbell, 1987; Krebs & Davies, 1996; Begon
et al., 2006). (I3)E o benefício corresponde à energia obtida pela
ingestão da presa (Krebs & Davies, 1996; Alcock, 2001). (I4)Dessa
forma a maximização do ganho energético ocorre pela escolha da
presa que demande um menor tempo de manipulação e busca, gerando
um retorno energético maior (Krebs & Davies, 1996).
(I5)Gastrópodes predadores no costão rochoso perfuram a
concha de bivalves utilizando a rádula, órgão raspador de seu aparelho
bucal, e secreções que dissolvem e ajudam na perfuração da concha

(Ruppert & Barnes, 1996). (I6)A concha dos bivalves tem duas valvas
e serve como proteção contra predadores, sendo mais espessa no
umbo, região da base (Brusca & Brusca, 1990). (I7)A massa visceral
se concentra na base, e o manto é uma epiderme fina que se estende da
porção mediana para o ápice (Brusca & Brusca, 1990).
(I8)O benefício obtido pelo predador ao predar um bivalve
corresponde à energia obtida da massa visceral e do manto, sendo
maior na região do umbo (base) e menor na região do ápice da concha
do bivalve. (I9)O custo da manipulação para gastropodes se dá pela
manipulação da presa e não pelo tempo de busca, pois os bivalves são
sésseis e bastante abundantes no costão formando estratos que cobrem
a porção do médiolitoral (Duarte & Guerrazzi, 2004; Fadil et al.,
2013).
(I10)O objetivo deste projeto é investigar qual é a estratégia
de forrageamento de gastrópodes quanto à posição de perfuração na
concha de bivalves. (I11)A concha dos bivalves se torna mais espessa
em direção à base fazendo com que nesta região o custo para o
predador seja maior. (I12)A massa visceral do bivalve se concentra na
base, região de maior retorno energético. (I13)Gastrópodes menores
tem rádulas menores e produzem menos secreções salivares.
(I14)Espero que gastrópodes grandes e pequenos perfurem a concha
de bivalves em posições diferentes. (I15)Gastrópodes pequenos, por
terem uma rádula menor e menor produção de secreções salivares,
demoram mais para perfurar a valva e por isso se expõem mais a ação
de ondas e a predação. (I16)Assim, a posição ótima de perfuração está
na região em que a concha não é tão espessa. (I17)Por outro lado,
gastrópodes maiores por perfurarem a concha mais rápido devem
perfurar a valva na região logo acima do umbo, onde é pouco mais
espessa mas o retorno energético maior.
MATERIAL E MÉTODOS
(M1)Para avaliar se a estratégia de forrageamento de
gastrópodes se diferencia entre os gastrópodes de tamanhos diferentes
considerei como indício de predação perfurações na concha de
bivalves e como indicativo do tamanho do predador o diâmetro dessas
perfurações. (M2)Como as vísceras de bivalves estão na região da base
e o manto avança na direção oposta, considerei a posição da perfuração
como indicativo do benefício. (M3)A espessura da concha foi
considerada como um indicativo do tempo que o gastrópode gasta para
perfurá-la. (M4)Considerei que a concha se torna menos espessa à
medida que se distância da base (umbo). (M5)Minha previsão é que
haja uma quantidade maior de furos grandes entre o meio da concha
de bivalve e a região próxima à base e uma quantidade maior de furos
menores entre o meio e a região mais próxima ao ápice.
Coleta de dados
(M6)Utilizei como modelo o mexilhão Brachidontes sp.
(Molusca: Bivalvia). (M7)As coletas foram realizadas em um costão
rochoso da Barra do Una, no litoral sul de São Paulo, (24º30’S;
47º10’O) (Duarte & Guerazzi, 2004). (M8)Ao longo dos 65 m do
costão na região mediolitoral fiz uma busca ativa por conchas de
Brachidontes sp. com perfurações de Brachidontes sp. e as coletei.
(M9)Tirei fotos de todas as conchas coletadas e utilizei o programa
ImageJ (Rasband, 2014) para medir o diâmetro da perfuração, o
comprimento da concha e a distância da perfuração à base. (M10)Criei
dois grupos para a análise de dados com base no diâmetro das
perfurações entre furos grandes (0,14 cm e 0,21 cm) e pequenos (0,02
cm e 0,07 cm).
Análise de dados
(M11)Para testar se havia diferença na posição das
perfurações utilizei como variável de interesse a distância relativa da
perfuração à base (distancia até o furo / comprimento total da concha
de bivalve). (M12)Calculei a média das distâncias relativas da
perfuração do grupo de furos grandes e do grupo de furos pequenos
utilizando o software Excel (®Microsoft). (M13)A estatística de
interesse foi a diferença entre as médias de cada grupo. (M14)No
cenário nulo predadores grandes e pequenos predariam aleatoriamente
em qualquer ponto da concha de Brachidontes sp. (M15)Para simular
este cenário nulo permutei 10.000 vezes a distância relativa à base
entre todas as conchas coletadas. (M16)Utilizei o software Rsampling
Stats para realizar as permutações. (M17)Caso os valores maiores ou
iguais ao encontrado ocorressem em mais do que 5 % dos casos, minha
hipótese nula seria rejeitada. (M18)A análise dos dados sugeriu que a
dispersão dos pontos também poderia variar entre os tamanhos dos
predadores, então fiz um teste adicional para ver se essa variação era
significativa entre os furos grandes e furos pequenos. (M19)A
estatística de interesse para representar a dispersão espacial entre os
furos foi a diferença da variância entre os furos pequenos e os grandes,

que foi comparada entre os grupos da mesma maneira que a média das
distancias relativas.
RESULTADOS
(R1)No grupo de predadores grandes (n=20) a menor
distância relativa da perfuração à base foi de 0,08 e a maior de 0,65.
(R2)Entre as perfurações pequenas a menor distância relativa da
perfuração a base foi de 0,04 e a maior foi de 0,90. (R3)A média das
distâncias relativas das perfurações até a base foi de 0,46 para as
perfurações pequenas e de 0,39 para as perfurações grandes. (R4)Essa
diferença entre os dois grupos não foi significativa (p>5%). (R5)No
entanto os furos pequenos estavam mais dispersos que os furos
grandes (diferença nas variâncias foi 0,030 com p<5%).
DISCUSSÃO
(D1)Propus que para um gastrópode pequeno o local ótimo
para a perfuração seria entre o meio e próximo ao ápice da concha de
bivalves e para os predadores grandes este ótimo estaria entre o meio
e próximo à base da concha de bivalves. (D2)Em média predadores
grandes e pequenos responderam de forma semelhante. (D3)No
entanto a dispersão da posição de perfuração é diferente entre os dois
grupos. (D4)Predadores pequenos perfuraram por toda a valva dos
bivalves, enquanto predadores grandes se concentraram mais no meio
da valva.
(D5)Uma explicação para a dispersão na posição de ataque
pelos gastrópodes menores é por não estarem sujeitos à ação da maré
ou expostos à predação. (D6)Isso pode se dar pois Stramonita
haemastosa é um gastrópode predador de bivalves que quando jovem
se refugia entre os aglomerados de Brachidontes sp. no costão em que
as conchas foram coletadas, e pode ter as predado (Duarte & Guerazzi,
2004). (D7)Como a ação da maré e a exposição a predadores são
atenuadas para indivíduos jovens desta espécie, o tempo não é um fator
importante na tomada de decisão, assim pode perfurar a concha em
qualquer local. (D8)Já os gastrópodes adultos de S. haemastosa são
grandes estão mais exposto à maré e precisam perfurar a concha em
um lugar ótimo, que minimize o tempo de perfuração e maximize o
ganho energético.
(D9)Outra explicação para a variação na posição de
perfuração seria os indivíduos de gastrópode que predaram as conchas
ser de espécies diferentes, e a habilidade de furar a concha diferir entre
eles. (D10)Neste caso a espécie menor pode ter a musculatura da
rádula mais robusta ou ainda produzir secreções salivares mais
corrosivas e ser muito eficiente em furar conchas. (D11)Indivíduos
desta espécie não estão sobre pressão de seleção e podem furar a
concha em qualquer local sem um grande gasto energético.
(D12)Enquanto a espécie maior pode não ser tão eficiente em furar a
concha e por isso tende a concentrar seus ataques em uma região que
gere menor custo benefício.
(D13)Concluo que diferenças no comportamento entre
indivíduos jovens e adultos da mesma espécie os levam maximizarem
o ganho energético de formas diferentes. (D14)Da mesma forma
gastrópodes de espécies diferentes por apresentarem diferenças
morfológicas maximizam o ganho energético de formas distintas.
(D15)Estudos futuros podem se direcionar a ver se gastrópodes
pequenos se abrigam mais do que gastrópodes grandes no costão
rochoso e se gastrópodes grandes são arrancados mais facilmente do
costão. (D16)Ou ainda se gastrópodes pequenos perfuram conchas de
forma mais eficiente do que gastrópodes grandes.
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semente em uma balança de 0,01g de precisão e marquei a posição da
semente em que o inseto ovipositou.
(M8)Como o número de sementes varia muito de uma
vagem para outra, calculei o índice de distância relativa ao pecíolo
(DRP) para estimar a distância do furo de oviposição em relação ao
pecíolo. (M9)Para isso dividi o número da semente em que havia a
marca de oviposição pela quantidade de sementes da vagem inteira.
(M10)Assim, obtive valores que variam de zero a um, sendo que,
valores mais próximos a zero indicam que estão mais próximos ao
pecíolo enquanto que valores mais próximos de um, mais distantes
estão do pecíolo.

Fêmeas de inseto preferem ovipositar em sementes mais
próximas ao pecíolo?

Análises estatísticas
(M11)Aleatorizei 5000 vezes a posição das sementes em
cada vagem e calculei a média do DRP para cada indivíduo e
posteriormente calculei a média de todos os indivíduos sob a hipótese
nula de que não há preferem na escolha do local de oviposição pela
fêmea, considerando que o valor encontrado seria significativo com p
< 0,05. (M12)A análise estatística foi feita no ambiente de
programação R 3.1.3 (R Development Core Team, 2015).

Aluno 5 – Versão inicial
RESUMO: A seleção de habitat é fundamente para que o indivíduo
consiga crescer, sobreviver e se reproduzir. Em casos de sítio de
oviposição, a escolha do habitat tornasse ainda mais importante, pois
a escolha feita pelo inseto fêmea determina o sucesso da prole. Meu
objetivo foi verificar se fêmeas de insetos possuem preferência de
locais nas vagens de Clitoria fairchildiana para oviposição. Avaliei se
a distância relativa da semente em relação ao pecíolo era mais próxima
de zero, para indicar se estava próxima ao pecíolo. Não obtive
evidências que fêmeas de insetos preferem ovipositar em sementes
mais próximas ao pecíolo. Possivelmente porque as larvas conseguem
se desenvolver em sementes de massas variáveis e se deslocar dentro
da vagem procurando por mais recursos.
PALAVRAS-CHAVES: Inseto-planta, oviposição, seleção de
habitat, vagem.
INTRODUÇÃO
(I1)Os organismos buscam ativamente por ambientes
adequados para sua sobrevivência, crescimento e reprodução (Morin,
2011). (I2)Em ambientes adequados, os organismos conseguem se
desenvolver enquanto que em habitats inadequados eles podem sofrer
com fatores abióticos e bióticos, por exemplo, estresse fisiológico e
predadores, respectivamente (Krebs & Davies, 1993; Stamps, 2009).
(I3)A seleção de habitat tornasse ainda mais determinante quando
envolve a escolha de locais para oviposição. (I4)A escolha do sítio de
oviposição tem implicações diretas na aptidão da prole e dos parentais
e a escolha errada do local pode resultar no insucesso da prole (Resh
& Cardé, 2003).
(I5)Para larvas que possuem locomoção limitada, a
escolha do habitat é extremamente importante, pois se alimentam e
desenvolvem em órgãos específicos das plantas escolhidos pela fêmea
e estão diretamente interagindo com fatores bióticos e abióticos do
microhabitat em que estão (Bernays & Chapman, 1994; Schoonhoven
et al., 2005). (I6)Algumas espécies de coleópteros, por exemplo,
ovipositam em sementes de vagens e as larvas se desenvolvem
consumindo todo recurso disponível na semente (Schoonhoven et al.,
2005). (I7)Assim, seria esperado que as fêmeas escolhessem o local de
oviposição com mais recurso disponível.
(I8)O objetivo do trabalho foi verificar se as fêmeas de
insetos tem preferencia em ovipositar em determinados local dentro da
vagem, dado que sementes mais próximas ao pecíolo possuem menor
probabilidade de serem abortadas pela planta (da Silva et al., 2015) e
que a distribuição de recurso nas sementes dentro da vagem é de forma
gradual, sendo que, quanto mais próximo ao pecíolo, maior a
quantidade de recurso, minha hipótese é que as fêmeas de insetos
preferem ovipositar em sementes mais próximas ao pecíolo.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de coleta e coleta de dados
(M1)Realizei o estudo na Reserva de desenvolvimento
sustentável da Barra do Una, localizada no município de Peruíbe,
Estado de São Paulo. Coletei vagens de 17 indivíduos de Clitoria
fairchildiana (Fabaceae) ao longo de uma estrada na restinga e em
alguns terrenos particulares. (M2)Coletei em cada indivíduo o máximo
possível de vagens com apenas um furo de inseto ovipositor, o que
variou de três a sete vagens. (M3)Para os indivíduos com mais de três
vagens, sorteei quatro vagens e desconsiderei as demais. (M4)Ao todo,
obtive quatro indivíduos com três vagens e 13 com quatro vagens.
(M5)Abri as vagens e atribuí números para cada segmento
do endocarpo com semente e aborto a partir do pecíolo. (M6)Locais
onde não havia fertilização não entraram na contagem. (M7)Pesei cada

Teste de premissa
(M13)Assumindo que sementes mais próximas ao pecíolo
possuem mais recurso do que sementes mais afastadas e que o
decaimento é de forma linear, calculei o coeficiente angular da reta a
partir da regressão da massa das sementes (em gramas) em função da
posição da semente dentro da vagem. (M14)Calculei a média dos
coeficientes das vagens de cada indivíduo e posteriormente a média
dos coeficientes de todos os indivíduos. (M15)Aleatorizei 5.000 vezes
a massa das sementes em cada vagem, calculei o coeficiente angular
da reta obtida na regressão para cada vagem e calculei a média dos
coeficientes das vagens em cada indivíduo e posteriormente a média
de todas as médias dos coeficientes dos indivíduos, sob a hipótese nula
de que não há diferença na massa das sementes distribuídas ao longo
da vagem. (M16)Não obtive evidências para refutar a hipótese nula (p
= 0,981), considerando p < 0,05. (M17)A análise estatística foi feita
no ambiente de programação R 3.1.3 (R Development Core Team,
2015).
RESULTADOS
(R1)Calculei o DRP para os 17 indivíduos de Clitoria
fairchildiana, totalizando 62 vagens. (R2)A média observado de DRP
para todos os indivíduos foi de 0,621, contudo a oviposição não está
relacionada com posição da semente (p = 0,952).
DISCUSSÃO
(D1)Minha hipótese que as fêmeas de insetos preferem
ovipositar em sementes mais próximas ao pecíolo não foi corroborada
com os resultados encontrados. (D2)Sendo assim, as fêmeas de inseto
ovipositam em qualquer semente da vagem, sem ter preferencia para
sementes mais próximas ao pecíolo. (D3)Possivelmente não há relação
entre a massa da semente e a sua posição na vagem como indicativo
de qualidade.
(D4)Uma possível explicação para o resultado obtido seria
que as fêmeas escolhem as sementes maiores e com mais recurso,
independentemente das sementes mais próximas ao pecíolo terem
menor probabilidade de serem abortadas (da Silva et al., 2015).
(D5)Os insetos possuem diversas características para identificar se o
local de oviposição é apropriado ou não (Bernays & Chapman, 1994).
(D6)Eles podem se orientar através de compostos químicos liberados
pela planta, se locomover ao longo do órgão da planta de interesse,
entre outras maneiras (Bernays & Chapman, 1994). (D7)Sendo assim,
a fêmea pode encontrar a melhor semente para ovipositar
independentemente da distância da semente em relação ao pecíolo.
(D8)Outra justificativa seria que as fêmeas escolhem a
vagem com sementes mais nutritivas, mas não seleciona com tanto
rigor a semente que vão ovipostiar, pois as larvas conseguem se
deslocar dentro da vagem e trocar de semente, caso o recurso dela não
seja bom o suficiente, a fim de encontrar melhor recurso disponível
(Schoonhoven et al., 2005). (D9)No entanto, ainda assim seria mais
vantajoso para a larva se a fêmea ovipositar em sementes com mais
recursos porque as larvas não precisariam gastar energia se
deslocando, podendo alocar essa energia em outras funções.
(D10)Com base nesse estudo, concluo que fêmeas de
insetos não preferem ovipositar em sementes mais próximas ao
pecíolo. (D11)As larvas conseguem se desenvolver em sementes de
massas variáveis e se deslocar caso o recurso disponível na semente
que foi ovipositada não seja suficiente ou de alta qualidade.
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Fêmeas de inseto escolhem a semente pela posição na vagem?
Aluno 5 – Versão intermediária
RESUMO: A seleção do sítio de oviposição é importante e tem
implicações diretas na aptidão da prole. A escolha de sítios com mais
recurso disponível é um dos fatores determinantes. Baseado nisso, meu
objetivo foi testar se fêmeas de insetos preferem ovipositar em
sementes mais próximas ao pecíolo da vagem e se sementes mais
próximas ao pecíolo possuem maior quantidade de recurso. Amostrei
vagens de Clitoria fairchildiana, calculei a média da distância relativa
das sementes em relação do pecíolo de cada indivíduo, e para a
quantidade de recurso calculei a média dos coeficientes linear da
massa em função da posição da semente. Não obtive evidências de que
fêmeas de insetos preferem ovipositar em sementes próximas ao
pecíolo e que sementes mais próximas ao pecíolo tem maior
quantidade de recurso. Desse modo, a escolha do sítio de oviposição
pode estar relacionada ao tamanho da semente e/ou por vagens com
sementes mais nutritivas.

2015), dessa maneira, (ii) a alocação de recurso dentro das vagens
pode seguir o mesmo padrão, porque semente mais próximas ao
pecíolo recebem maior aporte de recursos via floema. (iii) (I14)Ambos
os processos gerariam um gradiente de qualidade do sítio de
oviposição dentro da vagem, permitindo que o inseto fêmea escolhesse
a melhor semente para ovipositar. (I15)Sendo assim, os objetivos do
meu trabalho foram testar se o gradiente de qualidade das sementes é
semelhante ao encontrado para abortos e se fêmeas de insetos
escolhem o sítio de oviposição pelo efeito combinado desses dois
processos. (I16)Logo, minha hipótese é que fêmeas de insetos
preferem ovipositar em sementes mais próximas ao pecíolo.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo e coleta de dados
(M1)Realizei o estudo na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável da Barra do Una, localizada no município de Peruíbe,
Estado de São Paulo. (M2)Coletei vagens de 22 indivíduos de Clitoria
fairchildiana (Fabaceae) ao longo de uma estrada na restinga e em
alguns terrenos particulares. (M3)Coletei em cada indivíduo o máximo
possível de vagens que foram atacadas por insetos e tivessem apenas
uma marca de oviposição (de uma a sete vagens) e considerei apenas
os indivíduos que encontrei com pelo menos três vagens. (M4)Para os
indivíduos com mais de três vagens, sorteei quatro vagens e
desconsiderei as demais. (M5)Ao todo obtive quatro indivíduos com
três vagens e 13 com quatro vagens.
(M6)Abri as vagens e atribuí números ordenando as
sementes em relação ao pecíolo, desconsiderando sementes não
fertilizadas e sementes abortadas (Figura 1). (M7)Posições onde não
havia fertilização e aborto não entraram na contagem, tornando o
tamanho da vagem apenas com sementes disponíveis para oviposição
(de um até 11 posições). (M8)Como a quantidade de sementes dentro
da vagem variou de um a 11 (mediana = 4) calculei o índice de
distância relativa ao pecíolo (DRP) para estimar a distância do furo de
oviposição presente na semente em relação ao pecíolo. (M9)Para isso
dividi a posição da semente em que havia a marca de oviposição pela
quantidade total de sementes presentes na vagem inteira para ficar
comparável com o trabalho de da Silva et al., 2015 (Figura 1).
(M10)Assim, obtive valores que variam de zero a um, sendo que,
valores mais próximos a zero indicam que estão mais próximos ao
pecíolo enquanto que valores mais próximos de um, mais distantes
estão do pecíolo.

PALAVRAS-CHAVES: Clitoria fairchildiana, interação insetoplanta, oviposição, sucesso da prole.
INTRODUÇÃO
(I1)A escolha do sítio de oviposição é importante e tem
implicações diretas na aptidão da prole e dos parentais. (I2)Alguns
motivos que influenciam a escolha do sítio de oviposição por fêmeas
de inseto é a baixa taxa de predação e alimento disponível para prole
naquele local (Refsnider & Janzen, 2010). (I3)A escolha errada desse
local pode resultar no fracasso da prole (Resh & Cardé, 2003). (I4)Para
larvas de insetos que possuem locomoção limitada, a escolha do
habitat é ainda mais importante porque estão diretamente interagindo
com fatores bióticos e abióticos do microhabitat em que estão
(Bernays & Chapman, 1994; Schoonhoven et al., 2005). (I5)Algumas
espécies de coleópteros, por exemplo, ovipositam em sementes de
vagens e a larva se desenvolve consumindo o recurso disponível na
semente em que foi ovipositado (Schoonhoven et al., 2005).
(I6)Assim, seria esperado que as fêmeas escolhessem o local de
oviposição com mais recurso disponível.
(I7)As sementes são ricas em nutrientes para as larvas
consumirem e se desenvolverem (Bernays & Chapman, 1994). (I8)As
sementes dentro de um mesmo indivíduo podem apresentar diferença
na quantidade de recurso alocado. (I9)Assim, algumas sementes
possuem mais recurso do que outras, sendo uma boa opção de local
para a fêmea ovipositar e garantir o sucesso da sua prole.
(I10)As árvores de Clitoria fairchildiana (Fabaceae),
popularmente conhecidas como “sombreiro” possuem suas sementes
distribuídas de forma contínua dentro de vagem, que poderiam formar
um gradiente contínuo de recurso. (I11)Estudo recente mostra que
sementes de C. fairchildiana que estão mais próximas ao pecíolo tem
menor probabilidade de ser abortadas (da Silva et al., 2015). (I12)A
distribuição das sementes na vagem e a menor probabilidade de aborto
em sementes próximas ao pecíolo geram um cenário interessante para
estudar a escolha de locais de oviposição por fêmeas de insetos.
(I13)Desse modo, (i) é fato que sementes mais próximas ao
pecíolo tem menor probabilidade de serem abortadas (da Silva et al.,

Figura 1. (a) Vagem de Clitoria fairchildiana fechada. (b) Vagem
aberta com os números atribuídos, ordenando de forma crescente as
sementes em relação ao pecíolo, desconsiderando sementes abortadas
e não fertilizadas. A seta indica a posição da vagem próxima ao
pecíolo.
Teste de premissa
(M11)Testei a premissa de que sementes mais próximas ao
pecíolo possuem mais recurso do que sementes mais afastadas, por não
ter sustentação na literatura. (M12)Pesei cada semente em uma
balança de 0,01g de precisão, para ver se a posição da semente é um
indicativo da quantidade de recurso na semente. (M13)Assumi que
uma relação de decaimento linear entre peso e posição era uma boa
aproximação para verificar a variação de peso nas sementes.
(M14)Minha estatística de interesse é a média dos coeficientes de
todos os indivíduos. (M15)Para isso, calculei o coeficiente angular
obtido a partir da regressão da massa das sementes (em gramas) em
função da posição da semente dentro de cada vagem. (M16)Calculei a
média dos coeficientes das vagens de cada indivíduo e posteriormente
a média dos coeficientes de todos os indivíduos. (M17)Aleatorizei
5.000 vezes a massa entre as diferentes posições das sementes em cada
vagem sob a hipótese nula de que a massa é independente da posição
da semente na vagem. (M18)Calculei a estatística de interesse para
todas as aleatorizações.
(M19)Pesei 482 sementes do total de 77 vagens de 17
indivíduos. A média (± desvio) foi de 0,998g (± 0,403; máximo =
2,19g e mínimo = 0,06g). (M20)O valor observado da estatística

(±desvio) de interesse foi α = 0,024 (± xxx; máximo = yyy e mínimo
= zzz). (M21)Entretanto, não obtive evidências para refutar a hipótese
nula (p = 0,981), considerando α < 0,05. (M22)Portanto, não a
quantidade de recurso das sementes não aumenta quanto mais próxima
ao pecíolo.
Análises estatísticas
(M23)Minha estatística de interesse é a média das posições
das sementes em todas os indivíduos. (M24)Calculei a média do DRP
de todas as vagens do indivíduo e posteriormente calculei a média de
todos os indivíduos. (M25)Aleatorizei 5.000 vezes a posição das
sementes em cada vagem sob a hipótese nula de que não há preferência
na escolha do local de oviposição pela fêmea. (M26)Considerei que o
valor encontrado seria significativo com α < 0,05. (M27)Todas as
análises estatísticas foram feitas no ambiente de programação R 3.1.3
(R Development Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)A média (± desvio padrão) observada de DRP para
todos os indivíduos foi de 0,621 (±0,151; mínimo = 0,388; máximo =
0,862). (R2)Portanto, a oviposição não está relacionada com posição
da semente (p = 0,952). (R3)A variação nas massas das sementes não
aumento conforme a semente se aproximava do pecíolo, o que
evidência que não há maior aporte de recursos para sementes mais
próximas ao pecíolo.
(R4)Ao abrir as vagens era comum encontrar muitas
sementes consumidas e a presença de algumas larvas vivas. (R5)Outra
característica observada foi que na grande maioria das vagens era
possível identificar o caminho que a larva fez para trocar de semente.
(R6)Normalmente a semente em que a larva foi ovipositada já estava
consumida por completa.
DISCUSSÃO
(D1)Minha hipótese de que as fêmeas de insetos preferem
ovipositar em sementes mais próximas ao pecíolo não foi corroborada
com os resultados encontrados. (D2)Além disso, a premissa sobre o
gradiente de recurso na vagem de C. fairchildiana não foi corroborada,
indicando que a quantidade de recurso das sementes não aumenta
quanto mais próxima ao pecíolo.
(D3)Considerando que sementes mais próximas ao pecíolo
possuem menor probabilidade de serem abortadas, essa característica
poderia ser um indicativo de qualidade para a fêmea escolher estas
sementes. (D4)Entretanto, fêmeas não seguem um padrão previsível,
portanto, uma possível explicação para o resultado obtido seria que as
fêmeas escolhem as sementes maiores e com mais recurso para
ovipositar, sem considerar se as sementes mais próximas ao pecíolo
terem menor probabilidade de serem abortadas (da Silva et al., 2015).
(D5)Os insetos possuem diversos mecanismos para identificar se o
local selecionado para oviposição é apropriado ou não (Bernays &
Chapman, 1994). (D6)Eles podem se orientar através de compostos
químicos liberados pela planta, se locomover ao longo do órgão da
planta de interesse, entre outros mecanismos (Bernays & Chapman,
1994). (D7)Sendo assim, a fêmea pode se locomover ao longo da
vagem e encontrar a melhor semente para ovipositar. (D8)Desse modo,
a fêmea poderia detectar por odores ou através de toques qual semente
é maior, sinalizando que possui mais recurso para sua prole se
desenvolver. (D9)Um exemplo de inseto fêmea que se orienta por odor
são as mariposas de Cidaria albulata. (D10)As mariposas voam
próximas as plantas hospedeiras e são atraídas por odores liberados
das plantas e ovipositam na planta (Schoonhoven et al., 2005).
(D11)Outra justificativa seria que as fêmeas selecionam o
local de oviposição pela vagem com sementes mais nutritivas ao invés
de selecionar a semente. (D12)Como as larvas conseguem se deslocar
dentro da vagem quando o recurso da semente em que foi ovipositada
não é bom o suficiente, a larva sai em busca de sementes com melhor
recurso disponível (Schoonhoven et al., 2005). (D13)Um exemplo de
busca por mais recurso são das larvas comedoras de raízes de
gramíneas que se desenvolvem no solo. (D14)As larvas eclodem no
solo e são atraídas por componentes químicos liberados pelas
gramíneas. (D15)Conforme o recurso da raiz se esgota, essas larvas
são capazes de se deslocarem em busca de mais recurso, até completar
seu desenvolvimento (Bernays & Chapman, 1994).
(D16)Levando em consideração o fato da premissa de
distribuição de recurso na vagem ter sido refutada, há uma forte
evidência que não haja relação entre a massa da semente e a sua
posição na vagem como indicativo de quantidade de recurso para
fêmeas de inseto. (D17)Provavelmente a distribuição de recurso nas
sementes ocorre de forma homogênea entre as sementes
independentemente da proximidade ao pecíolo. (D18)Outra

explicação seria que a planta aloca mais recurso em sementes que
foram fecundadas com pólen de melhor qualidade.
(D19)Com base nesse estudo, concluo que fêmeas de
insetos não escolhem a semente para ovipositar de acordo com a sua
posição e que não há gradiente de recurso entre sementes de uma
mesma vagem. (D20)Desse modo, a escolha do sítio de oviposição
pode estar relacionada ao tamanho da semente e/ou por vagens com
sementes mais nutritivas.
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Fêmeas de inseto escolhem sementes para oviposição por sua
posição em vagens?
Aluno 5 – Versão final
RESUMO: A escolha de sítios de oviposição com alta disponibilidade
de recursos é um dos fatores determinantes para a aptidão de fêmeas e
suas proles. Sendo assim, meu objetivo foi testar se fêmeas de insetos
preferem ovipositar em sementes mais próximas ao pecíolo da vagem,
considerando que sementes mais próximas ao pecíolo tem menor
probabilidade de serem abortadas. Amostrei 64 vagens de 17
indivíduos de Clitoria fairchildiana e calculei a média da distância
relativa das sementes em relação do pecíolo de cada indivíduo. Não
obtive evidências de que fêmeas de insetos preferem ovipositar em
sementes mais próximas ao pecíolo da vagem. Desse modo, a escolha
do sítio de oviposição pode ser baseada ou no tamanho da semente ou
em características das vagens com sementes de melhor qualidade, mas
não na semente em si.
PALAVRAS-CHAVES: Clitoria fairchildiana, interação insetoplanta, sítio de oviposição, sucesso da prole.
INTRODUÇÃO
(I1)A escolha do sítio de oviposição pelo indivíduo
parental tem implicações diretas na aptidão da prole e do próprio
indivíduo. (I2)Alguns motivos que influenciam a escolha do sítio de
oviposição por fêmeas de insetos é o baixo risco de predação e a
disponibilidade de alimento para prole naquele local (Refsnider &
Janzen, 2010). (I3)A escolha errônea desse local pode resultar no
fracasso da prole (Resh & Cardé, 2003). (I4)Para larvas de insetos que
possuem locomoção limitada, a escolha do sítio de oviposição pelo
indivíduo parental é ainda mais importante porque as larvas estão
diretamente interagindo com fatores bióticos e abióticos do
microhabitat em que estão (Bernays & Chapman, 1994; Schoonhoven
et al., 2005). (I5)Algumas espécies de coleópteros, por exemplo,
ovipositam em sementes e a larva se desenvolve consumindo o recurso
disponível na semente em que foi ovipositado (Schoonhoven et al.,
2005). (I6)Assim, caso haja variação na quantidade de recursos entre
sementes de uma mesma planta, seria esperado que as fêmeas
escolhessem o local de oviposição com mais recurso disponível,
aumentando as chances de sucesso da sua prole.
(I7)As árvores de Clitoria fairchildiana (Fabaceae),
popularmente conhecidas como “sombreiro” possuem suas sementes
distribuídas de forma contínua dentro de vagem. (I8)Esta conformação
poderia formar um gradiente de quantidade de recurso no sentido
longitudinal do fruto. (I9)De fato, um estudo recente mostrou que

sementes de C. fairchildiana mais próximas ao pecíolo tem menor
probabilidade de serem abortadas (Da Silva et al., 2015). (I10)É
possível que a alocação de recurso dentro das vagens siga o mesmo
padrão, uma vez que sementes mais próximas ao pecíolo deveriam
receber maior aporte de recursos via floema. (I11)Ambos os processos
gerariam um gradiente previsível de qualidade do sítio de oviposição
dentro da vagem com relação à distância de cada semente ao pecíolo.
(I12)Sendo assim, os objetivos do meu trabalho foram testar se o
gradiente de investimento de recursos entre sementes dentro das
vagens é semelhante ao encontrado para probabilidade de sementes
serem abortadas (Da Silva et al., 2015) e se fêmeas de insetos preferem
ovipositar em sementes mais próximas ao pecíolo.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo e coleta de dados
(M1)Realizei o estudo na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável da Barra do Una, localizada no município de Peruíbe,
Estado de São Paulo. (M2)Coletei vagens de 22 indivíduos de Clitoria
fairchildiana (Fabaceae) ao longo de uma estrada na restinga e em
alguns terrenos particulares. (M3)Quantifiquei em cada indivíduo o
número máximo de vagens que continham apenas uma marca de
oviposição por inseto. (M4)Considerei apenas os indivíduos com pelo
menos três vagens. (M5)Para os indivíduos com mais de três vagens,
coletei aleatoriamente quatro vagens dentre as disponíveis. (M6)Ao
todo, quatro indivíduos dos quais amostrei três vagens de cada e 13
indivíduos dos quais amostrei quatro vagens de cada.
(M7)Abri as vagens e numerei a posição das sementes de
forma crescente a partir do pecíolo, desconsiderando sementes não
fertilizadas e sementes abortadas (Figura 1). (M8)A quantidade de
sementes dentro de cada vagem variou de um a 11 (mediana = 4).
(M9)Calculei o índice de distância relativa ao pecíolo (DRP) para
estimar a distância do marca de oviposição presente na semente em
relação ao pecíolo. (M10)Para isso, dividi a posição da semente em
que havia a marca de oviposição pela quantidade total de sementes
presentes na vagem, procedimento recentemente implementado em
um estudo sobre abortos seletivos na mesma espécie (Da Silva et al.,
2015; Figura 1). (M11)Assim, obtive valores que variaram de zero a
um: valores mais próximos a zero indicam que as marca de oviposição
estavam localizadas nas sementes mais próximas ao pecíolo, enquanto
valores mais próximos de um indicam que as marcas localizavam-se
mais distantes do pecíolo.

Figura 1. (a) Vagem de Clitoria fairchildiana fechada. (b) Vagem
aberta com numeração crescente da posição das sementes a partir do
pecíolo, desconsiderando um óvulo não fertilizado localizado entre as
posições 1 e 2. A seta indica a inserção da vagem no pecíolo.
Teste de premissa
(M12)Testei a premissa de que sementes mais próximas ao
pecíolo possuem mais recurso do que sementes mais afastadas.
(M13)Pesei cada semente em uma balança eletrônica de 0,01g de
precisão. (M14)Assumi que uma relação de decaimento linear entre
peso e DRP era uma boa aproximação para avaliar a variação de peso
nas sementes. (M15)Para isso, calculei o coeficiente angular obtido a
partir da regressão linear da massa das sementes (em gramas) em
função da posição da semente em cada vagem. (M16)Calculei a média
dos coeficientes das vagens para cada indivíduo. (M17)Minha
estatística de interesse foi a média dos coeficientes entre todos os
indivíduos amostrados. (M18)Aleatorizei 5.000 vezes os dados de
massa das sementes em cada vagem entre as diferentes posições
ocupadas por essas sementes na vagem, sob a hipótese nula de que a
massa é independente da posição. (M19)Em cada aleatorização,
calculei as médias dos coeficientes angulares para cada indivíduos,
assim como a média entre indivíduos. (M20)Por fim, comparei a
minha estatística de interesse observada com a distribuição de valores
gerados sob o cenário nulo ao final do procedimento de aleatorizações.
(M21)Pesei 482 sementes de um total de 77 vagens dos 17
indivíduos amostrados. (M22)A massa média (e amplitude) para essas

sementes foi de 0,998 g (máximo = 2,19 g; mínimo = 0,06 g). (M23)A
média do coeficiente angular da regressão entre a massa das sementes
e a posição da semente na vagem entre todos os indivíduos foi de 0,024
(máximo = 0,084; mínimo = -0,058). (M24)Não obtive evidências para
refutar a hipótese nula (p = 0,981) de ausência de relação entre a massa
das sementes e a posição das sementes na vagem, considerando α <
0,05. (M25)Portanto, a quantidade de recurso das sementes não
aumenta com a proximidade ao pecíolo.
Análises estatísticas
(M26)Inicialmente, calculei o DRP para cada vagem e, em
seguida, a média do DRP das vagens para cada indivíduo.
(M27)Minha estatística de interesse foi a média do DRP médio entre
todos os indivíduos. (M28)Aleatorizei 5.000 vezes a posição da marca
de oviposição em cada vagem e calculei os valores de DRP sob a
hipótese nula de que não há preferência na escolha do local de
oviposição pela fêmea. (M29)Considerei que o valor encontrado seria
significativo com α < 0,05. (M30)Todas as análises estatísticas foram
feitas no ambiente de programação R 3.1.3 (R Development Core
Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)A média (e amplitude) observada de DRP para todos
os indivíduos foi de 0,621 (mínimo = 0,388; máximo = 0,862).
(R2)Valores iguais ou menores ao valor observado foram comumente
encontrados durante as aleatorizações (p = 0,952). (R3)Portanto, a
oviposição não está relacionada com posição da semente em relação
ao pecíolo (p = 0,952).
DISCUSSÃO
(D1)Minha hipótese de que as fêmeas de insetos preferem
ovipositar em sementes mais próximas ao pecíolo não foi corroborada
com os resultados encontrados. (D2)Além disso, a premissa sobre o
gradiente de investimento de recursos em sementes dentro das vagens
de Clitoria fairchildiana também não foi corroborada, indicando que
a quantidade de recurso das sementes não aumenta quanto mais
próxima ao pecíolo.
(D3)Sementes de C. fairchildiana mais próximas ao
pecíolo possuem menor probabilidade de serem abortadas (Da Silva et
al., 2015). (D4)Esta característica deveria ser um indicativo de
qualidade para a fêmea de insetos que escolhem sítios de oviposição,
pois quanto menor a probabilidade da semente ser abortada, maior a
chance da sua prole se desenvolver no local de oviposição. (D5)Uma
possível explicação para o resultado reportado aqui seria que as fêmeas
escolhem as sementes maiores e com mais recurso para ovipositar,
independente das chances da semente serem abortadas. (D6)De fato,
os insetos possuem diversos mecanismos para identificar se o local
selecionado para oviposição é adequado ou não (Bernays & Chapman,
1994). (D7)Por exemplo, eles podem se orientar por meio de
compostos químicos liberados pela planta ou mesmo se locomover ao
longo da planta (Bernays & Chapman, 1994). (D8)Por exemplo,
mariposas da espécie Cidaria albulata voam próximas às plantas
hospedeiras e são atraídas por odores liberados pelas plantas para
localizá-las (Schoonhoven et al., 2005). (D9)Sendo assim, fêmeas de
insetos que usam C. fairchildiana como sítio de oviposição poderiam
também utilizar odores para encontrar a melhor semente para
ovipositar.
(D10)Outra justificativa seria que as fêmeas selecionam o
local de oviposição pela vagem com sementes mais nutritivas ao invés
de selecionar uma semente em particular (Schoonhoven et al., 2005).
(D11)Dado que larvas conseguem se deslocar após a eclosão, para a
fêmea seria menos custoso e provavelmente mais fácil escolher sítios
de oviposição baseadas em características da vagem ou mesmo da
planta como um todo e não da semente em si. (D12)De fato, foi
observado ao abrir as vagens de C. fairchildiana durante este trabalho
que muitas delas possuíam mais de uma semente consumida.
(D13)Quando o recurso da semente em que foi ovipositada não é o
suficiente, a larva pode sair em busca de sementes com melhor
qualidade de recurso (Schoonhoven et al., 2005). (D14)Um exemplo
de busca por mais recurso são das larvas comedoras de raízes de
gramíneas que se desenvolvem no solo. (D15)As larvas eclodem no
solo e são atraídas por componentes químicos liberados pelas
gramíneas. (D16)Conforme o recurso da raiz se esgota, essas larvas
são capazes de se deslocar em busca de mais recurso, até completar
seu desenvolvimento (Bernays & Chapman, 1994). (D17)Logo, como
a larva é capaz de se locomover em busca de mais recurso, a fêmea
escolhe vagens com mais recurso disponível.
(D18)Com base nesse estudo, concluo que fêmeas de
insetos não escolhem a semente para ovipositar de acordo com a sua
posição. (D19)Uma possibilidade é que a escolha do sítio de

oviposição esteja relacionada à qualidade da semente em termos dos
recursos disponíveis para serem consumidos. (D20)Alternativamente
as fêmeas podem escolher apenas a vagem com mais recursos totais
disponíveis, transferindo para a larva a decisão de escolher ativamente
qual semente atacar e utilizar para se desenvolver.
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Efeito da assimetria corpórea na construção de funis de captura
por formigas leão ((Neuroptera: Myrmeleontidae)
Aluno 6 – Versão inicial
RESUMO: Larvas de formiga leão (Neuroptera: Myrmeleontidae)
utilizam armadilhas construídas na areia para capturar suas presas.
Quanto maior o tamanho da armadilha maior a eficiência de captura.
Assim, a competição por espaço pode emergir quando as condições
ambientais limitam o espaço útil para construção dessas armadilhas.
Meu objetivo é avaliar como a assimetria corporal modula o resultado
da competição por espaço em larvas de formiga leão. Pareei indivíduos
com diferentes larguras de capsula cefálica em arenas com tamanho
limitado e observei a probabilidade de apenas um funil ser construído.
Não observei aumento da probabilidade de apenas um funil ser
construído com o aumento da diferença da largura da capsula cefálica.
Concluo que a competição por espaço não está sendo modulado por
tamanho corpóreo.
PALAVRAS-CHAVE: competição intraespecífica, largura da
capsula cefálica,
Introdução
(I1)Larvas de formigas leão (Neuroptera: Myrmeleontidae)
são predadores semi sesseis que apresentam estratégia de emboscada
e utilizam uma armadilha em forma de funil para capturar suas presas
(Farji-Brener, 2003). (I2)O funil de captura é construído em areia seca
e a eficiência de captura é diretamente proporcional ao diâmetro desse
funil (referência do meu trabalho). (I3)O efeito do tamanho do funil
sobre a eficiência de captura pode ser comprometido por condições
ambientais adversas (referência do meu trabalho), levando à seleção
de habitats mais adequados pelas formigas leão (Chaves et al. 2015).
(I4)Assim, mudanças nas condições dos habitats podem levar ao
aumento da competição intraespecífica em formiga leão por conta da
diminuição de área útil para construção de funil de captura.
(I5)Diversos fatores podem modular o resultado de
competição intraespecífica em organismos sesseis e semi sesseis
(Levin, 2009). (I6)Assimetria corpórea é apontada como um fator que
modula a competição intraespecífica (Begon, 2006). (I7)Em sistemas
como o de larvas de formiga leão onde é descrito alta correlação entre
tamanho corpóreo e tamanho do funil de captura (Prado et al. 1993),
podemos especular que o resultado da competição por espaço é
resultado da assimetria corpórea.
(I8)Meu objetivo foi avaliar como a assimetria corporal
modula o resultado da competição intraespecífica em formigas leão
por espaço. (I9)Considero que melhores competidores apresentam
menos prejuízo quando em competição com competidores piores,
assimetria corporal é uma medida para assimetria competitiva, a
eficiência do funil de captura é diretamente proporcional ao tamanho
do funil e que formigas leão competem por espaço. (I10)Então,
hipotetizo que quanto maior a assimetria corpórea de formigas leão

que competem maior será a diminuição do tamanho do funil do
indivíduo cujo tamanho corpóreo é menor.
Material & Métodos
(M1)Utilizei 44 larvas de formiga leão (Myrmeleon sp.)
(Neuroptera: Myrmeleontidae) que estavam uma semana em cativeiro
para os experimentos. (M2)Todos os indivíduos foram coletados
dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Uma,
em locais próximos às casas dos moradores. (M3)Nos mesmos locais
coletei areia que peneirei para utilizar nas arenas onde as formigas leão
foram depositadas. (M4)Cada larva de formiga leão foi fotografada
afim de estimar a largura da capsula cefálica. (M5)Considerei que a
largura da capsula cefálica era um bom proxy para tamanho corpóreo.
(M6)Após as fotos, mantive as formigas leão em arenas cilíndricas de
120 mm de diâmetro e 80 mm de altura com 50 mm de areia, por 7
horas, tempo que considerei suficiente para estabelecimento do
organismo e construção do funil de captura. (M7)Medi o diâmetro
maior de cada funil de captura em milímetros com um paquímetro.
(M8)Considerei que o maior diâmetro dos funis é um bom proxy para
tamanho dos funis, portanto, assumi que há grande correlação entre o
maior diâmetro dos funis com as demais dimensões de um funil.
(M9)Considerei o diâmetro maior do funil de captura construído pelos
indivíduos nas arenas como o diâmetro de funil em ausência de
competição.
Desenho experimental
(M10)Para realizar o experimento de competição
intraespecífica ordenei os indivíduos segundo a largura da capsula
cefálica. (M11)Para formar o primeiro par tomei o indivíduo com
maior largura da capsula cefálica e pareei-o com aquele indivíduo que
apresentava largura da capsula cefálica igual à mediana dos valores de
largura da capsula cefálica. (M12)Para formar o segundo par, utilizei
o indivíduo com a segunda maior largura da capsula cefálica e pareeio com o indivíduo abaixo do valor de mediana. (M13)Fiz isso
sistematicamente para todos os pares. (M14)Dessa forma, obtenho
uma amplitude de diferenças de largura da capsula cefálica
comparando indivíduos em fases de vida próximos.
(M15)As arenas de competição foram montadas
especificamente para cada par. (M16)Elas são cilíndricas com altura
igual a 80 mm e 50 mm de areia, o diâmetro delas é igual à soma do
diâmetro do funil de cada indivíduo que compõem o par mais 10%
dessa soma. (M17)Considerando que meu objetivo não é sobre
variação da intensidade de competição e sim como a assimetria
corpórea pode influenciar o resultado da competição e que para
construir um funil é necessária uma área maior do que a área do funil,
assumo que não foi necessário criar arenas onde o diâmetro era menor
ou igual à soma dos diâmetros do funil. (M18)Os pares foram
mantidos nas arenas de competição por 2 dias. Antes desse período as
configurações de tamanho de funil variaram muito, não sendo possível
estimar quantos funis haviam sido construídos.
Análise de dados
(M19)Avaliei o resultado da competição utilizando apenas a variável
probabilidade de vitória, variável categórica de dois níveis, empate (0)
e vitória (1). (M20)Considerei que ocorria empate em duas situações,
quando observava dois funis de captura ou quando não observava funil
de captura e vitória quando havia apenas um funil de captura.
Probabilidade de vitória
(M21)Avaliei como a assimetria corpórea modula a probabilidade de
vitória utilizando uma regressão logística. (M22)Minha estatística de
interesse foi o valor de inclinação da curva. (M23)Para testar se o valor
observado de inclinação não difere de um valor onde não há relação
entre as variáveis, construí um cenário nulo a partir da aleatorização
sem reposição da variável probabilidade de vitória. (M24)Para cada
um dos 1000 ciclos de aleatorização eu recalculei a estatística de
interesse. (M25)A partir de todos os valores de minha estatística de
interesse gerados em meu cenário nulo construí uma distribuição de
valores. (M26)Considerei que o valor observado em minha estatística
de interesse seria significativo se ele ocorresse dentro de 5% ou menos
desses valores gerados no cenário nulo. (M27)Sendo assim, a minha
previsão é de que quanto maior a assimetria corpórea maior a
probabilidade de vitória.
Resultados
(R1)Das 38 larvas de formiga leão que construíram funil de
captura nas arenas sem competição. (R2)A largura da capsula cefálica
variou de 0,75 mm até 1,55 mm, sendo em média (±DP) igual a 1,30
mm (± 0,15 mm). (R3)O diâmetro do funil de captura variou de 10,00

mm até 37,50 mm, sendo em média (±DP) igual 24,86 mm (±0,61
mm). (R4)O diâmetro das arenas de competição variou de 0,11 mm até
0,54 mm, sendo em média (±DP) igual a 54,75 mm (±10,52). (R5)A
assimetria da largura da capsula cefálica entre os pares de competição
variou de 0,11 mm até 0,54 mm, com média (±DP) igual a 0,19 mm
(± 0,11mm). (R6)Não observei relação entre a assimetria da largura da
capsula cefálica e a probabilidade de vitória (p=0,231). (R7)Não
obtive valores de assimetria bem distribuídos em toda a amplitude de
valores, cerca de 89,47 % dos valores de assimetria ocorreram abaixo
de 0,3 mm (Figura 1).
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Diferenças no tamanho são diferentes em tamanhos diferentes?
Competição intraespecífica em formigas leão e tamanho relativo
dos competidores: o papel do tamanho absoluto
Aluno 6 – Versão intermediáris

(R8)Figura 1. Probabilidade de vitória em função da diferença na
largura da capsula cefálica em formigas leão. A regressão linear
apresentou inclinação igual a 4,50 (erro padrão = 5,37) e intercepto
igual a -0,52 (erro padrão = 1,07).
Discussão
(D1)Refuto minha hipótese de que quanto maior a
assimetria corpórea de formigas leão que competem maior será a
diminuição do tamanho do funil do indivíduo cujo tamanho corpóreo
é menor. (D2)Uma possível explicação é que a baixa amplitude de
assimetria corpórea não permite notar um sinal da competição.
(D3)Talvez se eu utilizar um desenho experimental menos
conservador, onde a competição ocorra entre indivíduos de tamanhos
corpóreos mais discrepantes, mesmo que isso signifique mensurar a
competição entre indivíduos em fases ontogenéticas muito
discrepantes, posso notar um sinal da competição.
(D4)Não utilizei meus dados sobre variação do tamanho do
funil que estão em análise. (D5)Talvez observe um sinal de
competição utilizando esses dados, como em outros trabalhos sobre
competição intraespecífica de formigas leão (Prado et al. 1993).
(D6)Outro fator que pode estar modulando a competição é o pouco
tempo de privação de alimento que esses animais foram expostos.
(D7)Em ocasiões de longa privação de alimento esses animais podem
modificar as táticas de forageamento (Elimelech & Pinshow, 2008),
essa mudança de tática pode ter impacto no resultado da competição,
tornando os mais agressivos.
(D8)Utilizando meus dados disponíveis posso sugerir que
fatores bióticos como competição não são relevantes para a seleção de
habitat como observado até então (Scharf & Ovadia, 2005). (D9)Em
meu sistema de estudo a seleção de habitat por parte da larva de
formiga leão, pode estar sendo governado por propriedades físicas do
habitat (Scharf & Ovadia, 2005, Chaves et al. 2015).
(D10)Concluo que a assimetria corpórea por si só não é um
fator determinante do resultado de competição por espaço em formigas
leão, levando em consideração apenas a ocorrência de funis. (D11)É
necessário averiguar o impacto da assimetria na construção do funil de
captura.
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RESUMO: Larvas de formiga leão (Neuroptera: Myrmeleontidae)
utilizam armadilhas construídas na areia para capturar suas presas.
Quanto maior o tamanho da armadilha maior a eficiência de captura.
Assim, a competição por espaço pode emergir quando as condições
ambientais limitam o espaço útil para construção dessas armadilhas.
Meu objetivo é avaliar como a assimetria corporal modula o resultado
da competição por espaço em larvas de formiga leão. Pareei indivíduos
com diferentes larguras de capsula cefálica em arenas com tamanho
limitado e observei a probabilidade de apenas um funil ser construído.
Não observei aumento da probabilidade de apenas um funil ser
construído com o aumento da diferença da largura da capsula cefálica.
Concluo que a competição por espaço não está sendo modulado por
tamanho corpóreo.
PALAVRAS-CHAVE: competição intraespecífica, largura da
capsula cefálica
Introdução
(I1)A competição intraespecífica ocorre quando indivíduos
de uma mesma espécie competem por recursos limitados. (I2)Essa
interação altera as taxas de mortalidade e natalidade dentro de uma
população, contudo o impacto da competição não é igual entre os
indivíduos (Begon, 2006). (I3)Alguns indivíduos são mais afetados
pela competição do que outros, em plantas por exemplo os menores
indivíduos são mais afetados pela presença de seus vizinhos do que
indivíduos maiores (Levin, 2009). (I4)Assim, o resultado da
competição intraespecífica pode depender do tamanho dos
competidores.
(I5)Um bom modelo de estudo de competição
intraespecífica em animais são as larvas de formiga leão (Neuroptera:
Myrmeleontidae). (I6)Pois, essas larvas são predadoras semi sesseis
que apresentam estratégia de emboscada e utilizam uma armadilha em
forma de funil para capturar suas presas construídos na areia (FarjiBrener, 2003) e são de fácil visualização. (I7)A eficiência de captura
do funil é diretamente proporcional ao tamanho dele (Figueiredo et al.,
2015) e esse tamanho varia de acordo com a competição entre os
indivíduos (Prado et al., 1993; Day & Zalucky, 2000). (I8)A
capacidade de construir e manter um funil de captura apresenta uma
relação de crescimento com saturação com o tamanho corpóreo da
larva (Scharf et al, 2009). (I9)Portanto a diferença na capacidade
competitiva entre os indivíduos de larvas de formiga leão por espaço
para construir funis de captura não deve variar linearmente com o
tamanho corpóreo
(I10)Meu objetivo é avaliar como varia a capacidade
competitiva em formigas leão segundo a razão de tamanho de corpo.
(I11)Dado que: i) indivíduos maiores podem ser melhores
competidores que indivíduos menores, ii) em formigas leão a
capacidade competitiva por espaço para formar funil não varia
linearmente, hipotetizo que mantido uma razão de tamanho corpóreo
entre competidores o resultado da competição depende do tamanho
absoluto dos competidores.
Material & Métodos
(M1)Coletei 44 larvas de formiga leão (Myrmeleon sp.)
(Neuroptera: Myrmeleontidae) em áreas de restinga em julho de 2015
na Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una (24º17’24º35’S; 47º00’-47º30’O), município de Peruíbe, litoral sul do estado
de São Paulo, Brasil. (M2)A coleta ocorreu em um transecto de 200
metros, além das formigas também coletei areia que utilizei para
construir as arenas experimentais onde as formigas leão foram
depositadas.
(M3)Para estimar a largura da capsula cefálica utilizei o
programa ImageJ v1.47 (Rasband, 2003). (M4)Tomei a largura da
capsula cefálica (LCC) como um proxy para tamanho corpóreo.

(M5)Após as fotos, mantive as formigas leão em arenas experimentais
de 120 mm de diâmetro e 80 mm de altura com 50 mm de areia, por 7
horas, tempo que considerei suficiente para estabelecimento do
organismo e construção do funil de captura. (M6)Medi o diâmetro
maior de cada funil de captura em milímetros com um paquímetro.
(M7)Considerei que o maior diâmetro dos funis é um bom proxy para
tamanho dos funis, pois é uma característica que se mantêm em
diferentes condições (Plasier, 2015).
Desenho experimental
(M8)Para realizar o experimento de competição
intraespecífica ordenei os 38 indivíduos que construíram o funil de
captura segundo a LCC. (M9)Para formar o primeiro par tomei o
indivíduo com maior LCC e pareei-o com aquele indivíduo que
apresentava LCC igual à mediana dos valores de LCC. (M10)Para
formar o segundo par, utilizei o indivíduo com a segunda maior LCC
e pareei-o com o indivíduo abaixo do valor de mediana. (M11)Fiz isso
sistematicamente para todos os pares.
(M12)Os 19 pares de competição apresentaram média de
razão de LCC igual a 1,18 e coeficiente de variação de 13,73%.
(M13)Dois pontos eram discrepantes em relação aos demais,
apresentando 1,51 e 1,72. (M14)Sem esses dois pontos a média da
razão de LCC era de 1,12 e o coeficiente de variação de 3,04%.
(M15)Como meu objetivo era minimizar as diferenças entre os pares
quanto a razão de LCC, optei por desconsiderar os dois pontos
discrepantes. (M16)Portanto, montei 17 pares de competição.
(M17)As arenas de competição foram montadas
especificamente para cada par. (M18)Elas são cilíndricas com altura
igual a 80 mm e 50 mm de areia. (M19)O diâmetro delas é igual à
soma do diâmetro do funil de cada indivíduo que compõem o par em
situação de não competição mais 10% dessa soma. (M20)As arenas
variaram de 29,70 mm até 71,00 mm, com média (±DP) igual a 54,76
mm (± 10,52 mm).
(M21)Considerando que meu objetivo era avaliar como
que mantido a razão do tamanho corpóreo a competição por espaço é
modulada pelo tamanho corpóreo, que formigas leão necessitam de um
espaço para construir seu funil de captura maior do que o espaço
efetiva do funil, assumo que as arenas de competição apresentam a
capacidade de suporte menor do que o necessário para manter os dois
indivíduos em equilíbrio. (M21)Os pares foram mantidos nas arenas
de competição por 2 dias. (M22)Antes desse período não era possível
delimitar funis de captura.
Análise de dados
(M23)Avaliei o resultado da competição utilizando uma
variável categórica de dois níveis, empate (0) e vitória (1) como proxy
para probabilidade de vitória. (M24)Considerei que ocorria empate em
duas situações, quando observava dois funis de captura ou quando não
observava funil de captura e vitória quando havia apenas um funil de
captura.
Probabilidade de vitória
(M25)Avaliei como a variação de tamanho absoluto,
mantido uma razão de tamanho corpóreo, modula a probabilidade de
vitória utilizando uma regressão logística. (M26)Minha estatística de
interesse foi o valor de inclinação da curva. (M27)Considerei que o
valor observado era significativamente diferente de uma inclinação
nula quando o valor p era menor ou igual a 0,05. (M28)Minha previsão
é de que quanto maior o tamanho absoluto dos competidores menor a
probabilidade de ocorrer vitória.
Resultados
(R1)Nas 17 arenas de competição houveram7 vitórias e 10
empates, sendo que, desses empates, apenas 3 não ocorreu formação
de funil de captura. (R2)Nas arenas em que ocorreu empate sem
formação de funil observei apenas rastros dos animais na superfície.
(R3)Em uma arena uma das larvas estava morta, não sendo possível
concluir se a morte decorreu da competição. (R4)A regressão logistica
da probabilidade de vitória apresentou valor de inclinação -45,74
(p=0,0431), assim a probabilidade de vitoria decai com o aumento do
tamanho corporeo dos competidores (figura 1).

Figura 1. Relação da probabilidade de vitória e largura da capsula
cefálica (LCC) do maior competidor. A curva logística apresenta
intercepto igual a 63,24 (erro padrão=31,21) e inclinação igual a 45,74 (erro padrão=22,62)
Discussão
(D1)Baseado na regressão logística da probabilidade de
vitória é possível corroborar minha hipótese de que quanto maior o
tamanho absoluto das formigas leão menos discrepantes são as
capacidades competitivas. (D2)Além disso, observei um padrão a
partir de um certo valor de tamanho corpóreo não há mais vitórias,
apenas empates. (D3)Interpreto esse resultado como um sinal de que
ao longo da vida da larva a capacidade de formar funis se estabiliza.
(D4)Como a assimetria competitiva varia ao longo da vida
da larva, sendo que em indivíduos mais velhos ela é atenuada e em
jovens é intensa, a importância da competição intraespecífica na
probabilidade de transição para a próxima fase da vida decai com a
idade da larva. (D5)Como, em geral, a mortalidade é maior entre
jovens do que em adultos, em grande parte das espécies de animais,
especulo que um dos principais fatores de mortalidade em formigas
leão pode ser a competição intraespecífica.
(D6)O aumento do número de empates com o aumento do
tamanho corpóreo sugere que o tamanho de funil se torna uma
característica mais plástica ao longo da vida. (D7)Uma implicação
para a seleção de habitat desses animais é de que em condições em que
ocorre o aumento da competição intraespecífica esperamos que os
indivíduos mais jovens sejam os primeiros a mudar de habitat. Já os
indivíduos mais velhos prefiram permanecer e modificar as
características do funil de captura.
(D8)Em muitos sistemas de competição intraespecífica o
fator da precedência parece ser o principal fator modulando o resultado
da competição, onde aqueles que se estabeleceram primeiro e tiveram
melhores condições de se desenvolver mantem uma vantagem ao
longo de toda a vida. (D9)Em meu sistema de estudo tal padrão não
parece se manter ao longo da vida do organismo.
(D10)Concluo que o resultado da competição
intraespecífica não é modulado apenas pelo tamanho relativo dos
competidores, mas é também dependente da fase de vida em que os
competidores estão. (D11)Estudos futuros podem utilizar a variação
do tamanho do funil para estudar a competição nesse sistema.
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Variação na diferença da capacidade competitiva segundo o
tamanho de corpo dos competidores na formiga-leão Myrmeleon
sp. (Neuroptera: Myrmeleontidae)
Aluno 6 – Versão final
RESUMO: Quando o tamanho corpóreo está relacionado com o
sucesso de obtenção de recursos, o resultado da competição
intraespecífica pode depender do tamanho dos competidores.
Entretanto, o incremento da capacidade competitiva em função do
incremento do tamanho corpóreo pode diminuir à medida que o
tamanho aumenta. Avaliei como a capacidade competitiva varia com
o tamanho, mantendo uma razão de tamanho corpóreo entre
competidores. Criei experimentalmente situações de competição por
espaço entre pares de indivíduos de larvas de Myrmeleon sp. em que a
razão de largura de cápsula cefálica (LCC) entre os pares era similar,
mas variavam em largura absoluta, e estimei a probabilidade de apenas
um deles construir funil de captura. Essa probabilidade diminuiu com
o aumento do LCC. O aumento da capacidade competitiva diminui
com o aumento do tamanho corpóreo, logo, podemos esperar que em
indivíduos pequenos a competição tenha grande impacto na obtenção
de recursos e escolha de habitat.
.
PALAVRAS-CHAVE: competição intraespecífica, razão corpórea
entre competidores, seleção de habitat.
Introdução
(I1)A competição intraespecífica ocorre quando indivíduos
de uma mesma espécie competem por recursos limitados. (I2)Essa
interação altera as taxas de mortalidade e natalidade dentro de uma
população. (I3)Contudo, o impacto da competição não é igual entre os
indivíduos (Begon et al., 2006), sendo que alguns deles são mais
afetados pela competição do que outros. (I4)Em plantas por exemplo
os menores indivíduos são mais afetados pela presença de seus
vizinhos do que indivíduos maiores (Levin, 2009). (I5)Observamos
esse efeito em organismos cuja capacidade de obter e explorar recursos
está diretamente relacionado com o tamanho do corpo: quanto maior
o organismo, maior a probabilidade dele encontrar e consumir
recursos, minimizando a porção de recursos disponível para seu
competidor (Begon et al., 2006). (I6)Assim, o resultado da
competição intraespecífica pode depender do tamanho dos
competidores.
(I7)Há diversos exemplos de relação entre tamanho do
indivíduo e capacidade de obter recursos, como árvores com grandes
copas que maximizam a porção de recurso luminoso captado (Begon,
2006). (I8)Contudo, não existe uma relação linear entre o tamanho
corpóreo e a obtenção de recursos. (I9)Em geral, a manutenção de
grandes estruturas para obtenção de recursos tem altos custos de
construção e manutenção (Begon et al., 2006; Vieira et al. 2007).
(I10)Portanto, espera-se que pequenos incrementos de tamanho em
indivíduos pequenos implique em grandes incrementos na capacidade
de obtenção de recurso em contraponto a pequenos incrementos de
tamanho em indivíduos grandes.
(I11)Um modelo de estudo de competição intraespecífica
em que o tamanho está diretamente relacionado à obtenção de recursos
em animais são as larvas de formiga-leão (Neuroptera:
Myrmeleontidae). (I12)Esses predadoras semi-sésseis apresentam
estratégia de emboscada e utilizam uma armadilha em forma de funil
construída na areia para capturar suas presas (Farji-Brener, 2003).
(I13)A eficiência de captura do funil é diretamente proporcional ao
tamanho do funil de captura (Figueiredo et al., 2015). (I14)Entretanto,
a capacidade de construir e manter um funil de captura não apresenta
uma relação linear com o crescimento do tamanho corpóreo da larva

(Scharf et al, 2009). (I15)Assim, pequenos incrementos no aumento de
tamanho corpóreo implicam em grandes incrementos de tamanho de
funil de captura para indivíduos pequenos. (I16)À medida que o
indivíduo cresce em tamanho corpóreo, o incremento na capacidade
de construir e manter funis vai diminuindo.
(I17)Meu objetivo foi avaliar como a capacidade
competitiva varia segundo o tamanho de corpo, mantendo uma razão
de tamanho corpóreo entre os competidores. (I18)Dado que indivíduos
maiores podem ser melhores competidores que indivíduos menores,
que melhores competidores são aqueles que melhor exploram os
recursos disponíveis, que incrementos no aumento de tamanho
corpóreo não implicam em incrementos proporcionais da capacidade
competitiva para indivíduos de todos os tamanhos e que formigas-leão
que constroem o maior funil exploram melhor os recursos disponíveis,
hipotetizo que a diferença na capacidade competitiva entre pares de
competidores deve ser maior nos pares de indivíduos de tamanho
absoluto menor, mantidos a razão de tamanho entre esses pares.
Material & Métodos
(M1)A fim de abordar meu objetivo, criei
experimentalmente situações de competição entre pares de indivíduos.
(M2)Para isso, coletei 44 larvas de formiga-leão (Myrmeleon sp.)
(Neuroptera: Myrmeleontidae) em áreas de restinga em julho de 2015
na Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una (24º17’24º35’S; 47º00’-47º30’O), município de Peruíbe, litoral sul do estado
de São Paulo, Brasil. (M3)A coleta ocorreu em um transecto de 200
metros. (M4)Além das formigas-leão, também coletei areia, que
utilizei para construir as arenas experimentais onde as formigas-leão
foram depositadas.
(M5)Utilizei a largura da cápsula cefálica (LCC) como um
proxy para tamanho corpóreo de cada indivíduo. (M6)Para estimar a
LCC, fotografei cada indivíduo de larva de formiga-leão e utilizei o
programa ImageJ v1.47 (Rasband, 2003) (figura 1). (M7)Após
analisar as fotos, mantive as formigas-leão em arenas experimentais
de 120 mm de diâmetro e 80 mm de altura com 50 mm de areia, por 7
horas, tempo suficiente para o estabelecimento do organismo e a
construção do funil de captura. (M8)Medi o diâmetro maior de cada
funil de captura em milímetros, com um paquímetro digital de precisão
de 0,001 mm. (M9)Utilizei o maior diâmetro dos funis como um proxy
para tamanho dos funis, pois é uma característica que é conservada em
diferentes condições, diferente de outras características do funil, como
profundidade e ângulo (Plasier, 2015), além de ser utilizada em outros
trabalhos que estudam larvas de formiga-leão (e.g. Prado et al.1993).

Figura 1. Exemplo de foto utilizada no ImageJ v1.47 para estimar a
largura de cápsula cefálica (LCC) de larvas de formiga-leão
(Myrmeleon sp.) (Neuroptera: Myrmeleontidae). Na foto, um exemplo
de organismo de 13,86 mm de LCC.
Desenho experimental
(M10)Para realizar o experimento de competição
intraespecífica, ordenei os 38 indivíduos que construíram o funil de
captura de acordo com a LCC de cada indivíduo. (M11)Para formar o
primeiro par de indivíduos que iriam competir, combinei o indivíduo
com maior LCC e o indivíduo com LCC igual à mediana da
distribuição de LCC dos indivíduos amostrados. (M12)Para formar o
segundo par, utilizei o indivíduo com a segunda maior LCC e o
combinei com o primeiro indivíduo com LCC abaixo do valor de
mediana. (M13)Fiz isso sistematicamente para criar todos os pares de
indivíduos. (M14)Os indivíduos apresentaram LCC variando de 0,75
mm até 0,85 mm, com média (± desvio padrão) igual a 1,30 mm (±
0,15 mm.)
(M15)Utilizei como variável operacional para razão de
tamanho corpóreo a razão de LCC. (M16)Calculei a razão entre o LCC
do maior competidor sobre o LCC do menor competidor. (M17)Assim,
esta razão representa quantas vezes o maior competidor é maior em
relação ao menor competidor. (M18)Os 19 pares de indivíduos
apresentaram média de razão de LCC igual a 1,18 e coeficiente de
variação de 13,73%. (M19)Dois desses pares eram discrepantes em

relação aos demais, apresentando razão de LCC respectivamente de
1,51 e 1,72. (M20)Sem esses dois pares, a média da razão de LCC foi
de 1,12 e o coeficiente de variação de 3,04%. (M21)Como meu
objetivo era minimizar as diferenças entre os pares quanto à razão de
LCC, optei por desconsiderar os dois pares discrepantes.
(M22)Portanto, utilizei 17 pares de competição.
(M23)As arenas de competição foram construídas
especificamente para cada par de indivíduos. (M24)Elas eram
cilíndricas, com altura igual a 80 mm e com 50 mm de areia. (M25)O
diâmetro delas foi igual à soma do maior diâmetro do funil de cada
indivíduo que compõe o par em situação de não competição, acrescido
de 10% do valor total dessa soma. (M26)Um pressuposto do meu
trabalho foi que formigas-leão necessitam de um espaço para construir
seu funil de captura maior do que o espaço efetivo do funil (Gullan, &
Cranston, 2005). (M27)Portanto, considerando que meu objetivo era
avaliar como que, mantido a razão do tamanho corpóreo entre pares de
indivíduos, a competição por espaço seria modulada pelo tamanho
corpóreo absoluto desses indivíduos, assumi que as arenas de
competição apresentaram a capacidade de suporte menor do que o
necessário para manter os dois indivíduos em equilíbrio. (M28)Assim,
as arenas experimentais variaram de 29,70 mm até 71,00 mm, com
média (± desvio padrão) igual a 54,76 mm (± 10,52 mm). (M29)Os
pares foram mantidos nas arenas de competição por dois dias, uma vez
que antes desse período não foi possível delimitar funis de captura.
Análise de dados
(M30)Avaliei como a variação de tamanho absoluto, mantido uma
razão de tamanho corpóreo entre pares de indivíduos, modula a
probabilidade de vitória realizando uma regressão logística.
(M31)Para tanto, utilizei um modelo linear generalizado com
distribuição de erros binomiais. (M32)Avaliei o resultado da interação
entre os pares de indivíduos utilizando uma variável categórica de dois
níveis: empate (0) e vitória (1). (M33)Considerei que ocorria empate
em duas situações, quando observava dois funis de captura ou quando
não observava funil de captura. (M34)Por outro lado, considerei que
ocorria vitória quando havia apenas um funil de captura construído ao
final dos dois dias. (M35)Assim, o resultado da interação foi
considerado a variável dependente do modelo. (M36)Minha previsão
é de que, quanto maior o tamanho absoluto dos competidores, menor
a probabilidade de ocorrer vitória. (M37)Utilizei o ambiente de
programação R 3.1.3 (R Core Team, 2015) para realizar as análises.
Resultados
(R1)Nas 17 arenas de competição, observei 7 vitórias e 10
empates. (R2)Desses empates, em apenas três deles não ocorreu a
formação de funil de captura por nenhum indivíduo, onde observei
apenas rastros dos animais na superfície. (R3)Em uma arena onde
ocorreu vitória, observei que uma das larvas estava morta após os dois
dias de experimentação, não sendo possível concluir se a morte
decorreu da competição. (R4)A probabilidade de vitória diminui com
o aumento do LCC do maior competidor (p=0,0431) (Figura 2).

Figura 2. Relação da probabilidade de vitória e largura da cápsula
cefálica (LCC) do maior competidor. A probabilidade de vitória
diminui com o aumento do LCC (p=0,0431).
Discussão
(D1)Meus resultados mostram que, com o aumento do
tamanho corpóreo absoluto, as diferenças nas capacidade competitivas
são menores entre indivíduos de tamanhos corpóreos grandes, o que
corrobora a minha hipótese. (D2)Portanto, o aumento da capacidade
competitiva por espaço proporcionado pelo aumento corpóreo em
formigas-leão decai com o tamanho corpóreo, como descrito por
Scharf et al. (2009) em condições sem competição.
(D3)Abordei meu objetivo utilizando como proxy para
capacidade competitiva a probabilidade de vitória ou empate.

(D4)Essa abordagem é bem conservadora quanto ao resultado da
competição. (D5)Considero que um organismo possui maior
capacidade competitiva apenas se ele explora o recurso limitante de
modo que impede o outro de explorar o recurso limitante, seja direta
ou indiretamente. (D6)Uma outra abordagem que pode ser usada para
avaliar a capacidade competitiva de indivíduos mais próximos em
tamanho corpóreo é o tamanho do funil de captura. (D7)Como o
tamanho do funil de captura é sensível à competição intraespecífica,
em geral diminuindo de tamanho (Prado et al., 1993, Day & Zalucky
2000) e o tamanho do funil de captura é diretamente proporcional à
probabilidade de captura de presa (Figueiredo et al., 2015), então uma
maneira de medir diferenças na capacidade competitiva seria medir a
variação de tamanho do funil de captura mesmo em situações de
empate entre competidores. (D8)Se ambos organismos conseguem
construir funil de captura em situação de competição, pode-se
questionar qual competidor diminuiu mais o tamanho do funil para
poder coexistir.
(D9)Medeiros (2015) mostrou que larvas de formiga-leão
que constroem funis de captura pequenos podem ter beneficios em
estar agregado com formigas-leão que constroem funis de captura
grande devido ao “efeito ricochete”, onde as presas vão ficando mais
lentas e fracas à medida que passam pelos diversos funis de captura
dos vizinhos. (D10)As condições ambientais podem mudar
drasticamente a qualidade do habitat para as formigas-leão,
aumentando o custo de construção de funil de captura (Chaves et al.,
2015). (D11)Da mesma maneira, essas mesmas mudanças afetam a
eficiência de captura, por aumentar a probabilidade de escape da presa
(Figueiredo et al., 2015). (D12)Como consequência, tais alterações
nas condições ambientais podem levar a um aumento da competição
pela diminuição da capacidade suporte (Begon et al., 2006).
(D13)Dado meus achados neste trabalho, pode-se esperar que os
benefícios a médio e longo prazos de estar agregado sejam menores
para indivíduos pequenos do que para indivíduos grandes. (D14)Isso
porque, em condições ambientais ideais para construção de funil de
captura e sem restrição de espaço, os indivíduos menores sempre se
beneficiariam em estar próximos de indivíduos maiores.
(D15)Contudo, em condições ambientais que podem levar ao aumento
da competição, esses indivíduos pequenos, invariavelmente, seriam
impedidos de obter recursos. (D16)Esse efeito é maior quanto menor
for o tamanho relativo do indivíduo com relação a seus vizinhos.
(D17)Concluo que o resultado da competição
intraespecífica não é modulado apenas pelo tamanho relativo dos
competidores, mas é também dependente do tamanho absoluto dos
envolvidos na interação. (D18)Estudos futuros podem avaliar como
interações entre três indivíduos são modulados pelo tamanho relativo
dos indivíduos envolvidos.
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Abscisão foliar em resposta a salinidade do solo e idade das
folhas em uma planta de dunas
Aluno 7 – Versão inicial
RESUMO: As plantas, por serem sésseis, desenvolveram diversas
estratégias para lidar com estresse. Em ambientes salinos, como as
dunas, essas estratégias envolvem evitar o acúmulo de sal nos tecidos
por eliminação de sal em glândulas ou abscisão de folhas. Investiguei
como salinidade e idade das folhas determinam a abscisão foliar da
espécie Ipomea pes-caprae. Amostrei ramos com crescimento em
direção ao mar e crescimento paralelos ao mar. Calculei a posição
relativa das folhas amarelas de cada ramo em relação ao ápice. Ambos
os tipos de ramos apresentaram folhas amarelas nas posições distantes
do ápice, indicando que folhas mais velhas sofrem mais abscisão
foliar. As posições das folhas nos ramos que cresciam em direção ao
mar foi menor do que nos paralelos, indicando que a salinidade
também influencia qual folha sofrerá abscisão foliar. Portanto, qual
folha sofrerá abscisão foliar em I. pes-caprae resulta de um balanço
entre idade das folhas e salinidade.
PALAVRAS-CHAVE: Convolvulaceae, dunas, estresse salino,
salinidade
INTRODUÇÃO
(I1)A sobrevivência dos organismos depende da maneira
como eles respondem a fatores ambientais (Larcher, 1984).
(I2)Quando esses fatores ambientais desviam do padrão ótimo para o
crescimento dos organismos, podem ocorrer alterações fisiológicas
que aumentam os custos metabólicos, diminuindo a taxa de
crescimento (Kedy, 2007). (I3)Os fatores que aumentam os custos
metabólicos dos organismos são definidos como fatores de estresse,
enquanto as respostas que esses fatores desencadeiam nos organismos
são chamadas de respostas de estresse. (I4)As plantas são organismos
imóveis e, ao enfrentarem fatores estressantes, não conseguem se
deslocar para locais menos estressantes e evitar os custos metabólicos
envolvidos nas respostas de estresse. (I5)Assim, as plantas
desenvolveram ao longo da evolução diversas estratégias para lidar
com fatores estressantes (Schulze et al, 2002).
(I6)Em ambientes áridos e semi-áridos, assim como em
muitas ambientes de regiões costeiras, a alta salinidade do solo é um
fator de estresse para as plantas. (I7)O estresse salino ocorre por dois
mecanismos principais, chamados de efeito osmótico e efeito iônico.
(I8)O efeito osmótico ocorre quando as altas concentrações de sal no
solo dificultam a absorção de água pelas plantas, enquanto o efeito
iônico é decorrente do acúmulo de sal nos tecidos, que prejudica
diversas funções celulares (Munns & Tester, 2008). (I9)As plantas
adaptadas a viver em ambientes salinos são chamadas de halófitas e
possuem diversas estratégias que diminuem os efeitos prejudiciais do
sal. (I10)Essas estratégias conferem à planta resistência ao sal e podem
envolver evitação ou tolerância ao estresse. (I11)A evitação do
estresse salino envolve impedir altas concentrações de sal nos tecidos
enquanto a tolerância ao sal envolve mecanismos que permitem a
planta sobreviver mesmo com altas concentrações de sal
intracelulares. (I12)Um exemplo de tolerância envolve transportar sal
ativamente para dentro dos vacúolos, isolando o sal dos locais onde
ocorrem a maioria das reações metabólicas. (I13)Já a evitação ao sal
pode envolver, por exemplo, acúmulo de água nos tecidos e
consequente diminuição das concentrações de sal ou eliminação de sal
por partes da planta (Larcher, 1984).
(I14)As dunas costeiras ocorrem na maioria das praias
arenosas do mundo por acúmulo de areia transportada pelo vento
(Cordazzo, 1998). (I15)Por estarem em locais próximos ao mar,
sofrem continuamente ação de borrifos marinhos, acumulando sal no
solo (Andrade, 1964). (I16)A vegetação que habita as dunas é
composta por poucas espécies halófitas, que apresentam uma
variedade de estratégias para superar os efeitos da salinidade, como
suculência pelo acúmulo de água nos tecidos e eliminação do sal por
glândulas excretoras de sal e por abscisão de folhas que acumulam sal
(Cordazzo, 1998). (I17)Nas dunas do litoral sul do Brasil, é comum
encontrar a espécie Ipomea pes-caprae (Convolvulaceae), que possui
ramos que crescem horizontalmente, lançando novos ramos a partir
dar gemas laterais (Couto e Cordeiro, 2005; Melo et al., 2005). (I18)As
folhas de I. pes caprae são verde-escuras, porém observa-se folhas
amarelas isoladas umas das outras em manchas de ramos dessa espécie
(observação pessoal). Essa espécie foi o modelo do meu estudo.

(I19)Uma possibilidade para a existência de folhas amarelas
em I. pes-caprae é a morte natural de folhas expostas ao estresse
salino. (I20)Nesse caso, as folhas que estão próximas umas das outras
nos ramos estariam em condições semelhantes de salinidade e tempo
de vida e observaríamos folhas amarelas próximas umas das outras nas
manchas de I. pes-caprae. (I21)No entanto, o padrão que observei é de
folhas isoladas, sem folhas em decomposição ou cicatrizes de folhas
mortas nos arredores das folhas amarelas (observação pessoal).
(I22)Isso indica que outro processo que não morte natural resulta em
folhas amarelas em I. pes-caprae. (I23)Sabendo que as espécies que
habitam dunas podem acumular sal em folhas que sofrerão abscisão
foliar como estratégia para eliminar o sal (Cordazzo, 1998), é razoável
assumir que as folhas amarelas de I. pes-caprae são resultado de tal
estratégia.
(I24)O objetivo do meu estudo foi investigar que fatores
determinam quais folhas sofrerão abscisão foliar em I. pes-caprae.
(I25)Por um lado, dado que o movimento de sal nos vasos pode ser
custoso para a planta, pois este poderia prejudicar as funções celulares,
uma estratégia possível seria reduzir ao máximo o movimento do sal
ao longo do ramo (Munss e Tester, 2008). (I26)Isso se daria pelo
acúmulo de sal nas folhas mais próximas ao local de maior entrada de
sal. (I27)Uma vez que a absorção de sal depende apenas das
concentrações de sal no solo e na raiz (Munss e Tester, 2008), a maior
quantidade de sal é absorvida nos locais onde a salinidade do solo é
maior. (I28)Assim, elaborei uma hipótese de que as folhas em locais
com maior salinidade no solo devem ter maior probabilidade de sofrer
abscisão foliar. (I29)Por outro lado, dado que o custo de perder folhas
mais velhas é menor do que o de perder folhas mais jovens, a planta
poderia acumular sal nas folhas mais velhas. (I30)Com isso, elaborei
uma segunda hipótese de que as folhas mais velhas da planta devem
ter maior probabilidade de sofrer abscisão foliar.
MATERIAL E MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Realizei o estudo na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável da Barra do Una, no litoral sul do Estado de São Paulo.
(M2)Amostrei todos os ramos de I. pes-caprae que cresciam em
direção ao mar, a partir de agora chamados de ramos M, em uma faixa
de aproximadamente 130 m da praia da Barra do Una do Norte.
(M3)Em 1,5 km da mesma praia, amostrei também todos os ramos de
I. pes-caprae que cresciam paralelos ao mar, denominados no restante
do artigo de ramos P (Figura 2a). (M4)A área de amostragem para os
ramos P foi maior que a dos ramos M, pois os ramos P são mais raros
de encontrar. (M5)Exclui os ramos cujos ápices não consegui
encontrar, os ramos que mudavam de direção, estavam quebrados em
algum ponto ou não apresentavam folhas amarelas. (M6)Acompanhei
cada ramo a partir do ápice, onde estavam as folhas mais novas, até
onde foi possível na direção da base. (M7)Muitas vezes, não foi
possível encontrar a base do ramo, pois havia muitos ramos
emaranhados com outras plantas, dificultando a individualização de
cada um. (M8)Atribui números de posições às folhas de cada ramo a
partir do ápice, aumentando em direção à base. (M9)Registrei a
posição em que as folhas amarelas ocorreram em todos os ramos
(Figura 2b).

(M10)Figura 2. (a) Esquema dos tipos de ramos de Ipoema pescaprae amostrados. À esquerda estão representados os ramos que

cresciam em direção ao mar (ramos M) e à direita, os ramos que
cresciam paralelos ao mar (ramos P). As setas indicam o gradiente de
salinidade e idade das folhas em relação aos ramos amostrados. (b)
Esquema de um ramo de I. pes-caprae com as posições atribuídas às
folhas. O retângulo indica a posição da folha amarela. Para o cálculo
da posição relativa da folha amarela (PRF), dividi a posição da folha
(posição 10 no esquema) pelo número total de folhas (12 folhas no
esquema).
(M11)Dado que o número de folhas por ramo é variável em
Ipomea pes-caprae, calculei um índice da posição relativa da folha
amarela (PRF) para cada ramo. (M12)Para o cálculo do PRF, obtive a
mediana das posições das folhas amarelas para cada ramo e dividi essa
mediana pelo número total de folhas do ramo (Figura 2b). (M13)O
PRF, então, varia entre 0 (mais próxima ao ápice) e 1 (mais distante
do ápice). (M14)Para cada tipo de ramo, calculei a mediana dos
valores de PRF dos ramos e obtive um valor único de PRF que
representa a tendência central das posições das folhas amarelas nesses
ramos. (M15)Para todos os ramos, os valores mais próximos a 1
representam folhas mais distantes do ápice, que considerei como
folhas mais velhas. (M16)Nos ramos M, os valores mais próximos a 0
representam maior salinidade do solo, pois o ápice do ramo fica mais
próximo ao mar. (M17)Nos ramos P, a salinidade do solo é igual para
todos os valores de PRF.
Análise dos dados
Posição das folhas em ramos M e P
(M18)Primeiramente, realizei testes para investigar onde
as folhas amarelas se encontravam em cada tipo de ramo. (M19)Para
isso, minha estatística de interesse foi a mediana dos valores de PRF
para ramos M e para ramos P. (M20)Para os ramos M, as folhas novas
se encontram mais próximas ao mar, onde a salinidade do solo é maior,
e, portanto, a previsão da hipótese da salinidade do solo é de valores
baixos de PRF, enquanto a previsão da hipótese da idade das folhas é
de valores altos de PRF (Tabela 1). (M21)Para os ramos P, as folhas
se encontram sob mesma salinidade do solo e, portanto, a previsão da
hipótese da salinidade do solo é de ausência de padrão nos valores de
PRF, enquanto a previsão da hipótese da idade das folhas é de valores
altos de PRF (Tabela 1). (M22)Para as análises estatísticas, permutei
10.000 vezes a posição das folhas em cada ramo sob a hipótese nula
de que a probabilidade de ocorrência de folhas amarelas é a mesma em
cada posição da folha. (M23)Recalculei a minha estatística de
interesse para cada permutação e verifiquei a probabilidade com que o
valor da estatística de interesse observado nos meus dados poderia
ocorrer ao acaso. (M24)Para os ramos M, realizei um teste bicaudal,
pois minhas hipóteses mostram previsões de valores tanto altos quanto
baixos. (M25)Para os ramos P realizei um teste unicaudal, pois apenas
a hipótese da idade das folhas previa valores diferentes do acaso.
Ambos os testes foram realizados com α = 0,05.
(M26)Tabela 1. Previsões esperadas de cada hipótese para a posição
das folhas amarelas em cada tipo de ramo e para a diferença na posição
das folhas amarelas entre os tipos de ramos. Ramos M = ramos que
crescem em direção ao mar; Ramos P = ramos que crescem paralelos
ao mar.
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Comparações entre os ramos M e P
(M27)Realizei também um teste em que comparei as
posições das folhas amarelas entre os dois tipos de ramos. (M28)A
estatística de interesse nesse teste foi a diferença da mediana dos
valores de PRF dos ramos P pela mediana dos ramos M. (M29)A
previsão da hipótese da salinidade é que a mediana dos valores de PRF
seja maior em ramos P do que em ramos M (valores positivos),
enquanto a previsão da hipótese da idade das folhas é que não haja
diferença entre os dois tipos de ramos (valores próximos a 0).
(M20)Para as análises estatísticas desse teste, permutei 10.000 vezes
os valores de PRF entre os ramos sob a hipótese nula de que a
probabilidade de ocorrência de cada valor de PRF é a mesma entre os
dois tipos de ramos. (M21)Comparei o valor observado da estatística
de interesse com aqueles obtido sob o cenário nulo igualmente às
análises anteriores. (M22)Realizei um teste unicaudal com α = 0,05.
(M23)Todas as análises estatísticas foram realizadas no ambiente de
programação R 3.1.3 (R Development Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)Amostrei 56 ramos de Ipomea pes-caprae, dos quais 38
eram ramos M e 18 eram ramos P. (R2)O número de folhas amarelas
variou de 1 a 4 por ramo, com mediana igual a 1 folha por ramo.
(R3)Nos ramos M, o número de folhas variou de 1 a 4 e nos ramos P
esse número variou de 1 a 3, ambos com mediana igual a 1.
(R4)Para os dois tipos de ramos, as folhas se encontraram
mais próximas da base do ramo do que ao acaso (ramos M: p = 0,013;
ramos P: p <0,001; Figura 3). (R5)As folhas amarelas estavam mais
próximas da base do ramo nos ramos P do que nos ramos M (p =
0,004), enquanto nos ramos M houve maior variação nos valores de
PRF por ramo (Figura 3).

(R6)Figura 3. Posição relativa das folhas amarelas de Ipomea pescaprae em ramos que crescem em direção ao mar (M) e ramos que
crescem paralelos ao mar (P). A posição relativa vai do ápice do ramo
(0) até a base do ramo (1). Os pontos representam a posição das folhas
para cada ramo. As linhas contínuas são as medianas das posições para
cada tipo de ramo e a linha tracejada é a mediana esperada ao acaso.
A largura das áreas sombreadas é proporcional à densidade de pontos
na região.
DISCUSSÃO
(D1)Neste estudo, amostrei ramos de I. pes caprae que
cresciam em direção ao mar (ramos M) e ramos que cresciam paralelos
ao mar (ramos P) para investigar quais folhas sofrem abscisão foliar
por acúmulo de sal nessa espécie. (D2)Ao considerar cada tipo de
ramo separadamente, as folhas amarelas estiverem presentes com
maior probabilidade do que ao acaso nas folhas mais velhas em ambos
os tipos de ramos. (D3)Isso indica um efeito da idade das folhas, em
que folhas mais velhas têm maior probabilidade de sofrer abscisão
foliar (Tabela 1). (D4)No entanto, ao comparar os dois tipos de ramos,
a posição das folhas amarelas foi menor nos ramos M do que nos
ramos P, indicando um efeito da salinidade do solo na probabilidade
das folhas sofrerem abscisão foliar (Tabela 1). (D5)Portanto, I. pescaprae acumula sal preferencialmente nas folhas mais velhas dentre
aquelas mais próximas a locais com maior salinidade do solo.

(D6)Uma explicação possível para os resultados encontrados
é que há um balanço entre os custos associados a perder folhas jovens
e os custos associados a transportar sal. (D7)Quanto mais jovem a
folha, maior o custo que a planta possui em perdê-la. (D8)Já para o
movimento de sal nos vasos, quanto maior a concentração de sal fora
das células, maior a chance de que o sal se difunda para dentro delas e
prejudique funções celulares (Munns & Tester, 2008). (D9)Assim,
quanto maior for a distância de transporte dentro dos vasos, maior seria
a área de tecido suscetível aos danos causados pelo sal, e maior seria
o custo para a planta. (D10)Em ramos P, todas as folhas encontram-se
sob a mesma salinidade do solo e o único fator que influenciaria o local
da abscisão foliar seria o custo de perder folhas jovens. (D11)Assim,
as folhas mais velhas do ramo sofreriam abscisão. (D12)Já nos ramos
M, tanto o custo de transportar sal quanto o custo de perder folhas
jovens estariam influenciado o local da abscisão foliar. (D13)O custo
de perder a folha aumentaria nas folhas mais próximas do ápice,
enquanto o custo de transportar sal nos vasos aumentaria conforme as
folhas fossem ficando mais distantes do ápice. (D14)A posição foliar
onde esses dois custos se igualam seria o local em que a planta
incorreria em menor custo de acumular sal e perder a folha. (D15)Esse
local poderia variar entre ramos sob diferentes salinidades do solo,
pois quanto menor a salinidade do solo, menores seriam os custos
associados ao transporte de sal. (D16)Isso poderia explicar também a
maior variação observada nos valores de PRF para os ramos M do que
para os ramos P, pois amostrei ramos M a diferentes distâncias do mar.
(D17)Estudos com Hydrocotyle bonariensis, outra espécie
com ramos rasteiros que ocorrem em dunas, demonstraram existência
de integração entre os diferentes ramos, na qual os ramos que
permanecem em locais com menor salinidade fornecem água e
nitrogênio para os ramos em locais com maior salinidade (Evans &
Whitney, 1992). (D18)Essa integração permite com que os ramos em
locais com maior salinidade e, portanto, maior dificuldade de absorção
de água e nutrientes (Schulze et al, 2002), sobrevivam mesmo em
condições estressantes. (D19)Supondo que em I. pes-caprae também
ocorra certo nível de integração entre ramos e dentro dos ramos, a troca
de substâncias entre as partes da planta sob menor salinidade e as
partes sobre maior salinidade poderia envolver também o transporte
de sal. (D20)Assim, as partes mais velhas de ramos que crescem em
direção ao mar poderiam estar fornecendo água e nitrogênio para as
partes mais jovens, assim como recebendo sal para acumular em suas
folhas mais velhas. (D21)As partes mais jovens e mais expostas ao sal
estariam também em ambientes menos sombreados e alcançariam
maiores taxas fotossintéticas. (D22)Assim como foi relatado para H.
bonariensis (Evans, 1991), as partes mais jovens poderiam fornecer
produtos da fotossíntese para as partes e ramos mais velhos,
balanceando a relação de fonte e dreno entre as partes.
(D23)Os ramos de I. pes-caprae que crescem em direção ao
mar estariam sofrendo as consequências de um balanço nos custos de
qual folha perder, assim como do fluxo diferencial de substâncias entre
partes jovens e partes mais velhas. (D24)Isso poderia resultar em uma
taxa de crescimento menor nesses ramos, quando comparados aos
ramos que crescem paralelos ao mar, que não são influenciados pelos
custos associados a folhas que estão sob diferentes salinidades do solo.
(D25)Estudos futuros que acompanhassem o crescimento de ramos em
diferentes direções ao longo do tempo poderiam ajudar a elucidar se
isso realmente ocorre na natureza.
(D26)A partir do meu estudo, concluo que as folhas de I. pescaprae que sofrem abscisão foliar são determinadas por um balanço
entre a idade das folhas e a salinidade do solo. (D27)Ramos que
crescem em diferentes direções apresentariam um balanço entre idade
das folhas e salinidade do solo diferentes, o que poderia determinar
diferentes padrões de crescimento. (D28)Estudos que acompanhem o
crescimento dos ramos em longo prazo, assim como o padrão de
surgimento de folhas amarelas, poderiam ajudar a elucidar como a
abscisão das folhas está relacionada com o crescimento dos ramos.
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Envelhecimento precoce em resposta à salinidade do solo e idade
das folhas em uma planta de dunas
Aluno 7 – Versão intermediária
RESUMO: As plantas possuem diversas estratégias para lidar com
estresse. Em ambientes salinos, como as dunas, essas estratégias
envolvem evitar acúmulo de sal ao eliminá-lo em glândulas ou em
folhas que envelhecem precocemente. Investiguei como a salinidade
do solo e a idade das folhas determinam qual folha sofrerá
envelhecimento precoce em Ipomea pes-caprae. Amostrei ramos que
cresciam em direção ao mar (M) e paralelos ao mar (P). Calculei a
posição relativa das folhas amarelas de cada ramo em relação ao ápice.
Ramos M e P apresentaram folhas amarelas nas posições mais
distantes do ápice, indicando que folhas mais velhas sofrem mais
envelhecimento precoce. As folhas amarelas nos ramos M estavam
mais próximas do ápice do que nos ramos P, indicando que a
salinidade também está relacionada com o envelhecimento precoce de
folhas. Portanto, qual folha envelhecerá precocemente em I. pescaprae resulta de um balanço entre idade das folhas e salinidade.
PALAVRAS-CHAVE: Convolvulaceae, dunas, estresse salino,
halófitas
INTRODUÇÃO
(I1)A sobrevivência dos organismos depende da maneira
como eles respondem a fatores ambientais (Larcher, 1984).
(I2)Quando esses fatores ambientais se distanciam de uma amplitude
ótima para a sobrevivência dos organismos, podem ocorrer alterações
fisiológicas que aumentam os custos metabólicos da sobrevivência
(Kedy, 2007). (I3)Os fatores que aumentam os custos metabólicos dos
organismos são definidos como fatores de estresse, enquanto as
respostas que esses fatores desencadeiam nos organismos são
chamadas de respostas de estresse (Schulze et al., 2002). (I4)As
plantas são organismos com mobilidade reduzida ou ausente e, por
isso, o custo energético associado ao deslocamento para locais menos
estressantes é alto. (I5)Assim, diversas estratégias que diminuem os
custos associados ao estresse foram selecionadas em plantas ao longo
da evolução (Schulze et al., 2002).
(I6)Em ambientes áridos e semi-áridos, assim como em
muitos ambientes de regiões costeiras, a alta salinidade do solo é um
fator de estresse para as plantas, pois dificulta a absorção de água e
prejudica diversas funções celulares (Munns & Tester, 2008). (I7)As
plantas adaptadas a viver em ambientes salinos são chamadas de
halófitas e possuem diversas estratégias que diminuem os efeitos
prejudiciais do sal. (I8)Essas estratégias conferem à planta resistência
ao sal e podem envolver evitar ou tolerar o estresse. (I9)Evitar o
estresse salino envolve impedir altas concentrações de sal nos tecidos
enquanto tolerar o sal envolve mecanismos que permitem a planta
sobreviver mesmo com altas concentrações intracelulares de sal
(Larcher, 1984). (I10)Um exemplo de tolerância envolve transportar
sal ativamente para dentro dos vacúolos, isolando o sal dos locais onde
ocorre a maioria das reações metabólicas. (I11)Por outro lado, evitar o
estresse salino pode envolver, por exemplo, acúmulo de água nos
tecidos e consequente diminuição das concentrações de sal ou
direcionamento do sal para eliminação por estruturas da planta
(Larcher, 1984).
(I12)As plantas halófitas eliminadoras de sal controlam
ativamente o transporte de sal da raiz para as partes aéreas (Lüttge,
1997). (I13)Esse controle é iniciado nas células das raízes, que retém
pouco do sal que absorvem e o transportam para o xilema (Munss e
Tester, 2008). (I14)Ao longo da planta, o transporte do sal é
dependente de um controle fino da quantidade de sal que canais
transportadores de íons das células do parênquima absorvem do xilema

(Carillo et al., 2011). (I15)Esse controle ocorre principalmente pela
regulação da expressão gênica desses canais (Carillo et al., 2011) e é
potencialmente custoso para essas plantas. (I16)Uma estratégia
possível que evitaria esses custos seria reduzir o movimento do sal ao
longo da planta (Munss e Tester, 2008).
(I17)As dunas costeiras ocorrem na maioria das praias
arenosas do mundo e, por estarem em locais próximos ao mar, sofrem
continuamente ação de borrifos marinhos, acumulando sal no solo
(Carter, 1988). (I18)A vegetação que habita as dunas é composta por
espécies halófitas, que apresentam uma variedade de estratégias para
superar os efeitos da salinidade, como o acúmulo de sal em folhas que
sofrem abscisão (Cordazzo, 1998). (I19)Nas dunas do litoral sul do
Brasil, é comum encontrar a espécie Ipomea pes-caprae (L.) R. Br.
(Convolvulaceae), que possui ramos que crescem horizontalmente,
lançando novos ramos a partir das gemas laterais (Couto e Cordeiro,
2005; Melo et al., 2005). (I20)As folhas de I. pes-caprae são verdeescuras, mas ocorrem algumas folhas amarelas isoladas em manchas
dessa espécie (observação pessoal).
(I21)As folhas amarelas de I. pes-caprae poderiam ser
resultado do envelhecimento regular de folhas mais expostas ao
estresse salino. (I22)Nesse caso, as folhas que estão próximas umas
das outras nos ramos estariam em condições semelhantes de salinidade
e tempo de vida, provavelmente gerando um padrão de folhas amarelas
próximas umas das outras nas manchas de I. pes-caprae. (I23)No
entanto, o padrão em condições naturais é de folhas isoladas, sem
folhas em decomposição ou cicatrizes de folhas mortas nos arredores
das folhas amarelas (observação pessoal). (I24)Isso sugere que outro
processo resulta em folhas amarelas em I. pes-caprae. (I25)Sabendo
que as espécies que habitam dunas podem direcionar sal para folhas
que sofrerão envelhecimento precoce e posterior abscisão foliar como
estratégia para eliminar o sal (Cordazzo, 1998), é razoável assumir que
as folhas amarelas de I. pes-caprae são resultado de tal estratégia.
(I26)Assim, escolhi I. pes-caprae como espécie modelo do meu
estudo.
(I27)Observando que alguns ramos de I. pes-caprae crescem
em direção ao mar, percebi um gradiente de salinidade oposto a um
gradiente de idade das folhas nesses ramos. (I28)Considerando que
folhas mais velhas acumulam mais danos ao longo da vida, como
herbivoria (Coley & Aide, 1991), o custo de acumular sal em folhas
mais velhas seria menor do que o custo de acumular sal folhas mais
jovens. (I29)No entanto, o maior teor de salinidade do solo está mais
próximo das folhas jovens nos ramos que crescem em direção ao mar.
(I30)Assim, o objetivo do meu estudo foi investigar como a salinidade
do solo e a idade das folhas determinam quais folhas sofrerão
envelhecimento precoce em I. pes-caprae. (I31)Dado que o transporte
de sal pode ser custoso para a planta, elaborei uma hipótese de que as
folhas em locais com maior salinidade no solo devem ter maior
probabilidade de sofrer envelhecimento precoce. (I32)Por outro lado,
dado que o custo de perder folhas mais jovens pode ser maior, elaborei
uma segunda hipótese de que as folhas mais velhas da planta devem
ter maior probabilidade de sofrer envelhecimento precoce.
MATERIAL E MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Realizei o estudo na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável da Barra do Una, no litoral sul do Estado de São Paulo.
(M2)Após caminhar por toda a extensão da praia da Barra do Una do
Norte, escolhi uma faixa de aproximadamente 130 m por X m onde os
ramos de I. pes-caprae se encontravam o mais isolados possível.
(M3)Nessa faixa, amostrei todos os ramos de I. pes-caprae que
cresciam em direção ao mar, os quais denominei de ramos M. (M4)Em
outra faixa de 1500 m por X m da mesma praia, amostrei também todos
os ramos de I. pes-caprae que cresciam paralelos ao mar, denominados
no restante do artigo de ramos P (Figura 1a). (M5)A área de
amostragem para os ramos P foi maior que a dos ramos M, pois os
ramos P são mais raros de encontrar. (M6)O critério para a escolha da
área para os ramos P foi a faixa onde encontrei a maior quantidade
desses ramos. (M7)Excluí os ramos que mudavam de direção, estavam
quebrados em algum ponto, não apresentavam folhas amarelas ou
cujos ápices não consegui encontrar. (M8)Acompanhei cada ramo a
partir do ápice, onde estavam as folhas mais novas, em direção à base
até onde foi possível. (M9)Muitas vezes, não encontrei a base dos
ramos, pois estavam emaranhados com outras plantas. (M10)Atribuí
números de posições às folhas de cada ramo a partir do ápice,
aumentando em direção à base. (M11)Registrei a posição em que uma
ou mais folhas amarelas ocorreram em todos os ramos (Figura 1b).

Figura 1. Esquema da amostragem dos ramos de Ipomea pes-caprae.
(a) Tipos de ramos amostrados e gradientes de salinidade e idade. À
esquerda, o gradiente de salinidade entre a restinga e o mar está
representado com seta contínua. No centro, estão representados os
ramos que cresciam em direção ao mar (ramos M) e à direita, os ramos
que cresciam paralelos ao mar (ramos P). A seta tracejada indica o
gradiente de idade das folhas dos ramos M e a seta pontilhada, dos
ramos P. (b) Esquema de um ramo de I. pes-caprae com as posições
atribuídas às folhas. O retângulo indica a posição das folha amarelas.
Para a posição relativa da folha amarela (PRF), calculei a mediana das
posições das olhas amarelas e dividi essa posição mediana pelo
número total de folhas.
(M12)Dado que o número de folhas por ramo é variável em
Ipomea pes-caprae, calculei um índice da posição relativa da folha
amarela (PRF) para cada ramo. (M13)Para o cálculo do PRF, obtive a
mediana das posições das folhas amarelas para cada ramo e dividi essa
mediana pelo número total de folhas do ramo (Figura 1b). (M14)O
PRF, então, varia entre 0 (mais próxima ao ápice) e 1 (mais distante
do ápice. (M15)Nos ramos M, os valores mais próximos a 0
representam maior salinidade do solo, pois o ápice do ramo fica mais
próximo ao mar. (M16)Nos ramos P, a salinidade do solo é igual para
todos os valores de PRF.
Análise dos dados
Posição das folhas em ramos M e P
(M17)Primeiramente, realizei testes para investigar em
qual posição as folhas amarelas se encontravam em cada tipo de ramo.
(M18)Para cada tipo de ramo calculei a mediana dos valores de PRF
dos ramos e obtive um valor único de PRF que representa a tendência
central das posições das folhas amarelas nesses ramos. (M19)Minha
estatística de interesse foi a mediana dos valores de PRF para ramos
M e para ramos P. (M20)Para os ramos M, as folhas novas se
encontram mais próximas ao mar, onde a salinidade do solo é maior,
e, portanto, a previsão da hipótese da salinidade do solo é de valores
baixos de PRF, enquanto a previsão da hipótese da idade das folhas é
de valores altos de PRF. (M21)Para os ramos P, as folhas se encontram
sob mesma salinidade do solo e, portanto, a previsão da hipótese da
salinidade do solo é de ausência de padrão nos valores de PRF,
enquanto a previsão da hipótese da idade das folhas é de valores altos
de PRF. (M22)Para as análises estatísticas, permutei 10.000 vezes a
posição das folhas amarelas em cada ramo, sob a hipótese nula de que
a probabilidade de ocorrência de folhas amarelas é a mesma em cada
posição da folha. (M23)Recalculei a minha estatística de interesse para
cada permutação e verifiquei a probabilidade com que o valor da
estatística de interesse observado nos meus dados poderia ocorrer ao
acaso. (M24)Para os ramos M, realizei um teste bicaudal, pois minhas
hipóteses mostram previsões de valores tanto altos quanto baixos.
(M25)Para os ramos P realizei um teste unicaudal, pois apenas a
hipótese da idade das folhas previa valores diferentes do acaso.
(M26)Ambos os testes foram realizados considerando como
significativos valores de p menores que 0,05.
Comparações entre os ramos M e P
(M27)Realizei também um teste em que comparei as
posições das folhas amarelas entre os dois tipos de ramos. (M28)A

estatística de interesse nesse teste foi a diferença da mediana dos
valores de PRF dos ramos P à mediana dos ramos M. (M29)A previsão
da hipótese da salinidade é que a mediana dos valores de PRF seja
maior em ramos P do que em ramos M (valores positivos), enquanto a
previsão da hipótese da idade das folhas é que não haja diferença entre
os dois tipos de ramos (valores próximos a 0). (M30)Para as análises
estatísticas desse teste, permutei 10.000 vezes os valores de PRF entre
os ramos sob a hipótese nula de que a probabilidade de ocorrência de
cada valor de PRF é a mesma entre os dois tipos de ramos.
(M31)Comparei o valor observado da estatística de interesse com
aqueles obtidos sob o cenário nulo igualmente às análises anteriores.
(M32)Realizei um teste unicaudal considerando como significativos
valores de p menores que 0,05. (M33)Todas as análises estatísticas
foram realizadas no ambiente de programação R 3.1.3 (R
Development Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)Amostrei 56 ramos de Ipomea pes-caprae, dos quais 38
eram ramos M e 18 eram ramos P. (R2)Nos ramos M, o número de
folhas variou de 1 a 4 e nos ramos P esse número variou de 1 a 3,
ambos com mediana igual a 1. (R3)Os valores de PRF de cada ramo
variaram de 0,20 a 1 nos ramos M e de 0,37 a 0,96 nos ramos P.
(R4)Para os dois tipos de ramos, as folhas se encontraram
mais próximas da base do ramo do que ao acaso (ramos M: p = 0,013;
ramos P: p <0,001; Figura 2). (R5)As folhas amarelas estavam mais
próximas da base do ramo nos ramos P do que nos ramos M (p =
0,004), enquanto nos ramos M houve maior variação nos valores de
PRF por ramo (Figura 2).

Figura 2. Posição relativa das folhas amarelas de Ipomea pes-caprae
em ramos que crescem em direção ao mar (M) e ramos que crescem
paralelos ao mar (P). A posição relativa vai do ápice (0) até a base do
ramo (1). Os pontos representam a posição mediana das folhas para
cada ramo. As linhas contínuas são as medianas das posições para cada
tipo de ramo e a linha tracejada é a mediana esperada ao acaso. A
largura das áreas sombreadas é proporcional à densidade de pontos na
região.
DISCUSSÃO
(D1)Neste estudo, investiguei como a salinidade do solo e a
idade das folhas determinam qual folha envelhecerá precocemente em
I. pes-caprae. (D2)Encontrei que folhas amarelas estiveram presentes
com maior frequência em posições mais velhas em ramos de I. pescaprae, indicando que folhas mais velhas têm maior probabilidade de
sofrer envelhecimento precoce. (D3)No entanto, as folhas amarelas
estiveram mais próximas do ápice do ramo quando o ramo crescia em
direção a locais com maior salinidade do solo, sugerindo um efeito da
salinidade na probabilidade das folhas sofrerem envelhecimento
precoce. (D4)Então, assumindo que as folhas amarelas de I. pescaprae são resultado de acúmulo de sal como estratégia para lidar com
o estresse salino, essa espécie acumularia sal nas folhas mais velhas,
mas provavelmente de maneira dependente da salinidade do solo.
(D5)Uma explicação possível para os resultados encontrados
é que há um balanço entre os custos associados a perder folhas jovens
e os custos associados a transportar sal. (D6)Quanto mais velha for
uma folha, mais danos são acumulados ao longo da vida (Coley &
Aide, 1991) e, portanto, menor seria o custo da planta em perdê-la.
(D7)Para o movimento de sal nos vasos, quanto maior for a distância
de transporte dentro dos vasos, maior seria o custo energético da
regulação de canais transportadores de íons ao longo da planta (Munss
e Tester, 2008). (D8)Em ramos P, todas as folhas encontram-se
aproximadamente sob a mesma salinidade do solo e o custo de perder
folhas jovens determinaria que as folhas mais velhas do ramo
acumulariam mais sal e envelheceriam precocemente. (D9)Já nos
ramos M, tanto o custo de transportar sal quanto o de perder folhas
jovens influenciaram qual folha envelheceria precocemente. (D10)A

posição foliar onde esses dois custos se igualam seria o local em que a
planta incorreria em menor custo de acumular sal e perder a folha.
(D11)Esse local poderia variar entre ramos sob diferentes salinidades
do solo, pois quanto menor a salinidade, menor seria o custo associado
ao transporte de sal. (D12)Isso poderia explicar também a maior
variação observada nos valores de PRF para os ramos M do que para
os ramos P, pois amostrei ramos M a diferentes distâncias do mar.
(D13)Para investigar se essa interação entre salinidade do solo e idade
das folhas de fato ocorre na determinação do envelhecimento precoce
das folhas de I. pes-caprae, um estudo poderia avaliar a distância em
relação ao mar e a distância em relação ao ápice de todas as folhas em
alguns ramos de I. pes-caprae, diferenciando entre folhas amarelas e
normais.
(D14)No meu estudo, parti da premissa que as folhas
amarelas de I. pes-caprae são resultado do direcionamento de sal para
algumas folhas como uma estratégia para enfrentar o estresse salino da
planta inteira. (D15)No entanto, é possível que as folhas de I. pescaprae se comportem como módulos independentes que competem
por recursos. (D16)As melhores competidoras seriam as folhas mais
jovens, que sofreram menos com salinidade ao longo da vida, e as
folhas em locais com menor salinidade. (D17)As folhas amarelas
seriam as competidoras mais fracas, ocorrendo em posições mais
velhas, mas com influência da salinidade do solo. (D18)Isso estaria de
acordo com o que ocorre em plantas não halófitas, cujas folhas mais
velhas tendem a amarelar quando as plantas são expostas a altas
concentrações de sal (Carillo et al, 2011). (D19)Então, a competição
entre folhas nos ramos de I. pes-caprae poderia resultar no mesmo
padrão que encontrei em meu estudo. (D20)Para diferenciar essa
explicação da explicação de acúmulo seletivo de sal em algumas
folhas seriam necessário estudos fisiológicos mais detalhados, que
avaliariam a expressão gênica dos canais transportadores de íons ao
longo da planta.
(D21)Por outro lado, a existência de folhas amarelas isoladas
sem folhas decompostas ou recém-caídas ao lado em I. pes-caprae
(observação pessoal) indica que folhas com idade e condições de
salinidade semelhantes não estão envelhecendo igualmente, como
seria esperado no caso da competição. (D22)Além disso, estudos com
Hydrocotyle bonariensis, outra espécie com ramos rasteiros que
ocorrem em dunas, demonstraram existência de integração no
fornecimento de água e nitrogênio entre diferentes ramos (Evans &
Whitney, 1992), sugerindo que as folhas não são módulos
independentes entre si. (D23)É possível que essa integração ocorra
também em I. pes-caprae, suportando a minha premissa de que a
planta direciona sal para algumas folhas.
(D24)Os ramos de H. bonariensis que permanecem em locais
com menor salinidade fornecem água e nitrogênio para os ramos em
locais com maior salinidade (Evans & Whitney, 1992), (D25)Essa
integração permite que os ramos em locais com maior salinidade e,
portanto, maior dificuldade de absorção de água e nutrientes (Schulze
et al., 2002), sobrevivam mesmo em condições estressantes.
(D26)Supondo que em I. pes-caprae também ocorra certo nível de
integração entre ramos e dentro dos ramos, a troca de substâncias entre
as partes da planta sob menor salinidade e as partes sob maior
salinidade poderia envolver também o transporte de sal. (D27)Nesse
caso, as partes mais velhas de ramos que crescem em direção ao mar
poderiam estar fornecendo água e nitrogênio para as partes mais
jovens, assim como recebendo sal que acumulariam em suas folhas
mais velhas. (D28)As partes mais jovens e mais expostas ao sal
estariam também em ambientes menos sombreados e alcançariam
maiores taxas fotossintéticas. (D29)Então, as partes mais jovens
poderiam fornecer produtos da fotossíntese para as partes e ramos
intermediários, balanceando a relação de fonte e dreno entre as partes,
semelhante ao que foi relatado para H. bonariensis (Evans, 1991),
(D30)Os ramos de I. pes-caprae que crescem em direção ao
mar estariam sofrendo as consequências de um balanço nos custos de
qual folha perder, assim como do fluxo diferencial de substâncias entre
partes jovens e partes mais velhas. (D31)Isso poderia resultar em uma
taxa de crescimento menor nesses ramos quando comparados aos que
crescem paralelos ao mar, que não são influenciados pelos custos
associados a folhas que estão sob diferentes salinidades do solo.
(D32)Estudos futuros que acompanhem o crescimento de ramos em
diferentes direções ao longo do tempo poderiam ajudar a elucidar se
isso realmente ocorre na natureza.
(D33)A partir do meu estudo, concluo que as folhas de I. pescaprae que sofrem envelhecimento precoce são determinadas por um
balanço entre a idade das folhas e a salinidade do solo. (D34)Ramos
que crescem em diferentes direções apresentariam um balanço entre
idade das folhas e salinidade do solo diferentes, o que poderia
determinar diferentes padrões de crescimento. (D35)Estudos que
acompanhem o crescimento dos ramos em longo prazo, assim como o

padrão de surgimento de folhas amarelas, poderiam ajudar a elucidar
como o envelhecimento precoce das folhas está relacionado com o
crescimento dos ramos.
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estratégias conferem à planta resistência ao sal e podem envolver
exclusão, inclusão ou excreção do sal (Lüttge, 1997). (I6)A exclusão
consiste em pouca absorção de sal pelas raízes, enquanto a inclusão
envolve manter altas concentrações intracelulares de sal, por exemplo,
através do transporte ativo de sal para dentro dos vacúolos, isolandoo dos locais onde ocorre a maioria das reações metabólicas (Lüttge,
1997). (I7)Por outro lado, a excreção do sal pode envolver
direcionamento do sal absorvido pelas raízes para eliminação por
outras estruturas da planta (Larcher, 1984).
(I8)As plantas halófitas eliminadoras de sal controlam
ativamente o transporte de sal da raiz para as partes aéreas (Lüttge,
1997). (I9)Esse controle é iniciado nas células das raízes, que retêm
pouco do sal que absorvem e o transportam para o xilema (Munss &
Tester, 2008). (I10)Ao longo da planta, o transporte do sal é
dependente de um controle fino da quantidade de sal que canais
transportadores de íons das células do parênquima absorvem do xilema
(Carillo et al., 2011). (I11)Esse controle ocorre principalmente pela
regulação da expressão gênica desses canais (Carillo et al., 2011) e é
potencialmente custoso para essas plantas. (I12)Uma possível
estratégia que evitaria esses custos seria minimizar o movimento do
sal ao longo da planta (Munss & Tester, 2008).
(I13)s dunas costeiras ocorrem na maioria das praias arenosas
do mundo e sofrem continuamente ação de borrifos marinhos, gerando
um gradiente de maior exposição ao sal com a maior proximidade ao
mar (McLachlan & Brown, 2006). (I14)A vegetação que habita as
dunas é composta por espécies halófitas, cujas estratégias para superar
os efeitos da salinidade podem envolver o acúmulo de sal em folhas
que sofrerão abscisão (Cordazzo, 1998). (I15)Nas dunas do litoral sul
do Brasil, é comum encontrar a espécie herbácea reptante Ipomea pescaprae (L.) R. Br. (Convolvulaceae), que possui ramos que crescem
horizontalmente, lançando novos ramos a partir das gemas laterais
(Couto & Cordeiro, 2005; Melo et al., 2005). (I16)As raízes se
desenvolvem a partir dos nós (Melo et al., 2005) e, portanto, estão
presentes ao longo de todo o ramo. (I17)As folhas de I. pes-caprae são
verde-escuras, mas ocorrem algumas folhas amarelas isoladas em
manchas dessa espécie (Figura 1).

A exposição ao sal e a idade das folhas influenciam a posição de
folhas amarelas em ramos de Ipomea pes-caprae
(Convolvulaceae)?
Aluno 7 – Versão final
RESUMO: Plantas possuem diversas estratégias para lidar com
estresse. Em ambientes salinos, como dunas costeiras, uma dessas
estratégias é eliminar sal direcionando-o para folhas, que ficam
amarelas e sofrem abscisão. Investiguei como a exposição ao sal e a
idade das folhas influenciaram a posição das folhas amarelas em
Ipomea pes-caprae. Amostrei ramos que cresciam em direção ao mar
(M) e paralelamente ao mar (P). Calculei a posição relativa das folhas
amarelas de cada ramo em relação ao ápice. Ramos M e P
apresentaram folhas amarelas nas posições mais distantes do ápice,
indicando que folhas mais velhas ficaram amarelas mais
frequentemente. Porém, nos ramos M, folhas amarelas estavam
relativamente mais próximas do ápice do que nos ramos P, indicando
que a salinidade também está relacionada com a ocorrência dessas
folhas. Portanto, a localização das folhas amarelas em I. pes-caprae
resultou de um balanço entre idade da folha e exposição ao sal.
PALAVRAS-CHAVE: abscisão foliar, dunas, halófitas, estresse por
salinidade
INTRODUÇÃO
(I1)A exposição a alguns fatores ambientais podem aumentar
os custos metabólicos da sobrevivência dos organismos (Kedy, 2007).
(I2)Esses fatores são definidos como fatores de estresse, enquanto as
respostas que esses fatores desencadeiam nos organismos são
chamadas de respostas de estresse (Schulze et al., 2002). (I3)Em
plantas, altas concentrações de sal podem atuar como fatores de
estresse, pois dificultam a absorção de água e prejudicam diversas
funções celulares (Munns & Tester, 2008).
(I4)Diferentes estratégias que diminuem os custos
associados a altas concentrações de sal foram selecionadas em plantas
halófitas ao longo da evolução (Carillo et al., 2011). (I5)Essas

Figura 1. Folhas amarelas em mancha da espécie herbácea de dunas
Ipomea pes-caprae. (a) Mancha da espécie I. pes-caprae nas dunas da
Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una, com folhas
amarelas isoladas umas das outras. (b) Detalhe de uma folha amarela
de I. pes-caprae.
(I18)As folhas amarelas de I. pes-caprae poderiam ser
resultado do envelhecimento regular de folhas. (I19)Nesse caso, as
folhas que estão próximas umas das outras nos ramos estariam em
condições semelhantes de tempo de vida, o que resultaria em um
padrão de folhas amarelas próximas umas das outras nas manchas de
I. pes-caprae. (I20)No entanto, em condições naturais, as folhas
amarelas ocorrem isoladas, sem folhas em decomposição ou cicatrizes
de folhas mortas nos arredores (Figura 1). (I21)Isso sugere que outros
processos determinam a distribuição de folhas amarelas em I. pescaprae. (I22)Sabendo que: (i) em plantas não halófitas, folhas mais
velhas tendem a amarelar quando as plantas são expostas a altas
concentrações de sal (Carillo et al., 2011); e que (ii) as espécies que
habitam dunas podem direcionar sal para folhas que sofrerão abscisão
foliar como estratégia para eliminar o sal (Cordazzo, 1998), é razoável
propor que as folhas amarelas de I. pes-caprae são resultado de tal
estratégia.
(I23)O direcionamento de sal para uma folha poderia ser
influenciado pela exposição ao sal, mas também pela idade da folha,
uma vez que, em plantas herbáceas, a capacidade fotossintética das
folhas maduras declina relativamente rápido com a idade (Kikuzawa,
2003, apud Kikuzawa & Lechowitz, 2011), possivelmente tornando
menos prejudicial perder folhas mais velhas. (I24)Assim, o objetivo
do meu estudo foi investigar como a exposição ao sal e a idade das
folhas influenciaram quais folhas ficaram amarelas em I. pes-caprae.
(I25)Para elaborar as hipóteses, assumi que todas as raízes de I. pes-

caprae são igualmente capazes de absorver sal. (I26)Assim, dado que
o transporte de sal pode ser custoso para a planta, elaborei uma
hipótese de que as folhas mais expostas ao sal devem ter maior
probabilidade de ficarem amarelas. (I27)Por outro lado, dado que o
custo de perder folhas mais velhas pode ser menor, elaborei uma
segunda hipótese de que as folhas mais velhas da planta devem ter
maior probabilidade de ficarem amarelas.
MATERIAL E MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Realizei o estudo na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável da Barra do Una, no litoral sul do Estado de São Paulo
(24°32’S; 47°15’O). (M2)Após caminhar por toda a extensão da praia
da Barra do Una do Norte, escolhi uma faixa paralela ao mar de
aproximadamente 130 x 20 m onde os ramos de I. pes-caprae se
encontravam pouco emaranhados entre si, facilitando sua
individualização. (M3)Nessa faixa, amostrei todos os ramos de I. pescaprae que cresciam em direção ao mar, os quais denominei de ramos
M. (M4)Em outra faixa paralela ao mar, de aproximadamente 1500 x
20 m da mesma praia, amostrei todos os ramos de I. pes-caprae que
cresciam paralelos ao mar, denominados no restante do artigo de
ramos P (Figura 2a). (M5)A área de amostragem para os ramos P foi
maior que a dos ramos M, pois os ramos P são mais raros de encontrar.
(M6)O critério para a escolha da área para os ramos P foi a faixa onde
encontrei a maior quantidade desses ramos. (M7)A água do mar na
maré alta alcançava ambas as faixas. (M8)Excluí os ramos que
mudavam de direção, estavam quebrados em algum ponto, não
apresentavam folhas amarelas ou cujos ápices não consegui encontrar.
(M9)Acompanhei cada ramo a partir do ápice, onde estavam as folhas
mais novas, em direção à base até onde foi possível. (M10)Atribuí
números de posições às folhas de cada ramo a partir do ápice,
aumentando em direção à base. (M11)Registrei a posição em que uma
ou mais folhas amarelas ocorreram em todos os ramos (Figura 2b).
(M12)Quando ramos laterais cresciam a partir das gemas laterais,
considerei apenas a folha do ramo principal em cuja axila estava o
ramo lateral.

Figura 2. Esquema da amostragem dos ramos de Ipomea pes-caprae.
(a) Tipos de ramos amostrados e gradientes de exposição ao sal e
idade. À esquerda, o gradiente de exposição ao sal entre a restinga e o
mar está representado pela seta contínua. No centro, estão
representados os ramos que cresciam em direção ao mar (ramos M) e
à direita, os ramos que cresciam paralelos ao mar (ramos P). A seta
tracejada indica o gradiente de idade das folhas dos ramos M e a seta
pontilhada, dos ramos P. (b) Esquema de um ramo de I. pes-caprae
com as posições atribuídas às folhas. O retângulo indica a posição da
folha amarela. Para o cálculo da posição relativa da folha amarela
(PRF), dividi a posição da folha (posição 10 no esquema) pelo número
total de folhas (12 folhas no esquema).
(M13)Dado que o número de folhas por ramo é variável em
Ipomea pes-caprae, calculei um índice da posição relativa da folha
amarela (PRF) para cada ramo. (M14)Para o cálculo da PRF, dividi a
posição da folha amarela pelo número total de folhas no ramo (Figura
2b). (M15)Em ramos com mais de uma folha amarela, obtive a
mediana das posições das folhas amarelas para cada ramo e dividi essa
mediana pelo número total de folhas do ramo. (M16)A PRF, então,
varia entre 0 (mais próxima ao ápice) e 1 (mais distante do ápice).
(M17)Nos ramos M, os valores mais próximos a 0 também
representam maior exposição ao sal, pois o ápice do ramo fica mais

próximo ao mar. (M18)Nos ramos P, a exposição ao sal é igual para
todos os valores de PRF.
Análise dos dados
Posição das folhas em ramos M e P
(M19)Primeiramente, realizei testes para investigar em
qual posição as folhas amarelas se encontravam nos ramos M e P.
(M20)Para cada tipo de ramo calculei a mediana dos valores de PRF
dos ramos e obtive um valor único de PRF que representa a tendência
central das posições das folhas amarelas nesses ramos. (M21)Minha
estatística de interesse foi a mediana dos valores de PRF
separadamente para ramos M e para ramos P. (M22)Para os ramos M,
as folhas novas se encontram mais próximas ao mar, onde a exposição
ao sal é maior, e, portanto, a previsão da hipótese da exposição ao sal
é de valores de PRF mais baixos que o esperado ao acaso, enquanto a
previsão da hipótese da idade das folhas é de valores de PRF mais altos
que o esperado ao acaso. (M23)Para os ramos P, as folhas se
encontram igualmente expostas ao sal e, portanto, a previsão da
hipótese da exposição ao sal é de ausência de padrão nos valores de
PRF, enquanto a previsão da hipótese da idade das folhas é de valores
de PRF mais altos que o esperado ao acaso. (M24)Para as análises
estatísticas, permutei 10.000 vezes a posição das folhas amarelas em
cada ramo, sob a hipótese nula de que a probabilidade de ocorrência
de folhas amarelas é a mesma em cada posição da folha.
(M25)Recalculei a minha estatística de interesse para cada permutação
e verifiquei a probabilidade com que o valor da estatística de interesse
observado nos meus dados poderia ocorrer ao acaso. (M26)Para os
ramos M, realizei um teste bicaudal, pois minhas hipóteses mostram
previsões tanto de valores altos quanto baixos. (M27)Para os ramos P
realizei um teste unicaudal, pois apenas a hipótese da idade das folhas
previa valores diferentes do acaso. (M28)Em ambos os testes foram
considerados como significativos valores de p menores que 0,05.
Comparações entre os ramos M e P
(M29)Realizei também um teste em que comparei as
posições das folhas amarelas entre os dois tipos de ramos. (M30)A
estatística de interesse nesse teste foi a diferença da mediana dos
valores de PRF dos ramos P à mediana dos ramos M. (M31)A previsão
da hipótese da exposição ao sal é que a mediana dos valores de PRF
seja maior em ramos P do que em ramos M (valores positivos),
enquanto a previsão da hipótese da idade das folhas é que não haja
diferença entre os dois tipos de ramos (valores próximos a 0). (M32)As
análises estatísticas desse teste foram realizadas igualmente ao teste
unicaudal anterior, mas sob a hipótese nula de que a distribuição dos
valores entre os dois tipos de ramos é igual. (M33)Todas as análises
estatísticas foram realizadas no ambiente de programação R 3.1.3 (R
Development Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)Amostrei 56 ramos de Ipomea pes-caprae, dos quais 38
eram ramos M e 18 eram ramos P. (R2)Nos ramos M, o número de
folhas amarelas variou de 1 a 4 e nos ramos P esse número variou de
1 a 3, ambos com mediana igual a 1. (R3)Os valores de PRF de cada
ramo variaram de 0,20 a 1 nos ramos M e de 0,37 a 0,96 nos ramos P.
(R4)Para os dois tipos de ramos, as folhas se encontraram
mais próximas da base do ramo do que ao acaso (ramos M: p = 0,013;
ramos P: p <0,001; Figura 3). (R5)As folhas amarelas estavam mais
próximas da base nos ramos P do que nos ramos M (p = 0,004) e a
variação nos valores de PRF por ramo foi maior nos ramos M (Figura
3).

Figura 3. Posição relativa das folhas amarelas de Ipomea pes-caprae
em ramos que crescem em direção ao mar (M) e ramos que crescem

paralelos ao mar (P). A posição relativa das folhas amarelas (PRF)
varia de 0 (ápice) a 1 (base do ramo). Os pontos representam a posição
mediana das folhas para cada ramo. As linhas contínuas são as
medianas das posições para cada tipo de ramo e a linha tracejada é a
mediana esperada ao acaso. A largura das áreas sombreadas é
proporcional à densidade de pontos na região.
DISCUSSÃO
(D1)Neste estudo, investiguei como a exposição ao sal e a
idade das folhas influenciaram a posição das folhas amarelas em I. pescaprae. (D2)Encontrei que folhas mais velhas de I. pes-caprae ficaram
amarelas mais frequentemente, indicando que a idade da folha
influenciou qual folha ficou amarela. (D3)No entanto, as folhas
amarelas estiveram relativamente mais próximas do ápice quando o
ramo crescia em direção ao mar, sugerindo um efeito da exposição ao
sal na probabilidade das folhas ficarem amarelas. (D4)Então,
assumindo que as folhas amarelas de I. pes-caprae são resultado de
acúmulo de sal como estratégia para lidar com o estresse salino, essa
espécie acumularia sal preferencialmente nas folhas mais velhas, mas
dependendo da exposição ao sal.
(D5)Os resultados encontrados poderiam ser explicados por
um balanço entre os custos associados à idade das folhas e ao
transporte de sal. (D6)Em herbáceas, o declínio da capacidade
fotossintética ocorre rapidamente com a idade da folha (Kikuzawa,
2003, apud Kikuzawa & Lechowitz, 2011) e, portanto, o custo da
planta em perder folhas mais velhas seria menor. (D7)Em relação ao
transporte, quanto maior for a distância de transporte e a quantidade
de sal absorvido, maior seria o custo energético da regulação de canais
transportadores de íons ao longo da planta (Munss & Tester, 2008).
(D8)Supondo que em I. pes-caprae todas as raízes têm igual
capacidade de absorver sal, em ramos P, todo o ramo estaria
absorvendo a mesma quantidade de sal. (D9)Nesses ramos, o custo de
perder folhas jovens determinaria o direcionamento de sal para as
folhas mais velhas. (D10)Já nos ramos M, a posição foliar onde os
custos associados à idade e ao transporte de sal se equilibram seria o
local em que ocorreriam as folhas amarelas. (D11)Em ramos a
diferentes distâncias do mar, o custo do transporte seria diferente e a
posição das folhas amarelas poderia variar. (D12)Como amostrei
ramos M a diferentes distâncias do mar, isso poderia explicar a maior
variação observada nos valores de PRF para os ramos M do que para
os ramos P. (D13)Para investigar se essa interação entre exposição ao
sal e idade das folhas de fato ocorre na determinação da ocorrência das
folhas amarelas de I. pes-caprae, estudos poderiam avaliar a distância
em relação ao mar e a distância em relação ao ápice de folhas em ramos
de I. pes-caprae, diferenciando entre folhas amarelas e normais de
cada ramo.
(D14)Em Hydrocotyle bonariensis, outra espécie reptante
que ocorre em dunas, há integração entre diferentes ramos em relação
ao fornecimento de água e nitrogênio (Evans, 1991; Evans & Whitney,
1992), sugerindo que há comunicação entre folhas. (D15)Essa
integração permite que os ramos em locais mais expostos ao sal, com
maior dificuldade de absorção de água e nutrientes (Schulze et al.,
2002), sobrevivam mesmo em condições estressantes. (D16)É
possível que essa integração ocorra também em I. pes-caprae,
apoiando a premissa de que a planta direciona sal para algumas folhas.
(D17)Ramos de I. pes-caprae que crescem em direção ao mar estariam
arcando com os custos energéticos do transportes de substâncias entre
partes mais expostas e menos expostas ao sal e ainda perdendo folhas
não tão velhas pelo acúmulo de sal. (D18)Isso poderia resultar em um
maior custo energético total para esses ramos quando comparados aos
que crescem paralelos ao mar. (D19)Como resultado, ramos que
crescem em direção ao mar poderiam apresentar taxas de crescimento
menores. (D20)Estudos futuros que acompanhem ao longo do tempo
o crescimento dos dois tipos de ramos poderiam ajudar a elucidar se
isso realmente ocorre.
(D21)A partir do meu estudo, concluo que um balanço entre
a idade das folhas e a exposição ao sal influencia as posições em que
ocorrem as folhas de I. pes-caprae. (D22)Ramos que crescem em
diferentes direções apresentariam um balanço entre idade das folhas e
exposição ao sal diferentes, o que poderia determinar diferentes
padrões de crescimento. (D23)Estudos que acompanhem o
crescimento dos ramos em longo prazo, assim como o padrão temporal
de surgimento de folhas amarelas, poderiam ajudar a elucidar como a
abscisão das folhas está relacionada com o crescimento dos ramos.
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Seleção de habitat em cavernas de um opilião neotropical
(Arachnida: Opiliones)
Aluno 8 – Versão inicial
RESUMO: A escolha de habitat é importante para os animais uma vez
que refletira diretamente na sobrevivência e reprodução. A seleção
ocorre baseada em diversos fatores como presença de predadores,
umidade e luminosidade. No desenvolvimento, jovens não possuem as
estruturas desenvolvidas como a cutícula, podendo ser facilmente
predado e ter maior perda d’água. Essa limitação deve ocorrer para
jovens do opilião Serracutisoma proximum que vive em cavernas
durante o inverno. Por isso a pergunta do meu trabalho foi: qual o fator
mais importante para jovens do opilião S. proximum? Testei a
preferência dos jovens por umidade e luminosidade em arenas com as
combinações desses fatores divididos em quatro quadrantes Encontrei
que o fator mais importante para os jovens é a luminosidade. Isso deve
ocorrer porque sob iluminação os jovens ficam mais expostos a
predadores ou que talvez a seleção de umidade seja apenas uma
consequência da escolha por locais escuros.
PALAVRAS-CHAVE: animal troglóbio, fatores abióticos, microhabitat, navegação
INTRODUÇÃO
(I1)A escolha por um determinado habitat está diretamente
relacionada a sobrevivência e reprodução (Alcock, 2001). (I2)A fim
de sobreviver e se reproduzir, os indivíduos selecionam habitats com
menos risco de predação e competição e com maior potencial de presas
e parceiros (Morin, 2011). (I3)Fatores abióticos como temperatura,
luminosidade e umidade também são importantes na seleção de
habitats uma vez que são pistas da qualidade do local e podem ser
fisiologicamente estressantes, tendo forte influência no fitness dos
animais (Stamps, 2009; Morin, 2011).
(I4)Fatores abióticos tem influência na modulação de comportamentos
dos animais que em resposta a condições adversas, escolhem locais
mais favoráveis a sua sobrevivência. (I5)Por exemplo, anuros, evitam
locais com forte luminosidade uma vez que o risco de predação e
dissecação é maior e assim preferem locais com maior umidade
(Wells, 2007). (I6)Em insetos, por exemplo, a cutícula esclerotizada
permite a sobrevivência em ambientes áridos evitando o risco de
dissecação (Brusca e Brusca, 2007). (I7)Para jovens que possuem a
cutícula delgada (Willemart comunicação pessoal), o risco de perda
d’água deve ser maior. (I8)O perigo de dissecação também deve
ocorrer para o opilião Serracutisoma proximum que, durante o verão é

encontrado na vegetação e, no inverno seco, utilizam cavernas como
refúgio (Chelini et al., 2011). (I9)Os efeitos da dissecação devem ser
ainda mais estressantes para os jovens dessa espécie que possuem a
cutícula mais fina que os adultos.
(I10)Dado que o clima na caverna é heterogêneo, que fatores abióticos
como umidade e luminosidade modulam o comportamento, que o
comportamento desse opilião difere nas estações e que os jovens
possuem a cutícula fina, a pergunta do meu trabalho foi: Qual o fator
abiótico mais importante na seleção de habitat para jovens do opilião
S. proximum? (I11)Assim, o objetivo do meu trabalho foi testar a
hipótese de que o fator abiótico mais importante na seleção de habitat
de jovens de S. proximum é a umidade.

MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Coletei 32 indivíduos jovens do opilião Serracutisomo proximum
(Arachnida: Opiliones: Gonyleptidae) em 24 julho de 2015 entre as
16:00 e 17:00 numa caverna da Reserva de Desenvolvimento
Sustentável da Barra do Una (24º17’-24º35’S; 47º00’-47º30’O),
localizada no litoral sul do estado de São Paulo. (M2)Os jovens de S.
proximum estavam sob rochas da caverna.
Experimento
(M3)Nesse experimento, testei a hipótese de que a umidade é o fator
mais importante para jovens de S. proximum. (M4)A previsão foi de
que mesmo oferecendo outras opções de combinações de
luminosidade e umidade, os jovens fossem escolher mais os
quadrantes com umidade do que os que não possuíssem essa variável.
(M5)Para os dois dias de experimento, utilizei caixas de papelão
(alturaXcomprimentoXlargura) divididas em quatro quadrantes
(alturaXcomprimentoXlargura) que juntas formavam uma abertura
comum permitindo a passagem do opilião. (M6)Dentro de cada arena
poderiam ter quatro combinações das variáveis testadas (umidade e
luminosidade), foram elas: úmido e escuro, úmido e claro, seco e
escuro e seco e claro. (M7)Para controlar a umidade em cada
quadrante, coloquei um recipiente plástico com papel umedecido e
para deixar o quadrante seco, coloquei apenas o recipiente com papel.
(M8)Para controlar a luminosidade, deixei que a luz entrasse
colocando apenas plástico transparente e, para manter o quadrante
escuro, utilizei papelão como superfície. (M9)Em cada teste, escolhi
aleatoriamente um dos opiliões coletados e o inseri no meio da arena.
(M10)Os experimentos começaram por volta das 02:30 e terminaram
as 08:00 quando verifiquei o quadrante escolhido pelo opilião.

adultos possuem cutículas grossas e colorações escuras, eles se tornam
mais sujeitos a predação ao se exporem em locais iluminados. (D5)Por
exemplo, a aranha Araneus cereolus constrói sua teia ao anoitecer a
fim de evitar predação por vespas que forrageiam durante o dia e
utilizam pistas visuais (Edmunds, 1974). (D6)Abelhas também
parecem forragear em períodos noturnos para evitar parasitismo e
predação por vespas (Kelber et al., 2005). (D7)Assim, o
comportamento de se esconder em locais escuros pode ser uma forma
de não ser predado por predadores visualmente orientados.
(D8)Uma possível explicação do porque eu não ter encontrado
preferência para locais úmidos seja de que talvez a seleção natural
selecionou indivíduos que preferissem locais escuros à locais claros.
(D9)Dessa forma, a escolha de locais úmidos, por exemplo, para evitar
a perda d’água, como apontado por muitos trabalhos (Pinto-da-Rocha
et al., 2007) com esse grupo seja apenas uma consequência da escolha
por locais escuros. (D10)Assim, talvez o risco de dissecação não seja
o mais limitante para a seleção de habitat nesse grupo.
(D11)Os meus resultados mostram que a luminosidade é o fator
abiótico mais limitante dentre o que eu testei na seleção de habitat para
os jovens de S. proximum. (D12)No entanto, outros fatores também
podem ser importantes na escolha de habitat para animais desse grupo.
(D13)Por isso, sugiro que trabalhos futuros testem a combinação de
outros fatores abióticos como a temperatura e a disponibilidade de
alimento com os fatores que eu testei.
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Análises estatísticas
(M11)Para testar a minha previsão, comparei as proporções dos
indivíduos que foram para quadrantes úmidos e secos e as proporções
dos indivíduos que foram para quadrantes claros e escuros. (M12)As
estatísticas de interesse foram as proporções dos quadrantes escolhidos
pelos indivíduos. (M13)Criei um cenário nulo em que as chances dos
opiliões irem para ambos os lados do quadrante fosse de 50%.
(M14)Minha estatística de interesse foi gerada a partir de 1.000
permutações. (M15)Calculei o número de vezes que minhas
estatísticas de interesse obtidas nas permutações tiveram valores
maiores ou iguais aos das minhas estatísticas de interesse observada.
(M16)Se o valor obtido fosse menor que p<0,05 eu rejeitaria a minha
hipótese nula.
RESULTADOS
(R1)Dos 29 indivíduos testados, 17 escolheram o quadrante úmido e
escuro (média=58,6), 11 o quadrante seco e escuro (média=37,9) e 1
o quadrante úmido e claro (média=3,4). (R2)Encontrei diferença entre
as proporções nas escolhas entre claro e escuro (p<0001) em que os
animais foram mais para o lado escuro. (R3)Não encontrei diferença
entre as proporções nas escolhas entre seco e úmido (p<0,154).
DISCUSSÃO
(D1)A partir dos resultados, rejeito a minha hipótese de que a umidade
seja o fator abiótico mais importante para a seleção de habitat para
jovens de S. proximum. (D2)Meus resultados mostram que, dentre os
fatores abióticos que eu testei, o fator mais importante é a
luminosidade, sendo o lado escuros mais selecionado que o claro.
(D3)Uma possível interpretação para a preferência por locais escuros
que eu encontrei seja de que talvez essa condição seja escolhida por
favorecer uma maior proteção contra predadores. (D4)Visto que
jovens possuem cutícula fina e a coloração translucida enquanto os

RESUMO: A seleção de habitat ocorre baseada em fatores bióticos e
abióticos. Jovens de artrópodes possuem cutícula permeável e podem
perder água em ambientes quentes e secos. O mesmo deve ocorrer para
jovens do opilião Serracutisoma proximum que possuem cutícula fina,
podendo facilmente perder água e morrer de dissecação. O objetivo
deste trabalho foi testar qual o fator abiótico, umidade ou
luminosidade, é o mais importante na seleção de habitat para jovens
dessa espécie de opilião. Em laboratório, construí arenas
experimentais divididas em quatro compartimentos. Em cada
compartimento havia uma de quatro combinações possíveis de
úmidade e secura e, escuridão e claridade. Encontrei que o fator mais
importante na seleção de habitat para os jovens, são locais escuros. A
escolha por locais escuros deve ocorrer por ser um indicativo de locais
mais seguros e úmidos.
PALAVRAS-CHAVE: caverna, fatores
luminosidade, micro-habitat, umidade

abióticos,

fotofobia,

INTRODUÇÃO
(I1)A fim de sobreviver e se reproduzir, os indivíduos selecionam
habitats com menos risco de predação e competição e com maior
potencial de obter alimento e parceiros sexuais (Alcock, 2001; Morin,
2011). (I2)Fatores abióticos como temperatura, luminosidade e
umidade também são importantes na seleção de habitat, uma vez que
são pistas da qualidade do local. (I3)Se mal escolhidos, podem ser
fisiologicamente estressantes, tendo influência na aptidão dos
indivíduos (Stamps, 2009; Morin, 2011). (I4)Por exemplo, anuros
preferem locais escuros e úmidos uma vez que o risco de predação e
dissecação é menor (Wells, 2007).
(I5)Em artrópodes, a cutícula é uma das principais estruturas que
evitam a perda d’água e permite a sobrevivência em ambientes áridos

(Santos 2007). (I6)Os indivíduos da ordem Opiliones (Arachnida)
normalmente se escondem em locais úmidos como fendas, em baixo
de troncos e alguns em cavernas. (I7)Esse comportamento de se
esconder em locais úmidos é importante uma vez que a umidade é
necessária para o desenvolvimento dos ovos e das ninfas recém
eclodidas (Santos 2007). (I8)Para jovens que, em geral, possuem a
cutícula delgada, o risco de perda d’água também deve ser grande.
(I9)Por exemplo, indivíduos do opilião Serracutisoma proximum
(Opiliones: Gonyleptidae), utilizam ambientes úmidos como cavernas
como refúgio (Chelini et al., 2011). (I10)Essas cavernas de granito,
possuem diversas aberturas criando ambientes com vários graus de
luminosidade, fluxo de ar e umidade. (I11)Assim, o comportamento
de se refugiar em cavernas durante o inverno seco, ajudaria os
indivíduos dessa espécie a diminuírem os efeitos da dissecação que
poderia leva-los a morte. (I12)Como jovens de S. proximum devem
possuir a cutícula mais fina que os adultos, como ocorre com outros
opiliões (R. H. Willemart com. pess.), o risco de dissecação deve ser
ainda maior nesta fase da vida, podendo ser letal a exposição a locais
secos.
(I13)A pergunta deste trabalho foi qual o fator abiótico é mais
importante na seleção de habitat por jovens do opilião S. proximum?
(I14)Dado que opiliões se refugiam em cavernas a fim de evitar o
clima seco, que opiliões perdem água por diversas vias, que locais
secos potencializam as chances de opiliões morrerem por dissecação e
que esse risco deve ser ainda maior nos jovens que possuem a cutícula
fina podendo ter uma perda d’água maior, testarei a hipótese de que o
fator abiótico mais importante na seleção de habitat por jovens de S.
proximum é a umidade.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta e manutenção dos indivíduos e cativeiro
(M1)Coletei 29 indivíduos jovens de S. proximum em 24 julho de 2015
entre as 16:00 e 17:00 h em uma caverna localizada na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una (24º17’-24º35’S;
47º00’-47º30’O), litoral sul do estado de São Paulo. (M2)Mantive os
animais em laboratório dentro de caixas com substrato úmido.
(M3)Antes de cada experimento, alimentei todos os indivíduos com
banana.
Experimento
(M4)Para testar a hipótese de que a umidade é o fator mais importante
para seleção de habitat para jovens de S. proximum realizei um
experimento em laboratório. (M5)Para o experimento, utilizei caixas
de papelão (a partir daqui chamadas de “arenas”) com 44 x 36 cm de
base e 19 cm de altura, divididas em quatro compartimentos de mesma
área (22x18cm de base e 19cm altura). (M6)Entre os compartimentos,
havia uma abertura comum que permitia a passagem do indivíduo de
um compartimento para outros. (M7)Dentro de cada compartimento
havia uma das combinações de umidade e luminosidade, foram elas:
úmido e escuro, úmido e claro, seco e escuro e seco e claro. (M8)Para
manipular a umidade em cada compartimento, coloquei um recipiente
plástico com papel umedecido e para deixar o compartimento seco,
coloquei apenas o recipiente com papel seco. (M9)Para manipular a
luminosidade, coloquei um plástico transparente para deixar que luz
de uma lâmpada 127V 15W entrasse em dois compartimentos da
arena. (M10)Para dois compartimentos escuros, utilizei papelão como
teto, impedindo assim a entrada de luz. (M11)Em cada teste, escolhi
aleatoriamente um dos opiliões coletados e o coloquei no meio da
arena. (M12)Os experimentos começaram por volta das 02:30 h e
terminaram às 08:00 h, quando verifiquei o compartimento onde o
opilião estava.
Análises estatísticas
(M13)Para testar a minha previsão de que, mesmo oferecendo outras
opções de combinações de luminosidade e umidade, os jovens fossem
escolher mais os compartimentos com umidade do que aqueles que
não possuíssem esta variável, primeiro comparei a proporção dos
indivíduos que foi para compartimento úmidos. (M14)Em seguida,
comparei as proporções dos indivíduos que foram para
compartimentos escuros, independentemente das condições de
umidade. (M15)As estatísticas de interesse foram as proporções dos
compartimentos úmidos (primeira análise) e escuros (segunda análise)
escolhidos pelos indivíduos. (M16)Criei cenários nulos em que as
chances dos indivíduos irem para algum dos lados dos
compartimentos, úmido e seco ou escuro e claro, fosse de 50% para as
duas opções de escolha. (M17)Aleatorizei as escolhas dos lados
úmidos e secos ou escuros e claros, a partir de 1.000 permutações.
(M18)Calculei a probabilidade de encontrar valores iguais ou maiores
do que as as proporções dos compartimentos úmidos e escuros,

rejeitando a minha hipótese nula caso a proporção calculada fosse
maior que 5%.
RESULTADOS
(R1)Dos 29 indivíduos testados, 17 escolheram o compartimento
úmido e escuro (58,6%), 11 escolheram o compartimento seco e
escuro (37,9%) e 1 escolheu o compartimento úmido e claro (3,4%).
(R2)Jovens de S. proximum foram mais para o lado escuro do que para
o lado claro (p<0,001). (R3)Não encontrei diferença significativa entre
a proporção de indivíduos que escolheram o lado seco ou o úmido
(p<0,154).
DISCUSSÃO
(D1)A partir dos resultados obtidos no experimento, rejeito minha
hipótese de que a umidade seja o fator abiótico mais importante para
a seleção de habitat por jovens de S. proximum. (D2)Ao contrário do
esperado, meus resultados mostram que os jovens de S. proximum
preferem locais escuros, mesmo que a umidade seja baixa.
(D3)Uma explicação do porquê houve preferência por locais escuros
a locais úmidos seja devido ao fato dos indivíduos dessa ordem serem
fotofóbicos (Pinto-da-Rocha et al., 2007). (D4)Hoenen & Gnaspini
(1999) mostraram que, quando exposto a luz, o opilião cavernícola
Pachylospeleus strinatii anda muito mais do que outros dois opiliões
não cavernícolas. (D5)Ser fotofóbico e assim escolher locais escuros
tem implicações na biologia deste grupo de aracnídeos, uma vez que a
escolha por locais escuros pode resultar na escolha de locais seguros.
(D6)Locais escuros são importantes pois, no momento de fazer a
muda, opiliões perdem muita água no processo e além disso, locais
escuros também podem ajudar na proteção no momento de ovipor,
pois as fêmeas ficariam menos expostas. (D7)Assim, uma vez que
opiliões perdem muita água por diversos mecanismos (ver Santos
2007), como na exposição à claridade, estar em locais escuros, pode
resulta em estar em locais mais úmido e seguros, o que aumentaria a
aptidão dos indivíduos.
(D8)Outra possível explicação do porquê os jovens escolheram mais
os locais escuros, mesmo quando associado a locais secos, se deve ao
fato de que locais secos, a curto prazo, não serem suficientes para
desidratar esses indivíduos pois, quando em ambientes secos, eles
podem diminuir suas taxas de perda hídrica regulando a circulação
periférica. (D9)Nesse sentido, estar em locais escuros e úmidos ou
escuro e secos, não afetaria a curto prazo a desidratação desses
indivíduos. (D10)Por isso, estar em locais claros pode ser um
indicativo de temperaturas maiores o que potencializaria o risco de
desidratação, explicando o porque de eu ter observado esses
indivíduos mais em locais escuros, mesmo que o compartimento fosse
seco.
(D11)Meus resultados mostram que a ausência de luz é o fator abiótico
preferencialmente escolhido na seleção de habitat por jovens de S.
proximum. (D12)Por isso, sugiro que trabalhos futuros testem o porque
da luminosidade ter sido o fator abiótico mais escolhido por jovens.
(D13)Espero que seja encontrado, por exemplo, se, por conta de algum
tipo de estresse como a falta de alimento, opiliões se arriscariam mais
em locais claros.
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RESUMO: Fatores abióticos como temperatura, luminosidade e
umidade são importantes na seleção de habitat em animais. Jovens de
artrópodes possuem cutícula permeável e podem perder água em
ambientes quentes e secos. O objetivo deste trabalho foi testar qual o
fator abiótico, umidade ou luminosidade, é o mais importante na
seleção de habitat por jovens do opilião Serracutisoma proximum.
Indivíduos dessa espécie passam o dia abrigados em cavernas, mas
abandonam o ambiente cavernícola para forragear sobre a vegetação
durante a noite. Em laboratório, construí arenas experimentais
divididas em quatro compartimentos. Em cada compartimento havia
uma de quatro combinações possíveis de umidade ou secura e
escuridão ou claridade. Encontrei que jovens preferem
compartimentos escuros e selecionam menos compartimentos úmidos.
A escolha por locais escuros deve ocorrer porque opiliões são animais
fotofóbicos e porque, em condições naturais, a escuridão deve ser um
indicativo de locais mais úmidos e protegidos.
PALAVRAS-CHAVE: caverna, fatores
luminosidade, micro-habitat, umidade.

abióticos,

fotofobia,

INTRODUÇÃO
(I1)A fim de sobreviver e se reproduzir, os indivíduos
selecionam habitats com menor risco de predação e competição e com
maior potencial de obter alimento e parceiros sexuais (Alcock, 2001;
Morin, 2011). (I2)Fatores abióticos como temperatura, luminosidade
e umidade também são importantes na seleção de habitat, uma vez que
são pistas da qualidade do local. (I3)Se mal escolhidos, alguns habitats
podem ser fisiologicamente estressantes, tendo influência negativa na
aptidão dos indivíduos (Stamps, 2009; Morin, 2011). (I4)Por exemplo,
anuros preferem locais escuros e úmidos uma vez que o risco de
predação e dissecação é maior em habitats ensolarados e secos (Wells,
2007).
(I5)Em artrópodes, a cutícula é uma das principais
estruturas que evitam a perda d’água, permitindo a sobrevivência dos
indivíduos em ambientes áridos (Santos, 2007). (I6)Indivíduos da
ordem Opiliones (Arachnida), em particular, normalmente se
escondem em locais úmidos, tais como fendas no solo, embaixo de
troncos caídos e dentro de cavernas (Santos, 2007). (I7)Esse
comportamento de se esconder em locais úmidos é importante uma vez
que a umidade é necessária para o desenvolvimento dos ovos e das
ninfas recém eclodidas (Santos, 2007; Chelini et al., 2011). (I8)Para
jovens, que possuem cutícula mais delgada que os adultos (R.H.
Willemart, com. pess.), o risco de perda d’água também deve ser
grande. (I9)Portanto, a seleção de locais úmidos durante os estágios
iniciais de desenvolvimento nos opiliões deve ser particularmente
importante para evitar a morte por dessecação.
(I10)Indivíduos do opilião Serracutisoma proximum
(Gonyleptidae), incluindo jovens e adultos, utilizam cavernas como
refúgio diurno, especialmente durante o inverno (Chelini et al., 2011).
(I11)As cavernas de granito utilizadas por S. proximum geralmente
possuem diversas aberturas, criando micro-habitats com diferenças
marcantes de luminosidade e umidade. (I12)Portanto, a seleção de
habitats dentro do ambiente cavernícola deve ser importante para os
indivíduos a fim de evitarem condições abióticas fisiologicamente
estressantes. (I13)Assim, o comportamento de se refugiar em cavernas
durante o inverno seco, ajudaria os indivíduos dessa espécie a diminuir
os efeitos da dissecação que poderia levá-los à morte.
(I14)A pergunta deste trabalho foi qual o fator abiótico é
mais importante na seleção de habitat por jovens do opilião S.
proximum? (I15)Apesar de opiliões, em geral, serem fotofóbicos
(Pinto-da-Rocha et al., 2007), minha hipótese é que o fator abiótico
mais importante na seleção de habitat por jovens de S. proximum é a
umidade, pois eles perdem água facilmente em virtude da cutícula fina
e o risco de morrerem por dissecação em habitats secos é alto.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta e manutenção dos indivíduos em cativeiro
(M1)Coletei 29 indivíduos jovens de S. proximum em 24
julho de 2015, entre 16:00 e 17:00 h, em uma caverna localizada na
Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una (24º17’24º35’S; 47º00’-47º30’O), litoral sul do estado de São Paulo.
(M2)Mantive os indivíduos em laboratório dentro de caixas com
substrato úmido. (M3)Antes de cada experimento, alimentei todos os
indivíduos com pequenos pedaços de banana.
Experimento
(M4)Para testar a hipótese de que a umidade é o fator mais
importante para seleção de habitat para jovens de S. proximum realizei
um experimento em laboratório. (M5)Para o experimento, utilizei

caixas de papelão (a partir daqui chamadas de “arenas”) com 44 x 36
cm de base e 19 cm de altura, divididas em quatro compartimentos de
mesma área (22 x 18 cm de base e 19 cm altura). (M6)Entre os
compartimentos, havia uma abertura comum que permitia a passagem
do indivíduo de um compartimento para outro. (M7)Dentro de cada
compartimento havia uma das seguintes combinações de umidade e
luminosidade: úmido e escuro, úmido e claro, seco e escuro e seco e
claro. (M8)Para manipular a umidade em cada compartimento,
coloquei um recipiente plástico com papel umedecido e, para deixar o
compartimento seco, coloquei apenas o recipiente com papel seco.
(M9)Para manipular a luminosidade, coloquei um plástico
transparente para deixar que luz de uma lâmpada de 127 V – 15W
entrasse em dois compartimentos da arena. (M10)Para os dois
compartimentos escuros, utilizei papelão como teto, impedindo assim
a entrada de luz. (M11)Em cada teste, escolhi aleatoriamente um dos
opiliões coletados e o coloquei no meio da arena. (M12)Os
experimentos começaram por volta das 02:30 h e terminaram às 08:00
h, quando verifiquei o compartimento onde o opilião estava.
Análises estatísticas
(M13)Para testar minha previsão de que, mesmo
oferecendo outras opções de combinações de luminosidade e umidade,
os jovens fossem escolher os compartimentos com umidade, primeiro
comparei a proporção dos indivíduos que foi para os compartimentos
úmidos, independentemente das condições de luminosidade.
(M14)Em seguida, comparei a proporção dos indivíduos que foi para
os compartimentos escuros, independentemente das condições de
umidade. (M15)As estatísticas de interesse foram as proporções dos
indivíduos que escolheram os compartimentos úmidos (primeira
análise) e escuros (segunda análise). (M16)Criei cenários nulos em
que as chances dos indivíduos irem para algum dos lados dos
compartimentos, úmido e seco ou escuro e claro, fosse de 50% para as
duas opções de escolha. (M17)Aleatorizei as escolhas dos lados
úmidos e secos ou escuros e claros a partir de 1.000 permutações dos
dados. (M18)Calculei a probabilidade de encontrar valores iguais ou
maiores do que as proporções observadas no experimento, rejeitando
a minha hipótese nula caso a proporção calculada fosse maior que 5%.
RESULTADOS
(R1)Dos 29 indivíduos testados, 17 escolheram o
compartimento úmido e escuro (58,6%), 11 escolheram o
compartimento seco e escuro (37,9%) e um escolheu o compartimento
úmido e claro (3,4%). (R2)Jovens de S. proximum foram mais para o
lado escuro do que para o lado claro (p < 0,001). (R3)Não encontrei
diferença significativa entre a proporção de indivíduos que escolheram
o lado seco ou o úmido (p < 0,154).
DISCUSSÃO
(D1)A partir dos resultados obtidos no experimento, rejeito
minha hipótese de que a umidade seja o fator abiótico mais importante
para a seleção de habitat por jovens de S. proximum. (D2)Ao contrário
do esperado, os resultados mostram que jovens preferem locais
escuros, mesmo que a umidade seja baixa. (D3)Uma explicação do
porquê houve preferência por locais escuros a locais úmidos seja
devido ao fato dos indivíduos dessa ordem serem fotofóbicos (Pintoda-Rocha et al., 2007). (D4)A fotofobia tem implicações na seleção de
habitats por opiliões, uma vez que, em condições naturais, locais
escuros podem ser também mais úmidos e talvez seguros. (D5)Para
opiliões que se abrigam em cavernas durante o dia, a exposição à
claridade pode resultar em maior risco de desidratação e maior
exposição a predadores.
(D6)Embora a umidade seja importante na seleção de
habitat por opiliões (Todd, 1949 apud Curtis & Machado, 2007),
encontrei preferência apenas por locais escuros. (D7)Outros trabalhos
mostram que, de acordo com o tipo de ambiente, os níveis de
tolerância a fatores abióticos variam de espécie para espécie (revisão
em Curtis & Machado, 2007). (D8)Para espécies cavernícolas, tais
como S. proximum, a luminosidade pode ser um fator importante.
(D9)Entretanto, para espécies que habitam a vegetação, outros fatores,
incluindo a umidade, podem ser mais determinantes para a seleção de
habitat.
(D10)Em conclusão, meus resultados mostram que a
ausência de luz é o fator abiótico preferencial na seleção de habitat por
jovens de S. proximum. (D11)Por isso, sugiro que trabalhos futuros
avaliem a distribuição dos jovens na caverna. (D12)Minha previsão é
que, ao longo do dia, eles escolham repousar preferencialmente em
locais escuros, ou seja, em zonas profundas da caverna. (D13)Também
sugiro trabalhos similares ao que realizei aqui sejam conduzidos com
outras espécies de opiliões que não habitem cavernas para testar se o
padrão de preferência por locais escuros se mantém em indivíduos que

vivem em outros tipos de ambientes. (D14)Para essa última sugestão,
minha previsão é que a preferência por fatores abióticos deve ser
diferente daquela que encontrei aqui.
REFERÊNCIAS
Alcock, J. 2001. Animal behavior. Editora Sinauer Associates,
Massachusetts.
Chelini, M.C.; R.H. Willemart & P. Gnaspini. 2011. Caves as a winter
refuge by a neotropical harvestman (Arachnida, Opiliones).
Journal of Insect Behavior, 24:393-398.
Curtis, D.J. & G. Machado. 2007. Ecology, pp 280-308. Em:
Harvestmen: The biology of Opiliones (R. Pinto-da-Rocha,
G. Machado & G. Giribet, eds.). Harvard University Press,
Massachusetts.
Hoenen, S. & P. Gnaspini. 1999. Activity rhythms and behavioral
characterization of two epigean and one cavernicolous
harvestmen (Arachnida, Opiliones, Gonyleptidae). The
Journal of Arachnology, 27:159-164.
Morin, P.J. 2011. Community ecology. Editora Blackwell, Malden.
Pinto-da-Rocha, R.; G. Machado & G. Giribet. 2007. Harvestmen: The
biology of Opiliones. Harvard University Press,
Massachusetts.
Santos, F.H. 2007. Ecophysiology, pp 473-488. Em: Harvestmen: The
biology of Opiliones (R. Pinto-da-Rocha, G. Machado & G.
Giribet, eds.). Harvard University Press, Massachusetts.
Stamps, J. 2009. Habitat selection, pp. 38-44. Em: The Princeton guide
to ecology (S. Levin, ed.). PrincetonUniversity Press, New
Jersey.
Wells, K.D. 2007. The ecology and behavior of amphibians. The
University of Chicago Press, Chicago.
_______________________________________________________
É fato! Insetos galhadores de Laguncularia sp. ovipõem
preferencialmente na região central da folha em ambientes mais
salinos
Aluno 9 – Versão inicial
RESUMO: Insetos galhadores selecionam sítios para oviposição de
acordo com a qualidade do tecido foliar. Em plantas de ambientes mais
salinos, a qualidade do tecido foliar diminui. O objetivo foi avaliar se
as galhas estão mais próximas à região central da folha, como
geralmente é postulado. Delimitamos uma parcela próxima e outra
distante do mar e coletamos todas as folhas galhadas de Laguncularia
sp. e estimamos o número de folhas não galhadas. Calculamos quanto
os pontos encontrados desviaram de uma distribuição uniforme. No
ambiente mais salino, as galhas estavam mais próximas à nervura
central. Concluímos que a salinidade influencia a oviposição de
insetos galhadores de modo que em ambientes mais salinos a disputa
pelos recursos disponíveis nas folhas deve ser maior.
PALAVRAS-CHAVE: manguezal; seleção de habitat; seleção de
sítio de oviposição; restinga
INTRODUÇÃO
(I1)Dentre os exemplos de seleção de habitat pelos
indivíduos, a seleção de sítio de oviposição é um dos mais conhecidos.
(I2)A qualidade do local onde o indivíduo vive logo após o nascimento
pode ser determinante para seu desenvolvimento (Stamps, 2009).
(I3)Para insetos galhadores, a seleção de sítio de oviposição é
especialmente importante. (I4)Esses insetos colocam ovos em plantas
(geralmente uma associação espécie-específica) e os ovos ou larvas
estimulam a produção de tecido vegetal no entorno, a galha, que
servirá de alimento para a larva após o nascimento (Dreger-Jauffret &
Shorthouse, 1992).
(I5)Em geral, os insetos que ovipõe na folha, os fitófagos,
quando capazes de perceber a qualidade do ambiente, devem preferir
ovipor nas folhas de melhor qualidade da planta e, dentro das folhas,
próximo à nervura central, pois nessa região a qualidade do tecido
vegetal é melhor (Schoonhoven et al., 2005). (I6)Considerando que
existe heterogeneidade na qualidade geral da folha entre ambientes
diferentes, pode-se esperar que em ambientes nos quais a folha tenha
baixa qualidade de recursos, os insetos galhadores escolham ovipor
somente no local onde a qualidade é suficiente para o desenvolvimento
da galha e, consequentemente, sobrevivência da larva. (I7)Em relação
à folha, esse local seria próximo à nervura central.
(I8)A planta mangue branco, Laguncularia sp., é uma
planta que vive no manguezal, um ambiente com um gradiente de
salinidade devido à influência do mar. (I9)Ela possui adaptações

fisiológicas para contornar o excesso de sal que inclui sintetizar e
acumular compostos nitrogenados diferentes dos usuais nas folhas
para manter um gradiente de pressão osmótica. (I10)Essa adaptação,
apesar de aumentar a quantidade de nitrogênio na folha, diminui a
disponibilidade dele como recurso para os insetos fitófagos e, portanto,
os indivíduos dessa espécie que estejam em altas concentrações de sal
devem ter folhas de pior qualidade para um inseto fitófago galhador.
(I11)Por outro lado, o inseto que ovipõe na planta Laguncularia sp. é
um díptera, provavelmente muito pequeno e com baixa capacidade de
voo. (I12)Assim, a seleção de folhas para oviposição (capacidade de
escolher entre folhas) não deve ser muito acurada, mas a fêmea deve
ser capaz de escolher, dentro da folha, o melhor local para ovipor.
(I13)O fato de os indivíduos de diversas espécies
preferirem ovipor na região próxima à nervura central, apesar de ser
geral, pode depender de características da espécie do inseto galhador.
(I14)Considerando as prováveis características do inseto galhador
associado a planta Laguncularia sp. e as consequências da adaptação
ao ambiente salino dessa planta, o objetivo do trabalho é começar a
avaliar se de fato há preferência pela região central da folha de
Laguncularia sp. pela espécie de inseto galhador em questão e se a
preferência muda em ambientes com alta ou baixa qualidade.
(I15)Espera-se que independente do ambiente que o indivíduo da
planta esteja, os insetos oviponham primeiro no entorno da nervura
central que é o local de melhor qualidade e que no ambiente salgado
esse padrão seja mais acentuado.
MATERIAL E MÉTODOS
Coleta de Dados
(M1)Realizamos o estudo em uma área de manguezal
dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra de Una,
litoral sul do Estado de São Paulo. (M2)Essa área está localizada na
desembocadura do rio com o mar e possui um gradiente de salinidade,
no qual o ambiente é mais salino próximo à desembocadura.
(M3)Escolhemos duas parcelas para representar esse gradiente, sendo
uma mais próxima e outra mais distante do mar.
(M4)Em cada área, estabelecemos uma parcela de 400 m2
e coletamos todas as folhas galhadas de Laguncularia sp. dentro de
cada parcela ( cinco indivíduos em cada parcela). (M5)Contamos, para
alguns ramos sorteados, o número de folhas com galhas e sem galhas
para estimar a proporção de folhas não galhadas da planta.
(M6)Medimos a menor distância de cada galha até a
nervura central da folha e a largura da folha na altura de cada galha
para todas as galhas de todas as folhas. (M7)Para testar se as galhas
estariam mais próximas à nervura central da folha, calculamos a
distância relativa (distância da galha até a nervura/largura da folha na
altura da galha) de cada galha até a nervura central da folha.
Análise de dados
(M8)Para testar se os insetos galhadores da planta
Laguncularia sp. preferem ovipor na região de maior qualidade da
folha, i.e. próximo à nervura central, a análise foi realizada para cada
ambiente em separado. (M9)A curva de acúmulo do número de galhas
para cada distância relativa desde a nervura até a borda da folha foi
calculada e comparada com uma curva de acúmulo proveniente de
uma distribuição uniforme, i.e., um cenário no qual o acúmulo é
diretamente proporcional à distância da nervura central. (M10)Para
realização da comparação entre os dois padrões de acúmulo, foi
calculada a distância máxima dos acúmulos, a estatística de interesse.
(M11)Geramos o cenário de acúmulo uniforme associando valores
aleatórios entre 0 e 1 para cada galha 1000 vezes e recalculando a
máxima distância. (M12)Esperamos que para os dois ambientes, a
distância máxima seja maior do que o gerado a partir de uma
distribuição uniforme, ou seja, que o acúmulo de galhas seja mais
rápido nas menores distâncias relativas e se aproxime de zero nas
maiores distâncias relativas.
RESULTADOS
(R1)A distância relativa média das galhas foi 0,47, ou seja,
próximo à metade da folha, sendo 0,46 no ambiente mais salgado e
0,49 no ambiente mais doce. (R2)A máxima diferença entre a curva de
acumulação do ambiente salgado (25,65) foi diferente do que a
máxima distância gerada por uma distribuição uniforme (p = 0,008)
enquanto a máxima distância do ambiente doce (13,91) não foi
diferente (p = 0,109) (Figura 1).

(a)

(b)

agrupadas no meio da folha e a variação no número de galhas por folha
não diferiu entre ambientes. Assim, os galhadores dessa espécie não
preferem a nervura central ou diferem quanto ao padrão de seleção
entre folhas para oviposição.
PALAVRAS-CHAVE: manguezal; seleção de habitat; seleção de
sítio de oviposição;

(R3)Figura 1. Pontos de acúmulo do número de galhas para a
distância relativa da nervura central até a borda da folha encontrada
(a) em azul no ambiente mais salgado e (b) em vermelho no ambiente
mais doce para a planta de manguezal Laguncularia sp.. Em preto
estão os pontos esperados caso a distribuição ao longo da distância
relativa da nervura central seja uniforme.
DISCUSSÃO
(D1)O fato de ter diferença entre a curva de acumulação do
número de galhas na distância relativa para o ambiente salgado, mas
não no ambiente doce indica que os insetos galhadores de
Laguncularia sp. escolhem ovipor próximo à nervura central no
ambiente salgado, mas não no ambiente doce. (D2)Este resultado
corrobora em parte a hipótese inicial, pois era esperado o mesmo efeito
para os dois ambientes.
(D3)Considerando que o ambiente salgado tem menor
qualidade de recurso, a seleção de recurso mais rigorosa nesse
ambiente já era esperada. (D4)No entanto, mesmo no ambiente doce
era esperada uma diferença na ocupação da região central da folha se
comparada com a região periférica. (D5)A ausência dessa preferência
pode indicar que a fêmea do inseto galhador, ao terminar de ovipor na
região central da folha de qualidade boa (ambiente doce), ao invés de
arriscar ser predada, encontrar outra folha de baixa qualidade ou já
ocupada, decide por ovipor na região de pior qualidade dessa mesma
folha. (D6)Para o ambiente salgado, como a qualidade da região
periférica é muito ruim, o risco de procurar uma nova folha é
compensador. (D7)Um cenário complementar que apontaria para esse
processo de ocupação de sítio descrito acima é uma maior proporção
de folhas galhadas com menos galhas por folhas e galhas mais
próximas à nervura central no ambiente salgado do que no ambiente
doce.
(D8)Assim, o consenso geral de que os indivíduos
galhadores preferem regiões no entorno da nervura central em
qualquer situação não é verdade no caso do inseto galhador de
Laguncularia sp.. (D9)Para esse inseto, a região da folha não importa
se o indivíduo da planta está em um ambiente doce.
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Existe diferença no padrão espacial de desenvolvimento de
galhas na espécie de manguezal Laguncularia sp. entre ambientes
diferentes?
Aluno 9 – Versão intermediária
RESUMO: Insetos galhadores fitófagos devem selecionar sítios para
oviposição de acordo com a qualidade do tecido foliar. Essa qualidade
varia entre ambientes diferentes devido a fatores como salinidade e
dentro da própria folha, aumentando conforme aproxima da nervura
central. Considerando que maior salinidade diminui a qualidade da
folha, os objetivos do trabalho foram avaliar se galhas estão mais
próximas à região central da folha e se em ambientes com pior
qualidade, o número de galhas por folha é mais constante. Foram
delimitadas parcelas com maior e menor salinidade, coletadas todas as
folhas galhadas de Laguncularia sp. encontradas e estimado o número
de folhas não galhadas. No ambiente mais salino, as galhas estavam

INTRODUÇÃO
(I1)A qualidade do local onde o indivíduo vive logo após o
nascimento pode ser determinante para seu desenvolvimento (Stamps,
2009). (I2)A seleção de sítio de oviposição pelos indivíduos parentais
é, portanto, um fator muito importante para a sobrevivência da prole
(Stamps, 2009). (I3)Para insetos galhadores, a seleção de sítio de
oviposição é especialmente importante. (I4)Os indivíduos de espécies
de insetos galhadores colocam ovos em geral em uma espécie de planta
específica e os ovos ou larvas após a eclosão estimulam a produção de
tecido vegetal no entorno. (I5)Esse tecido produzido pela planta em
resposta à presença do organismo é a galha, que servirá de recurso para
a larva após o nascimento (Dreger-Jauffret & Shorthouse, 1992).
(I6)Alguns trabalhos mostraram que os insetos que
ovipõem nas folhas, os fitófagos, devem preferir ovipor nas folhas de
melhor qualidade da planta e, dentro das folhas, próximo à nervura
central, pois nessa região a qualidade do tecido vegetal deve ser
melhor (Cassano et al., 2009; Schoonhoven et al., 2005; Figueiredo,
em preparação). (I7)Após a ocupação da região próxima à nervura
central, a decisão entre ovipor na região periférica da folha ou buscar
outra folha para ovipor deve ser baseada na qualidade da folha. (I8)Se
a qualidade for muito ruim, o indivíduo deve buscar outra folha para
ovipor, mas se a qualidade não for muito ruim, o indivíduo deve ovipor
nas regiões de pior qualidade da mesma folha ao invés enfrentar os
custos da busca por uma nova folha, como sugerido por Figueiredo e
colaboradores (em preparação).
(I9)A planta Laguncularia sp., é uma espécie halófita, ou
seja, está adaptada ao excesso de sal no ambiente, e é típica de
manguezal (Lüttge, 1997). (I10)A estratégia adaptativa para tolerar sal
de plantas de manguezal envolve a produção de compostos carbônicos,
que podem chegar até 10% do peso total da planta (Taiz & Zeiger,
2006). (I11)Esse alto custo deve refletir em um menor investimento
no tecido foliar como um todo. (I12)Essa planta tem associação com
um inseto galhador que pertence à Cecidomyìidae, que é composta
geralmente de organismos diminutos e delicados (Borror, 1988).
(I13)Assim, o custo da busca (e.g. risco de predação, dificuldade de
encontrar uma nova folha) por uma nova folha deve ser muito alto para
os organismos desse grupo.
(I14)Considerando as características do grupo ao qual o
inseto galhador associado à planta Laguncularia sp. pertence, e as
consequências da adaptação ao ambiente salino dessa planta, os
objetivos do trabalho são (1) avaliar se há a preferência pela região
central da folha, como relatado para outras espécies, e (2) investigar
se ocorre o processo descrito de tomada de decisão pela fêmea para
ovipor.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)O estudo foi realizado em uma área de manguezal
dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una,
litoral sul do Estado de São Paulo. (M2)Essa área está localizada na
desembocadura do rio Una com o mar e possui um gradiente de
salinidade, no qual o ambiente é mais salino próximo à
desembocadura. (M3)Foram escolhidas duas áreas para representar
esse gradiente, sendo uma mais próxima e outra mais distante do mar.
(M4)Em cada área, foram coletadas todas as folhas
galhadas encontradas de Laguncularia sp. (cinco indivíduos em cada
área). (M5)A menor distância de cada galha até a nervura central da
folha e a largura da folha na altura de cada galha foram medidas para
todas as galhas de 89 folhas. (M6)Foi calculada a distância relativa
(distância da galha até a nervura/largura da folha na altura da galha)
de cada galha até a nervura central da folha.
(M7)Em uma ida posterior às áreas próxima e distante do
mar, foi realizada uma busca por indivíduos de Laguncularia sp. e,
para cada indivíduo encontrado (7 na área próxima ao mar e 4 na área
distante do mar), foram sorteados dois ramos e contabilizado o número
de folhas galhadas e número total de folhas no ramo.

Análise de dados
(M8)Para testar se os insetos galhadores da planta
Laguncularia sp. preferem ovipor na região de maior qualidade da

folha, i.e. próximo à nervura central, a análise foi realizada para cada
ambiente em separado para que outras diferenças entre os ambientes
não influenciassem o resultado. (M9)A curva de acúmulo do número
de galhas para cada distância relativa desde a nervura até a borda da
folha foi calculada e comparada com uma curva de acúmulo
proveniente de uma distribuição uniforme, i.e., um cenário no qual o
acúmulo é diretamente proporcional à distância da nervura central.
(M10)Para a realização da comparação entre os dois padrões de
acúmulo, foi calculada a distância máxima entre os padrões de
acúmulo. (M11)Essa distância foi considerada a estatística de
interesse. (M12)O cenário de acúmulo uniforme foi gerado associando
valores aleatórios entre 0 e 1 para cada galha 1000 vezes e
recalculando a máxima distância. (M13)Era esperado que para os dois
ambientes, a distância máxima fosse maior do que o gerado a partir de
uma distribuição uniforme, ou seja, que o acúmulo de galhas seja mais
rápido nas menores distâncias relativas e se aproxime de zero nas
maiores distâncias relativas.
(M14)Para testar se no ambiente distante do mar as fêmeas
ovipõe somente próximo à nervura central e saem em busca de uma
nova folha, foi estimado o número de folhas não galhadas dos cinco
indivíduos analisados na primeira etapa do campo a partir da
proporção média de folhas não galhadas dos indivíduos analisados na
segunda etapa do campo para cada ambiente (0,951 de folhas não
galhadas no ambiente distante do mar e 0,869 no ambiente próximo ao
mar). (M15)Em seguida, foi calculada a variância do número de galhas
por folhas para cada ambiente. (M16)A diferença entre essas
variâncias foi a estatística de interesse. (M17)Foi gerado um cenário
nulo a partir de 1000 permutações do número de galhas por folha entre
os dois ambientes seguidas do cálculo da diferença das variâncias.
(M18)A proporção de vezes que a diferença das variâncias foi maior
do que a diferença observada (p) foi calculada. Se p < 0,05, o cenário
nulo foi rejeitado.
(M19)Espera-se que independente do ambiente que o
indivíduo da planta esteja, haverá (1) um acúmulo rápido de galhas em
distâncias relativas pequenas, que é o local de melhor qualidade e que
(2) haverá uma maior variância do número de galhas no ambiente
distante do mar do que no ambiente próximo ao mar.

distante do mar. (D2)A aceleração do acúmulo de galhas é próxima ao
meio da folha (distância relativa 0,5; Figura 1). (D3)Isso indica que as
galhas nas folhas do ambiente próximo ao mar estão dispostas, em sua
maioria, na metade da folha, e não dispostas próximas à nervura
central, como seria esperado.
(D4)O fato de não haver preferência de oviposição próximo
à nervura central já contradiz a sugestão do trabalho de Figueiredo e
colaboradores (em preparação). (D5)Foi proposto que as fêmeas do
inseto galhador devem ovipor primeiro próximo à nervura central e
depois decidir, baseado na qualidade da folha, se continuam ovipondo
na mesma folha ou se procuram outra folha. (D6)Nesse trabalho foi
utilizada a média das distâncias absolutas entre a galha e a nervura
central e, portanto, não houve qualquer controle para o tamanho da
folha. (D7)Assim, a maior proximidade à nervura central no ambiente
próximo ao mar pode ser um artefato.
(D8)Giroldo (em preparação) encontrou que não há
diferença entre a qualidade das galhas conforme aumenta a distância
da nervura central. (D9)Considerando esse fato em conjunto com o
fato de que as galhas estão distribuídas uniformemente ao longo das
distâncias relativas, pode-se considerar que não há variação de
qualidade dentro da folha no ambiente de melhor qualidade. (D10)No
entanto, considerando o padrão de maior acúmulo na região
intermediária da lâmina foliar no ambiente com menor qualidade, é
possível que a região mais favorável à formação de galha em situações
sub-ótimas seja essa região. (D11)Como sugerido por Giroldo (em
preparação), a proximidade à nervura pode aumentar a captação
recursos, mas também pode expor a galha a substâncias nocivas vindas
dos vasos, como o sal em excesso.
(D12)Considerando a seleção entre folhas, não houve
diferença entre as variações no número de galhas por folha, indicando
que possivelmente a estratégia de oviposição das fêmeas é igual nos
dois ambientes. (D13)Portanto, insetos galhadores de Laguncularia
sp. não têm preferência por sítios de oviposição próximos à nervura
central e o padrão de variação do número de galhas por folha não
aponta para uma diferença de estratégia de oviposição pelas fêmeas
entre os dois ambientes.

RESULTADOS
(R1)A distância relativa média das galhas foi 0,46 no
ambiente próximo ao mar e 0,49 no ambiente distante do mar. (R2)A
acumulação do número de galhas no ambiente próximo ao mar foi
mais rápida do que o esperado a partir de uma distribuição uniforme
(distância máxima = 25,65; p = 0,002). (R3)Para o ambiente distante
do mar, a acumulação do número de galhas ao longo da distância
relativa não foi mais rápido do que o esperado a partir de uma
distribuição uniforme (13,91; p = 0,109) (Figura 1). (R4)A partir da
figura 1, observa-se que o acúmulo maior do que o esperado ocorre no
entorno da distância relativa 0,5-0,6.
(R5)Para a análise de variação do número de galhas por
folha em cada ambiente, não foi encontrado que a variância do número
de galhas no ambiente distante do mar é maior do que no ambiente
próximo ao mar (p = 1).
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Influência da salinidade na seleção de sítio de oviposição de um
inseto galhador em uma planta de manguezal
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Figura 2. Pontos de acúmulo do número de galhas para a distância
relativa da nervura central até a borda da folha encontrada (a) no
ambiente próximo ao mar e (b) no ambiente distante do mar para a
planta de manguezal Laguncularia sp.. Em preto estão os pontos
esperados caso a distribuição ao longo da distância relativa da
nervura central fosse uniforme e em azul e vermelho, os valores
observados para cada ambiente.

DISCUSSÃO
(D1)Há um acúmulo mais rápido do número de galhas ao
longo da distância relativa do que esperado por uma distribuição
uniforme para o ambiente próximo ao mar, mas não para o ambiente

RESUMO: Insetos galhadores devem selecionar sítios para
oviposição de acordo com a qualidade da folha. Essa qualidade varia
dentro da folha, entre folhas da planta e entre ambientes com diferentes
condições ambientais. Considerando que maior salinidade diminui a
qualidade da folha, o objetivo do trabalho foi avaliar se em ambientes
com maior salinidade, as fêmeas ovipõem somente na região central
da folha e procuram a próxima folha para ovipor. Foi medida a
distância relativa das galhas à nervura central das folhas e a variância
do número de galhas por folha de Laguncularia racemosa de dois
ambientes com maior e menor salinidade. No ambiente mais salino, as
galhas estavam agrupadas na borda da folha e a variação no número
de galhas por folha foi maior. Portanto, a salinidade da folha pode
determinar o melhor sítio de oviposição e impor uma vantagem da
oviposição em folhas que já tenham galhas.
PALAVRAS-CHAVE: concentração de sal, galhas, Laguncularia
racemosa, seleção de habitat

INTRODUÇÃO
(I1)A qualidade do local onde o indivíduo vive logo após o
nascimento pode ser determinante para seu desenvolvimento (Stamps,
2009). (I2)Em diversos grupos animais há uma seleção de habitat
específico para reprodução e de cuidado com a prole. (I3)Algumas
espécies não têm uma preferência tão definida de local para
reprodução, mas outras espécies têm sítios muito específicos e a
seleção desses locais é muito importante. (I4)A seleção de sítio de
oviposição pelos indivíduos parentais, que é um tipo de seleção de
habitat para reprodução, é, portanto, um fator muito importante para a
sobrevivência da prole (Stamps, 2009). (I5)Para insetos galhadores, a
seleção de sítio de oviposição é especialmente importante. (I6)Os
indivíduos de espécies de insetos galhadores colocam ovos em geral
em uma espécie de planta específica e os ovos ou larvas após a eclosão
estimulam a produção de tecido vegetal no entorno. (I7)Esse tecido
produzido pela planta em resposta à presença do organismo é a galha,
que servirá de recurso para a larva após o nascimento (Dreger-Jauffret
& Shorthouse, 1992).
(I8)Insetos que ovipõem nas folhas, devem preferir folhas
de alta qualidade da planta e, dentro dessas folhas, regiões próximas à
nervura central, pois nessas regiões a qualidade do tecido vegetal deve
ser mais alta ou então pode haver um maior fluxo de nutrientes
(Schoonhoven et al., 2005; Cassano et al., 2009; Miranda, 2010;
Figueiredo et al., em preparação). (I9)Após a ocupação da região
próxima à nervura central, em folhas de alta qualidade, as fêmeas
devem continuar na mesma folha e ovipor na região distante da
nervura, pois a qualidade da folha é alta. (I10)Em ambientes de baixa
qualidade, as fêmeas também devem ovipor primeiro próximo à
nervura central, no entanto, não devem continuar ovipondo na mesma
folha, mas sim voar para a próxima folha (Figueiredo et al., em
preparação).
(I11)Diferentes condições ambientais afetam o estado
fisiológico das plantas nas quais os galhadores ovipõem. (I12)Essas
condições ambientais podem, portanto, alterar a qualidade do recurso
disponível na folha para os insetos galhadores. (I13)Um exemplo de
condição ambiental que pode alterar a qualidade do recurso disponível
é a concentração de sal no solo (Schulze et al., 2002). (I14)Um
ambiente com alta concentração e variação na concentração de sal é o
manguezal (Lüttge, 1997), no qual vivem plantas capazes de lidar com
altas concentrações de sal, as halófitas. (I15)Uma estratégia de plantas
de manguezal para tolerar sal envolve a produção de compostos
carbônicos, que podem chegar até 10% do peso total da planta (Taiz
& Zeiger, 2006). (I16)Essa produção pode ter um alto custo e refletir
em menor investimento no tecido foliar como um todo.
(I17)A planta Laguncularia racemosa é uma espécie
halófita, típica de manguezal (Lüttge, 1997). (I18)Essa planta é
hospedeira de um inseto galhador que pertence à família
Cecidomyiidae, que é composta geralmente de organismos diminutos
e delicados (Borror, 1988). (I19)Assim, o custo da busca (e.g. risco de
predação, possibilidade de encontrar uma folha de pior qualidade) por
uma nova folha é provavelmente muito alto para os organismos desse
grupo.
(I20)Considerando as características do grupo ao qual o
inseto galhador associado à planta Laguncularia racemosa pertence, e
as consequências da adaptação ao ambiente salino dessa planta, os
objetivos do trabalho são (1) avaliar se há a preferência pela região
próxima da nervura central da folha, (2) avaliar se essa preferência é
mais acentuada em ambientes mais salinos, e (3) avaliar se as fêmeas
distribuem seus ovos de forma mais dispersa entre as folhas no
ambiente de baixa qualidade e de forma mais concentrada no ambiente
de alta qualidade.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)O estudo foi realizado em uma área de manguezal
dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una,
Peruíbe, Estado de São Paulo. (M2)Essa área está localizada na
desembocadura do rio Una com o mar e possui um gradiente de
salinidade, no qual o ambiente é mais salino próximo à
desembocadura. (M3)Foram escolhidas duas áreas para representar
esse gradiente, sendo uma mais próxima e outra mais distante do mar.
(M4)Em cada área, foram coletadas todas as folhas
galhadas dos cinco indivíduos de Laguncularia racemosa amostrados
em cada área. (M5)Foram sorteadas 89 folhas que contemplassem a
variação do número de galhas por folha. (M6)A menor distância de
cada galha até a nervura central da folha e a largura da folha na altura
de cada galha foram medidas para todas as galhas dessas folhas.
(M7)Foi calculada a distância relativa (distância da galha até a

nervura/ metade da largura da folha na altura da galha) de cada galha
até a nervura central da folha.
(M8)Em uma segunda coleta, foi realizada uma busca por
indivíduos de Laguncularia racemosa em áreas contínuas às da
primeira coleta e, para cada indivíduo encontrado (sete na área
próxima ao mar e quatro na área distante), foram sorteados dois ramos
e contabilizado o número de folhas galhadas e número total de folhas
no ramo. (M9)Este procedimento foi realizado para poder estimar a
porcentagem de folhas sem galhas nos dois ambientes.
Análise de dados
Preferência dentro da folha
(M10)Para testar qual região da folha os insetos galhadores
da planta Laguncularia racemosa preferem ovipor, a análise foi
realizada para cada ambiente (próximo e distante do mar) em separado.
(M11)A curva de acúmulo do número de galhas para cada distância
relativa desde a nervura até a borda da folha foi calculada e comparada
com uma curva de acúmulo proveniente de uma distribuição uniforme,
i.e., um cenário no qual o acúmulo é diretamente proporcional à
distância da nervura central. (M12)Para a realização da comparação
entre os dois padrões de acúmulo, foi calculada a distância máxima
entre os padrões de acúmulo. (M13)Essa distância foi considerada a
estatística de interesse. (M14)O cenário de acúmulo uniforme foi
gerado associando valores aleatórios entre 0 e 1 para cada galha 1000
vezes e recalculando a máxima distância. (M15)Espera-se que para os
dois ambientes, a distância máxima entre as curvas seja maior do que
zero, ou seja, que o acúmulo de galhas seja mais rápido nas menores
distâncias relativas e se aproxime de zero nas maiores distâncias
relativas. (M16)No entanto, é esperado também que esse padrão de
acumulação seja mais acentuado no ambiente próximo ao mar, no qual
as folhas têm baixa qualidade.
Preferência entre folhas
(M17)Considerando que no ambiente próximo ao mar as
fêmeas devem ovipor próximo à nervura central e sair em busca de
uma nova folha, foi calculada a variância do número de galhas por
folhas para cada ambiente, incluindo o número estimado de folhas sem
galhas. (M18)A diferença entre essas variâncias foi a estatística de
interesse. (M19)Foi gerado um cenário nulo a partir de 1.000
permutações do número de galhas por folha entre os dois ambientes
seguidas do cálculo da diferença das variâncias. (M20)A proporção (p)
de vezes que a diferença das variâncias foi maior do que a diferença
observada foi calculada. (M21)Se p < 0,05, o cenário nulo foi
rejeitado. (M22)A partir do mecanismo descrito espera-se que no
ambiente distante do mar, com folhas de alta qualidade, sejam
observadas algumas folhas com muitas galhas e outras com poucas ou
nenhuma galha, ou seja, maior variância do número de galhas entre
folhas. (M23)No ambiente próximo ao mar, com folhas de baixa
qualidade, espera-se encontrar muitas folhas com algumas galhas, ou
seja, menor variância do número de galhas entre as folhas.
RESULTADOS
(R1)A distância relativa média das galhas foi 0,46 no
ambiente próximo ao mar e 0,49 no ambiente distante do mar. (R2)A
acumulação do número de galhas no ambiente próximo ao mar foi
mais rápida do que o esperado a partir de uma distribuição uniforme
(distância máxima = 25,65; p = 0,002). (R3)Na figura 1, observa-se
que o acúmulo maior do que o esperado ocorre a partir da distância
relativa 0,6, com um pico em 0,8. (R4)Para o ambiente distante do mar,
o acúmulo do número de galhas ao longo da distância relativa não foi
mais rápido do que o esperado a partir de uma distribuição uniforme
(13,91; p = 0,109) (Figura 1).
(R5)Para a análise de variação do número de galhas entre
folhas em cada ambiente, não foi encontrado que a variância do
número de galhas no ambiente distante do mar (máx = 17, mín = 0,
média = 0,12, desvio padrão = 1,04) é maior do que no ambiente
próximo ao mar (máx = 29, mín = 0, média = 0,32, desvio padrão =
1,85) (p = 1). (R6)A porcentagem de folhas com galhas foi 4,9% no
ambiente distante do mar e 13,1% no ambiente próximo ao mar.
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Figura 3. Acúmulo do número de galhas em relação à distância
relativa da nervura central até a borda da folha encontrada (a) no
ambiente próximo ao mar e (b) no ambiente distante do mar para
Laguncularia racemosa em manguezal. Em preto estão os pontos
esperados caso a distribuição ao longo da distância relativa da
nervura central fosse uniforme e em azul e vermelho, os valores
observados para cada ambiente.
DISCUSSÃO
(D1)O resultado da seleção de sítio de oviposição dentro
das folhas não corrobora a hipótese de que a oviposição é feita
preferencialmente próxima à nervura central. (D2)Ao contrário do
esperado para o ambiente próximo ao mar, cujas folhas possivelmente
têm baixa qualidade para o inseto galhador, foi encontrada oviposição
preferencial nas porções mais distantes da folha. (D3)Em relação à
seleção entre folhas para oviposição, a concentração de galhas em
poucas folhas não foi maior no ambiente distante do mar, com alta
qualidade. (D4)Ao contrário do esperado, existe evidência de que a
concentração do número de galhas entre folhas é maior no ambiente
próximo ao mar.
(D5)A distribuição das galhas dentro da folha no ambiente
mais salino é contrária à distribuição encontrada em outras espécies
(Cassano et al., 2009), sendo que a concentração de sal pode ser o fator
determinante dessa diferença, alterando a região preferida da folha.
(D6)Além de compostos carbônicos típicos, Laguncularia racemosa
possui glândulas excretoras de sal para lidar com o excesso de sal
(Kozlowski, 1997). (D7)Para chegar até os vacúolos das células
excretoras da folha o sal passa pela nervura central e possivelmente se
espalha pelas regiões mais próximas à nervura central. (D8)Essa
característica pode, portanto, criar um gradiente de salinidade dentro
da folha, com as porções mais distantes da nervura apresentando
menos sal. (D9)Assim, nessas plantas, a região mais distante da
nervura central seria a região com menor quantidade de sal e de melhor
qualidade para a larva do inseto galhador.
(D10)Larvas de galhas geralmente induzem o desvio do
fluxo de nutrientes e o tecido das galhas funcionam como bombas de
sucção (Schoonhoven et al., 2005). (D11)Considerando que a
concentração do número de galhas por folhas é maior no ambiente de
baixa qualidade e que a disposição das galhas é distantes da nervura
central, a oviposição agrupada de galhas na periferia de poucas folhas
poderia ser uma estratégia para aumentar a quantidade de nutrientes
desviada para a região, superando a barreira osmótica imposta pelo sal.
(D12)O agrupamento de indivíduos aumentaria o poder do dreno e
uma maior quantidade de nutrientes chegaria para cada galha.
(D13)Assim, os benefícios de ovipor em locais que já têm outras
galhas superariam eventuais custos relacionados, por exemplo, à maior
competição por recursos ou aumento no ataque de possíveis inimigos
naturais que poderiam ser atraídos por agregações de galhas. (D14)No
ambiente de melhor qualidade, o gradiente de salinidade na folha não
seria tão acentuado e, portanto, os benefícios de ovipor próximo a
outras galhas não superaria os riscos de parasitoides ou predadores.
(D15)Portanto, no ambiente em que as folhas são de baixa
qualidade por possuírem alta concentração de sal, as fêmeas preferem
ovipor de forma concentrada em poucas folhas e dentro da folha,
distantes da nervura central. (D16)No ambiente de alta qualidade, onde
a concentração de sal na folha não é um fator limitante, elas ovipõem
de forma mais dispersa entre folhas e ao longo de toda a folha.
(D17)Assim, a salinidade e possivelmente outros fatores estressantes
podem afetar a escolha de sítios de oviposição tanto dentro de folhas
quanto entre folhas.
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O efeito indireto dos pilhadores na flor Hibiscus idahdiah
(Malvaceae): positivo ou negativo?
Aluno 10 – Versão inicial
RESUMO: O mutualismo é uma interação em que duas espécies que
interagem são beneficiadas. O sistema formiga-planta e polinizadorplanta são exemplos de interações mutualísticas. Interações indiretas
podem também trazer benefício para as espécies que interagem. Nesse
trabalho observei se a relação indireta pilhador-formiga-planta trazia
um efeito positivo para a planta, minha hipótese era de o néctar
exposto pelos pilhadores atraía as formigas, que ofereciam proteção
contra herbívoros para a planta. Realizei um experimento em que
simulava a presença de um herbívoro em ramos com flores pilhadas e
não pilhadas. Verifiquei a frequência de ramos com formiga e a
remoção dos herbívoros. A proporção de herbívoros removidos em
flores pilhadas foi duas vezes maior. Os pilhadores trouxeram um
efeito positivo indireto para a planta e isso pode estar relacionado a
frequência de pilhagem. Porém, esse efeito está relacionado à
herbivoria em folhas, mas pode haver um efeito indireto negativo
sobre a polinização.
PALAVRAS-CHAVE: cheater, defesa contra herbivoria, interação
formiga-planta, néctar, trapaceiros
INTRODUÇÃO
(I1)O mutualismo é uma interação positiva na qual
indivíduos de duas espécies interagem, resultando no aumento da
aptidão de ambos os indivíduos (Begon et al., 2006). (I2)O sistema
formiga-planta é um exemplo de interação mutualística, na qual as
plantas oferecem alimento e proteção para as formigas enquanto que
as formigas, ao forragearem sobre a planta, diminuem o impacto de
herbivoria (McKey et al., 2005; Schoonhoven et al., 2005; Dornhaus
& Powell, 2010). (I3)Outro exemplo de interação mutualística é o
sistema de polinizador-planta, na qual a planta atrai o polinizador com
um recurso, como néctar, e o polinizador ao visitar outras plantas
transfere pólen, auxiliando na reprodução dessas plantas.
(I4)Estudos empíricos de interações ecológicas costumam
observar pares de espécies que interagem diretamente. (I5)Os efeitos
de interações indiretas, porém, podem alterar o sinal do produto de
uma interação direta, alterando o resultado final da interação. (I6)Em
interações que envolvem espécies de níveis tróficos diferentes, a
espécie intermediária pode causar efeitos indiretos positivos ou

negativos entre as espécies periféricas (Schmitz, 2009). (I7)Um
exemplo é o sistema formiga, insetos sugadores de floema e planta, em
que os insetos sugadores se alimentando de seiva elaborada da planta
e secretam exsudato, que atrai formigas que confeccionam proteção
para a planta (Quental et al., 2005; Offenberg, 2000).
(I8)Ao produzir néctar para atrair polinizadores, a planta
pode atrair também outras espécies, cuja a interação pode não acarretar
em um benefício para ela. (I9)Espécies pilhadoras são consideras
trapaceiras, pois se beneficiam das estruturas utilizadas na interação
mutualística (Genini et al., 2010). (I10)Os pilhadores fazem um furo
na base da corola e roubam o néctar das flores, sem auxiliar na
transferência do pólen. (I11)O objetivo desse trabalho foi avaliar qual
o efeito indireto dos pilhadores sobre as plantas. (I12)Dado que (i) os
pilhadores deixam o néctar exposto ao pilharem as flores ii) o néctar
atrai as formigas; (iii) a interação formiga-planta pode ser positiva; (iv)
interações indiretas podem alterar o efeito de uma interação direta;
minha hipótese é de o néctar exposto pelos orifícios causados pelo
pilhadores atrai as formigas que acabam oferecendo proteção contra
herbívoros para a planta.
MATERIAL & MÉTODOS
Modelo de estudo
(M1)Usei como modelo de estudo a espécie Hibiscus sp.
(Figura 1), que é uma espécie introduzida no Brasil para
ornamentação. (M2)Essa espécie produz flores ao longo de todo ano e
em grande quantidade, sendo a densidade de flores por indivíduo
bastante alta. (M3)As flores dessa espécie possuem um nectário
bastante ativo, que fica protegido por um tubo formado pelas pétalas.
(M4)No Brasil, abelhas das espécies Trigona spinipes e Partamona sp
e o pássaro cebinho (Coereba flaveola) pilham a base da corola da flor,
roubando o néctar.

(M4)Figura 1: Flores de Hibiscus sp. sendo pilhadas pela abelha
Trigona spinipes. (Foto de Diogo Mello e Irina B. Barros,
respectivamente)
Local de estudo
(M5)Realizei o estudo na praia Barra do Una, localizada na
Estação Ecológica Juréia-Itatins, município de Peruíbe, litoral sul do
estado de São Paulo. (M6)O experimento foi feito na estrada de acesso
à praia do Una. (M7)A planta Hibiscus sp. é abundante ao longo da
estrada, pois é utilizada como ornamentação por muitos moradores.
Delineamento experimental
(M8)O experimento foi feito em blocos de dois ramos
pareados e foi realizado em três dias. (M9)No primeiro dia, selecionei
arbitrariamente quatro indivíduos da espécie Hibiscus sp. (M10)Em
cada indivíduo busquei por cinco flores que estavam sendo pilhadas
por abelhas e essas flores pilhadas seriam meu tratamento “flores
pilhadas”. (M11)Para cada uma dessas flores busquei um ramo
pareado que possuía também outra flor madura e tampei a corola da
flor com fita adesiva, afim de impedir o acesso ao néctar e/ou uma
nova perfuração por pilhadores. (M12)Essas flores eram meu
tratamento “flores tampadas”. (M13)As flores de cada tratamento em
um ramo pareado constituía um bloco do meu experimento.
(M14)Portanto, possuía cinco blocos por indivíduo. (M15)Em cada
folha adjacente a flor de cada um dos tratamentos colei um cupim para
simular a presença de um herbívoro. (M16)Fiquei 1,5h observando se
haviam formigas nos ramos e se os cupins tinham sido removidos.
(M17)Caso houvessem formigas nos ramos, tirava uma foto para,
posteriormente, identificar as espécies. (M18)No segundo dia foi
realizado o mesmo experimento com mais dois indivíduos e, no
terceiro dia, com mais cinco indivíduos.
Análise estatística
(M19)Minha hipótese nula era que a proporção de cupins
removidas em flores pilhadas seria a mesma que em flores tampadas.
(M20)Minha previsão era que a proporção de cupins removidos em
flores pilhadas seria maior do que a proporção de cupins removidos
em flores tampadas. (M21)Minha estatística de interesse foi a

diferença na proporção de cupins removidos entre flores pilhadas e
flores tampadas.
(M22)Testei minha hipótese nula permutando 10000 vezes
aleatoriamente os tratamentos dentro de um bloco e recalculando a
estatística de interesse para cada permutação. (M23)Caso a proporção
de permutações com estatísticas de interesse maiores ou iguais a
estatística observada fosse menor que 0,05, a hipótese nula seria
rejeitada. (M24)Realizei a análise de significância no programa R
3.1.3 (R Development Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)Foram identificadas cinco espécies de formigas
durante o experimento, sendo elas: Camponotus sp1, Camponotus sp2,
Crematogaster sp1, Crematogaster sp2 e Pseudomyrmex sp1. (R2)Em
todos os ramos em que o cupim foi removido, apenas não observei a
ação das formigas na remoção em um ramo. (R3)Em apenas sete
ramos com flores abertas houve a presença de formigas e a não
remoção de cupins. Em todos esses sete casos o gênero da formiga
presente era Camponotus. (R4)A presença de formiga em ramos com
flores tampadas só ocorreu duas vezes, sendo que removeram o cupim
em uma delas.
(R5)Ao longo de todo o experimento foram 45 blocos,
destes em 44% não houveram formigas. (R6)No primeiro dia, do total
de vinte blocos no experimento em seis blocos não houve presença de
formiga. (R7)No segundo dia, do total de dez blocos em seis blocos
não houve presença de formiga e no último dia, de quinze blocos, não
houve a presença de formiga em oito blocos.
(R8)A proporção de cupins removidos em flores tampadas
foi de 0,18 e a proporção de cupins removidos em flores pilhadas foi
de 0,38. (R9)A remoção de cupins removidos em flores pilhadas foi
quase duas vezes maior do que em flores tampadas e, portanto, tive
evidência para refutar nosso hipótese nula (p = 5e-04).
DISCUSSÃO
(D1)Minha hipótese de o néctar exposto pelos orifícios
causados pelo pilhadores atrai as formigas que acabam oferecendo
proteção contra herbívoros para a planta foi corroborada. (D2)Dessa
maneira, os pilhadores o efeito indireto para a planta é positivo, uma
vez que as formigas ao forragearem por néctar, diminuem o consumo
da planta por herbívoros.
(D3)No nosso modelo de estudo a frequência de pilhagem
era muito alta, sendo os botões florais as únicas flores que encontrei
sem a perfuração dos pilhadores. (D4)A frequência da pilhagem pode
estar diretamente relacionada ao resultado encontrado nesse estudo.
(D5)Uma frequência alta de pilhagem significa uma alta quantidade
de recurso disponível para as formigas. (D6)Essas formigas, como
encontraram sempre recurso, estão constantemente forrageando na
planta e recrutando mais formigas (Dornhaus & Powell, 2010;
Hölldobler & Wilson, 1990b). (D7)Dessa maneira, se a planta fosse
pouco pilhada, poderia haver uma menor quantidade de formigas
forrageando e, consequentemente, a proteção contra herbivoria seria
menor.
(D8)Embora tenha observado uma relação indireta positiva
entre pilhadores-formiga-planta, meus resultados são referentes às
taxas de herbivorias em folhas. (D9)Diferentemente dos nectários
extra-florais, que são estruturas especializadas para atração de
formigas e, consequentemente diminuição na taxa de herbivoria das
plantas (Beattie & Hughes, 2002; Hölldobler & Wilson, 1990a), o
orifício feito pelos pilhadores está na flor. (D10)Dessa maneira, as
formigas ao forragearem pela estrutura floral podem predar, espantar,
ou alterar o comportamento dos polinizadores (Rudgers et al. 2003).
(D11)Portanto, as formigas poderiam diminuir a eficiência na
polinização, o que acarretaria em um efeito indireto negativo sobre a
planta.
(D12)A alta frequência da pilhagem pode explicar o efeito
indireto positivo encontrado entre pilhadores-formiga-planta.
(D13)Porém, o efeito dessa interação sobre a polinização pode ser
negativo. (D14)As interações ecológicas são dinâmicas e diferentes
contextos permitem que hajam diferentes efeitos sobre as espécies que
interagem, especialmente em redes complexas de interação (Quental
et al., 2005; Genini et al., 2010).
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O efeito indireto dos pilhadores na flor Hibiscus sp (Malvaceae):
positivo ou negativo?
Aluno 10 – Versão intermediária
RESUMO: O mutualismo é uma interação positiva entre duas
espécies. Nessa interação analisamos o efeito direto que uma espécie
tem sobre a outra. Em redes de interações o resultado da interação
entre duas espécies pode depender do efeito indireto de outras
interações. Nesse trabalho testei o efeito indireto de pilhadores em
plantas. Minha hipótese é que o néctar exposto pelos pilhadores atrai
formigas, que protegem a planta . Para observar essa possível proteção,
realizei um experimento colando cupins em folhas de ramos com
flores pilhadas e fechadas. Verifiquei a frequência de formiga e a
remoção dos cupins em cada ramo. A proporção de cupins removidos
em flores pilhadas foi duas vezes maior. Ao forragearem por néctar,
as formigas oferecem proteção para a planta, mas isso pode depender
da quantidade de flores e da frequência.
Além disso, as formigas podem diminuir a taxa de polinização da
planta, causando um efeito indireto negativo.
PALAVRAS-CHAVE: defesa contra herbivoria, interação formigaplanta, néctar, rede de interação, trapaceiros
INTRODUÇÃO
(I1)O mutualismo é uma interação positiva na qual
indivíduos de duas espécies interagem, resultando no aumento da
aptidão de ambos os indivíduos (Begon et al., 2006). (I2)Interações
mutualísticas são bastante diversas e são especialmente bem
documentadas para interações animal-planta. (I3)O sistema de
polinizador-planta é uma interação mutualística, na qual o animal
visita a flor para obter recurso, normalmente alimento em forma de
néctar, e beneficia a planta transportando pólen para as plantas que
visita (Levin, 2009). (I4)A interação formiga-planta também é
mutualística, um exemplo são as plantas que possuem um nectário
extrafloral, que é um órgão especializado em oferecer um recurso
açucarado, que atrai as formigas que, ao forragearem sobre a planta,
diminuem o impacto de herbivoria (McKey et al., 2005; Schoonhoven
et al., 2005; Dornhaus & Powell, 2010). (I5)Essas interações são
definidas como positivas apenas pelas perspectivas dos indivíduos das

duas espécies que interagem diretamente, porém poderíamos analisar
os mesmos sistemas como uma rede de interação, na qual haveria mais
de duas espécies interagindo.
(I6)Em uma rede de interação, o resultado da interação
entre duas espécies pode depender do efeito indireto de outras
interações. (I7)Esse efeito indireto pode reforçar ou alterar o efeito da
interação direta, podendo resultar em propriedades emergentes (Levin,
2009; Schmitz, 2009). (I8)Podemos observar isso no sistema formiga,
inseto sugadores de floema e planta, por exemplo. (I9)Nesse sistema,
o inseto sugador retira seiva elaborada da planta e nesse caso a
interação é negativa. (I10)Porém, o inseto sugador excreta uma
substância açucarada que atrai formigas e essas formigas oferecem
proteção contra herbívoros para a planta. (I11)Dessa maneira, se
observarmos só a interação entre inseto sugador e planta, a interação é
negativa para a planta, mas se observarmos a interação tritrófica, ela é
positiva para a planta (Quental et al., 2005; Offenberg, 2000).
(I12)No sistema polinizador-planta, o néctar produzido
pela planta para atrair polinizadores atrai também outras espécies que
prejudicam a planta. (I13)Espécies pilhadoras fazem um furo na base
da flor para roubarem néctar, danificando a flor e não auxiliando no
transporte de néctar. (I14)Ao fazerem o furo na base da flor, os
pilhadores facilitam o acesso de néctar para outras espécies, inclusive
formigas. (I15)As formigas, ao forragearem por néctar, podem
oferecer uma proteção à planta contra herbivoria. (I16)O objetivo
desse trabalho foi avaliar qual o efeito indireto dos pilhadores sobre as
plantas. (I17)Se as formigas oferecem proteção à planta contra
herbivoria, o efeito indireto dos pilhadores sobre as plantas seria
positivo. (I18)Se as formigas apenas consomem o néctar exposto pelos
pilhadores, o efeito indireto dos pilhadores sobre as plantas seria
negativo. (I19)Dado que (i) os pilhadores deixam o néctar exposto ao
pilharem as flores, (ii) um recurso açucarado atrai as formigas; (iii)
formigas podem proteger a planta contra herbívoros; minha hipótese é
de que as formigas atraídas pelo néctar exposto pelos pilhadores
oferecem proteção contra herbívoros para a planta.
MATERIAL & MÉTODOS
Modelo de estudo
(M1)A espécie Hibiscus sp. é uma espécie introduzida no
Brasil para ornamentação. (M2)De acordo com relatos de moradores
da vila da Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una,
essa espécie produz flores ao longo de todo ano. (M3)A espécie
HIbiscus sp. produz uma grande quantidade de flores, em uma mancha
de 1m2 a quantidade de flores é de, aproximadamente, 50 flores (Figura
1).

Figura 1: Mancha de Hibiscus sp de 200m de comprimento na estrada
de acesso à praia do Una, utilizada no experimento do terceiro dia.
(M4)No Brasil, abelhas das espécies Trigona spinipes e
Partamona sp e o pássaro cebinho (Coereba flaveola) fazem um furo
na base flor, roubando o néctar (Figura 2). (M5)No local de estudo, a
frequência de furos na base da flor é alta, sendo que não encontrei
nenhuma flor madura que estivesse sem furo. (M6)Observei a
presença de formiga ao longo da planta e também nos furos feitos
pelos pilhadores. (M7)Dado o conjunto de informações e os fatos
observados, escolhi essa espécie como modelo de estudo.

identificadas cinco morfoespécies de formigas durante o experimento,
duas do gênero Camponotus, duas do gênero Crematogaster e uma do
gênero Pseudomyrmex. (R3)Em quase todos os ramos em que o cupim
foi removido, observei a remoção pela formiga. (R4)Em sete ramos do
meu grupo tratamento, em que o néctar estava acessível, não houve a
remoção de cupim, mas registrei a presença de formiga. (R5)Nesses
sete ramos as formigas presentes eram do gênero Campanotus e
estavam consumindo néctar do furo na base da flor.
Figura 2: Flores de Hibiscus sp. com abelhas (Trigona spinipes)
consumindo néctar pelo furo feito na base da flor. (Foto de Diogo
Melo)
Local de estudo
(M8)Realizei o estudo na estrada de acesso à praia Barra
do Una e na rua principal da vila da Reserva de Desenvolvimento
Sustentável da Barra do Una, ambas localizadas na Estação Ecológica
Juréia-Itatins, município de Peruíbe, litoral sul do estado de São Paulo.
(M9)Tanto a estrada, como a rua principal da vila não são
pavimentadas e a planta Hibiscus sp. é abundante ao longo da margem
dessas duas vias, pois é utilizada como ornamentação em casas de
muitos moradores.
Delineamento experimental
(M10)O experimento foi realizado em três dias. (M11)No
primeiro dia, selecionei arbitrariamente as quatro primeiras machas da
espécie Hibiscus sp. que estavam na rua principal da vila, após a
estrada de acesso à praia. (M12)No segundo dia, selecionei as
próximas duas manchas na rua principal da vila. (M13)No terceiro dia,
selecionei as três primeiras manchas do lado direito da estrada de
acesso à praia, no sentindo da saída da Reserva. (M14)No total, utilizei
nove manchas para o experimento. (M15)Cada mancha possuía cerca
de 2m de altura e comprimento variando de 5 a 120m,
aproximadamente.
(M16)Em cada mancha, busquei por cinco flores que
estavam sendo pilhadas por abelhas naquele momento. (M17)Para
cada uma dessas flores busquei o ramo mais próximo, de mesma
altura, que continha uma flor madura e envolvi a base da flor com fita
adesiva. (M18)Dessa maneira, se a flor já possuía furo, ele ficava
tampado, impedindo o acesso de formigas ao néctar e impedindo
também uma nova perfuração por pilhadores. (M19)Um par de ramo
continha então duas flores, uma com o néctar acessível e outra com o
néctar inacessível. (M20)As flores com o néctar acessível foram meu
grupo tratamento e as com néctar inacessível foram meu grupo
controle. (M21)Cada mancha tinha cinco pares de ramos e como tinha
nove manchas, totalizei 45 pares de ramos.
(M22)Para testar se as formigas atacam ou removem
potenciais insetos herbívoros nas folhas, colei com cola branca um
cupim na primeira folha abaixo da flor de cada um dos grupos,
simulando assim a presença de um inseto herbívoro. (M23)Durante 1,5
observei os cinco pares de ramos de cada mancha e essa observação
era feita de forma sistemática, observando uma mancha por vez.
(M24)Em cada par de ramo observava se havia formiga e se o cupim
tinha sido removido. (M25)Depois de observar os cinco pares de
ramos daquela mancha, fazia o mesmo com a próxima mancha e assim
sistematicamente. (M30)Se houve formigas nos ramos, tirei uma foto
e posteriormente identifiquei as morfoespécies.
Análise estatística
(M31)No meu cenário nulo a proteção oferecida pela
formiga independe do acesso ao néctar causado pelo furo causado pelo
pilhador. (M32)Minha hipótese estatística nula foi que a proporção de
cupins removidas no meu grupo tratamento seria a mesma que no meu
grupo controle. (M33)Minha previsão era que a proporção de cupins
removidos no meu grupo tratamento seria maior do que a proporção
de cupins removidos no meu grupo controle. (M34)Minha estatística
de interesse foi a diferença na proporção de cupins removidos entre o
grupo tratamento e o grupo controle.
(M35)Testei minha hipótese estatística nula
permutando 10000 vezes aleatoriamente a presença ou ausência de
cupim dentro de um par de ramo e recalculando a estatística de
interesse para cada permutação. (M36)Caso a proporção de
permutações com estatísticas de interesse maiores ou iguais a
estatística observada fosse menor que 0,05, a hipótese nula seria
rejeitada. (M37)Realizei a análise de significância no programa R
3.1.3 (R Development Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)Do total de 45 pares de ramos do experimento, em 20
não registrei ocorrência de formiga (Tabela 1). (R2)Foram

Tabela 1: Frequência de ramos com e sem formiga em cada dia do
experimento..
Dias do
Número de ramos
Número de ramos
experimento
com formiga
sem formiga
1º Dia
14
6
2º Dia

4

6

3º Dia

7

8

Total

25

20

(R6)No meu grupo tratamento, observei a remoção de
cupim em 17 ramos e no meu grupo controle, observei a remoção de
cupim em 8 ramos.. (R7)Porém, observando cada par de ramo, há uma
grande quantidade de cupim sendo removido em ambos os grupos
experimentais (Tabela 2).
Tabela 2: Quantidade de remoção de cupim nos grupos
experimentais dentro dos pares de ramos nos diferentes dias do
experimento.
Remoç
Remoçã
Não
Remoção
ão do
o do
remoção
do cupim
cupim
Dias do
cupim
do cupim
em ambos
apenas
experime
apenas
em ambos
grupos
no
nto
no grupo
os grupos
experiment
grupo
tratame
experiment
ais
control
nto
ais
e
1º dia
4
1
6
9
2º dia
1
0
0
9
3º dia
2
0
4
9
(R8)A proporção de cupins removidos no meu grupo
controle foi de 0,18 e a proporção de cupins removidos no meu grupo
tratamento foi de 0,38. (R9)A proporção de cupins removidos no meu
grupo tratamento foi mais de duas vezes maior do que no meu grupo
controle. (R10)No meu cenário nulo, a chance de encontrar esse
resultado é menor que 5%, dessa maneira, ,tive evidência para refutar
minha hipótese estatística nula (p = 5e-04).
DISCUSSÃO
(D1)Minha hipótese de que as formigas atraídas pelo néctar
exposto pelos pilhadores protegem a planta contra herbívoros foi
corroborada. (D2)Em redes de interações, o resultado de uma interação
entre duas espécies pode depender do efeito indireto causado por outra
interação. (D3)Nesse estudo observei que o efeito indireto causado
pelos pilhadores em plantas é positivo, uma vez que as formigas, ao
forragearem em busca de néctar, protegem a planta de herbívoros.
(D4)O efeito indireto causado pelos pilhadores para a
planta pode estar relacionado a quantidade de flores na planta e da
frequência de pilhagem. (D5)Quanto maior a quantidade de recurso
distribuído na planta, maior a chance da formiga encontrar recurso.
(D6)As formigas, ao encontrarem recurso, recrutam uma maior
quantidade de formigas que passam a forragear ativamente, buscando
novos recursos (Dornhaus & Powell, 2010; Hölldobler & Wilson,
1990b). (D7)Uma maior quantidade de formiga forrageando, aumenta
a chance de encontro com um herbívoro, aumentando a proteção
oferecida para a planta. (D8)Uma planta que possui grande quantidade
de flores, mas uma frequência baixa de pilhagem ou uma planta que
possui alta frequência de pilhagem, mas pouca quantidade de flor,
possui pouco néctar exposto ao longo da planta. (D9)A baixa
distribuição de néctar ao longo da planta acarreta em uma baixa
quantidade de formigas forrageando e, consequentemente, menor
proteção para a planta. (D10)Uma planta com grande quantidade de
flor e alta frequência de pilhagem, como a do meu modelo de estudo,
possui néctar oferecido para a formiga ao longo de toda a planta,

aumentando o forrageamento de formigas e, assim, de proteção para a
planta. (D11)Portanto, o efeito indireto positivo entre pilhador planta
depende de uma grande quantidade de flor por planta e de uma alta
frequência de pilhagem.
(D12)Embora tenha observado uma relação indireta
positiva entre pilhadores e planta, meus resultados são referentes à
proteção contra herbívoros em folhas. (D13)A interação formigaplanta, porém, pode trazer malefícios para a planta, o que alteraria o
sinal da relação indireta entre pilhador e planta. (D14)O sucesso
reprodutivo da planta é frequentemente limitado pela atividade dos
polinizadores, sendo que uma única flor para otimizar sua produção de
sementes, tem que ser visitada mais de uma vez (Howe & Westley,
1988; Schoonhoven et al., 2005). (D15)Dessa maneira, se ao forragem
por néctar nas flores pilhadas, as formigas diminuem a visitação por
polinizadores, seja por predarem, espantarem, ou alterarem o
comportamento desses polinizadores (Rudgers et al. 2003), haveria
uma diminuição da taxa de polinização da planta. (D16)Portanto, o
efeito indireto causado pelo pilhador na planta, referente à polinização,
poderia ser negativo.
(D17)Neste estudo concluí que os pilhadores tem um efeito
indireto positivo nas plantas referente à proteção oferecida pelas
formigas contra herbívoros. (D18)Porém, esse resultado pode
depender tanto da quantidade de flores que a planta possui, como
também da frequência da pilhagem na planta. (D19)Além disso, as
interações ecológicas são dinâmicas e diferentes contextos permitem
que hajam diferentes efeitos sobre as espécies que interagem. (D20)O
efeito indireto de pilhadores em plantas pode ser observado sob outras
perspectivas, como polinização. (D21)Estudos futuros poderiam
verificar se há uma diminuição na taxa de visitação de polinizadores
por formigas em plantas com flores pilhadas.
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O efeito indireto dos pilhadores nas plantas: positivo ou
negativo?
Aluno 10 – Versão final
RESUMO: O mutualismo é uma interação positiva entre duas
espécies. Nessa interação há efeito direto de uma espécie sobre outra.
Em redes de interações o resultado da interação entre duas espécies
pode depender do efeito indireto de outras interações. Nesse trabalho
testei o efeito indireto de pilhadores em plantas. Minha hipótese é que
o néctar exposto pelos pilhadores atrai formigas, que protegem a
planta. Para testar essa proteção, realizei um experimento colando
cupins em folhas de ramos com flores pilhadas e fechadas. Verifiquei
a frequência de formiga e a remoção dos cupins em cada ramo. A
proporção de cupins removidos foi de 0,38 em flores pilhadas e 0,18
em fechadas. Ao forragearem por néctar, as formigas oferecem
proteção para a planta, porém essa proteção afeta a taxa de polinização.
O saldo final do efeito indireto do pilhador sobre a planta depende da
eficiência da formiga em afugentar herbívoros e polinizadores.
PALAVRAS-CHAVE: defesa contra herbivoria, interação formigaplanta, polinização, néctar, rede de interação
INTRODUÇÃO
(I1)O mutualismo é uma interação positiva na qual
indivíduos de duas espécies interagem, resultando no aumento da
aptidão de ambos os indivíduos (Begon et al., 2006). Interações
mutualísticas são bastante diversas e são especialmente bem
documentadas para interações animal-planta. (I2)O sistema de
polinizador-planta é uma interação mutualística, na qual o animal
visita a flor para obter recurso, normalmente alimento em forma de
néctar, e beneficia a planta transportando pólen para as plantas que
visita (Bronstein,,2009). (I3)A interação formiga-planta também é
mutualística, um exemplo são as plantas que possuem um nectário
extrafloral (NEF), que é um órgão especializado em oferecer um
recurso açucarado. (I4)O néctar produzido pelo NEF atrai as formigas
que, ao forragearem sobre a planta, diminuem o impacto de herbivoria
(McKey et al., 2005; Schoonhoven et al., 2005; Dornhaus & Powell,
2010). (I5)Essas interações são definidas como positivas apenas pelas
perspectivas dos indivíduos das duas espécies que interagem
diretamente, porém poderíamos analisar os mesmos sistemas como
uma rede de interação, na qual haveria mais de duas espécies
interagindo.
(I6)Em uma rede de interação, o resultado da interação
entre duas espécies pode depender do efeito indireto de outras
interações. (I7)Esse efeito indireto pode reforçar ou alterar o efeito da
interação direta (Schmitz, 2009). (I8)Podemos observar isso no
sistema formiga, inseto sugadores de floema e planta, por exemplo.
(I9)Nesse sistema, o inseto sugador retira seiva elaborada da planta e
nesse caso a interação é negativa. (I10)Porém, o inseto sugador excreta
uma substância açucarada que atrai formigas e essas formigas
oferecem proteção contra herbívoros para a planta. (I11)Dessa
maneira, se observarmos só a interação entre inseto sugador e planta,
a interação é negativa para a planta, mas se observarmos a interação
tritrófica, ela é positiva para a planta (Quental et al., 2005; Offenberg,
2000).
(I12)No sistema polinizador-planta, o néctar produzido
pela planta para atrair polinizadores atrai também outras espécies que
prejudicam a planta. (I13)Espécies pilhadoras fazem um furo na base
da flor para pegar néctar, danificando a flor sem auxiliar no transporte
de pólen. (I14)Ao fazerem o furo na base da flor, os pilhadores
facilitam o acesso de néctar para outras espécies como, por exemplo,
formigas. (I15)As formigas, ao forragearem por néctar, podem
expulsar outros insetos, o que protege a planta de herbívoros. (I16)O
objetivo desse trabalho foi avaliar qual o efeito indireto dos pilhadores
sobre as plantas. (I17)Se as formigas protegem a planta contra
herbivoria, o efeito indireto dos pilhadores sobre as plantas é positivo.
(I18)Dado que (i) os pilhadores deixam o néctar acessível ao pilharem
as flores; (ii) um recurso açucarado atrai as formigas; (iii) formigas
podem proteger a planta contra herbívoros; minha hipótese é de que as
formigas atraídas pelo néctar exposto pelos pilhadores protegem as
plantas contra herbívoros

MATERIAL & MÉTODOS
Modelo de estudo
(M1)A espécie Hibiscus sp. foi introduzida no Brasil para
ornamentação. (M2)De acordo com relatos de moradores da vila da
Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una, essa
espécie produz flores ao longo de todo ano e em grande quantidade.
(M3)A densidade média que calculei em manchas da vila da Reserva
de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una foi de
aproximadamente 50 flores por m2 de mancha (Figura 1).

Figura 1: Alta densidade de flores em uma mancha de Hibiscus sp.
Essa mancha possuía 200m de comprimento e foi utilizada no terceiro
dia de experimento.
(M4)No Brasil, abelhas das espécies Trigona spinipes e
Partamona sp e o pássaro cebinho (Coereba flaveola) fazem um furo
na base flor, roubando o néctar (Figura 2). (M5)No local de estudo, a
frequência de furos na base da flor é alta, sendo que não encontrei
nenhuma flor madura sem furo durante os dias de experimento.
(M6)Observei a presença de formigas nos ramos e também nos furos
feitos pelos pilhadores nas flores.

Figura 2: Flores de Hibiscus sp. com abelhas (Trigona spinipes)
consumindo néctar pelo furo feito na base da flor. (Foto de Diogo
Melo)
Local de estudo
(M7)Realizei o estudo na estrada de acesso à praia Barra
do Una e na rua principal da vila da Reserva de Desenvolvimento
Sustentável da Barra do Una, ambas localizadas na Estação Ecológica
Juréia-Itatins, município de Peruíbe, litoral sul do estado de São Paulo.
(M8)Tanto a estrada, como a rua principal da vila não são
pavimentadas e a planta Hibiscus sp. é abundante ao longo da margem
dessas duas vias, pois é utilizada como ornamentação em casas de
muitos moradores.
Delineamento experimental
(M9)O experimento foi realizado em três dias. (M10)No
primeiro dia, selecionei arbitrariamente as quatro primeiras manchas
da espécie Hibiscus sp. que estavam na rua principal da vila, após a
estrada de acesso à praia. (M11)No segundo dia, selecionei as
próximas duas manchas na rua principal da vila. (M12)No terceiro dia,
selecionei as três primeiras manchas do lado direito da estrada de
acesso à praia, no sentindo da saída da Reserva. No total, utilizei nove
manchas para o experimento. (M13)Cada mancha tinha cerca de 2 m
de altura e comprimento variando de 5 a 120 m, aproximadamente.
(M14)Em cada mancha, busquei por cinco flores que
estavam sendo pilhadas por abelhas naquele momento. (M15)Para
cada uma dessas flores busquei o ramo mais próximo, de mesma
altura, que continha uma flor madura e envolvi a base da flor com fita
adesiva. (M16)Dessa maneira, se a flor já possuía furo, ele ficou
tampado, impedindo o acesso de formigas ao néctar e impedindo
também uma nova perfuração por pilhadores. (M17)Um par de ramos
continha então duas flores, uma com o néctar acessível e outra com o
néctar inacessível. (M18)As flores com o néctar acessível foram o meu
grupo tratamento e as flores com néctar inacessível o meu grupo
controle. (M19)Cada mancha teve cinco pares de ramos e como utilizei
nove manchas, totalizei 45 pares de ramos no experimento.

(M20)Para testar se as formigas atacam ou removem
potenciais insetos herbívoros nas folhas, colei com cola branca um
cupim na primeira folha abaixo de cada uma das flores do par,,
simulando assim a presença de um inseto herbívoro. (M21)Durante
uma hora e meia, em cada dia do experimento, observei os cinco pares
de ramos de cada mancha. (M22)Essa observação foi feita de forma
sistemática, observando uma mancha por vez. (M23)A cada inspeção
em cada par de ramo observei se havia formiga e se o cupim havia sido
removido. (M24)Depois de observar os cinco pares de ramos daquela
mancha, fiz o mesmo com a próxima mancha e assim
sistematicamente. (M25)Quando detectei formigas no ramo tirei uma
foto e posteriormente identifiquei as morfoespécies.
Análise estatística
(M26)Minha estatística de interesse foi a diferença na
proporção de cupins removidos entre o grupo tratamento e o grupo
controle. (M27)No meu cenário nulo a proteção oferecida pela formiga
independe do acesso ao néctar causado pelo pilhador. (M28)Minha
hipótese estatística nula foi que a proporção de cupins removidos no
meu grupo tratamento seria a mesma que no meu grupo controle.
(M29)Assim, minha previsão, ou hipótese alternativa era que a
proporção de cupins removidos no meu grupo tratamento seria maior
do que a proporção de cupins removidos no meu grupo controle.
(M30)Testei minha hipótese estatística nula
permutando 10.000 vezes aleatoriamente a presença ou ausência de
cupim dentro de um par de ramo e recalculando a estatística de
interesse para cada permutação. (M31)A hipótese nula seria rejeitada
caso a proporção de permutações com estatísticas de interesse maiores
ou iguais a estatística observada fosse menor que 0,05. (M32)Realizei
a análise dos dados no programa R 3.1.3 (R Development Core Team,
2015).
RESULTADOS
(R1)Não registrei formigas em vinte pares de ramos do
total de 45 (Tabela 1). (R2)O número de ramos com formiga foi de
vinte e quatro no grupo tratamento e nove no grupo controle.
Identifiquei cinco morfoespécies de formigas durante o experimento,
duas do gênero Camponotus, duas do gênero Crematogaster e uma do
gênero Pseudomyrmex. (R3)Observei a remoção do cupim pela
formiga em quase todos os ramos em que o cupim foi removido.
(R4)Registrei em sete ramos do meu grupo tratamento a presença de
formiga e a não remoção do cupim. (R5)Nesses sete ramos as formigas
presentes foram do gênero Camponotus e estavam consumindo néctar
do furo na base da flor.
Tabela 1: Frequência de pares de ramos com e sem formiga em cada
dia do experimento. Considerei o par de ramo “com formiga” quando
formiga estavam presentes em pelo menos um dos ramos.
Remoção do Remoção do
Dia do
cupim em
cupim apenas
experimento! ambos grupos
no grupo
experimentais!
controle!

Remoção do
cupim apenas
no grupo
tratamento!

Não remoção
do cupim em
ambos os
grupos
experimentais

Total de
ramos

1º!dia!

4!

1!

6!

9

20

2º!dia!

1!

0!

0!

9

10

3º!dia!

2!

0!

4!

9

15

!

(R6)Observei a remoção de cupim em 17 ramos no meu
grupo tratamento e 8 ramos no meu grupo controle. (R7)Porém, houve
cupins sendo removidos em ambos os grupos experimentais de um par
de ramo (Tabela 2). (R8)A proporção de cupins removidos no meu
grupo tratamento foi mais de duas vezes maior do que no meu grupo
controle (0,38 e 0,18). (R9)No meu cenário nulo, a chance de
encontrar esse resultado foi menor que 5%, dessa maneira, tive
evidência para refutar minha hipótese estatística nula (p < 0,05).
Tabela 2: Número de pares de ramos com cada resultado possível de
remoção de cupim em cada dia do experimento.

!

Remoção do Remoção do
Dias do
cupim em
cupim apenas
experimento! ambos grupos
no grupo
experimentais!
controle!

Remoção do
cupim apenas
no grupo
tratamento!

Não remoção
do cupim em
ambos os
grupos
experimentais

Total de
ramos

1º!dia!

4!

1!

6!

9

20

2º!dia!

1!

0!

0!

9

10

3º!dia!

2!

0!

4!

9

15

DISCUSSÃO
(D1)Neste estudo observei que a ocorrência de formigas
em plantas pilhadas é maior do que em plantas não pilhadas.
(D2)Observei também que as formigas atraídas pelo néctar exposto
são capazes de remover insetos da planta e, assim, proteger as plantas
de herbívoros. (D3)Minha hipótese de que as formigas atraídas pelo
néctar exposto pelos pilhadores protegem a planta contra herbívoros
foi corroborada. (D4)Portanto, há um efeito indireto positivo causado
pelos pilhadores em plantas, uma vez que as formigas, ao forragearem
em busca de néctar das flores pilhadas, protegem a planta de
herbívoros, trazendo um benefício.
(D5)No entanto, a presença de formigas pode promover
também prejuízos para a planta. (D6)Ao forragear buscando néctar, as
formigas diminuem a taxa de visitantes na planta, seja alterando o
comportamento dos visitantes, predando, ou apenas os espantando
(Rudgers et al. 2003). (D7)Porém, os visitantes podem ser tanto
herbívoros, como polinizadores. (D8)Como o sucesso reprodutivo da
planta é frequentemente limitado pela atividade dos polinizadores
(Howe & Westley, 1988; Schoonhoven et al., 2005), a diminuição de
polinizadores pode acarretar em um prejuízo para planta.
(D9)Portanto, na interação entre formiga e planta há um componente
negativo, pois a formiga pode diminuir o sucesso reprodutivo da
planta.
(D10)Considerando o benefício e o prejuízo causado pela
formiga, o resultado líquido da interação planta-formiga deve
depender da eficiência com que as formigas afugentam herbívoros e
polinizadores (Figura 3). (D11)O ganho de aptidão pela planta é
proporcional ao número de herbívoros afugentados por formigas e a
perda da aptidão é proporcional ao número de polinizadores
afugentados por formigas. (D12)Dessa maneira, uma planta que
atraísse formigas mais eficientes em afugentar mais polinizadores do
que herbívoros teria uma aptidão baixa. (D13)Um cenário possível na
natureza para essa situação seria em que os principais herbívoros
fossem vertebrados e os polinizadores insetos. (D14)Já uma planta que
atraísse formigas muito eficientes em afugentar mais herbívoros do
que polinizadores teria uma aptidão alta. (D15)Um cenário possível na
natureza para essa situação seria se os principais herbívoros da planta
fossem insetos, enquanto que os polinizadores fossem vertebrados.
(D16)Por fim, uma mesma eficiência na remoção de herbívoros e
polinizadores pelas formigas não resultaria em ganhos ou perdas na
aptidão da planta.

Figura 3: Modelo gráfico de ganho ou perda de aptidão da
planta em função do número de formigas, quando a quantidade de
herbívoros afugentados é maior do que a de polinizadores. Reta
contínua representa a relação entre o ganho de aptidão por herbívoro
afugentados. Reta tracejada representa a relação entre a perda de
aptidão por polinizadores afugentados. Seta vermelha indica ao saldo
líquido em aptidão.
(D17)Nesse estudo observei que o efeito indireto dos
pilhadores nas plantas pode ser positivo, pois os furos que os
pilhadores fazem na base da flor deixa o néctar exposto, atraindo
formigas que oferecem proteção para a planta. (D18)Porém, as
formigas ao forragearem por néctar podem espantar polinizadores,
diminuindo o sucesso reprodutivo da planta. (D19)Dessa maneira,
somado ao efeito direto negativo do pilhador na planta, há um efeito
indireto na planta que pode ser positivo ou negativo. (D20)O resultado
final líquido desse efeito indireto depende da eficiência com que as
formigas afugentam herbívoros e polinizadores. (D21)Futuros estudos
poderiam estimar o ganho ou a perda de aptidão de uma planta
comparando a eficiência de remoção de herbívoros e polinizadores.
(D22)Esse estudo poderia ser feito quantificando o número de
polinizadores e herbívoros afungentados em uma planta.
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Distribuição de teias de aranha em bromélia Quesnelia arvensis
Aluno 11 – Versão inicial
RESUMO: A escolha do habitat influencia diretamente a
sobrevivência e reprodução de um indivíduo. Em aranhas que
constroem teias em plantas, é importante considerar o local e a espécie,
pois ela pode determinar a quantidade e o tipo de presas disponíveis.
A espécie de bromélia Quesnelia arvensis foi escolhida para estudo
devido a sua associação com aranhas de teia, e por ser habitat de
diversas espécies de invertebrados. Verifiquei se a quantidade de
folhas da bromélia influencia na quantidade de artrópodes ovopostos
na água acumulada no fundo da planta e se a distribuição de teias de
aranhas na área de transição da mata para o costão rochoso difere da
área próxima para a distante da mata. O local escolhido foi a área do
costão rochoso da praia do Una. Nela verifiquei a quantidade de
bromélias com presença e ausência de teias de aranha, e a quantidade
de artrópodes de interesse para aranhas em bromélias. Os dados
indicam que as características do habitat podem ser mais importantes
na distribuição das teias de aranha, do que a disponibilidade de presas.
PALAVRAS-CHAVE: distribuição, habitat,
INTRODUÇÃO
(I1)A escolha do habitat influencia diretamente a
sobrevivência e reprodução de um indivíduo (Levin, 2009).
(I2)Diversos fatores podem estar associados a essa seleção de habitat,
como a ausência de interações negativas (predação ou competição), a
presença de interações positivas (disponibilidade de presas ou
parceiros sexuais), e fatores abióticos ótimos (por exemplo,
luminosidade) (Morin, 2011). (I3)A área de vida escolhida pelo
indivíduo também pode estar relacionada com as suas atividades,
como repouso, cortejo, cuidado da prole e forrageamento (Levin,
2009).
(I4)As aranhas possuem uma variedade de estratégias para
obter alimento, de forma a otimizar a captura de presas diminuir os
custos associados ao forrageio. (I5)A produção de fios de seda permite
que as aranhas construam armadilhas para a captura de presas, através
da estratégia senta-e-espera. (I6)Além de expandir a sua área de
forrageamento, as teias facilitam diversas atividades associadas ao
forrageio, desde a localização da presa, deslocamento, imobilização e
transporte, até a ingestão da presa (Viera et al., 2007).
(I7)Um fator que influencia na escolha do habitat por aranhas
e, consequentemente, o local em que irá construir a sua teia, é a

vegetação. (I8)As plantas são fatores que podem determinar a
quantidade e o tipo de presas disponíveis para as aranhas. (I8)Já a
escolha do micro-habitat poderia ser influenciada pelo tamanho da
planta. (I9)As plantas grandes permitem a presença de uma grande
diversidade de artrópodes, podendo servir como abrigo, refúgio de
predadores, local para forrageio, acasalamento e até ovoposição para
eles (Souza, 2007).
(I10)Uma relação conhecida entre aranhas e plantas ocorre
com a família Bromeliaceae, possuindo registros na literatura de
diversas espécies de aranha associados com bromélias (Romero &
Vasconcellos-Neto, 2007). (I11)A família Bromeliaceae está bem
distribuída na florestas úmidas, principalmente na Mata Atlântica,
sendo que uma das suas principais representantes é a Quesnelia
arvensis (Souza & Lorenzi, 2005). (I12)A Q. arvensis é uma bromélia
terrestre, estando presente em ambientes de restinga e de Mata
Atlântica, possui folhas com espinhos e a disposição dessas folhas
permite o acúmulo de água das chuvas no fundo da planta (Araujo et
al., 2004; Souza & Lorenzi, 2005). (I13)Devido as bromélias serem
frequentemente habitadas por uma grande variedade de artrópodes
terrestres e aquáticos, que podem ser considerados presas de aranhas
(Romero & Vasconcellos-Neto, 2007), e devido a sua presença em
diferentes ambientes, a Q. arvensis é um modelo de estudo interessante
para analisar a influência de presas sobre a distribuição de aranhas.
(I14)Este trabalho teve como objetivo verificar se a distância
da mata de borda e presença de imaturos de artrópodes influência na
distribuição de teias de aranha nas bromélias. (I15)Dado que (i)
aranhas fazem teias em bromélias; (ii) uma das funções das teias é a
captura de alimento; e (iii) bromélias apresentam uma variedade de
artrópodes que podem ser presas de aranhas, meu objetivo foi testar se
(i) a quantidade de folhas da bromélia influencia na quantidade de
artrópodes ovopostos na água acumulada no fundo da planta e (ii) se a
distribuição de teias de aranhas na área de transição da mata para o
costão rochoso difere da área próxima para a distante da mata.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Realizei o estudo na Estação Ecológica Juréia-Itatins (24°32’S;
47°15’O) localizada no município de Peruíbe, litoral sul do estado de
São Paulo. (M2)O local escolhido para a coleta das bromélias foi a
área do costão rochoso da praia do Una. (M3)As áreas de coleta foram
divididas em duas: (i) quando a bromélia estava a uma distância menor
do que 5 metros da área mata, era considerada como próxima da mata;
(ii) quando a bromélia estava a uma distância maior do que 5 metros
da área mata ou em fragmentos de solo diretamente sobre a rocha, era
considerada como distante da mata.

a

b

(M4)Figura 1. Local de coleta, sendo (a) área próxima da mata e (b)
área fragmentada longe da mata.
(M5)Para verificar a primeira hipótese, de que o tamanho da bromélia
influencia na quantidade de artrópodes ovopostos na água acumulada
no fundo da planta, coletei apenas bromélias sem teias de aranhas e
que não apresentavam infrutescência. (M6)Quando havia mais de um
indivíduo na mesma mancha, a coleta da bromélia foi aleatorizada.
(M7)No total foram coletadas 32 bromélias, sendo 10 próximas da
mata e 22 distantes da mata.
(M8)Para verificar a abundância de presas por bromélia, os indivíduo
foram abertos de forma que cada folha fosse verificada
individualmente e que a água acumulada no seu fundo fosse coletada.
(M9)Com o auxílio de uma peneira de malha foi possível triar os
artrópodes de interesse para as aranhas presentes na água acumulada
das bromélias. (M10)Para mensurar a disponibilidade de locais para a
ovoposição de artrópodes, levantei a quantidade de folhas por
bromélia. (M11)A previsão era de que haveria uma abundância maior
em áreas próximas da mata do que distante dela.
(M12)Para a segunda hipótese, de que a distribuição de teias de
aranhas na área de transição da mata para o costão rochoso difere da
área próxima para a distante, foram coletados os dados das bromélias
de acordo com a posição da área estabelecida anteriormente, de

próximo e distante da área de mata. (M13)Para cada uma das
bromélias dispostas nessa área, foi verificada a presença ou ausência
de teias de aranha entre as folhas. (M14)No total foram observadas
739 bromélias, sendo 351 próximas da mata e 388 distantes da mata.
(M15)A previsão para este procedimento era de que as teias de aranhas
ocorreriam em maior quantidade próximas da área de mata do que
distante dela.
Análise estatística
(M16)Para analisar a média entre a quantidade de folhas por bromélia
e a abundância de artrópodes de interesse, realizei uma regressão
estatística ponderada pelas localidades próxima e distante da mata no
costão rochoso. (M17)A estatística de interesse foi a diferença entre as
porcentagens das distâncias próxima e distante da mata no costão
rochoso. (M18)A análise estatística foi realizada no ambiente de
programação R 3.1.3 (R Development Core Team, 2015).
(M19)Para analisar a distribuição de teias de aranhas, considerei como
estatística de interesse a diferença na porcentagem da presença de teias
de aranha nas localidades próxima e distante da mata no costão
rochoso. (M20)A hipótese nula testada foi que a distribuição das teias
de aranhas não varia entre as localidades. (M21)Aleatorizei sob a
hipótese nula os valores das porcentagens calculadas para cada
indivíduo (10.000 interações). (M22)Então verifiquei se a proporção
de vezes em que os valores das estatísticas obtidos nestas
aleatorizações eram maiores que os valores observados para as
estatísticas.
(M23)Para ambas as analises, considerei que o valor observado de
cada estatística era significativo se a proporção calculada era menor
que p = 0,05.
RESULTADOS
(R1)Observei que a média entre a quantidade de folhas por bromélia e
a abundância de artrópodes de interesse, entre localidades próxima e
distante da mata no costão rochoso, não apresentam diferença
significativa (p = 0,486). (R2)Portanto, não há correlação entre a
quantidade de folhas presentes nas bromélias e a abundância de
artrópodes de interesse para aranhas.
(R3)As bromélias localizada próximas da área de mata apresentavam
72% (N = 253) de ocupação por teias de aranha. (R4)Enquanto que
64% (N = 248) das bromélias localizada distantes da área de mata não
apresentaram teias. (R5)Essa distribuição de teias de aranhas
apresentou uma diferença significativa (p < 0,001) entre as localidades
próxima e distante da área de mata. (R6)Sendo assim, rejeito a hipótese
nula de que a distribuição de teias de aranhas não varia entre as
localidades.
DISCUSSÃO
(D1)Encontrei que não há correlação entre a quantidade de folhas por
bromélia e a abundância de artrópodes encontrados na água acumulada
no fundo da planta. (D2)No entanto, a disposição das bromélias nas
áreas próximas da mata apresentam maior quantidade de teias de
aranhas.
(D3)Uma possível explicação para que áreas próximas da mata
apresentam maior quantidade de teias de aranhas, seria a proteção
contra alterações abióticas que esse ambiente propicia. (D4)Uma das
formas de proteção verificadas neste estudo foi a disposição das teias
entre as folhas da bromélia, o que permite proteção contra fatores
ambientais, como ventos. (D5)A estrutura do habitat influencia na
distribuição das espécies de aranha em macroescala, devido a
sensibilidade a variação nas condições abióticas (p.ex. climática)
(Souza, 2007). (D6)Portanto, bromélias próximas da mata estavam
protegidas por uma barreira física composta pela vegetação, tornando
a planta menos exposta a alterações do ambiente.
(D7)Um dos resultados encontrados neste estudo aponta que a
quantidade de presas não influencia na distribuição das teias de aranha
em bromélias. (D8)Como estudado por Halaj et al. (1998) a
disponibilidade de alimento é um fator menos importante na
determinação da distribuição de espécies de aranha, se comparado com
as características do habitat.
(D9)Finalmente, os dados indicam que as características do habitat
podem ser mais importantes na distribuição das teias de aranha, do que
a disponibilidade de presas. (D10)Estudos futuros podem comparar as
aranhas constroem mais teias em bromélias com inflorescência, que
atrairiam mais insetos para fins reprodutivos da planta, do que em
bromélias sem inflorescência, auxiliando no entendimento do papel da
presa na escolha do habitat de aranhas.
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Distribuição de teias de aranha em bromélia Quesnelia arvensis
em uma área de transição de restinga baixa para costão rochoso
Aluno 11 – Versão intermediária
RESUMO: A escolha do habitat influencia diretamente a
sobrevivência de um indivíduo. Em aranhas existe uma relação entre
o local em que constroem teias e o tipo de planta. A bromélia
Quesnelia arvensis foi escolhida para estudo devido a sua associação
com aranhas de teia e por ser habitat de outros artrópodes. Verifiquei
na área de transição de restinga para o costão rochoso, próximo e
distante da área de restinga, se a quantidade de folhas de bromélia
influenciava na abundância de artrópodes na água acumulada na
planta, e se a distribuição de teias de aranha diferia nessas duas áreas.
Quantidade de folhas por bromélia e a abundância de artrópodes nas
duas distâncias não apresentaram diferença significativa. Porém,
bromélias próximas da área de restinga apresentaram mais teias de
aranha. Os resultados indicam que características do habitat podem ser
mais importantes na distribuição das teias de aranha do que a
disponibilidade de presas.

diversidade de artrópodes. (I13)Assim sendo, a probabilidade de áreas
maiores serem localizadas e colonizada por artrópodes é grande, além
de suportarem populações maiores (Souza, 2007).
(I14)Uma relação registrada na literatura entre aranhas e
plantas ocorre com a família Bromeliaceae, com espécies de aranha
que apresentam alterações morfológicas que permitem a colonização
dessas bromélias, assim como espécies que fazem teias entre as folhas
de forma a capturar artrópodes associados a água acumulada na
bromélia, seja para ovipor ou após muda para a fase alada (Romero &
Vasconcellos-Neto, 2007). (I15)Entre as bromélias destaca-se a
espécie Quesnelia arvensis conhecida como gravatá, uma planta
terrestre que possui folhas coriáceas com espinhos, dispostas como em
um ramo aberto. (I16)A disposição dessas folhas permite o acúmulo
de água das chuvas no fundo da planta, o que é uma importante
proteção contra a perda de água em locais com alta exposição solar, e
um local propício para o desenvolvimento de diversos imaturos de
artrópodes, como em espécies de insetos alados (e.g. dípteros e
odonatas). (I17)A Q. arvensis pode estar presente em diversos
ambientes, como Mata Atlântica e restinga, e as suas transições para o
ambiente de costão rochoso na área litorânea (Araujo et al., 2004;
Souza & Capellari Jr., 2004; Souza & Lorenzi, 2005).
(I18)Considerando a literatura sobre bromélias, é possível que Q.
arvensis seja habitada por uma variedade de artrópodes terrestres e
aquáticos que podem ser considerados presas de aranhas (Romero &
Vasconcellos-Neto, 2007), mas a abundância desses organismos deve
diferenciar de acordo com o local em que a bromélia está distribuída,
devido a variação nos fatores ambientais.
(I19)Neste trabalho investigo se a abundância de artrópodes
considerados presas de aranhas, ainda na fase imatura aquática,
encontrados na água acumulada dentro Q. arvensis varia da área de
transição de restinga para a área de costão rochoso. (I20)E também se
a distribuição de teias de aranha nas bromélias varia da área de
transição de restinga para a área de costão rochoso.
(I21)Considerando que aranhas fazem teias em bromélias,
sendo que uma das funções das teias é a captura de alimento, e
admitindo que artrópodes que podem ser presas de aranhas habitam
bromélias, minha hipótese é que (i) a abundância de artrópodes na
água acumulada na bromélia é maior na área de restinga do que na área
de costão rochoso, e (ii) que a distribuição de teias de aranhas nas
bromélias ocorre mais vezes na área de restinga do que na área de
costão rochoso.
MATERIAL & MÉTODOS

PALAVRAS-CHAVE: distribuição, seleção de habitat, senta-eespera
INTRODUÇÃO
(I1)A escolha do habitat influencia diretamente a
sobrevivência e reprodução de um indivíduo (Levin, 2009). (I2)Ela
pode estar associada a ausência de interações negativas (predação ou
competição) e a presença de interações positivas (disponibilidade de
presas ou parceiros sexuais (Morin, 2011). (I3)O habitat também pode
estar relacionado com as atividades do indivíduo, como repouso,
cortejo, cuidado da prole e forrageamento (Levin, 2009).
(I4)As aranhas possuem diversas estratégias de
forrageamento, de forma a otimizar a captura de presas e diminuir os
custos associados a obtenção de alimento. (I5)Essas estratégias podem
ser por busca ativa de presas (Foelix, 1982) ou por senta-e-espera, no
qual a aranha aguarda a presa vir até o local em que está (Levin, 2009).
(I6)Um exemplo de utilização da estratégia senta-e-espera em aranhas
pode ser visto nas espécies de aranha que constroem teias para a
captura de presas. (I7)Além de expandir a sua área de forrageamento,
as teias facilitam diversas atividades associadas ao forrageio para a
aranha, como a localização da presa, o deslocamento da aranha até a
presa, a imobilização da presa, e o transporte da presa pela aranha até
um local seguro para se alimentar (Viera et al., 2007).
(I8)A vegetação é um fator que influencia na escolha do
habitat por aranhas e, consequentemente, o local em que irá construir
a sua teia. (I9)Plantas atraem diversos tipos de artrópodes, podendo
servir como alimento para os herbívoros, abrigo, refúgio de
predadores, local para forrageio, acasalamento e até sítio de oviposição
(Souza, 2007). (I10)Por exemplo, bromélias que acumulam água entre
as suas folhas podem ser utilizadas por artrópodes para oviposição de
indivíduos de fase aquática obrigatória. (I11)Portanto, o tipo de planta
pode ser um indicador da abundância e do tipo de presas disponíveis
para as aranhas, o que é um fator importante tendo em vista que a
escolha dos sítios de forrageamento deve maximizar os ganhos
energéticos das aranhas (Romero & Vasconcellos-Neto, 2007).
(I12)Em uma escala menor, o tamanho da planta ou a quantidade de
estruturas que ela apresenta podem ser indicadores de abundância e

Coleta de dados
(M1)Realizei o estudo na Estação Ecológica Juréia-Itatins
(24°32’S; 47°15’O) localizada no município de Peruíbe, litoral sul do
estado de São Paulo. (M2)O local escolhido para a coleta das
bromélias foi a área do costão rochoso da praia do Una. (M3)As áreas
de coleta de bromélia foram divididas em duas distancias (Figura 1 e
2). (M4)Quando a bromélia estava em uma área cuja distância da
restinga era menor do que 5 metros, era considerada como próxima.
(M5)Quando a bromélia estava a uma distância maior do que 5 metros
da área da restinga ou em um fragmentos de solo diretamente sobre a
rocha, era considerada como distante da restinga.
(M6)O seguinte procedimento foi utilizado para verificar a
primeira hipótese, de que a quantidade de folhas da bromélia
influencia na quantidade de artrópodes ovipostos na água acumulada
no fundo da planta. (M7)Coletei apenas bromélias sem teias de aranhas
e que não apresentavam infrutescência. (M8)Quando havia mais de
uma bromélia agrupada em uma área de 1 metro, a coleta da bromélia
foi aleatorizada. (M9)No total foram coletadas 32 bromélias, sendo 10
próximas da restinga e 22 distantes da restinga.

Figura 1. Esquema de coleta de dados da bromélia Quesnelia
arvensis, sendo que o ponto A indica as bromélias a distâncias
menores do que 5 metros, consideradas como próximas da restinga. E
o ponto B indica as bromélias a distâncias maiores que 5 metros da
restinga, sendo considerado como distante.
(M10)Para verificar a abundância de artrópodes por bromélia,
coletei a água acumulada no fundo de cada bromélia e, com o auxílio
de uma peneira de malha, triei os artrópodes de interesse para as
aranhas dos vegetais presentes na água. (M11)Separei as folhas das
plantas e verifiquei individualmente se tinham artrópodes aderidos nas
folhas. (M12)Para mensurar a disponibilidade de áreas disponíveis
para a formação de poças de água, que são os locais de oviposição de
artrópodes, quantifiquei o número de folhas por bromélia.

Figura 2. Local
de coleta, sendo (a) área próxima da restinga e (b) área fragmentada
longe da restinga.
(M13)Para a segunda hipótese, de que a distribuição de teias
de aranhas na área de transição da restinga para o costão rochoso difere
da área próxima para a distante, foi realizado o procedimento a seguir.
(M14)Coletei os dados das bromélias de acordo com a posição da área
estabelecida anteriormente, de próximo e distante da área de restinga.
(M15)Para cada uma das bromélias dispostas em uma dessas áreas,
verifiquei a presença ou ausência de teias de aranha entre as folhas.
(M16)No total foram observadas 739 bromélias, sendo 351 próximas
da restinga e 388 distantes da restinga.
Análise estatística
(M17)Para testar se há relação entre a quantidade de folhas
por bromélia e a abundância de artrópodes de interesse, realizei uma
regressão linear levando em consideração a área de ocorrência das
bromélias, sendo uma área próxima e a outra distante da restinga do
costão rochoso. (M18)A previsão era de que haveria uma abundância
de artrópodes seria maior em áreas próximas da restinga do que
distante dela. (M19)A análise estatística foi realizada no ambiente de
programação R 3.1.3 (R Development Core Team, 2015).
(M20)Para analisar a distribuição de teias de aranhas,
considerei como estatística de interesse a diferença na porcentagem da
presença de teias de aranha nas localidades próxima e distante da
restinga no costão rochoso. (M21)A hipótese nula testada foi que a
distribuição das teias de aranhas não varia entre as localidades.
(M22)Aleatorizei sob a hipótese nula os valores das porcentagens
calculadas para cada indivíduo (10.000 permutações). (M23)Então
verifiquei se a proporção de vezes em que os valores das estatísticas
obtidos nestas aleatorizações eram maiores que os valores observados
para as estatísticas. (M24)A previsão era de que as teias de aranhas
ocorreriam em maior quantidade próximas da área de restinga do que
distante dela. (M25)Para ambas as analises, considerei que o valor
observado de cada estatística era significativo se a proporção calculada
era menor que p = 0,05.
RESULTADOS
(R1)Observei que a média entre a quantidade de folhas por
bromélia e a abundância de artrópodes de interesse é semelhante entre
localidades próxima e distante da restinga no costão rochoso (p =
0,486).
(R2)A proporção média de folhas de bromélia próximas da
área de restinga foi de 25,1 com o desvio padrão foi de 9,07, e a média
da quantidade de artrópodes encontrados na água acumulada dessas
bromélias foi de 7,5 com o desvio padrão de 8,85. (R3)Na área distante
da restinga, a proporção média de folhas de bromélia foi de 29,32 com
o desvio padrão foi de 10,24, e a média da quantidade de artrópodes
encontrados na água acumulada dessas bromélias foi de 10,91 com o
desvio padrão de 9,04. (R4)Portanto, os resultados indicam que não há
correlação entre a quantidade de folhas presentes nas bromélias e a
abundância de artrópodes de interesse para aranhas.
(R5)As bromélias localizadas próximas da área de restinga
apresentavam 72% de ocupação por teias de aranha (N = 253).
(R6)Enquanto que 36% das bromélias localizada distantes da área de
restinga apresentaram teias (N = 140). (R7)Essa distribuição de teias
de aranhas apresentou uma diferença significativa (p < 0,001) entre as

localidades próxima e distante da área de restinga. (R8)Sendo assim,
rejeito a hipótese nula de que a distribuição de teias de aranhas não
varia entre as localidades.
DISCUSSÃO
(D1)Encontrei que não há correlação entre a quantidade de
folhas por bromélia e a abundância de artrópodes encontrados na água
acumulada no fundo da planta entre as localidades próxima e distante
da área de restinga. (D2)Isso indica que a distribuição dos artrópodes
ocorre independente da localização da bromélia Quesnelia arvensis.
(D3)No entanto, a disposição das bromélias nas áreas próximas da
restinga apresentam maior quantidade de teias de aranhas, apontando
que a distribuição das teias de aranha não era aleatória no local.
(D4)Um dos resultados encontrados neste estudo aponta que
a quantidade de presas nas bromélias não influencia na distribuição
das teias de aranha em bromélias. (D5)Como estudado por Halaj et al.
(1998) a disponibilidade de alimento é um fator menos importante na
determinação da distribuição de espécies de aranha, se comparado com
as características do habitat. (D6)Outra possível explicação para a
distribuição homogênea de artrópodes nas bromélias das áreas de
restinga no costão rochoso, seria o fato de que as fêmeas que realizam
postura de ovos na água dessas plantas conseguem se deslocar através
do voo, sendo que diferentes distâncias não são fatores limitantes
(Ruppert & Barnes, 1996). (D7)Devido ao curto período de tempo
necessário para que as fêmeas depositem os seus ovos na água
acumulada nas bromélias, fatores abióticos (e.g. alta incidência solar e
ventos marinhos) que dificultam a permanência de outros artrópodes
por longos períodos no local também não as afetaria. (D8)Por último,
os imaturos que eclodem na água acumulada na bromélia conseguem
permanecer no local até a fase adulta, devido ao ciclo de
desenvolvimento rápido e a proteção que as estruturas das folhas
propicia (Brusca & Brusca, 2007).
(D9)Uma possível explicação para que áreas próximas da
restinga apresentem maior quantidade de teias de aranhas, seria a
proteção contra alterações abióticas do ambiente. (D10)A estrutura do
habitat influência na distribuição das espécies de aranha em
macroescala, devido a sensibilidade das aranhas com relação a
variação das condições abióticas (Souza, 2007). (D11)A área de
transição de restinga para costão rochoso estudada está exposta a alta
incidência de luz e ventos marinhos. (D12)Uma das formas de
proteção verificadas neste estudo foi a disposição das teias entre as
folhas da bromélia, o que permite proteção contra fatores ambientais,
como ventos. (D13)Assim sendo, bromélias próximas da restinga
estavam protegidas pela barreira física composta pela vegetação,
tornando a planta menos exposta a alterações do ambiente.
(D14)Finalmente, os dados indicam que ocorre distribuição
homogênea de artrópodes em bromélias Q. arvensis entre as
localidades próxima e distante da área de restinga no costão rochoso.
(D15)E que as características do habitat podem ser mais importantes
na distribuição das teias de aranha, do que a disponibilidade de presas.
(D16)Portanto, é necessário considerar a interação entre os fatores
ambientais da área do costão com a biologia de cada espécie para
entender a sua escolha de habitat.
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Distribuição de teias de aranha em bromélia Quesnelia arvensis
em uma área de transição de restinga para costão rochoso
Aluno11 – Versão final
RESUMO: A escolha do habitat influencia diretamente a
sobrevivência do indivíduo. Em aranhas, existe uma relação entre o
local em que constroem teias e o tipo de planta. A bromélia Quesnelia
arvensis apresenta associação com aranhas de teia, sendo habitat de
outros artrópodes. Verifiquei na área de transição de restinga para o
costão rochoso, próxima e distante da vegetação, se o tamanho da
bromélia influenciava na abundância de artrópodes na água acumulada
na planta e se a distribuição de teias de aranha difere nessas duas áreas.
Quantidade de folhas por bromélia e abundância de artrópodes nas
duas distâncias não apresentaram diferença significativa, indicando
que a distância não é um fator limitante para o deslocamento dos
artrópodes. Porém, bromélias próximas da área de restinga
apresentaram mais teias de aranha, indicando que características do
habitat podem ser mais importantes na distribuição das teias de aranha
do que a disponibilidade de presas.

indicador da abundância e do tipo de presas disponíveis para as
aranhas, pois espera-se que a escolha do local de forrageamento
maximize os ganhos energéticos das aranhas (Romero &
Vasconcellos-Neto, 2007).
(I16)Uma relação registrada na literatura entre aranhas e
plantas ocorre com a família Bromeliaceae. (I17)Para colonizar as
bromélias, algumas espécies de aranha apresentam alterações
morfológicas, como achatamento dorso-ventral. (I18)Outras espécies
fazem teias entre as folhas de forma a capturar artrópodes associados
à água acumulada na bromélia (Romero & Vasconcellos-Neto, 2007).
(I19)Entre as bromélias destaca-se a espécie Quesnelia arvensis
conhecida como gravatá, uma planta terrestre que possui folhas
coriáceas com espinhos, dispostas em roseta. (I20)A disposição dessas
folhas permite o acúmulo de água das chuvas no fundo da planta, o
que se torna um local propício para o desenvolvimento de diversos
imaturos de artrópodes, como em espécies de insetos alados (e.g.
dípteros e odonatas). (I21)A distribuição de Q. arvensis é ampla,
podendo estar presente em diversos ambientes como a Mata Atlântica,
a restinga e as suas respectivas transições para o ambiente de costão
rochoso na área litorânea (Araujo et al., 2004; Souza & Capellari Jr.,
2004; Souza & Lorenzi, 2005). (I22)A variedade de artrópodes
terrestres e aquáticos que a habitam Q. arvensis são potenciais presas
de aranhas (Romero & Vasconcellos-Neto, 2007). (I23)No entanto, a
abundância desses organismos deve diferenciar devido a variação dos
fatores ambientais presentes na restinga e no costão rochoso.
(I24)Apesar de ambos os ambientes sofrem alta incidência de luz solar
e possuirem alta salinidade no substrato, no costão rochoso a
vegetação está mais exposta às correntes de vento marinhas o que deve
limitar a distribuição das aranhas e das suas presas.
(I25)Neste trabalho investigo se a área de transição de
restinga para a área de costão rochoso afeta a abundância de presas de
aranhas e a distribuição de teias de aranha nas bromélias. (I26)Dado
que as aranhas fazem teias para a captura de alimento em bromélias,
que artrópodes que habitam as bromélias são potenciais presas para as
aranhas e que os ambientes de restinga e costão rochoso apresentam
características ambientais diferentes, as minhas hipóteses são que (i) a
abundância de artrópodes na água acumulada na bromélia é maior na
área de restinga do que na área de costão rochoso e (ii) que a
distribuição de teias de aranhas nas bromélias é maior na área de
restinga do que na área de costão rochoso.
MATERIAL & MÉTODOS

PALAVRAS-CHAVE: distribuição, forrageamento, seleção de
habitat, senta-e-espera
INTRODUÇÃO
(I1)A escolha do habitat influencia diretamente a
sobrevivência e reprodução de um indivíduo e associada com as
atividades realizadas individualmente e com as interações entre
diferentes indivíduos (Levin, 2009). (I2)Dentre as atividades
individuais, destacam-se o repouso e o forrageamento como
comportamentos que auxiliam no critério para seleção de habitat.
(I3)Enquanto que nas interações entre diferentes indivíduos destaca-se
a combinação de interações positivas, como o mutualismo ou a
presença de parceiros sexuais, e negativas, como a predação ou a
competição (Morin, 2011).
(I4)Os animais possuem diversas estratégias de
forrageamento, de forma a otimizar a captura de presas e diminuir os
custos associados a obtenção de alimento. (I5)Essas estratégias podem
ser por busca ativa de presas (Foelix, 1982) ou por senta-e-espera.
(I6)No primeiro, os organismos forrageiam ativamente atrás de presas,
enquanto que no segundo eles espreitam suas presas. (I7)Um exemplo
da utilização da estratégia senta-e-espera pode ser visto nas espécies
de aranha que constroem teias para a captura de presas. (I8)Após a
construção das teias, as aranhas aguardam a presa vir até o local da
armadilha para depois consumi-la (Levin, 2009). (I9)Neste sentido, a
construção de teias expande a área de forrageamento, facilitando a
localização, a imobilização e o transporte da presa até um local seguro
(Viera et al., 2007).
(I10)Um fator que influencia na escolha do habitat por
aranhas e, consequentemente, o local em que irá construir a sua teia, é
a vegetação. (I11)As plantas atraem diversos tipos de artrópodes,
servindo como fonte de alimento para os herbívoros, como abrigo e
como local de oviposição (Souza, 2007). (I12)A água acumulada entre
as folhas de bromélias é um bom exemplo de como as plantas são
utilizadas como sítios de oviposição por artrópodes de fase aquática
obrigatória. (I13)Neste sistema, tamanho da planta pode ser um
indicador da quantidade de sítios para a oviposição. (I14)Logo, esperase que quanto maior a planta maior será a quantidade de sítios de
oviposição (Souza, 2007). (I15)Assim, o tipo de planta pode ser um

Coleta de dados
(M1)Realizei o estudo na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável da Barra do Una (24°26’22”S; 47°04’20”O) localizada no
município de Peruíbe, litoral sul do estado de São Paulo. (M2)O local
escolhido para a coleta das bromélias foi a área do costão rochoso da
praia do Una. (M3)As áreas de coleta de bromélia foram divididas em
duas distâncias. (M4)Quando a bromélia estava em uma área cuja
distância da restinga era menor do que 5 metros, ela era considerada
como próxima da restinga (Figura 1 A e C). (M5)Quando a bromélia
estava a uma distância maior do que 5 metros da área de restinga ou
em um fragmento de solo diretamente sobre a rocha, ela era
considerada como distante da restinga (Figura 1 B e D).
(M6)Coletei bromélias sem teias de aranhas e que não
apresentavam infrutescência para testar a hipótese de que a quantidade
de artrópodes na bromélia é maior na área de restinga do que na área
de costão rochoso. (M7)Quando havia mais de uma bromélia agrupada
em uma faixa de 1 metro da trilha, determinei um número para cada
bromélia e sorteei a que seria coletada. (M8)No total foram coletadas
32 bromélias, sendo 10 próximas da restinga e 22 distantes da restinga.

Figura 1. Esquema de coleta de dados da bromélia Quesnelia
arvensis. A bromélia era considerada como próxima da restinga
quando a distância era menor que 5 metros, representada por A e C.
Quando a distância da restinga era maior que 5 metros, a bromélia era
considerada como distante, representada por B e D.

(M9)Coletei a água acumulada no fundo de cada bromélia
para verificar a quantidade de artrópodes por bromélia. (M10)Com o
auxílio de uma peneira de malha, triei os artrópodes de interesse
presentes na água. (M11)Separei as folhas das plantas e verifiquei
individualmente se tinham artrópodes aderidos nas folhas.
(M12)Quantifiquei o número de folhas por bromélia para mensurar a
disponibilidade de áreas disponíveis para a formação de poças de água,
desse modo evitei que bromélias maiores em um dos ambientes
gerassem um dado irreal.
(M13)Observei a presença de teias entre as folha das
bromélias de acordo com as áreas estabelecidas anteriormente para
verificar se a distribuição de teias de aranhas difere da área próxima
para a distante da restinga . (M14)No total, observei 739 bromélias,
sendo 351 próximas da restinga e 388 distantes da restinga.
Análise estatística
(M15)Para testar se há relação entre a quantidade de folhas
por bromélia e a abundância de presas nas duas áreas amostradas,
realizei uma regressão linear levando em consideração a área de
ocorrência das bromélias. (M16)A previsão era de que a abundância
de artrópodes seria maior em áreas próximas da restinga do que
distante dela. (M17)A análise estatística foi realizada no ambiente de
programação R 3.1.3 (R Development Core Team, 2015).
(M18)Para analisar a distribuição de teias de aranhas,
considerei como estatística de interesse a diferença na porcentagem da
presença de teias de aranha nas localidades próxima e distante da
restinga no costão rochoso. (M19)A hipótese nula testada foi que a
distribuição das teias de aranhas não varia entre as localidades.
(M20)Aleatorizei sob a hipótese nula os valores das porcentagens
calculadas para cada indivíduo (10.000 permutações). (M21)Então
verifiquei se a proporção de vezes em que os valores das estatísticas
obtidos nestas aleatorizações eram maiores que os valores observados
para as estatísticas. (M22)A previsão era de que as teias de aranhas
ocorreriam em maior quantidade próximas da área de restinga do que
distante dela. (M23)Para ambas as análises, considerei que o valor
observado de cada estatística era significativo se a proporção calculada
era menor que p = 0,05.
RESULTADOS
(R1)A média (± DP) de folhas de bromélia próximas da área
de restinga foi de 25,1 ± 9,1 e média da quantidade de artrópodes
encontrados na água foi de 7,5 ± 8,8. (R2)Na área distante da restinga,
a média de folhas de bromélia foi de 29,3 ± 10,24 e a média da
quantidade de artrópodes encontrados na água foi de 10,91 ± 9,04.
(R3)Observei que a abundância de artrópodes disponíveis para as
aranhas independe da quantidade de folhas presentes nas bromélias e
que são semelhantes entre as localidades próxima e distante da restinga
(p = 0,486).
(R4)As bromélias localizadas próximas da área de restinga
apresentavam 72% de habitação por teias de aranha (N = 253).
(R5)Enquanto que somente 36% das bromélias localizadas distantes
da área de restinga apresentaram teias (N = 140). (R6)Portanto, a
quantidade de teias de aranha na área próxima da restinga é maior do
que a quantidade de teias na área distante da restinga (p < 0,001).
DISCUSSÃO
(D1)Encontrei que não há correlação entre o tamanho da
bromélia e a abundância de artrópodes nas áreas próximas e distantes
da restinga. (D2)Isso indica que a distribuição dos artrópodes
independe da localização da bromélia Quesnelia arvensis. (D3)No
entanto, as bromélias próximas da área de restinga apresentam maior
quantidade de teias de aranhas, o que indica que a distribuição das teias
de aranha é influenciada pela presença da vegetação e independe da
presença de presas.
(D4)A partir dos resultados obtidos, observei que a
abundância de artrópodes independe do tamanho da bromélia, o que
demonstra que o tamanho da planta não é necessariamente um
indicador de abundância de presas. (D5)A distribuição de artrópodes
nas bromélias, das áreas próxima e distante da restinga, pode ser
explicada pela capacidade de voo dos artrópodes. (D6)As fêmeas que
realizam postura de ovos na água das bromélias e que se deslocam
através do voo, indicam que as diferentes distâncias não são fatores
limitantes para a sua dispersão (Ruppert & Barnes, 1996). (D7)Devido
ao curto período de tempo necessário para que as fêmeas depositem os
seus ovos na água acumulada nas bromélias, fatores abióticos (e.g.
correntes de ventos marinhos que dificultam o voo de animais
pequenos) que dificultam a permanência de outros artrópodes por
longos períodos no local também não as afetaria. (D8)Os imaturos que
eclodem na água acumulada na bromélia conseguem permanecer no
local até a fase adulta, devido ao ciclo de desenvolvimento rápido e a

proteção que as estruturas das folhas propiciam (Brusca & Brusca,
2007). (D9)Logo, a distribuição de artrópodes nas bromélias Q.
arvensis ocorre independente do local em que a planta se encontra.
(D10)Áreas próximas da restinga apresentam maior
quantidade de teias de aranhas, exemplificando o fato de que a
estrutura do habitat influência mais na distribuição das espécies de
aranha, do que a presença de presas. (D11)Como estudado por Halaj
et al. (1998), a disponibilidade de alimento no ambiente é um fator
menos importante na determinação da distribuição de espécies de
aranha, se comparado com as características abióticas do habitat.
(D12)A área de transição de restinga para costão rochoso estudada
neste projeto está exposta a alta incidência de luz e ventos marinhos,
podendo levar as aranhas a buscar proteção contra esses fatores
ambientais nas teias entre as folhas da bromélia. (D13)Também é
possível que as bromélias próximas da restinga estejam protegidas
através da barreira física composta pela vegetação, tornando a
bromélia menos exposta a alterações do ambiente (Souza, 2007).
(D14)Portanto, os fatores ambientais são importantes para a escolha
do habitat das aranhas que fazem teia.
(D15)Finalmente, os dados indicam que a distribuição dos
artrópodes em bromélias Q. arvensis não varia entre as localidades
próxima e distante da área de restinga no costão rochoso. (D16)E que
as aranhas selecionam o habitat principalmente pela localidade da
bromélia, dando preferência para a área próxima da restinga.
(D17)Portanto, é necessário considerar a interação entre os fatores
ambientais da área de transição da restinga para o costão rochoso e a
biologia de cada espécie para melhor entender a escolha de habitat por
aranhas.
REFERÊNCIAS
Araújo, A.C.; E. Fischer & M. Sazima. 2004. As bromélias na região
do Rio Verde, pp. 162-171. Em: Estação Ecológica JuréiaItatins. Ambiente físico, flora e fauna (O.A.V. Marques & W.
Duleba, eds). Holos, São Paulo.
Brusca, R.C. & G.J. Brusca. 2007. Invertebrados. Guanabara Koogan,
Rio de Janeiro.
Foelix, R.F. 1982. Biology of Spiders. Harvard University Press,
Cambridge.
Halaj, J; D.W. Ross & A.R. Moldenke. 2000. Habitat structure and
prey availabity as predictors of the abundance and
community organization of spiders in western Oregon forest
canopies. Jornal of Arachnology 26:203-220.
Levin, S.A. 2009. The Princeton Guide to Ecology. Princeton
University Press, New Jersey.
Morin, P.J. 2011. Community Ecology. Wiley-Blackwell, Oxford.
R Development Core Team. 2015. R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical
Computing, Vienna, Austria.
Romero, G.Q. & Vasconcellos-Neto, J. 2007. Aranhas sobre plantas:
dos comportamentos de forrageamentos às associações
específicas, pp. 67-88. Em: Ecologia e comportamento de
aranhas (Gonzaga, M.O.; Santos, A.J. & Japyassú, H.F, eds.).
Editora Interciência, Rio de Janeiro.
Ruppert, E.E. & R.D. Barnes. 1996. Invertebrate zoology. Saunders
College Publishing, Fort Wirth.
Souza, A.L.T. 2007. Influência da estrutura do habitat na abundância
e diversidade de aranhas, pp. 25-44. Em: Ecologia e
comportamento de aranhas (Gonzaga, M.O.; Santos, A.J. &
Japyassú, H.F, eds.). Editora Interciência, Rio de Janeiro.
Souza, V.C. & H. Lorenzi. 2005. Botânica sistemática: guia ilustrado
para identificação das famílias de Angiospermas da flora
brasileira, baseado em APG II. Instituto Plantarum, Nova
Odessa.
Souza, V.C & L. Capellari Jr. 2004. A vegetação das dunas e restingas
da Estação Ecológica Juréia-Itatins, pp. 103-114. Em:
Estação Ecológica Juréia-Itatins. Ambiente físico, flora e
fauna (O.A.V. Marques & W. Duleba, eds). Holos, São
Paulo.
Vieira, C.; H.F. Japyassú.; A.J. Santos & M.O. Gonzaga. 2007. Teias
e forrageamento, pp. 45-66. Em: Ecologia e
comportamento de aranhas (Gonzaga, M.O.; Santos, A.J.
& Japyassú, H.F, eds.). Editora Interciência, Rio de
Janeiro
_______________________________________________________
O tamanho do grupo influencia a taxa de forrageamento
individual em aves que buscam alimento em grupo?
Aluno 12 – Versão inicial

RESUMO: O forrageamento é o ato de procurar ou utilizar estratégias
para obter energia e alimento disponíveis no ambiente. Segundo a
“teoria dos muitos olhos”, forragear em grupo promove vantagens
como detecção rápida do predador e aumento da taxa de
forrageamento dos indivíduos. O objetivo desse estudo foi verificar se
o forrageamento em grupo provê benefícios para indivíduos de
Charadrius spp., aves conhecidas como batuíras. Amostrei e registrei
por 5 minutos, 18 grupos de diferentes tamanhos e calculei o número
de investidas por minuto para cada indivíduo. Realizei uma análise de
modelos mistos e meus dados evidenciaram que o número de
investidas por minuto por indivíduo não depende do tamanho do
grupo. Possivelmente, o efeito da predação não é tão forte para essas
espécies, indicando que outros fatores, como disponibilidade de
recurso podem ser importantes para explicar como as batuíras se
beneficiam do forrageamento em grupo.
PALAVRAS-CHAVE: forrageamento em grupo,
forrageamento, teoria dos muitos olhos, vigilância.
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INTRODUÇÃO
(I1)A busca por recursos é necessária para todas as formas
de vida, seja para sobreviver, crescer ou se reproduzir. (I2)O
forrageamento é o ato de procurar ativamente ou utilizar estratégias
para encontrar e manipular o alimento disponível no ambiente (Brown,
2009). (I3)Alguns animais têm o hábito de forragear em grupos, esse
comportamento originou-se de pressões seletivas relacionadas à
disponibilidade de alimento e à predação (Crook, 1964 apud Davies et
al. 2012). (I4)O forrageamento em grupo apresenta algumas
desvantagens, como o aumento da competição entre os indivíduos do
grupo, e vantagens, como a redução no risco de predação e o aumento
do sucesso no forrageamento (Davies et al. 2012).
(I5)As vantagens de forragear em grupos podem ser
compreendidas a partir da “teoria dos muitos olhos”. (I6)Segundo essa
teoria, um grupo maior tem mais indivíduos, ou seja, mais olhos que
podem ajudar na procura por alimentos e, principalmente, na detecção
do predador antes que o ataque ocorra (Allman, 2009). (I7)Dessa
forma, a função de estar alerta e vigilante contra possíveis predadores
é dividida entre os membros do grupo, permitindo que os indivíduos
dediquem mais tempo e esforço ao forrageamento.
(I8)Estudos realizados com pombos comprovam o efeito da
vigilância compartilhada que grandes grupos exercem na presença do
predador. (I9)Quanto maior o grupo, mais rapidamente pelo menos
uma das aves irá detectar o predador e dar o sinal para que todas as
aves se afastem (Pulliam, 1973 apud Davies et al. 2012). (I10)A
vigilância compartilhada também permite que os indivíduos no geral
vigiem menos e se alimentem mais. (I11)Outro grupo de aves que
forrageiam em grupo são as espécies do gênero Charadrius spp.,
conhecidas como batuíras. (I12)Algumas espécies são migratórias e
utilizam as praias do litoral brasileiro como local de invernada como
ponto de parada quando migram da América do Norte (Wikiaves).
(I13)Forrageiam praticamente o dia todo e se alimentam de insetos,
pequenos crustáceos e vermes marinhos enterrados na areia da praia
(Wikiaves).
(I14)Nesse estudo, meu objetivo foi verificar se o ato de
forragear em grupo provê benefícios para cada batuíra. (I15)Dado que
alguns grupos de animais tem o hábito de forragear em grupo,
considerando que o forrageamento em grupo reduz as chances do
indivíduo ser predado e aumenta as chances de encontrar alimento,
minha hipótese foi que quanto maior o tamanho do grupo maior a taxa
de forrageamento individual.
MATERIAL & MÉTODOS
Área de estudo e coleta de dados
(M1)Amostrei 18 grupos de batuíras com número diferente
de indivíduos dentro deles. (M2)As amostras foram realizadas na praia
da Barra do Una na Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra
do Una, na praia do Una na Estação Ecológica Juréia-Itatins e na praia
do Caramborê no Parque Estadual do Tinguçu. (M3)Entre os dias 23
e 26 de julho de 2015, das 7h30 às 18h, percorri a faixa de areia das
praias procurando ativamente os grupos que estavam forrageando na
praia. (M4)Registrei o comportamento dos animais com o auxílio de
uma máquina filmadora por aproximadamente 5 minutos.
Triagem dos vídeos
(M5)Analisei os vídeos contando o número de vezes em
que cada indivíduo abaixava a cabeça na tentativa de obter alimento
(número de investidas). (M6)Em alguns momentos, não consegui
gravar todos os animais durante pelo menos 5 minutos porque eles se
afastavam demais do restante do grupo ou voavam. (M7)Então,

calculei o número de investidas por minuto para cada indivíduo de
todos os grupos. (M8)Minha previsão era que conforme o número de
indivíduos no grupo aumentasse, o número de investidas por minuto
para cada indivíduo também aumentaria.
Análise de dados
(M9)Utilizei a abordagem de modelos mistos para testar se
o número de investidas por minuto por indivíduo depende do número
de indivíduos dentro do grupo, o fator aleatório fixado foi o grupo
devido à dependência dos indivíduos dentro de cada grupo.
(M10)Transformei os valores da variável resposta (número de
investidas por minuto) e da preditora (número de indivíduos dentro do
grupo) para a escala logarítmica para que fosse possível averiguar
outros tipos de relação entre essas variáveis que não só uma relação
linear. (M11)O modelo escolhido foi o que apresentou menor valor de
AIC e diferença maior do que 2 entre os outros modelos construídos.
(M12)Todas as análises estatísticas foram realizadas no programa R
3.1.3 (R Development Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)Amostrei 6 batuíras isoladas, 2 grupos com dois
indivíduos, 3 grupos com três indivíduos, 2 grupos com quatro
indivíduos, 3 grupos com cinco indivíduos, 1 grupo com sete
indivíduos e 1 grupo com dez indivíduos, totalizando 18 grupos com
números diferentes de indivíduos dentro deles. (R2)O menor valor de
investidas por minuto foi 3,77 e o maior 52,73 (Figura 1). (R3)O
modelo que melhor representa os meus dados foi o modelo no qual o
número de investidas não depende do número de indivíduos no grupo,
mas depende do fator aleatório do grupo (AICM2 = 78,927). (R4)A
diferença entre o melhor modelo (M2) e o modelo que considera a
influência do número de indivíduos no grupo (M1) foi de 2,840
(Tabela 1).

(R5)Figura 1. Número de investidas por minuto para cada indivíduo
em relação ao tamanho do grupo no qual o indivíduo está inserido.
Dentro de cada tamanho de grupo as cores representam grupos
diferentes amostrados.
(R6)Tabela 1. Modelos mistos para avaliar os fatores que tem
influência sobre o número de investidas por minuto. O modelo que
melhor explica os meus dados é aquele com o menor AIC (M2).
Modelo Fator fixo
Fator
AIC ∆ AIC
aleatório
M1

Número
de
indivíduos no grupo

Grupo

81,766

M2

-

Grupo

78,927

2,840

DISCUSSÃO
(D1)A minha hipótese era que quanto maior fosse tamanho
do grupo de batuíras, maior seria a taxa de forrageamento do
indivíduo. (D2)No entanto, meus dados evidenciam que a taxa de
forrageamento não depende do tamanho do grupo e alguns grupos
apresentam padrões diferentes de outros grupos com o mesmo
tamanho. (D3)Sendo assim, no caso das batuíras, o ato de forragear
em grupo não necessariamente provê um benefício aos indivíduos.
(D4)Estudos evidenciam que o ato de forragear em grupos
grandes aumenta o poder de vigilância e detecção do predador pelos
indivíduos do grupo (Pulliam, 1973 apud Davies et al. 2012) e que
indivíduos que são bons vigilantes também são bons forrageadores
(Cresswell et al., 2003). (D5)Entretanto, nesse estudo não encontrei
relação entre a taxa de forrageamento individual e o tamanho do grupo

de batuíras, indicando que o efeito da predação possivelmente não é o
que determina o agrupamento nessas espécies. (D6)Outro fator que
parece ser mais importante nesse sistema é a disponibilidade de
alimento. (D7)Por serem aves migratórias, o forrageamento dessas
espécies é praticamente constante e, assim o agrupamento dos
indivíduos pode aumentar as chances de encontrar mais recursos.
(D8)Observando o padrão encontrado para os diferentes
grupos amostrados, parece que alguns grupos têm valores um pouco
discrepantes de outros grupos de mesmo tamanho (Figura 1). (D9)No
litoral sul do Estado de São Paulo existem duas espécies de batuíras,
Charadrius collaris e Charadrius semipalmatus com diferenças
morfológicas discretas entre si. (D10)No entanto, possuem hábitos
relativamente diferentes, C. collaris é uma espécie com distribuição
mais ampla no Brasil, ficam em pares e esporadicamente em grupos
maiores, já C. semipalmatus é uma espécie migratória vinda da
América do Norte e forma grandes bandos (Wikiaves). (D11)Essas
diferenças podem fazer com que essas espécies se comportem
diferentemente quanto à taxa de forrageamento em grupos de
diferentes tamanhos.
(D12)Seria interessante identificar as duas espécies de
batuíras de forma mais acurada e reproduzir a amostragem
separadamente para essas duas espécies para verificar se em alguma
delas conseguiríamos evidenciar uma relação positiva entre tamanho
do grupo e taxa de forrageamento individual. (D13)Outra sugestão de
estudo futuro seria relacionar o tamanho do grupo com a distância de
fuga desses animais. (D14)Pela “teoria de muitos olhos” seria
esperado que conforme o tamanho do grupo aumenta, maior é a
distância em que o predador é detectado e que os indivíduos fogem
(Davies et al., 2012).
(D15)Não encontrei relação positiva entre o tamanho do
grupo e a taxa de forrageamento individual em batuíras, Charadrius
spp. (D16)Dessa forma, concluo que possivelmente o efeito da
predação não é tão forte para essas espécies, indicando que outros
fatores, como a disponibilidade de recurso podem ser importantes em
determinar como as batuíras se beneficiam do forrageamento em
grupo.
REFERÊNCIAS
Allman, T. 2009. Animal behaviour. Animal life in groups. Chelsea
house publishers, New York.
Brown, J.S. 2009. Foraging behaviour, pp. 51-58. Em: The Princeton
guide to ecology
(S.A. Levin, ed.). Princeton University Press, New Jersey.
Cresswell, W.; J.L. Quinn; M.J. Whittingham & S. Butler. 2003. Good
foragers can also be good at detecting predators. Proceedings
of the royal society, DOI 10.1098/rspb.2003.2353
Davies, N.B; J.R. Krebs & S.A. West. 2012. An introduction to
behavioral ecology.
Wiley-Blackwell, Oxford.
Grubb, T.C.Jr. 2006. Ptilochronology. Feather time and the biology of
birds. Oxford University Press, Oxford.
R Development Core Team. 2015. R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical
Computing, Vienna, Austria.
WikiAves – A enciclopédia das aves do Brasil.
Existe relação entre tamanho de grupo e taxa de forrageamento
individual em batuíras-de-bando (Charadrius semipalmatus)?
Aluno 12 – Versão intermediária
RESUMO: O forrageamento é o ato de procurar ou utilizar estratégias
para obter energia e alimento disponíveis no ambiente. Segundo a
“teoria dos muitos olhos”, forragear em grupo promove vantagens
como detecção rápida do predador e aumento da taxa de
forrageamento. O objetivo desse estudo foi testar a hipótese de que a
taxa de forrageamento é positivamente relacionada ao tamanho do
grupo de Charadrius semipalmatus, aves conhecidas como batuíras.
Amostrei e registrei por 5 minutos, 18 grupos de diferentes tamanhos
e calculei o número de investidas por minuto para cada indivíduo.
Realizei uma análise de modelos mistos e meus dados evidenciaram
que o número de investidas por minuto por indivíduo não depende do
tamanho do grupo. Possivelmente, o efeito da predação não é tão forte
para essas espécies, indicando que outros fatores, como
disponibilidade de recurso podem ser importantes para explicar como
as batuíras se beneficiam do forrageamento em grupo.
PALAVRAS-CHAVE: forrageamento em grupo,
forrageamento, teoria dos muitos olhos, vigilância.
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INTRODUÇÃO
(I1)A busca por recursos é necessária para todas as formas
de vida, seja para sobreviver, crescer ou se reproduzir. (I2)O
forrageamento é o ato de procurar ativamente ou utilizar estratégias
para encontrar e manipular recursos alimentares disponíveis no
ambiente (Brown, 2009). (I3)Alguns animais têm o hábito de forragear
em grupos, esse comportamento pode ter se originado devido à
pressões seletivas de predação ou disponibilidade de alimento (Crook,
1964 apud Davies et al. 2012). (I4)O forrageamento em grupo
apresenta algumas desvantagens, como o aumento da competição entre
os indivíduos do grupo, e vantagens, como a redução no risco de
predação e o aumento do sucesso no forrageamento (Davies et al.
2012).
(I5)As vantagens de forragear em grupos podem ser
compreendidas a partir da “teoria dos muitos olhos”. (I6)Segundo essa
teoria, um grupo maior tem mais indivíduos, ou seja, mais olhos que
podem ajudar na detecção do predador antes que o ataque ocorra
(Allman, 2009). (I7)Dessa forma, a função de estar alerta e vigilante
contra possíveis predadores é dividida entre os membros do grupo,
permitindo que os indivíduos dediquem mais tempo e esforço ao
forrageamento. (I8)Estudos realizados com pombos comprovam o
efeito da vigilância compartilhada que grandes grupos exercem na
presença do predador. (I9)Quanto maior o grupo, mais rapidamente
pelo menos uma das aves irá detectar o predador e dar o sinal para que
todas as aves se afastem (Pulliam, 1973 apud Davies et al. 2012).
(I10)Outra espécie de ave que forrageia em grupo é a
batuíra-de-bando, Charadrius semipalmatus. (I11)É uma espécie
migratória que utiliza as praias do litoral brasileiro como local de
invernada e/ou ponto de parada quando migram da América do Norte
e se agrupam em grandes bandos. (I12)Alimentam-se de insetos,
pequenos crustáceos e vermes marinhos enterrados na areia da praia
(Sick, 1997).
(I13)Nesse estudo, meu objetivo foi verificar se a taxa de
forrageamento individual relaciona-se com o tamanho do grupo em C.
semipalmatus. (I14)Dado que alguns animais tem o hábito de forragear
em grupo, reduzindo as chances do indivíduo ser predado e
aumentando as chances de encontrar alimento, minha hipótese foi que
quanto maior o tamanho do grupo maior a taxa de forrageamento
individual.
MATERIAL & MÉTODOS
Área de estudo e coleta de dados
(M1)Amostrei 14 grupos de batuíras com número diferente
de indivíduos. (M2)As amostras foram realizadas no município de
Peruíbe, Estado de São Paulo em três praias diferentes: 1) praia da
Barra do Una, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra
do Una; 2) praia do Una, na Estação Ecológica Juréia-Itatins; e 3) praia
do Caramborê, no Parque Estadual do Tinguçu. (M3)Entre os dias 23
e 26 de julho de 2015, das 7h30 às 18h, percorri a faixa de areia das
praias procurando ativamente os grupos que estavam forrageando na
praia. (M4)Registrei o comportamento dos animais com o auxílio de
uma máquina filmadora durante 5 minutos. (M5)Muitas vezes, não
consegui gravar todos os animais durante esse tempo porque eles se
afastaram demais do restante do grupo ou voaram. (M6)Mesmo assim,
tomei nota do tempo registrado para cada indivíduo.
Triagem dos vídeos
(M7)Analisei os vídeos contando o número de vezes em
que cada indivíduo abaixava a cabeça na tentativa de obter alimento
(número de investidas) e calculei o número de investidas por minuto
para cada indivíduo de todos os grupos. (M8)Assim, eu esperava que
a minha variável preditora (número de indivíduos no grupo) iria se
relacionar positivamente com a minha variável resposta (número de
investidas por minuto por indivíduo).
Análise de dados
(M9)Utilizei modelos mistos para testar se o número de
investidas por minuto por indivíduo relaciona-se com o número de
indivíduos dentro do grupo. (M10)O fator aleatório foi o grupo devido
à dependência dos indivíduos dentro de cada grupo.
(M11)Transformei os valores da variável resposta (número de
investidas por minuto) e da preditora (número de indivíduos dentro do
grupo) para a escala logarítmica para que fosse possível averiguar
outros tipos de relação entre essas variáveis que não só uma relação
linear.
(M12)Testei dois modelos candidatos: M1) Modelo da
hipótese da relação entre forrageamento individual e tamanho do
grupo, incluindo o fator tamanho do grupo e o fator aleatório; M2)
Modelo nulo sem relação entre forrageamento e tamanho do grupo,

incluindo somente o fator aleatório. (M13)Os modelos M1 e M2 foram
selecionados segundo o critério de informação de Akaike (AIC), com
critério de escolha ∆AIC > 2 (Burnham & Anderson, 2002).
(M14)Todas as análises estatísticas foram realizadas com os pacotes
lme4 e bbmle do programa R 3.1.3 (R Development Core Team,
2015).
RESULTADOS
(R1)Amostrei 3 batuíras isoladas, 2 grupos com dois
indivíduos, 2 grupos com três indivíduos, 2 grupos com quatro
indivíduos, 3 grupos com cinco indivíduos, 1 grupo com sete
indivíduos e 1 grupo com dez indivíduos, totalizando 18 grupos.
(R2)Em média (± desvio padrão), registrei o comportamento de cada
indivíduo por 244 segundos (± 93,81). (R3)A média de investidas por
minuto foi de 13,93 (± 8,21) e os valores mínimos e máximos foram
3,77 e 52,73, respectivamente (Figura 1). (R4)O modelo candidato M2
apresentou menor valor de AIC, o ∆AIC foi 2,813 e o peso do modelo
foi de 80% (Tabela 1). .

Figura 1. Número de investidas por minuto para cada indivíduo em
relação ao tamanho do grupo no qual o indivíduo está inserido. Dentro
de cada tamanho de grupo as cores representam grupos diferentes
amostrados. Utilizei um ruído aleatório no eixo x para que fosse
possível visualizar todos os pontos sem sobreposição.
Tabela 1. Modelos mistos para avaliar os fatores que tem influência
sobre o número de investidas por minuto. O modelo que melhor se
ajusta aos meus dados é aquele com o menor AIC (M2) e maior peso
(W).
Modelo Fator fixo
Fator
AIC
∆
W
aleatório
AIC

apud Davies et al. 2012). (D8)Além de forragearem em grupo, as
batuíras formam colônias (C. Candia, comunicação pessoal) e
possivelmente os indivíduos devem sair em busca de locais com alta
disponibilidade de recursos para se alimentar. (D9)Dessa forma, é
possível que exista uma relação positiva entre o tamanho do grupo e a
disponibilidade local de recursos.
(D10)Seria interessante que estudos futuros testassem a
hipótese de que em locais com alta disponibilidade de recursos o
tamanho dos grupos de batuíra-de-bando fossem maiores. (D11)Caso
a hipótese fosse corroborada, seria um indício de que o sucesso de
forrageamento individual possivelmente é maior em bandos maiores
somente em locais com alta disponibilidade de recursos.
(D12)Concluo que não necessariamente o forrageamento
em grupo aumenta o sucesso individual dos componentes do grupo.
(D13)No entanto, outros fatores podem ser importantes para que essa
relação seja testada. (D14)No caso das batuíras-de-bando, o tamanho
do grupo poderia estar positivamente relacionado com o
forrageamento do indivíduo somente em locais com alta
disponibilidade de recurso.
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Existe relação entre tamanho de grupo e taxa de forrageamento
individual em batuíras-de-bando (Charadrius semipalmatus,
Aves, Charadriidae)?
Aluno 12 – Versão final

M2

-

Grupo

68,388

0

0.8

M1

Número de
indivíduos no
grupo

Grupo

71,200

2,813

0.2

DISCUSSÃO
(D1)Os resultados encontrados nesse estudo refutam a
minha hipótese de que a taxa de forrageamento do indivíduo relacionase positivamente com o tamanho do grupo em C. semipalmatus.
(D2)Sendo assim, o ato de forragear em grupo não necessariamente
aumenta o sucesso de forrageamento dos indivíduos.
(D3)Estudos evidenciam que o ato de forragear em grupos
grandes aumenta o poder de vigilância e detecção do predador pelos
indivíduos do grupo (Pulliam, 1973 apud Davies et al. 2012) e que
indivíduos que são bons vigilantes também são bons forrageadores
(Cresswell et al., 2003). (D4)Entretanto, nesse estudo não encontrei
relação entre a taxa de forrageamento individual e o tamanho do grupo
de batuíras, indicando que a pressão de predação possivelmente não é
o que determina o agrupamento nessas espécies. (D5)Uma possível
explicação de porque a pressão de predação não parece ser tão forte
sobre as batuíras, é o padrão de camuflagem disruptivo que essas
espécies apresentam em relação ao ambiente do entorno (C. Candia,
comunicação pessoal).
(D6)Outro fator que parece ser mais importante nesse
sistema é a disponibilidade de alimento, os indivíduos simplesmente
estariam agrupados onde há mais recursos. (D7)O agrupamento de
aves em colônias, por exemplo, funciona como um “centro de
informações” no qual alguns indivíduos seguem outros para chegar aos
locais com alta disponibilidade de recursos (Ward & Zahavi, 1973

RESUMO: Segundo a “teoria dos muitos olhos”, forragear em grupo
promove o aumento do forrageamento individual, pois cada indivíduo
gasta menos tempo vigiando potenciais predadores. O objetivo deste
estudo foi testar a hipótese de que a taxa de forrageamento aumenta
com o tamanho do grupo em Charadrius semipalmatus, ave que
forrageia no mesolitoral de praias arenosas. Calculei o número de
bicadas no substrato por minuto para 53 indivíduos, distribuídos entre
14 grupos de diferentes tamanhos. Uma análise de modelos mistos
revelou que o número de bicadas por minuto, apesar da
heterogeneidade individual, foi independente de tamanho de grupo. Os
resultados indicam que tamanho, pelo menos na amplitude de valores
aqui avaliados (1-10 indivíduos), não é determinante da taxa de
forrageamento. Estudos futuros poderiam avaliar se fatores tal como
disponibilidade de alimento, ciclos circadianos e de maré poderiam
explicar a variação observada nas taxas de forrageio.
PALAVRAS-CHAVE:
aves
migratórias,
competição,
disponibilidade de recursos, forrageamento em grupo, teoria dos
muitos olhos, vigilância.
INTRODUÇÃO
(I1)O forrageamento é o ato de procurar ativamente ou
utilizar estratégias para encontrar e manipular recursos alimentares
disponíveis no ambiente (Brown, 2009). (I2)Diversos fatores podem
influir no sucesso de forrageamento, dentre eles o hábito de forragear
em grupo. (I3)Vantagens de forragear em grupo são previstas pela
“teoria dos muitos olhos”. (I4)Segundo essa teoria, um grupo maior
tem mais indivíduos, ou seja, mais olhos que podem ajudar na detecção
do predador antes que o ataque ocorra (Allman, 2009). (I5)Dessa
forma, a função de estar alerta e vigilante contra possíveis predadores
é dividida entre os membros do grupo, permitindo que os indivíduos

dediquem mais tempo e esforço per capita ao forrageamento. (I6)No
entanto, o forrageamento em grupo poderia afetar negativamente o
sucesso de forrageio devido ao aumento da competição entre
indivíduos em grupos grandes.
(I7)Uma espécie de ave que forrageia em grupo é a batuírade-bando, Charadrius semipalmatus (Charadriidae). (I8)É uma
espécie migratória que utiliza as praias do litoral brasileiro como local
de invernada e/ou ponto de parada quando migram da América do
Norte onde se reproduzem. (I9)Alimentam-se de insetos, pequenos
crustáceos e vermes marinhos enterrados na areia da praia (Sick,
1997). (I10)Durante o verão, entre os meses de setembro a abril, essa
espécie é encontrada em grandes grupos no litoral brasileiro (Sick,
1997), mas também é observada em bandos menores durante o
inverno.
(I11)Neste estudo, meu objetivo foi verificar se a taxa de
forrageamento individual varia com o tamanho do grupo em C.
semipalmatus. (I12)Considerando que forragear em grupos maiores
aumentaria a taxa de forrageamento ao oferecer maior proteção aos
indivíduos, minha hipótese foi que quanto maior o tamanho do grupo
maior a taxa de forrageamento individual.
MATERIAL & MÉTODOS
Área de estudo e coleta de dados
(M1)Amostrei 14 grupos de batuíra-de-bando com número
diferente de indivíduos. (M2)As amostras foram realizadas no
município de Peruíbe, Estado de São Paulo em três praias diferentes:
1) praia da Barra do Una, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável
da Barra do Una; 2) praia do Una, na Estação Ecológica Juréia-Itatins;
e 3) praia do Caramborê, no Parque Estadual do Tinguçu. (M3)Entre
os dias 23 e 26 de julho de 2015, das 7h30 às 18h, percorri a faixa de
areia procurando ativamente os grupos que estavam forrageando na
praia.
(M4)Registrei o comportamento dos animais com o auxílio
de uma máquina filmadora. (M5)O tempo de duração destas filmagens
foi de 55’’ até 6’33’’ para cada indivíduo, pois muitas vezes alguns
animais se afastavam demais do restante do grupo ou voavam.
(M6)Analisei os vídeos contando o número de vezes em que cada
indivíduo abaixava a cabeça na tentativa de obter alimento (número de
bicadas no substrato) e calculei o número de bicadas por minuto para
cada indivíduo de todos os grupos.
Análise de dados
(M7)Utilizei modelos mistos para testar se o número de
bicadas no substrato por minuto por indivíduo relaciona-se com o
número de indivíduos dentro do grupo. (M8)Transformei os valores da
variável resposta (número de bicadas no substrato por minuto) e da
preditora (número de indivíduos dentro do grupo) para a escala
logarítmica para que fosse possível averiguar outros tipos de relação
entre essas variáveis que não só uma relação linear.
(M9)Testei dois modelos candidatos: M1) Modelo onde a
taxa de forrageamento depende de tamanho de grupo; M2) Modelo
onde taxa de forrageamento independe de tamanho de grupo (modelo
nulo). (M10)Nos dois modelos, o grupo foi considerado fator
aleatório. (M11)Os modelos foram selecionados segundo o critério de
informação de Akaike corrigido para pequenas amostras (AICc),
considerando que modelos com ∆AIC > 2 não foram plausíveis
(Burnham & Anderson, 2002). (M12)Os modelos mistos foram
construídos no pacote lme4 (Bates et al., 2011) e o cálculo dos AICc
foi efetuado no pacote bbmle (Bolker, 2013) no ambiente R 3.1.3 (R
Development Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)Amostrei 3 batuíras-de-bando isoladas, 2 grupos com
dois indivíduos, 2 grupos com três indivíduos, 2 grupos com quatro
indivíduos, 3 grupos com cinco indivíduos, 1 grupo com sete
indivíduos e 1 grupo com dez indivíduos, totalizando 14 grupos.
(R2)Em média (± desvio padrão), registrei o comportamento de cada
indivíduo por 244 segundos (± 93,81). (R3)A média de bicadas por
minuto foi de 13,93 (± 8,21) e os valores mínimos e máximos foram
3,77 e 52,73, respectivamente (Figura 1). (R4)Dentre os modelos
candidatos, o M2 (∆AICc = 0; WAICc = 0,919) foi considerado mais
plausível que o M1 (∆AICc = 4,9; WAICc = 0,081) (Tabela 1).

Figura 1. Número de bicadas no substrato por minuto para cada
indivíduo em relação ao tamanho do grupo no qual o indivíduo está
inserido. Dentro de cada tamanho de grupo as cores representam
grupos diferentes amostrados. Utilizei um ruído aleatório no eixo x
para que fosse possível visualizar todos os pontos sem sobreposição.
Tabela 1. Modelos mistos para avaliar os fatores que tem influência
sobre o número de investidas por minuto. O modelo que melhor se
ajusta aos meus dados é aquele com o menor AIC (M2) e maior peso
(W).
Modelo Fator fixo
Fator
AIC
∆
W
aleatório
AIC
M2

-

Grupo

70,8

0

0,92

M1

Número de
indivíduos no
grupo

Grupo

75,6

4,9

0,08

DISCUSSÃO
(D1)Os resultados que obtive neste estudo refutam a
hipótese de que a taxa de forrageamento do indivíduo relaciona-se
positivamente com o tamanho do grupo em C. semipalmatus. (D2)A
taxa
de
forrageio
variou
consideravelmente,
porém
independentemente, de tamanho do grupo. (D3)Sendo assim, não
encontrei evidências de que tamanho de grupo, ao menos na amplitude
de valores aqui contemplada (1 a 10 indivíduos), aumenta ou diminui
o sucesso de forrageamento dos indivíduos de batuíra-de-bando.
(D4)Dado que houve considerável variação nas taxas de
forrageamento observadas, é provável que outros fatores, tal como
variações de maré, ciclos circadianos e variação espacial na
disponibilidade de recursos alimentares, tenham determinado essa
variação nos dados. (D5)Além disso, é possível que a grande variação
sazonal no tamanho dos grupos de batuíra-de-bando possa influir na
relação entre tamanho de bando e taxa de forrageamento individual.
(D6)Os grupos de C. semipalmatus observados não tiveram
uma amplitude muito grande de tamanho. (D7)O inverno, período no
qual foi realizado este estudo, corresponde à época em que as batuírasde-bando estão reproduzindo-se no hemisfério norte (Sick, 1997),
permanecendo no hemisfério Sul apenas pequenos bandos (CandiaGallardo, com. pess.). (D8)No litoral sul, durante o verão, podem ser
encontrados bandos de tamanho consideravelmente maior (até uma
ordem de grandeza) do que os observados neste estudo, já que nesta
época do ano grande parte da população de batuíras-de-bando
encontra-se no hemisfério Sul (Sick, 1997). (D9)Sendo assim, uma
questão que permanece em aberto é se a taxa de forrageamento
individual continuaria sendo independente de tamanho do grupo se for
considerada a amplitude de tamanhos de bando observada ao longo de
todo o ano.
(D10)Concluo que o tamanho do grupo em C.
semipalmatus não é determinante do sucesso de forrageamento
individual, ao menos no período em que os bandos da espécie são
menores. (D11)O conhecimento sobre o papel relativo que fatores tal
como tamanho de grupo, distribuição espacial de recursos e ciclos
periódicos desempenham sobre o sucesso de forrageamento é um
campo de estudo frutífero.
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Efeito do crescimento hipoalométrico na espessura da concha em
moluscos bivalves
Aluno 13 – Versão inicial
RESUMO: A interação predador-presa gera uma pressão de seleção
que resulta em alterações morfológicas e fisiológicas, em ambos os
organismos envolvidos nessa interação. Investiguei como ocorre o
crescimento da espessura da concha em relação ao tamanho corporal
de Brachidontes. Testando a hipótese que indivíduos menores
apresentam crescimento hipoalométrico da espessura da concha em
relação ao comprimento, comparado com indivíduos maiores. Realizei
o estudo em ambiente de costão rochoso, na Barra do Una. Como
modelo utilizei o mexilhão Brachidontes sp. Os valores de
comprimento de Brachidontes sp. variou de 3,48 a 17,34 milímetros e
a espessura da concha variou de 0,21 a 0,48 milímetros. A relação
entre espessura da concha e crescimento dos indivíduos de
Brachidontes sp. segue uma relação hipoalométrica, com coeficiente
angular de 0,54. Desse modo, essa relação hipoalométrica nos
primeiros estágios do desenvolvimento, sugere que indivíduos
investem em maior proteção contra predadores nas etapas da vida com
maior vulnerabilidade.
PALAVRAS-CHAVE: Brachidontes, costão rochoso, crescimento
alométrico, estágios de desenvolvimento, interação predador-presa
INTRODUÇÃO
(I1)A interação predador-presa gera uma grande pressão de
seleção para a presa e para o predador, podendo influenciar a dinâmica
dessas populações, bem como resultar em alterações nas
características comportamentais, morfológicas, fisiológicas e de
história de vida dos organismos envolvidos (Chivers et al., 2008).
(I2)Em indivíduos de presas de uma mesma população, em diferentes
estágios de vida, essa pressão de predação pode ser diferenciada, de
modo que estágios com maiores taxas de predação tenderão a
apresentar alterações nos traços morfológicos, diluindo a pressão
causada pelo predador (Begon et al.,2006).
(I3)Muitos organismos que compõe costões rochosos são
sésseis, ou de movimentação lenta, e estão sujeitos a forte pressão de
predação (Duarte & Guerazzi, 2004). (I4)Estes organismos, por
estarem expostos a predadores e a condições estressantes do meio,
como dessecação e força das marés, podem apresentar estratégias de
defesa em diferentes estágios do desenvolvimento, de modo a
aumentar sua sobrevivência. (I5)As respostas mais comuns em presas,
sob forte pressão de predação, é o aumento da taxa reprodutiva e a
formação de agregações, com o intuito de aumentar a abundância de
indivíduos na população (Solomon, 1980). (I6)Em moluscos, que
possuem movimentação lenta, a resposta a essa pressão biótica pode
ocorrer também com o incremento da secreção de carbonato de cálcio
para as conchas, de modo a aumentar a resistência desta e diminuir o
efeito da predação por organismos raspadores. (I7)Além disso,
moluscos, em diferentes estágios do desenvolvimento, podem

aumentar a relação tamanho e espessura da concha, garantindo maior
sobrevivência em situações de alta predação, pois a concha é a defesa
primaria destes organismos contra predadores (Ruppert & Barnes
1996; Holt, 2009).
(I8)Dessa forma, as relações alométricas entre as
características de um organismo reflete a força da relação entre
diferentes traços da história de vida. (I9)Em organismos marinhos,
como os moluscos, as relações alométricas são amplamente estudadas,
principalmente entre as taxas de crescimento e produção de biomassa
dos indivíduos (McCallum, 2000), onde essas relações variam de
forma intra e interespecífica, de acordo com as pressões ambientais.
(I10)Caso indivíduos apresentem relações alométricas entre certos
traços, devido à similaridade geométrica, esta relação é definida como
isometria, em que o crescimento em uma dimensão linear possui uma
relação cúbica com o crescimento do volume e relação quadrática com
a área, de forma que a relação volume/área assume uma função de
potência -3/2 (Niklas, 1994).
(I11)Sendo assim, dado que indivíduos menores de
moluscos do gênero Brachidontes são mais predados que indivíduos
maiores dessa espécie (Ruppert & Barnes 1996), que o crescimento
desses indivíduos, em qualquer estágio do desenvolvimento, é
isométrico (Oricchio, 2013), e que, devido ao hábito séssil desses
animais, uma maior pressão de predação pode induzir um aumento na
espessura da concha, de forma a aumentar a sobrevivência dos
indivíduos, este trabalho teve como objetivo investigar como ocorre o
crescimento da espessura da concha em relação ao tamanho corporal
dos Brachidontes. (I12)Para isso levantei a seguinte hipótese:
Indivíduos menores de Brachidontes apresentam crescimento
hipoalométrico da espessura da concha em relação ao tamanho,
comparado com indivíduos maiores. (I13)Minha previsão é que
indivíduos de menor tamanho invistam proporcionalmente mais em
depósito de carbonato nas conchas do que em crescimento em relação
aos indivíduos maiores.
MATERIAL & MÉTODOS
Área e modelo de estudo
(M1)Realizei este estudo na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável da Barra do Una, localizada no município de Peruíbe,
litoral sul do estado de São Paulo (24º30’S; 47º10’O). (M2)A coleta
de dados ocorreu em um ambiente de costão rochoso, no médio-litoral,
localizado na praia Barra do Una. (M3)Como modelo de estudo utilizei
o mexilhão Brachidontes sp.(Mollusca: Bivalvia), que forma densas
populações ao longo do costão rochoso (Ruppert & Barnes, 1996), e
que pode alcançar de 12 a 17 mm de comprimento (Duarte &
Guerrazzi, 2004). (M4)Assim como as demais espécies de moluscos,
essa espécie apresenta corpo não segmentado, divido em pé, manto e
massa visceral e excretam carbonato de cálcio para formação da
concha (Ruppert & Barnes, 1996). (M5)Além disso, já foi relatado,
para indivíduos de Brachidontes que o crescimento em qualquer
estágio de vida segue uma relação isométrica nas proporções das
dimensões corpóreas (Oricchio, 2013).
Coleta de Dados
(M6)Realizei uma amostragem aleatória, ao longo de 65
metros do costão rochoso, onde amostrei dez parcelas de 5x5 cm na
faixa de ocorrência de Brachidontes. (M7)Raspei o substrato retirando
todos os indivíduos dentro da parcela e, em laboratório, separei todos
os indivíduos de cada parcela e os contei. (M8)Durante a contagem
dos indivíduos, organizei os organismos em quatro categorias de
tamanho (<5, 5-10, 10-15 e >15 mm), de acordo com o descrito por
Oricchio (2013). (M9)Medi 240 indivíduos de Brachidontes, sendo 60
de cada categoria de tamanho, com o auxílio de um paquímetro digital
com precisão de 0,001 mm, tomando as medidas de comprimento e
espessura da concha, no meio e no ápice, dos indivíduos coletados.
Análise de dados
(M10)Para testar minha hipótese, que indivíduos menores
de Brachidontes apresentam crescimento hipoalométrico na espessura
da concha em relação ao tamanho do individuo, utilizei uma regressão
linear da relação entre o crescimento da espessura da concha e o
comprimento
dos
indivíduos,
de
diferentes
tamanhos.
(M11)Transformei os dados para escala logarítmica, pois a função
entre comprimento e espessura segue uma potência, na qual o
parâmetro de crescimento da função é um expoente. (M12)Em escala
logarítmica, a função se torna linear e o coeficiente angular é a razão
de crescimento entre as duas variáveis. (M13)Com esses valores,
realizei uma regressão linear entre o logaritmo do comprimento dos
indivíduos e o logaritmo da espessura da concha, no ápice e no meio.
(M14)Caso a relação crescimento entre comprimento e espessura da

concha em indivíduos menores fosse hipoalométrico, em uma escala
logarítmica, o coeficiente angular teria valor menor que 1.
(M15)Fiz um teste de significância considerando um
cenário nulo em que o crescimento na espessura da concha e do
comprimento dos indivíduos são independentes. (M16)Simulei esse
cenário nulo por meio de aleatorizações dos valores de comprimento
dos indivíduos, em seguida recalculei a inclinação da regressão para
cada uma das simulações e comparei o valor observado de inclinação
com a distribuição de valores de inclinação obtidos sob a hipótese nula
(10000 permutações, α = 0,05), através de intervalos de confiança (IC
95%), determinados por bootstrap. (M17)Todas as análises estatísticas
foram realizadas no ambiente de programação R 3.1.3 (R Core Team,
2015).
RESULTADOS
(R1)Os valores de comprimento dos indivíduos de
Brachidontes sp. variou de 3,48 a 17,34 milímetros (11,70 ± 3,77 mm;
N = 240), enquanto que a espessura da concha variou de 0,21 a 0,48
milímetros (0,34 ± 0,089 mm; N = 240). (R2)A relação entre
incremento da espessura da concha e crescimento do tamanho dos
indivíduos de Brachidontes sp. segue uma relação hipoalométrica,
pois o coeficiente angular da regressão é de 0,541, com intervalo de
confiança de 95% entre 0,477 e 0,605. (R3)Desse modo, indivíduos de
Brachidontes sp. de menores tamanhos investem mais em espessura
de concha proporcionalmente a raiz quadrada de seu comprimento (y
= a√x) (R2 = 0.544; p < 0,0001) (Figura 1).

Figura 1. Relação entre a espessura da concha, em milímetros (mm), e
o comprimento dos indivíduos, em milímetros (mm), de diferentes
tamanhos de Brachidontes sp.
DISCUSSÃO
(D1)Neste estudo testei a hipótese de que indivíduos
menores de Brachidontes sp. apresentam crescimento hipoalométrico
da espessura da concha em relação ao comprimento, comparado com
indivíduos maiores. (D2)Minha hipótese foi corroborada, e de fato o
crescimento da espessura da concha em indivíduos menores segue uma
relação hipoalométrica em relação ao comprimento destes indivíduos,
em uma lei de potência com expoente igual a 0,541.
(D3)Esse aumento da espessura da concha em indivíduos
menores pode estar relacionado com um incremento desse mecanismo
de defesa, a fim de minimizar a pressão de predação concentrada
nesses indivíduos. (D4)Como indivíduos da espécie Brachidontes sp.,
de diferentes tamanhos, possuem as mesmas proporções de
crescimento das dimensões do corpo, em uma relação isométrica
(Oricchio, 2013). (D5)Esse aumento hipoalométrico da espessura da
concha nos organismos menores mostra que estes investem mais em
defesa nessa primeira etapa do desenvolvimento, onde estão mais
vulneráveis, e caso ultrapassem as etapas de maiores taxas de
mortalidade, o crescimento da espessura da concha em relação ao
tamanho tende a se estabilizar, seguindo uma relação isométrica nos
indivíduos de maior comprimento, que não estão sob alta pressão de
predação.
(D6)Semelhante ao registrado para borboletas da espécie
Bicyclus anynana (Breuker & Brakefield, 2002), essas relações
alométricas entre características da história de vida de um indivíduo
podem ter sido fixadas por seleção natural (Niklas, 1994), devido às
pressões evolutivas sofridas por essas populações, em diferentes
estágios do desenvolvimento, ao longo do tempo evolutivo.
(D7)Proponho que estudos futuros analisem os efeitos das relações
alométricas em diferentes populações de Brachidontes, de modo a
elucidar quais processos locais, ou regionais, podem ter gerado esse
padrão. (D8)Além disso, estudos que identifiquem quais são os
predadores de Brachidontes presentes no costão rochoso, bem como
suas abundâncias, auxiliariam na compreensão dos padrões de

investimento diferencial na espessura da concha entre indivíduos
pequenos e grandes.
(D9)Concluo, portanto, que o crescimento da espessura da
concha em relação ao comprimento de Brachidontes sp. segue uma
relação hipoalométrica nos primeiros estágios de desenvolvimento,
onde a pressão de predação é maior na população. (D10)De forma que
indivíduos menores investem em maior proteção contra predadores,
até atingir tamanhos maiores, onde a proporção de crescimento e
deposição de carbonato de cálcio é estabilizada.
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Crescimento hipoalométrico na espessura da concha em um
molusco bivalve
Aluno 13 – Versão intermediária
RESUMO: A interação predador-presa gera uma pressão de seleção
que resulta em alterações morfológicas e fisiológicas em ambos os
organismos envolvidos nessa interação. Em moluscos essa resposta a
predação pode ocorrer com o incremento da secreção de carbonato de
cálcio para as conchas. Neste estudo investiguei como ocorre o
crescimento da espessura da concha em relação ao tamanho corporal
de Brachidontes sp. Testando a hipótese que indivíduos de
Brachidontes apresentam crescimento hipoalométrico da espessura da
concha em relação ao seu tamanho. Coletei no costão rochoso
indivíduos de Brachidontes sp. Os valores de comprimento de
Brachidontes sp. variaram de 3,48 a 17,34 milímetros e a espessura da
concha variou de 0,15 a 0,60 milímetros. A relação entre espessura da
concha e crescimento dos indivíduos de Brachidontes sp. segue uma
relação hipoalométrica. Esse resultado sugere que indivíduos investem
em maior proteção contra predadores nas etapas da vida com maior
vulnerabilidade.
PALAVRAS-CHAVE:
Alometria
estática,
Brachidontes,
crescimento alométrico, estágios do desenvolvimento, interação
predador-presa, ontogenia
INTRODUÇÃO
(I1)A interação predador-presa gera uma pressão de
seleção para ambos os organismos envolvidos na interação. (I2)Essa
interação pode diminuir as abundâncias dessas populações, bem como
resultar em alterações nas características comportamentais,
morfológicas, fisiológicas e de história de vida dos indivíduos

(Chivers et al., 2008). (I3)Muitos organismos que compõe costões
rochosos são sésseis ou de movimentação lenta e por isso estão sujeitos
a forte pressão de predação (Duarte & Guerazzi, 2004). (I4)Estes
organismos, por estarem expostos a predadores e a condições
estressantes do meio, como dessecação e força das marés, podem
apresentar estratégias de defesa em diferentes estágios do
desenvolvimento, de modo a aumentar sua sobrevivência.
(I5)Em indivíduos de presas de uma mesma população em
diferentes estágios de vida, essa pressão de predação pode ser
diferenciada, já que estágios com maiores taxas de predação poderão
apresentar alterações nos traços morfológicos, de forma a diminuir a
pressão causada pelo predador (Begon et al.,2006). (I6)As respostas
mais comuns em presas sob forte pressão de predação é o aumento da
taxa reprodutiva, para indivíduos em maturidade sexual, e a formação
de agregações, como estratégias para garantir maior sobrevivência dos
indivíduos e maior sucesso da prole (Solomon, 1980). (I7)Em
moluscos, que possuem movimentação lenta, a resposta a essa pressão
biótica pode ocorrer também com o incremento da secreção de
carbonato de cálcio para as conchas, que é a defesa primária destes
organismos contra predadores (Ruppert & Barnes 1996; Holt, 2009).
(I8)Esse incremento de carbonato aumenta a resistência da concha, de
forma a dificultar o acesso dos predadores raspadores e até evitar a
predação. (I9)De modo que, em moluscos em diferentes estágios do
desenvolvimento essa relação comprimento e espessura da concha
determina a sobrevivência dos indivíduos (Begon et al., 2006).
(I10)Essas relações entre comprimento dos organismos e
seus traços de história de vida são descrito por relações alométricas.
(I11)A alometria é definida como o estudo da variação do tamanho de
um organismo e seus traços correlacionados (Niklas, 1994). (I12)Essa
relação é descrita por uma função matemática simples (Huxley, 1932,
apud Niklas, 1994) com duas variáveis, onde “y” descreve o traço
correlacionado e “x” o tamanho corpóreo, além de dois parâmetros
independentes, “b” que descreve o expoente de alometria e “a” o
coeficiente:
y = axb
(I13)Caso indivíduos apresentem relações alométricas
entre tamanho corpóreo e algum traço de história de vida e “b” assuma
o valor igual a 1, esta relação é definida como isometria (Niklas, 1994).
(I14)Isso evidencia que as proporções de crescimento das dimensões
do corpo e dos traços correlacionados desses indivíduos são
semelhantes. (I15)Ao contrário da isometria, as relações alométricas
descrevem relações onde às proporções das dimensões não são
mantidas, e “b” assume um valor diferente de 1. (I16)Desse modo,
estudos relacionados à compreensão dessas relações alométricas em
moluscos podem explicar como a pressão de predação ao longo do
desenvolvimento dos indivíduos determina mudanças ontogenéticas
ao longo da história de vida.
(I17)Sendo assim, dado que indivíduos menores de
moluscos do gênero Brachidontes são mais predados que indivíduos
maiores dessa espécie (Ruppert & Barnes 1996), que o crescimento
desses indivíduos, em qualquer estágio do desenvolvimento, é
isométrico (Oricchio, 2013), e que, devido à baixa movimentação
desses animais e forte pressão de predação, uma das estratégias é o
aumento na espessura da concha, de forma a aumentar a sobrevivência
dos indivíduos, este trabalho teve como objetivo investigar como
ocorre o crescimento da espessura da concha em relação ao tamanho
corporal dos Brachidontes. (I18)Para isso levantei a seguinte hipótese:
Indivíduos de Brachidontes apresentam crescimento hipoalométrico
da espessura da concha em relação ao seu tamanho. (I19)Minha
previsão é que indivíduos de menor tamanho possuam
proporcionalmente maior espessura de concha em relação ao seu
comprimento, comparado com indivíduos maiores.
MATERIAL & MÉTODOS
Área e modelo de estudo
(M1)Realizei este estudo na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável da Barra do Una, localizada no município de Peruíbe,
litoral sul do estado de São Paulo (24º30’S; 47º10’O). (M2)A coleta
de dados ocorreu em um ambiente de costão rochoso, no médio-litoral,
localizado na praia Barra do Una. (M3)Como modelo de estudo utilizei
o mexilhão Brachidontes sp.(Mollusca: Bivalvia), que forma densas
populações ao longo do costão rochoso (Ruppert & Barnes, 1996), e
que pode alcançar de 12 a 17 mm de comprimento (Duarte &
Guerrazzi, 2004). (M4)Assim como as demais espécies de moluscos,
essa espécie apresenta corpo não segmentado, divido em pé, manto e
massa visceral e excretam carbonato de cálcio para formação da
concha (Ruppert & Barnes, 1996). (M5)Além disso, já foi relatado
para indivíduos de Brachidontes sp. que o crescimento em qualquer
estágio de vida segue uma relação isométrica nas proporções das

dimensões corpóreas (Oricchio, 2013). (M6)Desse modo, o
crescimento diferenciado nas dimensões do corpo entre os indivíduos
da população não afetará a proporção de crescimento da espessura das
conchas, tornando essa espécie um interessante modelo para este
estudo.
Coleta de Dados
(M7)Realizei transectos ao longo de 65 metros do costão
rochoso marcando parcelas de 5x5 cm na faixa de ocorrência de
Brachidontes, em seguida amostrei dez dessas parcelas
aleatoriamente. (M8)Raspei o substrato retirando todos os indivíduos
dentro da parcela e, em laboratório, separei todos os indivíduos de cada
parcela e os contei, organizando os organismos em quatro categorias
de tamanho (<5, 5-10, 10-15 e >15 mm), de acordo com o descrito por
Oricchio (2013). (M9)Essa categorização possibilitou que o mesmo
número de indivíduos de todos os tamanhos fosse amostrado no
estudo. Sorteei 240 indivíduos de Brachidontes, sendo 60 de cada
categoria de tamanho. (M10)Medi os indivíduos com o auxílio de um
paquímetro digital com precisão de 0,001 mm, tomando as medidas de
espessura da concha, no meio de uma das valvas, e do comprimento
dos indivíduos coletados (Figura 1).

Figura 1. Valva aberta de Brachidontes sp. A seta indica o local da
valva onde as medidas de espessura foram tomadas.
Análise de dados
(M11)Para testar minha hipótese que indivíduos menores
de Brachidontes sp. apresentam crescimento hipoalométrico na
espessura da concha em relação ao tamanho do indivíduo, utilizei uma
regressão linear da relação entre a espessura da concha e o
comprimento dos indivíduos de diferentes tamanhos. (M12)Como a
função entre comprimento e espessura cresce seguindo uma lei de
potência, na qual o parâmetro de crescimento “b” é um expoente da
função, transformei os dados para escala logarítmica. (M13)Na escala
log (Anexo 1), a função se torna linear e o coeficiente angular é a razão
de crescimento entre o comprimento e a espessura. (M14)Realizei uma
regressão linear entre o logaritmo do comprimento dos indivíduos e o
logaritmo da espessura da concha. (M15)Caso a relação crescimento
entre comprimento e espessura da concha fosse hipoalométrico, em
uma escala logarítmica, o coeficiente angular “b” teria valor entre 0 e
1.
(M16)Fiz um teste de significância considerando um
cenário nulo em que o crescimento na espessura da concha e do
comprimento dos indivíduos são independentes. (M17)Simulei esse
cenário nulo por meio de aleatorizações dos valores de comprimento
dos indivíduos, em seguida recalculei a inclinação da regressão para
cada uma das permutações e comparei o valor observado de inclinação
com a distribuição de valores de inclinação obtidos sob a hipótese nula
(10000 permutações, α = 0,05). (M18)Todas as análises estatísticas
foram realizadas no ambiente de programação R 3.1.3 (R Core Team,
2015).
RESULTADOS
(R1)Os valores de comprimento dos indivíduos de
Brachidontes sp. variaram de 3,48 a 17,34 milímetros (11,70 ± 3,77
mm; N = 240), enquanto que a espessura da concha variou de 0,15 a
0,60 milímetros (0,34 ± 0,089 mm; N = 240). (R2)A relação entre
incremento da espessura da concha e crescimento do tamanho dos
indivíduos de Brachidontes sp. segue uma relação hipoalométrica
(Figura A1, Anexo 1), pois o coeficiente angular da regressão é de
0,541 (IC95% = 0,477- 0,605). (R3)Desse modo, indivíduos de
Brachidontes sp. investem de forma quadrática em espessura de
concha proporcionalmente ao seu comprimento (y = ax0,54) (R2 =
0.544; p < 0,0001) (Figura A1, Anexo 1). (R4)Além disso, indivíduos
de menores tamanhos apresentaram maior proporção de crescimento
da espessura da concha em relação ao tamanho, comparado com
indivíduos maiores, devido ao padrão curvo de crescimento da
espessura nas primeiras etapas do desenvolvimento (Figura 2).

Figura 2. Relação entre a espessura da concha, em milímetros (mm), e
o comprimento, em milímetros (mm), de indivíduos de diferentes
tamanhos de Brachidontes sp. Descrita pela função y = 0,16x0,54.
DISCUSSÃO
(D1)Neste estudo testei a hipótese de que indivíduos de Brachidontes
sp. apresentam crescimento hipoalométrico da espessura da concha em
relação ao comprimento. (D2)Minha hipótese foi corroborada, e de
fato o crescimento da espessura da concha em relação ao comprimento
dos indivíduos de Brachidontes sp. segue uma relação hipoalométrica
em uma lei de potência com expoente igual a 0,541.
(D3)Esse aumento da espessura da concha em Brachidontes sp.,
relacionado com um incremento desse mecanismo de defesa, de fato
está concentrado nos indivíduos de menores tamanhos, onde as taxas
de predação são maiores. (D4)Como indivíduos da espécie
Brachidontes sp. de diferentes tamanhos possuem as mesmas
proporções de crescimento das dimensões do corpo, em uma relação
isométrica (Oricchio, 2013), esse aumento hipoalométrico da
espessura da concha mostra que ocorre um investimento maior em
defesa nessa espécie. (D5)Em indivíduos menores, que são mais
vulneráveis a predação, esse investimento hipoalométrico na
deposição de carbonato de cálcio representa um aumento na
sobrevivência.
(D6)As relações alométricas encontradas em indivíduos de
Brachidontes sp. entre comprimento e espessura sugerem que esses
traços foram fixados por seleção natural (Niklas, 1994), devido às
pressões evolutivas sofridas por essas populações. (D7)Sendo que esse
aumento na espessura da concha resulta em uma maior aptidão contra
predação ao longo do desenvolvimento dos indivíduos (Alcock, 2001).
(D8)Essa relação alométrica entre todos os indivíduos Brachidontes
sp., em diferentes estágios do desenvolvimento, descreve uma relação
alométrica ontogenética onde, a nível da população, esse crescimento
hipoalométrico na espessura da concha é resultado da evolução
adaptativa (Pélabon et al., 2013). (D9)Por outro lado, em indivíduos
de Brachidontes sp. no mesmo estágio do desenvolvimento, a
alometria estática explica o padrão observado de grande dispersão de
pontos de incremento da espessura da concha (Pélabon et al., 2013).
(D10)Proponho que estudos futuros analisem a variação individual na
população de Brachidontes sp., buscando entender as relações
alométricas ontogenéticas e os efeitos entre ontogenia e alometria
estática.
(D11)Concluo que o crescimento da espessura da concha em
Brachidontes sp. segue uma relação hipoalométrica. (D12)Dessa
forma, indivíduos investem de forma diferenciada na deposição de
carbonato de cálcio nas conchas ao longo da ontogenia. (D13)Entender
como a seleção atua nos traços relacionados ao crescimento e
desenvolvimento dos indivíduos é fundamental para a compreensão
das relações entre alometria estática e ontogenia.
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Crescimento hipoalométrico na espessura da concha em um
molusco bivalve
Aluno 13 – Versão final
RESUMO: A interação predador-presa gera uma pressão de seleção
que resulta em alterações morfológicas e fisiológicas nos organismos
envolvidos nessa interação. Em moluscos, essa resposta à predação
pode ser o aumento de espessura relativa da concha, através do
incremento da secreção de carbonato de cálcio para as valvas. Neste
estudo, investiguei como ocorre o crescimento da espessura da concha
em relação ao tamanho corporal de Brachidontes sp. Testei a hipótese
de que indivíduos de Brachidontes apresentam crescimento
hipoalométrico da espessura da concha em relação ao tamanho.
Coletei no costão rochoso indivíduos de Brachidontes sp. Os valores
de comprimento de Brachidontes sp. variaram de 3,48 a 17,34
milímetros e a espessura da concha variou de 0,15 a 0,60 milímetros.
A relação entre espessura da concha e comprimento dos indivíduos de
Brachidontes sp. segue uma relação hipoalométrica. Esse resultado
sugere que indivíduos menores e mais sujeitos a predação investem
proporcionalmente mais em proteção.
PALAVRAS-CHAVE:
Alometria
estática,
Brachidontes,
crescimento alométrico, estágios do desenvolvimento, interação
predador-presa, ontogenia
INTRODUÇÃO
(I1)A interação predador-presa gera uma pressão de
seleção para ambos os organismos envolvidos na interação. (I2)Essa
interação pode diminuir as abundâncias dessas populações, bem como
resultar em alterações nas características comportamentais,
morfológicas, fisiológicas e de história de vida dos indivíduos
(Chivers et al., 2008). (I3)Muitos organismos que compõe costões
rochosos são sésseis ou de movimentação lenta e por isso estão sujeitos
a forte pressão de predação (Duarte & Guerazzi, 2004). (I4)Estes
organismos, por estarem expostos a predadores e a condições
estressantes do meio, como dessecação e força das marés, podem
apresentar estratégias de defesa em diferentes estágios do
desenvolvimento, de modo a aumentar sua sobrevivência.
(I5)Em indivíduos de uma mesma população em diferentes
estágios de vida, essa pressão de predação pode ser diferenciada, de
modo que estágios com maiores taxas de predação poderão apresentar
alterações nos traços morfológicos, que amenizam a pressão causada
pelo predador nas populações (Begon et al., 2006). (I6)Em moluscos,
que apresentam movimentação lenta, as principais estratégias de
sobrevivência são a formação de agregados, que dilui o efeito da
predação na população, e o incremento da secreção de carbonato de
cálcio para as conchas, que é a defesa primária destes organismos
contra predadores (Ruppert & Barnes 1996; Holt, 2009). (I7)O
incremento de carbonato aumenta a resistência da concha, dificultando
o acesso dos predadores raspadores e até evitando a predação. (I8)Uma
estratégia possível de ser utilizada por moluscos seria alterar as taxas
de crescimento da espessura da concha ao longo da ontogenia (Begon
et al., 2006), gerando uma alocação diferencial em proteção ao longo
do desenvolvimento através de uma curva de crescimento alométrico.
(I9)Uma relação de crescimento alométrico é descrito por
uma lei de potência (Huxley, 1932, apud Niklas, 1994) com duas

variáveis, onde “y” descreve o traço correlacionado e “x” o tamanho
corpóreo, além de dois parâmetros independentes, “b” que descreve o
expoente de alometria e “a” o coeficiente:
y = axb
(I10)Relações entre tamanho corpóreo e traços de um
indivíduo nos quais “b” assuma o valor igual a 1 são ditas isométricas.
(I11)Isso evidencia que as proporções de crescimento das dimensões
do corpo e dos traços correlacionados desses indivíduos são
semelhantes. (I12)Ao contrário da isometria, as relações alométricas
descrevem relações onde às proporções das dimensões não são
mantidas, e “b” assume um valor diferente de 1 (Niklas, 1994).
(I13)Esse crescimento alométrico no investimento de estruturas de
defesa dos indivíduos pode funcionar como uma estratégia que garante
maior proteção ao longo do desenvolvimento.
(I14)Sendo assim, dado que indivíduos menores de
moluscos do gênero Brachidontes são mais predados que indivíduos
maiores dessa espécie (Ruppert & Barnes 1996), que o crescimento
desses indivíduos segue uma relação isométrica nas proporções das
dimensões corpóreas (Oricchio, 2013), e que, devido à baixa
movimentação desses animais e forte pressão de predação, uma das
estratégias para aumentar a sobrevivência é o aumento na espessura da
concha, este trabalho teve como objetivo investigar como ocorre o
crescimento da espessura da concha em relação ao tamanho corporal
dos Brachidontes. (I15)Para isso levantei a seguinte hipótese:
indivíduos de Brachidontes apresentam crescimento hipoalométrico
da espessura da concha em relação ao seu tamanho, investindo
proporcionalmente mais na espessura da concha quanto menor for o
indivíduo. (I16)Minha previsão é que indivíduos de menor tamanho
possuam proporcionalmente maior espessura de concha em relação ao
seu comprimento, comparado com indivíduos maiores.
MATERIAL & MÉTODOS
Área e modelo de estudo
(M1)Realizei este estudo na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável da Barra do Una, localizada no município de Peruíbe,
litoral sul do estado de São Paulo (24º30’S; 47º10’O). (M2)A coleta
de dados ocorreu em um ambiente de costão rochoso, no médio-litoral,
localizado na praia Barra do Una. (M3)Como modelo de estudo utilizei
o mexilhão Brachidontes sp.(Mollusca: Bivalvia), que forma densas
populações ao longo do costão rochoso (Ruppert & Barnes, 1996), e
que pode alcançar de 12 a 17 mm de comprimento (Duarte &
Guerrazzi, 2004). (M4)Assim como as demais espécies de moluscos,
essa espécie apresenta corpo não segmentado, divido em pé, manto e
massa visceral e excretam carbonato de cálcio para formação da
concha (Ruppert & Barnes, 1996). (M5)Além disso, já foi relatado que
o crescimento de indivíduos de Brachidontes sp. segue uma relação
isométrica nas proporções das dimensões corpóreas em todos os
estágios do desenvolvimento, de modo que as diferenças detectadas na
espessura da concha não são reflexo da diferença de tamanho entre os
indivíduos (Oricchio, 2013).
Coleta de Dados
(M6)Realizei um transecto ao longo de 65 metros do costão
rochoso e sorteei a posição de dez parcelas de 5x5 cm na faixa de
ocorrência de Brachidontes sp. (M7)Raspei o substrato retirando todos
os indivíduos dentro da parcela e, em laboratório, separei todos os
indivíduos de cada parcela e os contei, organizando os organismos em
quatro categorias de tamanho (<5, 5-10, 10-15 e >15 mm), de acordo
com o descrito por Oricchio (2013). (M8)Essa categorização foi
realizada para que o mesmo número de indivíduos de todos os
tamanhos fossem amostrados. (M9)Sorteei 240 indivíduos de
Brachidontes, sendo 60 de cada categoria de tamanho. (M10)Medi os
indivíduos com o auxílio de um paquímetro digital com precisão de
0,001 mm, tomando as medidas de espessura da concha, no meio de
uma das valvas, e do comprimento dos indivíduos coletados (Figura
1).

Figura 1. Valva aberta de Brachidontes sp. A seta indica o local da
valva onde as medidas de espessura foram tomadas.
Análise de dados

(M11)Para testar minha hipótese que indivíduos de
Brachidontes sp. apresentam crescimento hipoalométrico na espessura
da concha em relação ao tamanho do indivíduo, utilizei uma regressão
linear da relação entre a espessura da concha e o comprimento dos
indivíduos de diferentes tamanhos. (M12)Ajustei o modelo linear na
escala log para verificar se existe uma relação alométrica entre
comprimento e espessura, no qual o parâmetro de crescimento “b” é o
expoente da função. (M13)Na escala logarítmica (Anexo 1), a função
se torna linear e o coeficiente angular é a razão de crescimento entre o
comprimento e a espessura. (M14)Realizei uma regressão linear entre
o logaritmo do comprimento dos indivíduos e o logaritmo da espessura
da concha. (M15)Caso a relação entre comprimento e espessura da
concha fosse hipoalométrico, em uma escala logarítmica, o coeficiente
angular “b” teria valor entre 0 e 1.
(M16)Fiz um teste de significância considerando um
cenário nulo em que o crescimento na espessura da concha e do
comprimento dos indivíduos são independentes. (M17)Simulei esse
cenário nulo por meio de aleatorizações dos valores de comprimento
dos indivíduos, em seguida recalculei a inclinação da regressão para
cada uma das permutações e comparei o valor observado de inclinação
com a distribuição de valores de inclinação obtidos sob a hipótese nula
(10000 permutações, α = 0,05). (M18)Todas as análises estatísticas
foram realizadas no ambiente de programação R 3.1.3 (R Core Team,
2015).
RESULTADOS
(R1)Os valores de comprimento dos indivíduos de
Brachidontes sp. variaram de 3,48 a 17,34 milímetros (11,70 ± 3,77
mm; N = 240), enquanto que a espessura da concha variou de 0,15 a
0,60 milímetros (0,34 ± 0,089 mm; N = 240). (R2)A relação entre
incremento da espessura da concha e crescimento do tamanho dos
indivíduos de Brachidontes sp. segue uma relação hipoalométrica,
pois o coeficiente angular da regressão é de 0,541 (R2 = 0,544; p <
0,0001; IC95% = 0,477- 0,605) (Figura A1, Anexo 1). (R3)Desse
modo, indivíduos menores de Brachidontes sp. investem mais em
espessura de concha proporcionalmente ao seu comprimento de
acordo com a relação y = 0,16x0,54 (Figura 2).

Figura 2. Relação entre a espessura da concha, em milímetros (mm), e
o comprimento, em milímetros (mm), de indivíduos de diferentes
tamanhos de Brachidontes sp. Descrita pela relação y = 0,16x0,54.
DISCUSSÃO
(D1)Neste estudo testei a hipótese de que indivíduos de
Brachidontes sp. apresentam crescimento hipoalométrico da espessura
da concha em relação ao comprimento. (D2)Minha hipótese foi
corroborada, e de fato o crescimento da espessura da concha em
relação ao comprimento dos indivíduos de Brachidontes sp. segue uma
relação hipoalométrica em uma lei de potência com expoente igual a
0,541.
(D3)Como indivíduos menores de Brachidontes sp. são
proporcionalmente mais espessos e indivíduos de diferentes tamanhos
possuem as mesmas proporções de crescimento das dimensões do
corpo (Oricchio, 2013), esse aumento hipoalométrico da espessura da
concha mostra que ocorre um investimento maior em defesa em
indivíduos de menor tamanho dessa população. (D4)Em indivíduos
menores, que são mais vulneráveis a predação, esse investimento
hipoalométrico na deposição de carbonato de cálcio representa um
aumento na sobrevivência.
(D5)As relações alométricas encontradas em indivíduos de
Brachidontes sp. entre tamanho e espessura sugerem que esse aumento
na espessura da concha resulta em uma maior aptidão contra predação

ao longo do desenvolvimento dos indivíduos (Alcock, 2001), de forma
que esses traços podem ter sido fixados por seleção natural decorrente
da predação sofridas por essa população (Niklas, 1994). (D6)Neste
estudo não é possível compreender se essas diferenças no incremento
de carbonato nas conchas são decorrentes da alometria estática ou
alometria ontogenética. (D7)No primeiro caso, os indivíduos no
mesmo estágio de desenvolvimento investem diferencialmente em
espessura de concha, como resultado da evolução adaptativa (Pélabon
et al., 2013). (D8)No segundo caso, os indivíduos ao longo dos
estágios do desenvolvimento investem de forma diferenciada na
espessura das conchas, favorecendo sua sobrevivência ao longo da
vida (Pélabon et al., 2013). (D9)Sendo que indivíduos em estágios
mais avançados do desenvolvimento investiram proporcionalmente
mais no incremento da concha em relação aos indivíduos nos
primeiros estágios do desenvolvimento. (D10)Desse modo, proponho
que estudos futuros identifiquem o estágio de desenvolvimento dos
indivíduos e analisem a variação individual na espessura da concha na
população de Brachidontes sp. em cada estágio, buscando entender
como ocorre as relações de crescimento, ao longo da ontogenia,
relacionando com os efeitos da alometria ontogenética e alometria
estática dessa população. (D11)Minha hipótese é que o investimento
dos indivíduos é semelhante ao longo do desenvolvimento e diferente
em indivíduos no mesmo estágio de vida e com diferentes tamanhos,
resultado da relação de alometria estática.
(D12)Concluo que o crescimento da espessura da concha
em Brachidontes sp. segue uma relação hipoalométrica. (D13)Dessa
forma, indivíduos investem de forma diferenciada na deposição de
carbonato de cálcio nas conchas proporcionalmente ao tamanho.
(D14)Entender como a seleção atua nos traços relacionados ao
crescimento dos indivíduos é fundamental para a compreensão do
investimento diferencial entre indivíduos de uma mesma espécie ao
longo do desenvolvimento.
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Há um “efeito de ricochete” em armadilhas de formiga-leão
(Neuroptera: Myrmeleontidae)?
Aluno 14 – Versão inicial
RESUMO: Em agregações de predadores senta-e-espera pode haver
um “efeito de ricochete” que deixa as presas mais fracas à medida que
passam por diferentes armadilhas. As larvas de formiga-leão são
predadores que constroem armadilhas em funil em solo arenoso, as
quais podem estar agregadas. Testei a hipótese de que a chance de
captura de presas por larvas com armadilhas pequenas aumenta se a

presa tiver sofrido danos físicos em uma armadilha grande. Realizei
experimentos com 59 larvas, oferecendo presas às larvas com
armadilhas pequenas após sofrer danos em armadilhas grandes e um
tratamento controle. Não encontrei uma diferença significativa entre a
proporção de predação dos dois tratamentos. Isso sugere que efeitos
de competição em agregações devem ser mais importantes do que um
“efeito de ricochete” para determinar o sucesso de forregeamento de
larvas de formiga-leão.
PALAVRAS-CHAVE: agregação, forrageamento, Myrmeleon sp.,
predação, senta-e-espera
INTRODUÇÃO
(I1)O sucesso de forrageamento de um animal depende de
diversos fatores, como a seleção de habitat, a manipulação do item
alimentar, a escolha da dieta e a presença de outros indivíduos
coespecíficos (Brown, 2009). (I2)Se indivíduos da mesma espécie
forrageiam pelo mesmo item alimentar e a demanda é maior do que a
oferta do alimento, esperamos que haja competição intra-específica
pelo item alimentar (Begon et al., 2006). (I3)Além disso, a competição
intra-específica pode ser bastante assimétrica e seu efeito sobre o
sucesso de forrageio deve variar entre indivíduos (Begon et al., 2006).
(I4)Entretanto, forragear ao lado de membros da mesma espécie pode
trazer benefícios como evitar a predação e aumentar a eficiência da
captura de alimentos de cada indivíduo (Brown, 2009).
(I5)O efeito da agregação de indivíduos sobre o sucesso do
forrageamento pode ser intenso em predadores que utilizam uma
estratégia passiva (senta-e-espera) e constroem armadilhas para
capturar presas, como aranhas (Scharf & Ovadia, 2006). (I6)Se muitos
indivíduos se agregam à espera de presas, a chance de captura de cada
um deles será menor do que se estivessem mais isolados uns dos
outros, devido à competição por presas (Mariscal et al., 2008). (I7)No
entanto, é possível que agregações contribuam para o sucesso de
captura de presas de cada indivíduo por meio de um “efeito de
ricochete”, em que as presas ficam mais lentas e mais fracas à medida
que passam por várias armadilhas em sequência (Scharf & Ovadia,
2006).
(I8)O “efeito de ricochete” foi estudado em aranhas (Uetz,
1989), mas é pouco conhecido em outros organismos que constroem
armadilhas para capturar presas (Scharf & Ovadia, 2006). (I9)As
larvas de formiga-leão, Myrmeleon sp. (Neuroptera: Myrmeleontidae),
são predadores que constroem armadilhas em forma de funil em solo
arenoso para capturar pequenos artrópodes (Scharf & Ovadia, 2006).
(I10)Estas larvas possuem baixa mobilidade e selecionam microhabitats com condições específicas para a construção da armadilha, o
que pode resultar em agregações de armadilhas em determinados
locais (Farji-Brener, 2003; Mariscal et al., 2008; Chaves et al., 2015).
(I11)Nestas agregações, larvas maiores apresentam uma maior
eficiência em subjugar presas (Dias et al., 2006), podendo apresentar
uma maior taxa de predação e gerar uma baixa disponibilidade de
presas para larvas menores devido à competição intra-específica por
exploração (Scharf & Ovadia, 2006). (I12)Entretanto, pode existir um
efeito de facilitação para larvas de menor tamanho se estas estiverem
agregadas à larvas maiores e tiverem acesso à presas já enfraquecidas
devido a um “efeito de ricochete”.
(I13)Desta forma, o objetivo do presente projeto foi
investigar como a passagem de uma presa por uma armadilha grande
influencia a chance de predação por uma armadilha subsequente de
menor tamanho. (I14)Dado que o tamanho do corpo de larvas de
formiga-leão é correlacionado ao diâmetro da armadilha em funil
(Dias et al., 2006), testei a hipótese de que a chance de captura de
presas por larvas com armadilhas de menor tamanho aumenta se a
presa tiver sofrido danos físicos em uma armadilha de maior tamanho.
MATERIAL E MÉTODOS
Coleta de larvas de Myrmeleon sp.
(M1)Coletei 69 larvas de Myrmeleon sp. em áreas
próximas à restinga em julho de 2015 na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável da Barra do Una (24º17’-24º35’S; 47º00’-47º30’O),
localizada no litoral sul do estado de São Paulo. (M2)Das 69 larvas,
44 (grupo 1) foram coletadas durante a noite ao longo de um transecto
de 200 metros e mantidas no laboratório por uma semana. (M3)As
outras 25 larvas (grupo 2) foram coletadas durante o dia em duas áreas
diferentes com solo arenoso e cerca de 60 m2 cada uma, dois dias antes
do início do experimento. (M4)Identifiquei as larvas em campo pelas
armadilhas em forma de funil .

Experimentos
(M5)Realizei os experimentos à noite em dois dias
consecutivos. No experimento 1 utilizei as 44 larvas do grupo 1 e no
experimento 2, as 25 larvas do grupo 2. (M6)Os procedimentos
descritos à seguir contemplam ambos experimentos. (M7)Utilizei um
substrato de areia coletada nos locais de coleta das larvas, as quais
foram peneiradas usando peneiras com abertura de 0,71 mm.
(M8)Caso a areia estivesse úmida, esperei a areia secar durante o dia,
pois a umidade do substrato pode impedir a construção de armadilhas
pelas larvas de formiga-leão (Chaves et al., 2015). (M9)Construí
arenas experimentais em potes com áreas entre 95cm2 e 227cm2
usando a areia peneirada. (M10)Coloquei as larvas de formiga-leão
nas arenas experimentais aproximadamente 24 horas antes do início
do experimento para que pudessem construir as armadilhas. (M11)As
larvas do grupo 1 que estavam no laboratório há uma semana foram
alimentadas com formigas do gênero Pheidole sp. aproximadamente
30 horas antes do experimento, mas isso não deve ter influenciado os
resultados (ver seção Resultados). (M12)Medi os diâmetros, em
centímetros, com tiras de papel milimetrado, das armadilhas
construídas até a hora do experimento com uma precisão de 0,25cm.
(M13)Usei o valor do 3o quartil da distribuição de diâmetros para
dividir as armadilhas construídas em grandes e pequenas. (M14)Desta
forma, as armadilhas grandes foram aquelas com um diâmetro maior
que o valor do 3o quartil.
(M15)O experimento consistiu em oferecer indivíduos da
formiga de correição Eciton burchelli, a presa, à larvas com
armadilhas pequenas, por meio de dois tratamentos diferentes.
(M16)Os indivíduos de E. burchelli tinham em média 0,75cm. No
tratamento de “dano prévio”, ofereci uma presa a uma larva com
armadilha grande e deixei a presa sofrer danos físicos por 10 segundos.
(M17)Após este período, retirei a presa da armadilha grande e ofereci
esta presa a uma larva com armadilha de diâmetro pequeno.
(M18)Esperei 3 minutos e registrei se a formiga havia sido predada,
isto é, enterrada pela larva, ou se havia escapado da armadilha.
(M19)As larvas com armadilha grande receberam de 1 à 3 presas para
aplicar o tratamento de “dano prévio”. (M20)No tratamento
“controle” coloquei a presa em um pote com areia, dentro de um funil
construído por mim e deixei a presa dentro do funil por 10 segundos.
(M21)Após este período, retirei a presa do funil e ofereci esta presa a
uma larva com armadilha de diâmetro pequeno e registrei se houve
predação em até 3 minutos. (M22)Atribui aleatoriamente as larvas
com armadilha pequena à cada um dos tratamentos.
Análise dos resultados
(M23)Para cada tratamento calculei a proporção de eventos
de predação. Os dados dos dois experimentos foram agrupados para o
cálculo destas proporções, já que os experimentos foram idênticos.
(M24)Utilizei como estatística de interesse a razão entre a proporção
de predação no tratamento de “dano prévio” e a proporção de predação
no tratamento “controle”. (M25)Para verificar se a proporção de
predação diferia entre os tratamentos, aleatorizei os dados de eventos
de predação entre os dois tratamentos (“dano prévio” e “controle”),
mas dentro de cada experimento (1 e 2). (M26)Realizei 50.000
aleatorizações, calculei a estatística de interesse em cada uma delas e
verifiquei a proporção de vezes (p) em que a estatística de interesse
calculada nas aleatorizações era maior que a estatística de interesse
observada. (M27)Todas as análises dos resultados foram feitas no
ambiente de programação R 3.1.3 (R Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)Das 44 larvas do grupo 1, 36 construíram armadilhas
e das 25 larvas do grupo 2, 23 construíram armadilhas, totalizando 59
larvas de formiga-leão que foram utilizadas nos experimentos.
(R2)Utilizei um total de 11 larvas com armadilhas com diâmetro entre
3 e 3,75cm para aplicar o tratamento de “dano prévio” em presas
oferecidas à 24 larvas com armadilhas de diâmetro entre 1,5 e 3cm
(experimentos 1 e 2 combinados). (R3)Utilizei 24 larvas com
armadilhas de diâmetro entre 1 e 3 cm para o tratamento “controle”
(experimentos 1 e 2 combinados).
(R4)Observei 14 eventos de predação e 34 eventos de fuga
da presa quando estas presas foram oferecidas às larvas de formigaleão com armadilha pequena (Figura 1). (R5)Como 11 eventos de
predação ocorreram no experimento 1 e apenas 3 no experimento 2,
posso descartar a possibilidade das larvas do experimento 1 estarem
saciadas por terem sido alimentadas previamente. (R6)Todas as larvas
que predaram formigas, em qualquer tratamento, tinham uma
armadilha de diâmetro maior ou igual à 1,75cm (Figura 1). (R7)Por
outro lado, as larvas que não predaram formigas tinham armadilhas de
diâmetros variando de 1 à 3cm (Figura 1).

(R8)A proporção de predação entre as 24 larvas do
tratamento de “dano prévio” foi 0,375 e a proporção de predação entre
as 24 larvas do tratamento “controle” foi 0,208. (R9)A razão entre as
proporções foi 1,8, ou seja, a chance de predação no tratamento de
“dano prévio” é quase duas vezes maior que a chance de predação no
tratamento “controle”. (R10)No entanto, a razão entre as proporções
não é significativamente maior do que o esperado ao acaso (p = 0,053;
50.000 aleatorizações).

(R11)Figura 1. Eventos de escape da presa (formiga de correição
Eciton burchelli) ou predação observados para 48 larvas de formigaleão (Myrmeleon sp.) com armadilhas de diâmetro pequeno (eixo
vertical). Pontos pretos representam o tratamento de “dano prévio” e
pontos brancos representam o tratamento “controle” (ver texto para
detalhes). Os pontos foram movidos horizontalmente de forma
aleatória para minimizar a sobreposição.
DISCUSSÃO
(D1)Os meus resultados mostram que a chance de captura
de presas por larvas de formiga-leão com armadilhas de menor
tamanho não aumenta se a presa tiver sofrido danos físicos em uma
armadilha de maior tamanho previamente. (D2)Logo, não parece
haver um “efeito de ricochete”, em que larvas de formiga-leão com
armadilhas de maior tamanho facilitam a captura de presas por larvas
com armadilhas vizinhas de menor tamanho. (D3)No entanto, a
proporção de predação no tratamento de “dano prévio” fooi quase duas
vezes maior que a proporção de predação no tratamento “controle”, o
que indica que o mecanismo de “efeito de ricochete” ainda merece
atenção em estudos futuros de predação por formiga-leão.
(D4)O fato de não haver um mecanismo de facilitação de
captura de presas em agregações de armadilhas de formiga-leão,
sugere que a competição intra-específica pode ser um mecanismo mais
importante em determinar o sucesso de forrageamento de larvas de
formiga-leão. (D5)Diversos estudos sugerem que, em agregações, a
competição por exploração de presas pode diminuir a taxa de captura
de presas de larvas com armadilhas no centro de agregações, dado que
armadilhas na periferia devem interceptar as presas (Scharf & Ovadia,
2006). (D6)Além disso, estudos sugerem que, em agregações, as larvas
de formiga-leão constroem armadilhas menores, reduzindo a chance
de captura de presas (Elimelech & Pinshow, 2008). (D7)Portanto,
podemos supor que em situações em que as larvas se agregam devido
a, por exemplo, baixa disponibilidade de locais com substrato
adequado (Farji-Brener, 2003; Mariscal et al., 2008; Chaves et al.,
2015), larvas que constroem armadilhas grandes apresentam taxas de
predação bem maiores do que larvas com armadilhas pequenas.
(D8)Meus resultados indicam que há um limiar de
diâmetro da armadilha (1,75cm; Figura 1) a partir do qual as larvas
conseguem capturar a formiga de correição E. burchelli. (D9)Desta
forma, armadilhas grandes parecem apresentar uma taxa de predação
maior do que armadilhas pequenas. (D10)Neste sentido, minha
hipótese é que, em agregações, pode haver um “efeito de ricochete”,
pelo qual presas que escapam de armadilhas grandes tem uma maior
chance de serem predadas por outra armadilha grande. (D11)Este
efeito deve aumentar ainda mais a assimetria competitiva entre larvas
com armadilhas próximas.
(D12)Estudos futuros podem investigar se existe este
“efeito de ricochete” entre armadilhas de tamanho grande. (D13)Outra
possibilidade de estudos futuros é explorar padrões espaciais de
armadilhas de formiga-leão na natureza para inferir os processos que
geram estes padrões. (D14)Desta forma, poderemos expandir a
compreensão sobre os efeitos da agregação de predadores com
estratégia senta-e-espera sobre o sucesso de forrageamento de cada
predador.
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A predação por larvas de formiga-leão (Neuroptera:
Myrmeleontidae) aumenta com um “efeito de ricochete”?
Aluno 14 – Versão intermediária
RESUMO: Em agregações de predadores senta-e-espera pode haver
um “efeito de ricochete” que deixa as presas mais fracas à medida que
passam por diferentes armadilhas. As larvas de formiga-leão são
predadores que constroem armadilhas em funil em solo arenoso, as
quais podem estar agregadas. Testei a hipótese de que a chance de
captura de presas por larvas com armadilhas pequenas aumenta se a
presa tiver sofrido danos físicos em uma armadilha grande. Realizei
experimentos com 59 larvas, oferecendo presas às larvas com
armadilhas pequenas após sofrer danos em armadilhas grandes e um
tratamento controle. Não encontrei uma diferença significativa entre a
proporção de predação dos dois tratamentos. Isso sugere que efeitos
de competição em agregações devem ser mais importantes do que um
“efeito de ricochete” para determinar o sucesso de forregeamento de
larvas de formiga-leão.
PALAVRAS-CHAVE: agregação, competição intra-específica,
forrageamento, Myrmeleon sp., senta-e-espera
INTRODUÇÃO
(I1)O sucesso de forrageamento de um animal depende de
fatores como a seleção de habitat, a manipulação do item alimentar, a
escolha da dieta e a presença de outros indivíduos coespecíficos
(Brown, 2009). (I2)Se indivíduos da mesma espécie forrageiam por
um mesmo item alimentar e a disponibilidade do item no ambiente não
é suficiente para todos indivíduos, esperamos que haja competição
intra-específica (Begon et al., 2006). (I3)Além disso, a competição
intra-específica pode ser assimétrica, resultando em uma grande
redução no sucesso de forrageamento de alguns indivíduos, mas
reduzindo pouco o sucesso de forrageamento de outros indivíduos
(Begon et al., 2006). (I4)Por outro lado, forragear ao lado de membros
da mesma espécie pode trazer benefícios como evitar a predação e
aumentar a eficiência da captura de alimentos do conjunto de
indivíduos (Brown, 2009). (I5)Outro efeito do forrageamento em
grupo é que alguns indivíduos pouco eficientes na captura de presas
podem se alimentar de presas capturadas por indivíduos mais
eficientes (Brown, 2009).
(I6)Os efeitos da agregação sobre o sucesso do
forrageamento de indivíduos podem ser intensos em predadores que
utilizam uma estratégia passiva (senta-e-espera) e constroem
armadilhas para capturar presas (Scharf & Ovadia, 2006). (I7)A
agregação de armadilhas pode resultar em competição por explorção
se alguns indivíduos com uma melhor posição na agregação capturam
mais presas e geram uma baixa disponibilidade de presas para outros
indivíduos (Wilson, 1974 apud Scharf & Ovadia, 2006; Mariscal et
al., 2008). (I8)No entanto, é possível que agregações contribuam para
o sucesso de captura de presas de alguns indivíduos por meio de um
“efeito de ricochete”, em que as presas ficam mais lentas e mais fracas
à medida que passam por várias armadilhas em sequência (Uetz, 1989
apud Scharf & Ovadia, 2006; Lubin et al., 2001 apud Scharf &
Ovadia, 2006).
(I9)O “efeito de ricochete” foi estudado em aranhas, mas é
pouco conhecido em outros organismos que constroem armadilhas

para capturar presas (Scharf & Ovadia, 2006). (I10)As larvas de
formiga-leão, Myrmeleon sp. (Neuroptera: Myrmeleontidae), são
predadores que constroem armadilhas em forma de funil em solo
arenoso para capturar pequenos artrópodes (Scharf & Ovadia, 2006).
(I11)Quando uma presa cai em uma armadilha, a larva pode
arremessar partículas do solo para derrubar a presa até a base do funil
(Scharf et al., 2010). (I12)Em seguida a larva manipula a presa com
suas mandíbulas para enfraquecê-la e enterrá-la (Dias et al., 2006).
(I13)As larvas de formiga-leão possuem baixa mobilidade e
selecionam micro-habitats protegidos de intempéries, com baixa
umidade e partículas finas de solo para a construção da armadilha, o
que pode resultar em agregações de armadilhas (Farji-Brener, 2003;
Scharf & Ovadia, 2006; Chaves et al., 2015).
(I14)Em agregações de armadilhas de formiga-leão, larvas
maiores apresentam uma maior eficiência em subjugar presas (Dias et
al., 2006) e podem apresentar uma maior taxa de predação do que
larvas menores. (I15)O tamanho do corpo de larvas de formiga-leão é
correlacionado ao diâmetro da armadilha (Dias et al., 2006; Scharf &
Ovadia, 2006; Pinotti et al., 2007) e armadilhas maiores podem
interceptar um maior número de presas do que armadilhas menores.
(I16)Desta forma, se existir um “efeito de ricochete” em agregações
de armadilhas e larvas de menor tamanho tiverem acesso à presas já
enfraquecidas, espera-se um aumento da taxa de predação destas
larvas. (I17)No presente trabalho, testei a hipótese de que a taxa de
captura de presas por larvas de formiga-leão com armadilhas menores
aumenta com o “efeito de ricochete”.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de larvas de Myrmeleon sp.
(M1)Coletei 69 larvas de Myrmeleon sp. em áreas
próximas à restinga em julho de 2015 na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável da Barra do Una (24º17’-24º35’S; 47º00’-47º30’O),
localizada no litoral sul do estado de São Paulo. (M2)Das 69 larvas,
44 foram coletadas durante a noite ao longo de um transecto de 200
metros e mantidas no laboratório por uma semana. (M3)As outras 25
larvas foram coletadas durante o dia em duas áreas diferentes com solo
arenoso e cerca de 50 m2 cada uma, dois dias antes do início do
experimento. (M4)Identifiquei as larvas em campo pelas armadilhas
em forma de funil. (M5)Também coletei areia do solo em ambos locais
para utilizar na construção das arenas experimentais.
Experimentos
(M6)Realizei dois experimentos idênticos em duas noites
consecutivas. (M7)Na primeira noite utilizei as 44 larvas coletadas há
uma semana antes do experimento. (M8)Estas larvas foram
alimentadas com formigas do gênero Pheidole sp. aproximadamente
30 horas antes do experimento. (M9)Na segunda noite utilizei as 25
larvas que haviam sido coletadas 2 dias antes do experimento e não
foram alimentadas. (M10)Peneirei a areia usando peneiras com
abertura de 0,71 mm e construí arenas experimentais em potes com
áreas entre 95cm2 e 227cm2 usando a areia peneirada. (M11)A
granulometria da areia que utilizei e o tamanho das arenas permitem a
construção adequada da armadilha por uma larva (Farji-Brener, 2003).
(M12)Também sequei a areia antes de construir as arenas, pois a
umidade do substrato pode impedir a construção de armadilhas pelas
larvas de formiga-leão (Chaves et al., 2015). (M13)Coloquei as larvas
de formiga-leão nas arenas experimentais aproximadamente 24 horas
antes do início do experimento para que pudessem construir as
armadilhas. (M14)Medi os diâmetros das armadilhas construídas até a
hora do experimento com uma precisão de 2,5 mm usando tiras de
papel milimetrado. (M15)Usei o valor do 3o quartil da distribuição de
diâmetros para dividir as armadilhas construídas em dois grupos.
(M16)As armadilhas com um diâmetro maior que o valor do 3o quartil
foram consideradas grandes e as armadilhas com um diâmetro menor
que o valor do 3o quartil foram consideradas médias/pequenas.
(M17)O experimento, em cada um dos dias, consistiu em
oferecer indivíduos da formiga de correição Eciton burchelli com
tamanho aproximado de 7,5 mm à larvas com armadilhas
médias/pequenas, por meio de dois tratamentos diferentes. (M18)No
tratamento de “dano prévio”, ofereci uma presa a uma larva com
armadilha grande e deixei a presa sofrer danos físicos por 10 segundos.
(M19)Após este período, retirei a presa da armadilha grande e ofereci
esta presa a uma larva com armadilha de diâmetro médio/pequeno.
(M20)Esperei 3 minutos e considerei um evento de predação se a presa
estivesse morta ou enterrada ou um evento de escape se a presa
estivesse viva, dentro ou fora da armadilha. (M21)As larvas com
armadilha grande receberam de 1 à 3 presas para aplicar o tratamento
de “dano prévio”. (M22)No tratamento “controle” coloquei a presa
em um pote com areia, dentro de um funil construído por mim e deixei

a presa dentro do funil por 10 segundos. (M23)Após este período,
retirei a presa do funil e ofereci esta presa a uma larva com armadilha
de diâmetro médio/pequeno e registrei se houve predação ou escape
em até 3 minutos. (M24)Atribui aleatoriamente as larvas com
armadilha média/pequena à cada um dos tratamentos.
Análise dos resultados
(M25)Para cada tratamento calculei a proporção de eventos
de predação. (M26)Agrupei os dados dos experimentos realizados em
cada um dos dias para o cálculo destas proporções, já que utilizei
procedimentos idênticos em ambos experimentos. (M27)Utilizei como
estatística de interesse a razão entre a proporção de predação no
tratamento de “dano prévio” e a proporção de predação no tratamento
“controle”. (M28)Para verificar se a proporção de predação diferia
entre os tratamentos, aleatorizei os dados de eventos de predação entre
os dois tratamentos (“dano prévio” e “controle”), mas dentro de cada
experimento. (M29)Realizei 50.000 aleatorizações, calculei a
estatística de interesse em cada uma delas e verifiquei a proporção de
vezes (p) em que a estatística de interesse calculada nas aleatorizações
era maior ou igual à estatística de interesse observada. (M30)Todas as
análises dos resultados foram feitas no ambiente de programação R
3.1.3 (R Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)Das 69 larvas de formiga-leão coletadas e colocadas
em arenas experimentais, 59 construíram armadilhas e foram
utilizadas nos experimentos. (R2)Utilizei 11 larvas com armadilhas
grandes (diâmetro entre 30 e 37,5 mm) para aplicar o tratamento de
“dano prévio” em presas que depois foram oferecidas à 24 larvas com
armadilhas de tamanho médio/pequeno (diâmetro entre 15 e 30 mm).
(R3)Utilizei 24 larvas com armadilhas de tamanho médio/pequeno
(diâmetro entre 10 e 30 mm) para o tratamento “controle”.
(R4)Das 48 larvas com armadilhas médias/pequenas que
receberam presas, observei 14 eventos de predação e 34 eventos de
escape da presa. (R5)Como 11 eventos de predação ocorreram no
experimento do primeiro dia e apenas 3 no experimento do segundo
dia, posso descartar a possibilidade das larvas do experimento do
primeiro dia estarem saciadas por terem sido alimentadas previamente.
(R6)A proporção de predação entre as 24 larvas do
tratamento de “dano prévio” foi 0,375 e a proporção de predação entre
as 24 larvas do tratamento “controle” foi 0,208. (R7)A razão entre as
proporções foi 1,8, ou seja, a chance de predação no tratamento de
“dano prévio” é quase duas vezes maior que a chance de predação no
tratamento “controle”. (R8)No entanto, a razão entre as proporções
não é significativamente maior do que o esperado ao acaso (p = 0,053;
50.000 aleatorizações). (R9)Todas as larvas que predaram formigas,
em qualquer tratamento, tinham uma armadilha de diâmetro maior ou
igual à 17,5 mm (Figura 1). (R10)Por outro lado, as larvas que não
predaram formigas tinham armadilhas de diâmetros variando de 10 à
30 mm (Figura 1).

Figura 1. Eventos de escape ou predação da presa (formiga de
correição Eciton burchelli) observados para 48 larvas de formiga-leão
(Myrmeleon sp.) com diferentes valores de diâmetro da armadilha
(eixo das ordenadas). Os pontos pretos representam o tratamento de
“dano prévio” e os pontos brancos representam o tratamento
“controle”. Os pontos foram movidos horizontalmente em torno da
resposta das presas (escape ou predação) para minimizar a
sobreposição e facilitar a visualização dos dados.
DISCUSSÃO
(D1)Os meus resultados mostram que a chance de captura
de presas por larvas de formiga-leão com armadilhas de menor
tamanho não aumenta se a presa tiver sofrido danos físicos em uma
armadilha de maior tamanho previamente. (D2)Logo, não parece
haver um “efeito de ricochete”, em que larvas de formiga-leão com
armadilhas de maior tamanho facilitam a captura de presas por larvas
com armadilhas vizinhas de menor tamanho. (D3)No entanto, a

proporção de predação no tratamento de “dano prévio” foi quase duas
vezes maior que a proporção de predação no tratamento “controle”, o
que indica que o mecanismo de “efeito de ricochete” ainda merece
atenção em estudos futuros de predação por formiga-leão.
(D4)O fato de não haver um mecanismo de facilitação de
captura de presas em agregações de armadilhas de formiga-leão,
sugere que a competição intra-específica pode ser um mecanismo mais
importante em determinar o sucesso de forrageamento de larvas de
formiga-leão. (D5)Diversos estudos sugerem que, em agregações, a
competição por exploração de presas pode diminuir a taxa de captura
de presas de larvas com armadilhas no centro de agregações, dado que
armadilhas na periferia devem interceptar as presas (Scharf & Ovadia,
2006). (D6)Além disso, estudos sugerem que, em agregações, as larvas
de formiga-leão constroem armadilhas menores, reduzindo a chance
de captura de presas (Elimelech & Pinshow, 2008). (D7)Portanto,
podemos supor que em situações em que as larvas se agregam devido
a, por exemplo, baixa disponibilidade de locais com substrato
adequado (Farji-Brener, 2003; Mariscal et al., 2008; Chaves et al.,
2015), larvas que constroem armadilhas grandes apresentam taxas de
predação bem maiores do que larvas com armadilhas pequenas.
(D8)Meus resultados indicam que há um limiar de
diâmetro da armadilha (1,75cm; Figura 1) a partir do qual as larvas
conseguem capturar a formiga de correição E. burchelli. (D9)Desta
forma, armadilhas grandes parecem apresentar uma taxa de predação
maior do que armadilhas pequenas. (D10)Neste sentido, minha
hipótese é que, em agregações, pode haver um “efeito de ricochete”,
pelo qual presas que escapam de armadilhas grandes tem uma maior
chance de serem predadas por outra armadilha grande. (D11)Este
efeito deve aumentar ainda mais a assimetria competitiva entre larvas
com armadilhas próximas.
(D12)Estudos futuros podem investigar se existe este
“efeito de ricochete” entre armadilhas de tamanho grande. (D13)Outra
possibilidade de estudos futuros é explorar padrões espaciais de
armadilhas de formiga-leão na natureza para inferir os processos que
geram estes padrões. (D14)Desta forma, poderemos expandir a
compreensão sobre os efeitos da agregação de predadores com
estratégia senta-e-espera sobre o sucesso de forrageamento de cada
predador.
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O “efeito de ricochete” aumenta a taxa de captura de presas por
larvas de formiga-leão (Neuroptera: Myrmeleontidae)
Aluno 14 – Versão final
RESUMO: Em agregações de predadores senta-e-espera, um “efeito
de ricochete” pode deixar as presas mais fracas à medida que passam
por diferentes armadilhas. Larvas de formiga-leão são predadoras que
constroem armadilhas em forma de funil em solos arenosos. As
armadilhas formam agregações devido à condições restritivas de
micro-habitat. Testei a hipótese de que a taxa de captura de presas por
larvas de formiga-leão com armadilhas menores aumenta com o
“efeito de ricochete”. Realizei experimentos oferecendo formigas às
larvas com armadilhas médias/pequenas em dois tratamentos: (i) após

a formiga sofrer danos em armadilhas grandes e (ii) sem sofrer danos
prévios. A taxa de predação de larvas aumenta se a presa sofre danos
prévios em uma armadilha grande e quanto maior o tamanho de sua
armadilha. Isso sugere que o “efeito de ricochete” promove a
coexistência entre larvas com habilidades competitivas distintas, o que
pode gerar padrões espaciais bem definidos em agregações.
PALAVRAS-CHAVE: agregação, armadilha, competição intraespecífica,
forrageamento, Myrmeleon sp., senta-e-espera.
INTRODUÇÃO
(I1)O sucesso de forrageamento de muitos animais depende
da presença de outros indivíduos da mesma espécie (Brown, 2009).
(I2)Se indivíduos coespecíficos forrageiam por um mesmo item
alimentar e a disponibilidade deste alimento no ambiente não é
suficiente para todos os indivíduos, esperamos que haja competição
intra-específica (Begon et al., 2006). (I3)Além disso, a competição
intra-específica pode ser assimétrica, resultando em uma grande
redução no sucesso de forrageamento de alguns indivíduos, mas
reduzindo pouco o sucesso de forrageamento de outros indivíduos
(Begon et al., 2006). (I4)Por outro lado, forragear ao lado de membros
da mesma espécie pode aumentar a eficiência da captura de alimentos
do conjunto de indivíduos quando alguns indivíduos pouco eficientes
na captura usufruem de alimentos capturados por indivíduos mais
eficientes (Brown, 2009).
(I5)Os efeitos da agregação sobre o sucesso do
forrageamento de indivíduos podem ser intensos em predadores que
utilizam uma estratégia passiva (senta-e-espera) e constroem
armadilhas para capturar presas (Wise, 1993). (I6)Indivíduos que estão
bem posicionados na agregação capturam mais presas e geram uma
baixa disponibilidade de presas para outros indivíduos, resultando em
competição assimétrica por exploração (Prado et al., 1993; Wilson,
1974 apud Scharf & Ovadia, 2006; Mariscal et al., 2008). (I7)No
entanto, é possível que agregações contribuam para o sucesso de
captura de presas de alguns indivíduos por meio de um “efeito de
ricochete”, em que as presas ficam mais lentas e mais fracas à medida
que passam por várias armadilhas em sequência (Uetz, 1989 apud
Scharf & Ovadia, 2006; Lubin et al., 2001 apud Scharf & Ovadia,
2006). (I8)O “efeito de ricochete” foi estudado em aranhas, mas é
pouco conhecido em outros organismos que constroem armadilhas
para capturar presas (Scharf & Ovadia, 2006).
(I9)As larvas da formiga-leão Myrmeleon sp. (Neuroptera:
Myrmeleontidae) são predadoras que constroem armadilhas em forma
de funil em solo arenoso para capturar pequenos artrópodes (Scharf &
Ovadia, 2006). (I10)Quando uma presa cai em uma armadilha, a larva
pode arremessar partículas do solo para derrubar a presa até o fundo
do funil (Scharf et al., 2010). (I11)Em seguida, a larva morde a presa
para injetar uma saliva digestiva e manipula a presa com suas
mandíbulas para enfraquecê-la e enterrá-la (Dias et al., 2006). (I12)No
entanto, diversas presas conseguem escapar da armadilha, mesmo após
serem mordidas pela larva (Pinotti et al., 2007). (I13)Após escapar de
uma armadilha, uma presa supostamente enfraquecida pode cair em
outra armadilha adjacente, possibilitando o “efeito de ricochete”.
(I14)As larvas de formiga-leão possuem baixa mobilidade
e selecionam micro-habitats protegidos de intempéries (Mariscal et al.,
2008), com baixa umidade (Chaves et al., 2015) e com solo composto
por partículas finas (Farji-Brener, 2003) para a construção da
armadilha, o que pode resultar em agregações de armadilhas (Gotelli,
1993 apud Scharf & Ovadia, 2006). (I15)Nestas agregações, larvas
maiores apresentam uma maior eficiência em subjugar presas do que
larvas menores (Dias et al., 2006). (I16)Adicionalmente, o tamanho do
corpo de larvas de formiga-leão é correlacionado ao diâmetro da
armadilha (Dias et al., 2006; Scharf & Ovadia, 2006; Pinotti et al.,
2007) e armadilhas maiores podem interceptar um maior número de
presas do que armadilhas menores. (I17)Apesar de larvas maiores
apresentarem uma maior taxa de predação em agregações, larvas
menores podem ter acesso à presas já enfraquecidas por larvas maiores
por meio de um “efeito de ricochete”. (I18)Neste trabalho, testei por
meio de experimentos a hipótese de que a taxa de captura de presas
por larvas de formiga-leão com armadilhas menores aumenta com o
“efeito de ricochete”.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de larvas
(M1)Coletei 66 larvas de Myrmeleon sp. em áreas
próximas à restinga da Reserva de Desenvolvimento Sustentável da
Barra do Una (24O26’22’’S; 47O04’20’’O), localizada no litoral sul do
estado de São Paulo. (M2)Das 66 larvas, 44 foram coletadas durante a

noite ao longo de um transecto de 200 m e mantidas no laboratório por
uma semana. (M3)As outras 22 larvas foram coletadas durante o dia
em duas áreas diferentes com solo arenoso e cerca de 50 m2 cada uma,
dois dias antes do início do experimento. (M4)Identifiquei as larvas
em campo pelas armadilhas em forma de funil. (M5)Também coletei
areia do solo em ambos locais para utilizar na construção das arenas
experimentais descritas a seguir.
Experimentos
(M6)Realizei dois experimentos idênticos em duas noites
consecutivas. (M7)Na primeira noite, utilizei as 44 larvas coletadas
uma semana antes do experimento. (M8)Essas larvas foram
alimentadas com formigas da espécie Pheidole sp. aproximadamente
30 h antes do experimento. (M9)Na segunda noite, utilizei as 22 larvas
que haviam sido coletadas dois dias antes do experimento e não foram
alimentadas. (M10)Construi arenas experimentais em potes com áreas
entre 95 cm2 e 227 cm2 usando areia peneirada. (M11)A granulometria
da areia que utilizei e o tamanho das arenas permitem a construção
adequada da armadilha por uma larva de Myrmeleon sp. (Farji-Brener,
2003; Alves, 2007). (M12)Também sequei a areia antes de construir
as arenas, pois a umidade do substrato pode impedir a construção de
armadilhas pelas larvas (Chaves et al., 2015). (M13)Coloquei as larvas
nas arenas experimentais aproximadamente 24 h antes do início do
experimento para que tivessem um extenso intervalo de tempo para
construir armadilhas (Farji-Brener, 2003; Alves, 2007).
(M14)Medi os diâmetros das armadilhas construídas até a
hora do experimento com uma precisão de 2,5 mm usando tiras de
papel milimetrado. (M15)Usei o valor do 3o quartil da distribuição de
diâmetros para dividir as armadilhas construídas em dois grupos.
(M16)As armadilhas com um diâmetro maior que o valor do 3o quartil
foram consideradas grandes e as armadilhas com um diâmetro menor
ou igual ao valor do 3o quartil foram consideradas médias/pequenas.
(M17)Das 66 larvas de formiga-leão colocadas em arenas
experimentais, 56 construíram armadilhas e foram utilizadas nos
experimentos. (M18)O valor do 3o quartil da distribuição de diâmetros
de armadilhas foi 27,5 mm. (M19)Logo, considerei armadilhas com
diâmetro a partir de 30 mm como grandes e armadilhas com diâmetro
igual ou menor que 27,5 mm como médias/pequenas.
(M20)O experimento, em cada um dos dias, consistiu em
oferecer indivíduos da formiga de correição Eciton burchelli com
tamanho aproximado de 7,5 mm de comprimento total à larvas com
armadilhas médias/pequenas. (M21)As presas foram oferecidas às
larvas por meio de dois tratamentos distintos. (M22)Distribuí
aleatoriamente as larvas com armadilha média/pequena a um dos dois
grupos experimentais. (M23)No grupo experimental de “dano prévio”,
ofereci uma presa a uma larva com armadilha grande e deixei a presa
sofrer danos físicos por 10 s. (M24)Após esse período, retirei a presa
da armadilha grande e a ofereci a uma larva com armadilha de
diâmetro médio/pequeno. (M25)Esperei 3 min e considerei um evento
de predação se a presa estivesse morta ou enterrada. (M26)Se a presa
estivesse viva, dentro ou fora da armadilha, considerei um evento de
escape. (M27)Utilizei 11 larvas com armadilhas grandes (diâmetro
entre 30 e 37,5 mm) e 23 larvas com armadilhas de tamanho
médio/pequeno (diâmetro entre 15 e 27,5 mm) no grupo experimental
de dano prévio. (M28)Cada uma das larvas com armadilha grande
recebeu de 1 à 3 presas para aplicar dano às formigas. (M29)No grupo
experimental “controle”, coloquei a presa em um pote com areia,
dentro de um funil construído por mim e deixei a presa dentro deste
funil por 10 s. (M30)Após esse período, retirei a presa do funil e a
ofereci a uma larva com armadilha de diâmetro médio/pequeno.
(M31)Registrei se houve predação ou escape em até 3 min.
(M32)Utilizei 22 larvas com armadilhas de tamanho médio/pequeno
(diâmetro entre 10 e 27,5 mm) no grupo experimental controle.
Análise dos resultados
(M33)Utilizei uma regressão logística para testar o efeito
dos grupos experimentais e do diâmetro das armadilhas
médias/pequenas (variáveis preditoras) sobre a probabilidade de
predação (variável resposta). (M34)Usei como estatísticas de interesse
os expoentes dos coeficientes da regressão logística relativos às duas
variáveis preditoras (McCulloch & Searle, 2001). (M35)Dessa forma,
minhas estatísticas de interesse representam a magnitude do efeito de
cada variável preditora sobre a razão entre a probabilidade de predação
e a probabilidade de escape da presa. (M36)Minha previsão era que
tanto o tratamento de dano prévio, quanto um maior tamanho de
armadilha aumentariam a probabilidade de predação das larvas.
(M37)Desta forma, minha expectativa era que ambas estatísticas de
interesse teriam valores maiores que 1. (M38)Testei se os valores
observados para as estatística de interesse eram significativos por meio
de aleatorizações. (M39)Para isto, aleatorizei os dados de eventos de

predação entre os dois grupos experimentais (dano prévio e controle),
mas dentro de cada dia de experimento. (M40)Realizei 10.000
aleatorizações e para cada uma delas calculei o valor das estatísticas
de interesse. (M41)Quantifiquei a proporção de vezes (p) em que cada
estatística de interesse obtida nas aleatorizações era maior ou igual ao
respectivo valor observado. (M42)Todas as análises dos resultados
foram feitas no ambiente de programação R 3.1.3 (R Core Team,
2015).

Figura 1. Probabilidade de predação, quantificada no experimento
como 0 (escape da presa) ou 1 (predação) em função do diâmetro de
armadilhas médias/pequenas. Cada ponto representa uma larva de
formiga-leão com armadilha média/pequena no grupo experimental
dano prévio (pontos vermelhos) ou controle (pontos pretos). Os pontos
foram movidos verticalmente em torno da variável resposta (escape ou
predação) para minimizar a sobreposição e facilitar a visualização dos
dados. A curva preta representa a função obtida com a regressão
logística.

ricochete”. (D6)Dessa forma, o “efeito de ricochete” pode ser um
mecanismo que promove a coexistência de predadores agregados que
exploram os mesmos recursos, por meio da redução da intensidade da
competição. (D7)O “efeito de ricochete” pode ser bastante relevante
para promover a coexistência quando alguns indivíduos apresentam
uma grande vantagem competitiva sobre outros (competição
assimétrica), como parece ser o caso em agregações de formiga-leão
(Prado et al., 1993; Dias et al., 2006; Scharf & Ovadia, 2006).
(D8)Meus resultados indicam que há um limiar de
diâmetro da armadilha (1,75 mm; Figura 1) a partir do qual as larvas
conseguem capturar a formiga de correição E. burchelli. (D9)Dessa
forma, dentre as larvas com armadilhas médias/pequenas, as larvas
com armadilhas maiores parecem apresentar uma taxa de predação
maior do que larvas com armadilhas menores. (D10)O fato de larvas
maiores, que geralmente constroem armadilhas maiores, apresentarem
uma maior taxa de predação é conhecido na literatura e gera
competição assimétrica em agregações de armadilhas (Prado et al.,
1993; Dias et al., 2006; Scharf & Ovadia, 2006). (D11)Nesse sentido
podemos supor que o “efeito de ricochete” é mais eficiente se as presas
são ricocheteadas entre armadilhas grandes. (D12)No entanto, se isto
for verdade, eu deveria encontrar um efeito significativo da interação
entre o grupo experimental e o diâmetro da armadilha na regressão
linear, o que não foi encontrado (resultados não reportados aqui).
(D13)Portanto, concluo que o “efeito de ricochete” e o tamanho da
armadilha são efeitos semi-independentes que agem sobre a taxa de
predação de larvas de formiga-leão.
(D14)Um aspecto importante que deve ser ressaltado é que
os resultados que encontrei podem ser sensíveis ao tamanho da presa
utilizada nos experimentos e ao tamanho amostral. (D15)Utilizei
formigas de correição que são predadores vorazes de tamanho grande
e bastante resistentes quando comparadas à outras formigas (Freitosa,
2015). (D16)Estes fatos podem explicar a baixa taxa de captura de
presas que encontrei (13 eventos de predação e 32 eventos de escape
da presa). (D17)Assim sendo, estudos futuros podem testar a hipótese
do “efeito de ricochete” em armadilhas de formiga-leão utilizando
presas de tamanhos diferentes e verificar a robustez dos resultados
aqui encontrados. (D18)Outro aspecto importante dos resultados
apresentados aqui é que, devido ao pareamento entre larvas nos
experimentos, o número de observações utilizadas nas análises foi
relativamente baixo: de 56 larvas no total, somente 23 e 22 larvas
compuseram os grupos experimentais de dano prévio e controle,
respectivamente. (D19)Dessa maneira, as análises aqui apresentadas
podem ser sensíveis ao acaso e devem ser repetidas com um maior
número de larvas para aumentar a robustez dos resultados.
(D20)Finalmente, é possível especular à respeito de
padrões espaciais de agregações de armadilhas de formiga-leão a partir
dos resultados reportados neste trabalho. (D21)Um padrão especial
comumente encontrado em agregações de armadilhas de formiga-leão
e em agregações de teias de aranha consiste em áreas centrais com
armadilhas maiores rodeadas por armadilhas de menor tamanho
(Rayor & Uetz, 2000 apud Scharf & Ovadia, 2006: aranhas; McClure,
1976 apud Scharf & Ovadia, 2006: formiga-leão). (D22)Este padrão
faz sentido à luz do “efeito de ricochete”, pois muitas presas que
escapam de armadilhas menores presentes na borda são capturadas por
larvas com armadilhas maiores no interior da agregação.
(D23)Adicionalmente, as presas que escapam de uma tentativa de
predação por lavas com armadilhas maiores e centrais são mais
facilmente capturadas por larvas com armadilhas menores.
(D24)Portanto, meus resultados sugerem que o “efeito de ricochete”
eleva o sucesso de forrageamento de larvas de formiga-leão com uma
baixa taxa de captura de presas. (D25)Dessa forma, pode haver
coexistência entre larvas de formiga-leão com habilidades
competitivas distintas, o que pode gerar padrões espaciais bem
definidos em agregações.

DISCUSSÃO
(D1)Os meus resultados mostram que a chance de captura
de presas por larvas de formiga-leão com armadilhas de menor
tamanho aumenta se a presa tiver sofrido danos prévios em uma
armadilha maior. (D2)Desta forma, corroborei a minha hipótese de que
a taxa de captura de presas por larvas de formiga-leão com armadilhas
menores aumenta com o “efeito de ricochete”. (D3)Além disso,
também encontrei que a chance de predação por larvas com armadilhas
de menor tamanho aumenta quanto maior o diâmetro da armadilha.
(D4)Agregações de armadilhas de predadores senta-eespera podem trazer uma série de desvantagens aos indivíduos
agregados devido à competição intra-específica por exploração e por
interferência (Wise, 1993; Scharf & Ovadia, 2006). (D5)Contudo,
existe um efeito adicional nestes agrupamentos em que os indivíduos
facilitam a captura de presas uns dos outros por meio de um “efeito de
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O tamanho das árvores e a proximidade com coespecíficos altera
a taxa de fecundação de uma planta polinizada por insetos?
Aluno 15 – Versão inicial
RESUMO: Para que a polinização ocorra, o inseto deve localizar as
plantas alvo em meio a diversos organismos. Uma das estratégias que
maximizam a taxa de encontro entre polinizadores e plantas é o
aumento da densidade das flores, por meio do aumento do tamanho da
copa ou da agregação com outros indivíduos da mesma espécie. Neste
estudo, testarei a hipótese de que quanto maior a copa da árvore de
Clitoria sp. e quanto maior a proximidade das árvores com
coespecíficos, maior é a taxa de fecundação dos indivíduos de Clitoria
sp. Foram calculados, para 23 árvores amostradas, a proporção de
óvulos fecundados, o volume da copa e o índice de proximidade com
coespecíficos. Os resultados apontaram uma relação negativa entre
volume da copa e proporção de óvulos fecundados e uma relação
positiva fraca entre proximidade com coespecíficos e proporção de
óvulos fecundados, indicando que o tamanho das árvores e a
proximidade das árvores em relação a coespecíficos não influencia de
forma positiva a taxa de fecundação dos indivíduos. Isso pode ocorrer
devido à abundância elevada de polinizadores, o que levaria a taxas de
fecundação semelhantes para todos os indivíduos, independentemente
de seu tamanho e nível de adensamento.
PALAVRAS-CHAVE: adensamento, densidade, mutualismo,
polinização.

INTRODUÇÃO
(I1)A ausência de mobilidade das plantas cria um obstáculo
para a sua dispersão, pois as probabilidades de encontro entre gametas
de indivíduos distintos e de colonização de áreas novas são baixas.
(I2)Em muitos grupos de plantas, este obstáculo foi superado com o
estabelecimento de interações mutualistas com insetos, que
transportam os grãos de pólen entre flores e realizam a dispersão das
sementes (Herrera & Pellmyr, 2002). (I3)Os insetos se beneficiam da
interação pois se alimentam de néctar, pólen e outros recursos
oferecidos pelas plantas. (I4)Ao mesmo tempo, a ocorrência de
polinização por insetos aumenta a probabilidade de que um grão de
pólen coletado em uma flor alcance o estigma de outra flor da mesma
espécie, aumentando o sucesso reprodutivo da planta (Herrera &
Pellmyr, 2002).
(I5)Para que a polinização ocorra, os insetos polinizadores
devem localizar algumas plantas em meio a diversos organismos que
não são fontes de recurso alimentar. (I6)Assim, diversas estratégias
que facilitam a localização das plantas polinizadas pelos insetos
polinizadores foram fixadas, como o desenvolvimento de colorações,
odores, formatos e tamanhos de flores que sejam atrativas aos insetos
(Chittka & Thomson, 2004). (I7)Além dessas estratégias, um número
elevado de flores e uma alta densidade de plantas da mesma espécie
em um local podem aumentar a taxa de encontro entre os polinizadores
e as flores de um indivíduo (Chittka & Thomson, 2004). (I8)Assim, o
tamanho de uma planta e a sua ocorrência espacial relativa a
indivíduos da mesma espécie podem influenciar na eficiência da
polinização.
(I9)O objetivo deste estudo é avaliar como o tamanho dos
indivíduos de uma planta e a proximidade dos indivíduos com
coespecíficos influencia a taxa de fecundação dos indivíduos. (I10)O
modelo de estudo utilizado foi a planta Clitoria sp. (Fabaceae),
polinizada por abelhas. (I11)Dado que as abelhas polinizadoras são
atraídas por elevadas densidades de flores e que árvores com copa
maior produzem maior número de flores, será testada a hipótese de que
quanto maior a copa da árvore de Clitoria sp. e quanto maior a
proximidade das árvores com coespecíficos, maior é a taxa de
fecundação dos indivíduos de Clitoria sp.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Foram amostrados 23 indivíduos de Clitoria sp. de
diferentes tamanhos e distâncias relativas. (M2)Para cada um, foram
coletados 8 frutos, selecionados por meio de uma amostragem
sistemática do volume da copa. (M3)A copa das árvores foi dividida
em 4 partes de volume semelhante e em cada parte foram selecionados
aleatoriamente 2 frutos. (M4)Para cada indivíduo, foi feita a medição
da área da base da copa e da altura da copa. (M5)Além disso, para cada
indivíduo, foram medidas as distâncias aos 3 indivíduos coespecíficos
mais próximos, dentro de um raio máximo de 40 metros.
(M6)O cálculo da taxa de fecundação de cada indivíduo foi
realizado a partir da proporção de óvulos fecundados presentes nos
frutos. (M7)O cálculo do tamanho da copa de cada indivíduo foi
realizado a partir da multiplicação dos valores de área da base da copa
e de altura da copa, estimando o formato da copa a um prisma. (M8)O
cálculo da proximidade com coespecíficos foi realizado por meio de
um índice que relaciona, para cada indivíduo, o volume da copa dos
vizinhos mais próximos à distância do indivíduo em relação aos
vizinhos mais próximos.
Análise de dados
(M9)As estatísticas de interesse utilizadas foram os
coeficientes de inclinação das retas de regressão linear entre a
proporção de óvulos fecundados (variável resposta) e o volume da
copa da árvore (variável preditora) e entre a proporção de óvulos
fecundados (variável resposta) e o índice de proximidade (variável
preditora). (M10)As previsões foram de que a relação entre a
proporção de óvulos fecundados e o volume da copa é positiva e de
que a relação entre a proporção de óvulos fecundados e o índice de
proximidade é positiva.
(M11)Foram gerados cenários nulos em que a variação na
proporção de óvulos fecundados observada é independente do volume
da copa das árvores e da proximidade dos indivíduos em relação a
coespecíficos. (M12)Para avaliar se as relações observadas entre a
proporção de óvulos fecundados e o volume da copa da árvore e entre
a proporção de óvulos fecundados e o índice de proximidade poderiam
ser geradas pela hipótese nula, foram realizados testes de significância
com p < 0,05.

RESULTADOS
(R1)O volume da copa das árvores e a proximidade das
árvores em relação a coespecíficos não influencia positivamente a
proporção dos óvulos fecundados dos indivíduos de Clitoria sp. (p =
0,994 e p = 0,085, respectivamente). (R2)A relação entre o volume da
copa da árvore e a proporção de óvulos fecundados foi negativa
(estatística de interesse observada = -9,70891e05) e a relação entre a
proximidade das árvores em relação a coespecíficos e a proporção de
óvulos fecundados foi positiva (estatística de interesse observada =
5,462036e06).
DISCUSSÃO
(D1)Os resultados indicam que o tamanho das árvores e a
proximidade das árvores em relação a coespecíficos não influencia de
forma positiva a taxa de fecundação dos indivíduos. (D2)Isso significa
que a maior atratividade do polinizador à elevada densidade de flores
não gerou um sucesso proporcionalmente maior na polinização das
flores.
(D3)Uma explicação possível para a ausência de relação
positiva da abundância e da densidade de flores com a taxa de
fecundação pelo polinizador é a de que a abundância do polinizador
no local de estudo é elevada. (D4)Neste caso, a taxa de encontro entre
os polinizadores e as plantas de Clitoria sp. é alta e independente do
tamanho e do adensamento das árvores. (D5)Assim, a taxa de
fecundação para todos os indivíduos da população estudada é a
mesma.
(D6)Entretanto, a partir da análise da relação negativa
encontrada entre o tamanho das árvores e a taxa de fecundação, podese dizer que o fator limitante do sistema é a abundância dos
polinizadores, que deve ser baixa, resultando em um efeito de diluição
das visitas realizadas pelos polinizadores. (D7)Neste outro cenário, a
planta pode apresentar estratégias alternativas para maximizar a taxa
de polinização cruzada pelos polinizadores. (D8)Uma delas,
encontrada em Clitoria sp., é a de floração assincrônica, que
disponibiliza de forma gradual as fontes de recurso para os
polinizadores, maximizando a eficiência de polinização. (D9)O
resultado final desta estratégia seria, como encontrado, uma relação
negativa entre o tamanho dos indivíduos e a taxa de fecundação.
(D10)Conclui-se que a taxa de fecundação de plantas
resultante da polinização pode não ser determinada pela densidade das
plantas. (D11)Devem existir outros fatores importantes que
determinam o encontro entre os polinizadores e as plantas, como a
abundância dos polinizadores no ambiente.
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O tamanho das árvores e a proximidade com coespecíficos altera
a probabilidade de fecundação de uma planta polinizada por
insetos?
Aluno 15 – Versão intermediária
RESUMO: Uma das estratégias que maximizam a taxa de encontro
entre polinizadores e plantas é o aumento da abundância das flores.
Considerando que copas de árvore grandes e densidades elevadas de
árvores aumentam o número de flores atrativas aos polinizadores,
testei a hipótese de que quanto maior a copa da árvore de Clitoria sp.
e quanto maior a proximidade das árvores com coespecíficos, maior é
a probabilidade de fecundação dos óvulos de um indivíduo. Foram
calculados, para 23 árvores amostradas, a proporção de óvulos
fecundados, o volume da copa e a distância em relação aos 3 vizinhos
coespecíficos mais próximos. Os resultados indicam que o tamanho
das árvores e a proximidade das árvores em relação a coespecíficos
não influencia de forma positiva a probabilidade de fecundação dos
óvulos dos indivíduos. Isso pode ocorrer devido à abundância elevada
de polinizadores ou ao efeito conjunto de atratividade das manchas e
diluição da probabilidade de cada flor ser polinizada.
PALAVRAS-CHAVE: adensamento, densidade, mutualismo,
polinização.
INTRODUÇÃO
(I1)A ausência de mobilidade das plantas cria um obstáculo
para a sua dispersão, pois as probabilidades de encontro entre gametas

de indivíduos distintos e de colonização de áreas novas são baixas.
(I2)Em muitos grupos de plantas, este obstáculo foi superado com o
estabelecimento de interações mutualistas com animais, que
transportam os grãos de pólen entre flores e realizam a dispersão das
sementes (Pellmyr, 2002). (I3)Em relação à polinização, os animais se
beneficiam da interação pois se alimentam de néctar, pólen e outros
recursos oferecidos pelas plantas. (I4)Ao mesmo tempo, a ocorrência
de polinização por animais aumenta a probabilidade de que um grão
de pólen coletado em uma flor alcance o estigma de outra flor e de que
a troca de pólen seja entre indivíduos distintos, dado que animais
geralmente percorrem longas distâncias (Pellmyr, 2002).
(I5)Para que a polinização ocorra, os polinizadores devem
localizar algumas plantas em meio a diversos organismos que não são
fontes de recurso. (I6)Há diversas estratégias que facilitam a
localização das plantas polinizadas pelos polinizadores, como a
presença de colorações, odores, formatos e tamanhos de flores que
sejam atrativas aos polinizadores (Chittka & Thomson, 2004).
(I7)Nesses casos, o sinal de atratividade ocorre no nível da flor e a
eficiência das estratégias está relacionada à forma de percepção dos
polinizadores. (I8)A preferência de insetos polinizadores por
determinados padrões de simetria e de cor observada em
experimentos, por exemplo, corresponde à preferência exibida pelos
insetos polinizadores no hábitat natural (Proctor et al., 1996).
(I9)Assim, a criação de uma imagem de busca pelos polinizadores,
representada pela flor, deve aumentar o sucesso reprodutivo da planta.
(I10)O sinal de atratividade entre as plantas e os
polinizadores mediado pelas flores pode ser amplificado para o nível
do indivíduo ou da agregação em que a planta ocorre por meio do
aumento da abundância das flores na região (Chittka & Thomson,
2004). (I11)Nesses casos, além da identificação da planta ou da
agregação pelos polinizadores ser facilitada porque há reforço do sinal
de atratividade (Pellmyr, 2002), a probabilidade de encontro das
plantas pelos polinizadores e de permanência dos polinizadores no
local de ocorrência da planta aumenta. (I12)Esse aumento, previsto
pela hipótese de concentração do recurso (Strauss & Zangerl, 2002),
ocorre porque os polinizadores buscam maximizar sua eficiência de
forrageamento e se agregar em manchas de maior concentração de
recurso (Chittka & Thomson, 2004). (I13)A abundância de flores em
uma mancha pode ser elevada em função do aumento do número de
flores em cada indivíduo ou do aumento na densidade de indivíduos.
(I14)Assim, tanto o tamanho da planta quanto a sua distribuição
espacial podem influenciar a eficiência da polinização.
(I15)O objetivo deste estudo foi avaliar como o tamanho e
o adensamento dos indivíduos de uma planta influenciam a
probabilidade de fecundação dos óvulos para cada indivíduo. (I16)O
modelo de estudo utilizado foi a planta Clitoria sp. (Fabaceae),
polinizada por abelhas. (I17)Dado que as abelhas polinizadoras são
atraídas por elevada abundância de flores (Pellmyr, 2002) e que
árvores com copas maiores apresentam maior número de flores, testei
a hipótese de que quanto maior a copa da árvore de Clitoria sp. e
quanto maior a proximidade das árvores com coespecíficos, maior é a
probabilidade de fecundação dos óvulos para cada indivíduo de
Clitoria sp.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)O estudo foi realizado na Praia do Una, na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una, localizada no
município de Peruíbe, no litoral sul do estado de São Paulo.
(M2)Próximo à praia, foram amostrados 23 indivíduos de Clitoria sp.
de diferentes tamanhos e distâncias relativas a coespecíficos. (M3)Para
cada indivíduo, foram coletados 8 frutos. (M4)Para amostrar os frutos,
a copa das árvores foi dividida em 4 partes de volume semelhante e
em cada parte foram coletados aleatoriamente 2 frutos. (M5)Para cada
fruto, foi feita a contagem do número de óvulos fecundados (OF) e do
número de óvulos não fecundados (ON). (M6)Os frutos em que o
consumo por herbívoros dificultou a contagem dos óvulos foram
descartados. (M7)Para cada indivíduo, foram feitas as medições dos
diâmetros maior (DMa) e menor (DMe) da base da copa e da altura da
copa (H). (M8)Além disso, para cada indivíduo, foram medidas as
distâncias aos 3 indivíduos coespecíficos mais próximos (V1, V2 e
V3), dentro de um raio máximo de 40 metros.
(M9)O cálculo da probabilidade de fecundação (PF) de
cada indivíduo foi realizado a partir da proporção de óvulos
fecundados presentes nos frutos (PF=OF/(OF+ON)). (M10)O cálculo
do tamanho da copa de cada indivíduo (C) foi realizado a partir da
multiplicação dos valores dos diâmetros da base da copa e da altura da
copa (C=DMaxDMexH), estimando o formato da copa a um
paralelepípedo. (M11)O cálculo da proximidade com coespecíficos foi

realizado por meio de um índice (IP) que relaciona, para cada
indivíduo, o volume da copa dos vizinhos mais próximos à distância
do indivíduo em relação aos vizinhos mais próximos
(IP=(C1/V1)+(C2/V2)+(C3/V3)).
Análise de dados
(M12)As estatísticas de interesse utilizadas foram o
coeficiente de inclinação da reta de regressão linear entre a proporção
de óvulos fecundados (variável resposta) e o volume da copa da árvore
(variável preditora) e o coeficiente de inclinação da reta de regressão
linear entre a proporção de óvulos fecundados (variável resposta) e o
índice de proximidade (variável preditora). (M13)Para avaliar o efeito
isolado de cada variável preditora na variável resposta, as retas de
regressão linear foram geradas utilizando-se os resíduos das regressões
entre as variáveis originais. (M14)Assim, para gerar a regressão entre
a proporção de óvulos fecundados e o volume da copa da árvore, foram
utilizados os resíduos da regressão entre a proporção de óvulos
fecundados e o índice de proximidade. (M15)O mesmo foi feito para
a regressão entre a proporção de óvulos fecundados e o índice de
proximidade. (M16)As previsões foram que a relação entre a
proporção de óvulos fecundados e o volume da copa seria positiva e
que a relação entre a proporção de óvulos fecundados e o índice de
proximidade seria positiva.
(M17)Foram gerados cenários nulos em que a variação na
proporção de óvulos fecundados observada é independente do volume
da copa das árvores e da proximidade dos indivíduos em relação a
coespecíficos. (M18)Para avaliar se as relações observadas entre a
proporção de óvulos fecundados e o volume da copa da árvore e entre
a proporção de óvulos fecundados e o índice de proximidade poderiam
ser geradas pela hipótese nula, foram realizados testes de significância
com p significativo quando para valores menores ou iguais a 0,05.
RESULTADOS
(R1)O volume da copa das árvores e a proximidade das
árvores em relação a coespecíficos não influenciam positivamente a
proporção dos óvulos fecundados dos indivíduos de Clitoria sp. (p =
0,994 e p = 0,085, respectivamente). (R2)O coeficiente de inclinação
observado para a regressão linear entre o volume da copa da árvore e
a proporção de óvulos fecundados foi de -9,709e05. (R3)O coeficiente
de inclinação observado para a regressão linear entre o índice de
proximidade e a proporção de óvulos fecundados foi de 5,462e06.
DISCUSSÃO
(D1)Os resultados indicam que o tamanho das árvores e a
proximidade das árvores em relação a coespecíficos não influenciam
de forma positiva a probabilidade de fecundação dos indivíduos.
(D2)Isso significa que a maior atratividade do polinizador à elevada
abundância de flores não gerou um sucesso maior na polinização das
flores. (D3)Dessa forma, as hipóteses formuladas foram refutadas.
(D4)Uma explicação para a ausência de relação positiva
entre tamanho do indivíduo e probabilidade de fecundação e entre
proximidade com coespecíficos e probabilidade de fecundação é a de
que a abundância do polinizador no local de estudo é elevada e não
constitui um fator limitante à ocorrência de polinização. (D5)Neste
caso, a taxa de encontro entre os polinizadores e os indivíduos de
Clitoria sp. é elevada e independente do tamanho e do adensamento
das árvores, o que acarretaria taxas de fecundação altas e equivalentes
para todos os indivíduos da população estudada. (D6)Em Clitoria sp.,
a floração ocorre de forma assincrônica (Machado, comunicação
pessoal), o que acarreta a disponibilização gradual das fontes de
recurso para os polinizadores. (D7)Assim, pode-se inferir que a
abundância do polinizador não é limitante para o sucesso da
fecundação em Clitoria sp. (D8)Entretanto, para diversos outros
sistemas mutualistas, a abundância das populações envolvidas é um
fator importante para o resultado da interação (Quental et al., 2005).
(D9)Em interações entre formigas e plantas, por exemplo, a proteção
contra a herbivoria dada pelas formigas só é efetiva quando a taxa de
visitação das plantas pelas formigas é elevada, o que depende
diretamente da abundância de formigas do local em que a interação
ocorre (Cogni et al., 2003).
(D10)Outra explicação possível para a ausência de relação
entre o número de flores de uma área e a probabilidade de fecundação
das flores é que a diferença na atratividade entre manchas de tamanhos
distintos é contrabalanceada por um efeito de diluição ocasionado pelo
número de flores a serem polinizadas na mancha. (D11)A efetividade
da polinização é dada pela relação entre o número de polinizadores
que chegam à mancha e o número de flores presentes na mancha.
(D12)É possível que, na população de Clitoria sp. estudada, a relação
entre o número de polinizadores e o número de flores seja equivalente
em todas as manchas, independentemente da atratividade de cada

mancha. (D13)O efeito de diluição é observado em diversos cultivos
extensivos, em que apesar da densidade elevada de recursos atrair
grande número de polinizadores, a proporção de plantas polinizadas é
baixa, gerando um déficit de polinização em que o aumento no número
de flores presentes na área não é revertido em maior número de flores
polinizadas (Klein et al., 2006). (D14)O efeito de diluição é bem
documentando em interações inseto-planta antagônicas, como na
herbivoria, em que a distribuição espacial das plantas de forma
agregada reduz a probabilidade de cada planta individualmente ser
consumida (Begon et al., 2006).
(D15)A probabilidade de fecundação de plantas
polinizadas por animais está diretamente relacionada à taxa de
visitação das flores pelos polinizadores, que pode ser facilitada por
meio de vários tipos de estratégias (Chittka & Thomson, 2004).
(D16)Algumas estratégias dependem da estrutura populacional das
espécies que interagem, uma vez que a abundância e a densidade dos
indivíduos de planta e de polinizador podem alterar a taxa de encontro
entre os indivíduos e, assim, a ocorrência da interação. (D17)Assim, a
polinização, como resultante de uma interação mutualista entre duas
ou mais espécies, é contingente a fatores bióticos e varia em diferentes
locais.
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O tamanho das árvores e a proximidade a coespecíficos altera a
probabilidade de fecundação dos óvulos de uma planta
polinizada por insetos?
Aluno 15 – Versão final
RESUMO: Uma estratégia que eleva a taxa de encontro entre
polinizadores e plantas é o aumento da abundância de flores.
Considerando que copas grandes e densidades elevadas de árvore
aumentam o número de flores atrativas aos polinizadores, testei a
hipótese de que quanto maior a copa de Clitoria fairchildiana e sua
proximidade com coespecíficos, maior seria a probabilidade de
fecundação dos óvulos. Foram calculados a proporção de óvulos
fecundados, o volume da copa e a distância em relação a vizinhos
coespecíficos para 23 árvores. Os resultados indicam que a
probabilidade de fecundação dos óvulos não é influenciada de forma
positiva pelas variáveis medidas. Uma explicação é que a abundância
do polinizador é elevada e não constitui um fator limitante à eficiência
da polinização. Outra explicação é que a maior atratividade de
manchas grandes é contrabalanceada por um efeito de diluição
ocasionado pelo alto número de flores a serem polinizadas.
PALAVRAS-CHAVE: abundância, densidade, distribuição
espacial, efeito de diluição, mutualismo.
INTRODUÇÃO
(I1)A ausência de mobilidade das plantas cria um obstáculo
para a sua dispersão, pois as probabilidades de encontro entre gametas
de indivíduos distintos e de colonização de áreas novas são baixas.

Análise de dados
(M13)Foram construídos dois modelos lineares para
avaliar como a proporção de óvulos fecundados pode ser influenciada
pelo volume da copa da árvore ou pelo índice de proximidade a
coespecíficos. (M14)Para descontar o efeito do índice de proximidade
sobre a proporção de óvulos fecundados, foram utilizados os resíduos
da regressão entre eles como variável resposta em um modelo linear
com o volume da copa da árvore como variável preditora. (M15)Da
mesma maneira, para descontar o efeito do volume da copa da árvore
sobre a proporção de óvulos fecundados, foram utilizados os resíduos
da regressão entre eles como variável resposta em um modelo linear
com índice de proximidade a coespecíficos como variável preditora.
(M16)As previsões foram que a proporção de óvulos fecundados seria
influenciada positivamente tanto pelo volume da copa da árvore
quanto pelo índice de proximidade a coespecíficos.
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RESULTADOS
(R1)O volume médio (± erro padrão) da copa das árvores
foi de 225,8 m3 (± 45,8 m3), o valor mínimo observado foi de 10,15 m3
e o máximo foi de 797,8 m3. (R2)O índice médio de proximidade das
árvores a coespecíficos foi de 1.326,5 m2 (± 477,6 m2), o valor mínimo
observado foi de 0 e o máximo foi de 7.999,3 m2. (R3)A probabilidade
média de fecundação dos óvulos foi de 0,860 (± 0,009) e variou de
0,762 a 0,942. (R4)A dispersão dos dados originais relacionando o
volume da copa à probabilidade de fecundação dos óvulos pode ser
observada na figura 1a, enquanto a relação entre o índice de
proximidade e a probabilidade de fecundação dos óvulos pode ser
observada na figura 1c. (R5)As figuras 1b e 1d apresentam as
regressões lineares que utilizaram os resíduos das regressões entre as
variáveis originais, a fim de avaliar o efeito isolado do volume da copa
e do índice de proximidade na probabilidade de fecundação dos
óvulos. (R6)O padrão observado para nenhuma dessas duas regressões
foi positivo e significativo (p = 0,994 para o efeito isolado do volume
da copa da árvore e p = 0,085 para o efeito isolado do índice de
proximidade).
Probabilidade de fecundação

(I2)Em muitos grupos de plantas, este obstáculo foi superado com o
estabelecimento de interações mutualistas com polinizadores, que
transportam os grãos de pólen entre flores e realizam a dispersão das
sementes (Pellmyr, 2002). (I3)Em interações polinizador-planta, os
animais se beneficiam pelo acesso a néctar, pólen e outros recursos
oferecidos pelas plantas como fonte alimentar. (I4)Ao mesmo tempo,
a ocorrência de polinização por animais aumenta a probabilidade de
que um grão de pólen coletado em uma flor alcance o estigma de outra
flor e de que a troca de pólen ocorra entre indivíduos distintos, dado
que animais geralmente percorrem longas distâncias (Pellmyr, 2002).
(I5)Para que a polinização ocorra, os polinizadores devem
localizar algumas plantas em meio a diversos organismos que não são
fontes de recurso. (I6)Há diversas pistas que facilitam a localização
das plantas pelos polinizadores, como diferentes colorações, odores,
formatos e tamanhos de flores (Chittka & Thomson, 2004). (I7)Nesses
casos, a atração ocorre no nível da flor e a eficiência das pistas está
relacionada à forma de percepção dos polinizadores. (I8)O sinal de
atratividade entre as plantas e os polinizadores, mediado pelas flores,
pode ser amplificado para o nível do indivíduo ou da agregação em
que a planta ocorre por meio do aumento da abundância das flores na
região (Chittka & Thomson, 2004). (I9)Nesses casos, além da
identificação da planta ou da agregação pelos polinizadores ser
facilitada porque há reforço do sinal de atratividade (Pellmyr, 2002),
a probabilidade de encontro das plantas pelos polinizadores e de
permanência dos polinizadores no local de ocorrência da planta
aumenta (hipótese de concentração do recurso - Strauss & Zangerl,
2002). (I10)Esse aumento ocorre porque os polinizadores tendem a se
agregar em manchas de maior concentração de recurso (Chittka &
Thomson, 2004). (I11)A abundância de flores em uma mancha pode
ser elevada em função do aumento do número de flores em cada
indivíduo ou do aumento na densidade de plantas. (I12)Assim, tanto o
tamanho da planta quanto a sua distribuição espacial podem
influenciar a eficiência da polinização.
(I13)O objetivo deste estudo foi avaliar como o tamanho e
o adensamento dos indivíduos de uma planta influenciam a
probabilidade de fecundação dos óvulos para cada indivíduo. (I14)O
modelo de estudo utilizado foi a planta Clitoria fairchildiana
(Fabaceae), polinizada por abelhas. (I15)Dado que as abelhas
polinizadoras são atraídas por elevada abundância de flores (Pellmyr,
2002) e que árvores com copas maiores apresentam maior número de
flores, testei a hipótese de que quanto maior a copa da árvore e quanto
mais próxima a coespecíficos, maior é a probabilidade de fecundação
dos óvulos para cada indivíduo de C. fairchildiana.
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Coleta de dados
(M1)O estudo foi realizado na Praia do Una, na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una, localizada no
município de Peruíbe, no litoral sul do estado de São Paulo.
(M2)Foram amostrados 23 indivíduos de C. fairchildiana de
diferentes tamanhos e distâncias a coespecíficos. (M3)Para cada
indivíduo, foram feitas as medições do maior comprimento da base da
copa, da largura da base da copa e da altura da copa. (M4)Além disso,
para cada indivíduo, foi medida a menor distância da borda da copa do
indivíduo focal à borda da copa dos três indivíduos coespecíficos mais
próximos (D1, D2 e D3) dentro de um raio máximo de 40 metros.
(M5)Para cada indivíduo, a copa das árvores foi dividida em quatro
partes de volume semelhante. (M6)Em cada parte, foram coletados
aleatoriamente dois frutos, totalizando oito frutos por árvore.
(M7)Para cada indivíduo, foi feita a contagem do número total de
óvulos fecundados (OF) e do número total de óvulos não fecundados
(ON). (M8)A diferenciação visual de óvulos fecundados e não
fecundados em C. fairchildiana foi possível após a abertura dos frutos,
uma vez que óvulos fecundados formam sementes e óvulos não
fecundados são identificados por meio de lóculos vazios no mesocarpo
da vagem (sensu da Silva et al., 2015). (M9)Frutos em que a predação
de sementes impossibilitou a contagem dos óvulos foram descartados
e não contabilizados na amostragem.
(M10)O cálculo da probabilidade de fecundação dos óvulos
de cada indivíduo (PF) foi realizado a partir da proporção de óvulos
fecundados (PF = OF/(OF + ON)). (M11)O volume da copa de cada
indivíduo (V) foi estimado a partir da multiplicação do comprimento
da base da copa, da largura da base da copa e da altura da copa,
considerando o formato da copa como um paralelepípedo. (M12)O
cálculo da proximidade a coespecíficos foi calculado para cada
indivíduo e realizado por meio de um índice (IP) composto pela soma
das razões entre o volume de copa do vizinho e a distância ao vizinho,
para três vizinhos (IP = (V1 / D1) + (V2 / D2) + (V3 / D3)).

Resíduos

MATERIAL & MÉTODOS

0

2000

4000

6000

8000

Índice de proximidade (m2)

Figura 1. (a) Relação entre o volume da copa (m3) e a probabilidade
de fecundação dos óvulos obtida a partir dos dados originais; (b)
regressão linear entre o volume da copa (m3) e os resíduos da regressão
b
entre o índice de proximidade (m2) e a probabilidade de fecundação
dos óvulos; (c) relação entre o índice de proximidade (m2) e a
probabilidade de fecundação dos óvulos obtida a partir dos dados
originais; (d) regressão linear entre o índice de proximidade (m2) e os
resíduos da regressão entre o volume da copa (m3) e a probabilidade
de fecundação dos óvulos.
DISCUSSÃO
(D1)Os resultados observados indicam que o tamanho das
árvores de C. fairchildiana e a proximidade das árvores em relação a
coespecíficos não influenciam de forma positiva a probabilidade de
fecundação dos óvulos para cada indivíduo. (D2)Isso significa que a
maior atratividade do polinizador à elevada abundância de flores não
promoveu um sucesso maior na polinização das flores. (D3)Dessa
forma, ambas as hipóteses formuladas foram refutadas.
(D4)Uma explicação para os resultados obtidos é que a
abundância do polinizador no local de estudo deve ser elevada e não
constituir um fator limitante à eficiência da polinização. (D5)De fato,
a floração em C. fairchildiana ocorre de forma assincrônica (Machado,
comunicação pessoal), o que acarreta na disponibilização gradual das
fontes de recurso para os polinizadores. (D6)Neste caso, a taxa de
encontro entre os polinizadores e as plantas deve ser elevada o
suficiente e independente do tamanho e do adensamento das árvores,
promovendo altas taxas de fecundação para todos os indivíduos da
população estudada. (D7)Entretanto, a abundância das populações
envolvidas na interação pode ser um fator limitante em outros sistemas

mutualistas. (D8)Em interações entre formigas e plantas, por exemplo,
a proteção contra a herbivoria conferida pelas formigas só é efetiva
quando a taxa de visitação é elevada, o que depende diretamente da
abundância de formigas no local em que a interação ocorre (Cogni et
al., 2003). (D9)Dessa forma, em sistemas mutualistas, a abundância
das populações envolvidas é um fator que pode alterar a taxa de
encontro entre os indivíduos e, assim, o resultado da interação
(Quental et al., 2005).
(D10)Outra explicação possível para o padrão observado é
que a diferença na atratividade entre manchas de tamanhos distintos é
contrabalanceada pelo número de flores a serem polinizadas.
(D11)Uma vez que a probabilidade do polinizador visitar uma flor em
particular é menor quando há um grande número de flores potenciais
a serem visitadas, deve ocorrer um efeito de diluição em manchas
grandes (Turner & Pitcher, 1986). (D12)Como a eficiência da
polinização para cada flor é dada pela relação entre o número de
polinizadores que chegam à mancha e o número de flores presentes na
mancha, ainda que manchas maiores atraiam um maior número de
polinizadores, a chance de cada flor ser polinizada é menor.
(D13)Assim, é possível que, na população de C. fairchildiana
estudada, a relação entre as abundâncias de polinizadores e de flores a
serem polinizadas sejam equivalentes entre manchas de diferentes
tamanhos, independentemente da atratividade de cada uma delas.
(D14)O efeito de diluição é observado em diversos cultivos
extensivos, nos quais, apesar da alta densidade de recursos atrair
grande número de polinizadores, o aumento no número de flores não
é revertido em maior eficiência de polinização (Klein et al., 2006).
(D15)Este efeito também é bem documentado em outros tipos de
interações inseto-planta, como herbivoria, em que a distribuição
espacial das plantas de forma agregada reduz a probabilidade de cada
planta individualmente ser consumida (Begon et al., 2006).
(D16)Dessa forma, assim como a eficiência da polinização depende da
agregação das flores, o resultado de interações ecológicas em geral
depende da distribuição espacial dos indivíduos que interagem.
(D17)A probabilidade de fecundação dos óvulos de plantas
polinizadas por animais está diretamente relacionada à taxa de
visitação de cada flor pelos polinizadores, que pode ser facilitada por
meio de vários tipos de estratégias (Chittka & Thomson, 2004).
(D18)Essas estratégias dependem da estrutura populacional das
espécies que interagem, uma vez que a abundância e a distribuição de
plantas e polinizadores alteram as taxas de encontro entre os
indivíduos e, consequentemente, a eficiência da polinização.
(D19)Dessa forma, a ocorrência e a intensidade de interações entre
espécies deve ser contingente a fatores bióticos do local em que
ocorrem.
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Seleção de presas por predadores de Brachidontes sp.
(Mollusca: Bivalvia)
Aluno 16 – Versão inicial
RESUMO: O comportamento de forrageio de predadores consiste na
maximização do ganho energético por unidade de tempo. O custo do
forrageio em gastrópodes predadores de bivalves Brachidontes sp. se
dá pela energia gasta com a perfuração da concha e pelo tempo médio
de manipulação da presa, dada a constante exposição às condições
estressantes do costão rochoso. Assim, testei duas hipóteses: (1)
Gastrópodes maiores e menores predam Brachidontes sp. maiores e
(2) Gastrópodes maiores predam Brachidontes sp. maiores e
gastrópodes menores predam Brachidontes sp. menores. Coletei 60
valvas perfuradas de Brachidontes sp. e calculei um índice de
preferência do predador. Os resultados sugerem que não há escolha de
presas como resultado da interação entre gastrópodes e Brachidontes
sp. A heterogeneidade espacial aliada ao baixo deslocamento dos
gastrópodes pode comprometer a busca por melhores presas. Assim,
os custos energéticos para a escolha da presa são superiores aos
benefícios energéticos provenientes da alimentação.
PALAVRAS-CHAVE: bivalves, forrageio, gastrópodes, mexilhões,
relação custo-benefício
INTRODUÇÃO
(I1)Os organismos apresentam comportamento de
forrageio que emerge da necessidade de obter energia e recursos para
o crescimento, desenvolvimento e reprodução (Brown, 2009).
(I2)Neste sentido, os animais desenvolveram, por meio da seleção
natural, comportamentos de forrageio eficientes, que maximizam o
ganho energético (Campbell, 1987). (I3)A maximização do ganho
energético ocorre quando os custos energéticos necessários para a
procura, captura e manipulação do alimento devem ser menores em
relação ao benefícios energéticos provenientes do alimento a ser
consumido (Schoener, 1987).
(I4)No âmbito da seleção de presas, há uma demanda
conflitante para o predador, que deve escolher entre presas maiores
que forneçam mais energia, mas que demandam maior tempo de
manipulação, e presas menores que demandam menor tempo de
manipulação, mas que fornecem menos energia ao predador (Kamil et
al., 1978). (I5)Dessa forma, para um mesmo tipo de presa, predadores
devem escolher as presas maiores, pois o ganho energético é maior do
que o tempo gasto para sua manipulação (Kamil et al., 1978). (I6)No
entanto, durante o forrageio os predadores também podem estar
expostos a alguns riscos presentes no ambiente, aumentando ainda
mais o custo para adquirir a presa. (I7)Neste cenário, as diferenças
entre os predadores (e.g. tamanho) podem ser importantes, pois
implicam no maior ou menor sucesso do forrageio.
(I8)As relações custo-benefício na seleção de presas podem
ser observadas em interações entre gastrópodes predadores (Mollusca:
Prosobranchia) e presas bivalves Brachidontes sp. (Mollusca:
Bivalvia) em costões rochosos. (I9)Os Brachidontes sp. são mexilhões
que vivem na região do mediolitoral em costões rochosos, são sésseis
na fase adulta e possuem corpo não segmentado constituído de manto,
massa visceral e duas valvas de carbonato de cálcio (Rupert e Barnes,
1996). (I10)Por serem animais sésseis, devem investir mais em defesa
(e.g. maior espessura das valvas, melhor fixação à rocha), aumentando
o custo da predação. (I11)Os gastrópodes predadores perfuram a valva
de Brachidontes sp. com o aparato radular e pela liberação de
secreções que dissolvem o carbonato de cálcio (Rupert & Barnes,
1996), assim o custo para o predador é o gasto energético em perfurar
a concha e o benefício é o ganho energético ao consumir o bivalve.
(I12)Além do custo em perfurar a valva, a constante exposição dos
predadores às condições estressantes do costão rochoso aumenta o
tempo de manipulação da presa, dado o risco de ser predado, perder a
presa por competição ou ser arrancado do costão rochoso pelo
batimento das ondas.
(I13)O objetivo desse estudo é investigar como ocorre a
seleção de presas por predadores de Brachidontes sp., Para a primeira
hipótese, dado que : (i) o tamanho da rádula corresponde ao tamanho
do predador, (ii) quanto mais espessa a concha, maior o tempo para
perfurá-la e, (iii) a relação entre a espessura da concha e o corpo
diminui nos Brachidontes sp. maiores (Vivolt, 2015), logo
gastrópodes maiores e menores predam Brachidontes sp. maiores.
(I14)Para a segunda hipótese, dado que: (i) o tamanho da rádula

corresponde ao tamanho do predador, (ii) quanto maior o bivalve mais
espessa é sua concha, (iii) quanto mais espessa a concha, maior o
tempo para perfurá-la, (iv) o tempo médio de manipulação da presa
aumenta sob condições estressantes, logo gastrópodes maiores predam
Brachidontes sp. maiores e gastrópodes menores predam Brachidontes
sp. menores.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)O estudo foi realizado na Praia do Una, na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una, localizada no
município de Peruíbe, no litoral sul do Estado de São Paulo. (M2)A
Praia do Una é caracterizada pela vegetação de duna e restinga ao
longo de sua extensão e pelo costão rochoso (Souza & Capellari,
2004). (M3)Fiz uma busca ativa por conchas perfuradas do mexilhão
Brachidontes sp. ao longo de 65 m do costão rochoso, na região do
mediolitoral. (M4)Em laboratório, (i) medi com paquímetro digital
(precisão de 0,001 mm) a espessura da valva na posição
correspondente à perfuração, (ii) calculei o comprimento das valvas
perfuradas, dado pela distância entre a extremidade da base (local de
fixação do mexilhão ao solo) e a extremidade oposta da valva e, (iii)
calculei o diâmetro da perfuração feita pelo predador. (M5)Os cáculos
do comprimento e diâmetro foram realizados no programa ImageJ.
(M6)Posteriormente, calculei um índice de preferência (IP)
do predador, a partir da relação custo-benefício, i.e. relação entre
espessura da valva na posição correspondente à perfuração e o
comprimento da valva perfurada menos a relação custo-benefício
média dos organismos disponíveis na área de estudo. (M7)A espessura
da valva perfurada corresponde ao custo energético do predador em
conseguir perfurar a valva e esse custo aumenta com a espessura, já o
comprimento da valva corresponde ao benefício energético em
consumir a presa e esse benefício também aumenta com o
comprimento. (M8)O valor da relação custo-benefício média dos
organismos disponíveis foi calculado a partir dos dados obtidos por
Vivolt (2015), que coletou 235 indivíduos de Brachidontes sp. na
mesma área de estudo e calculou a espessura da valva na região
intermediária e o comprimento dos indivíduos.
Análise estatística
(M9)A primeira previsão é que tanto para diâmetros
menores quanto diâmetros maiores o índice de preferência é positivo
e a segunda previsão é que quanto maior o diâmetro da perfuração
maior será o índice de preferência e quanto menor o diâmetro menor
será o índice de preferência. (M10)Analisei os dados por análise de
variância (ANOVA) entre um modelo constante, ou seja, sem a
variável independente (diâmetro da perfuração), para referência, e um
modelo contendo a variável independente. (M11)A estatística de
interesse corresponde ao valor de F obtido pela ANOVA. (M12)A
análise de variância foi realizada no ambiente de programação R 3.1.3
(R Development Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)Coletei 60 valvas de Brachidontes sp. contendo
perfurações. (R2)O diâmetro das perfurações variou de 0,2 a 4,4 mm,
tendo a média (± DP) de 1,2816667 ± 0,9314635 mm. (R3)Já a média
(± DP) do comprimento e da espessura foi de 12,133 ± 2,485 mm (min
- max: 6,4 a 16,6 mm) e 0,245 ± 0,138 mm (min - max: 0,02 a 0,55
mm), respectivamente. (R4)Quanto à disponibilidade de mexilhões de
diferentes comprimentos na população, segundo os dados de Vivolt
(2015), parece existir uma distribuição bimodal, sendo que os
mexilhões de maior comprimento estão mais representados (Figura 1).
(R5)O melhor modelo selecionado foi o constante (F = 0,160; p =
0,690; Figura 2). (R6)No entanto, o índice de preferência foi negativo
(IP = -0,010; Figura 2).

(R8)Figura 2. Modelo selecionado como o mais plausível pela
ANOVA, entre o índice de preferência e o diâmetro da perfuração na
valva (mm). A linha cheia representa a média do IP e as linhas
pontilhadas representam o intervalo de confiança (min = -0,013; max
= -0,007).
DISCUSSÃO
(D1)As duas hipóteses desse estudo foram rejeitadas. (D2)Isso sugere
que gastrópodes de qualquer tamanho não escolhem os Brachidontes
sp. maiores e que a escolha do tamanho dos Brachidontes sp.
independe do tamanho do gastrópode. (D3)Dessa forma, para este
modelo de estudo, não há escolha de presas como resultado da
interação entre gastrópodes e Brachidontes sp.
(D4)Uma possível explicação para os resultados obtidos é a
heterogeneidade espacial presente no costão rochoso estudado. (D5)O
padrão bimodal encontrado na distribuição de indivíduos de
Brachidontes sp. poderia ser explicado por essa heterogeneidade
espacial dada a presença de grandes áreas de mexilhões menores
intercaladas com aglomerados formados por mexilhões maiores no
costão rochoso estudado. (D6)Adicionalmente, a lenta movimentação
dos gastrópodes (Ruper & Barnes, 1996) implica em um menor
deslocamento para outras áreas do costão, de forma que, caso os
gastrópodes estejam em áreas com mexilhões menores, a constante
exposição às condições estressantes impostas por esse meio torna a
busca por presas maiores ainda mais custosa. (D7)Dessa forma, a
heterogeneidade espacial aliada ao baixo deslocamento dos
gastrópodes compromete a busca por melhores presas, de modo a
maximizar o ganho energético.
(D8)Concluo que a relação custo-benefício da interação entre
predadores gastrópodes e presas Brachidontes sp. é baixa. (D9)Isto
significa que, os custos energéticos para a procura, captura e
manipulação da presa são superiores aos benefícios energéticos
provenientes da alimentação. (D10)Estudos futuros poderiam
investigar o índice de preferência do predador em uma escala mais
local (área de atuação do gastrópode predador), a fim de saber se a
escolha por melhores presas maximiza o ganho energético de
gastrópodes predadores.
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Aluno 16 – Versão intermediária
RESUMO: O custo do forrageio em gastrópodes predadores de
bivalves se dá pela energia gasta com a perfuração da concha e pelo
tempo médio de manipulação da presa, dada a constante exposição às

condições estressantes do costão rochoso. Assim, testei duas
hipóteses: (1) gastrópodes grandes e pequenos predam Brachidontes
sp. grandes e (2) gstrópodes grandes predam Brachidontes sp. grandes
e gastrópodes pequenos predam Brachidontes sp. pequenos. Coletei
60 valvas perfuradas de Brachidontes sp. na região do médio-litoral
do costão rochoso e calculei um índice de preferência do predador. Os
resultados sugerem que não há escolha de presas como resultado da
interação entre gastrópodes e Brachidontes sp. Assim, apesar da
disponibilidade de bivalves grandes e pequenos na população
amostrada, gastrópodes de qualquer tamanho consumiram bivalves
que lhes conferiram uma relação custo-benefício pior do que o
esperado com base na média da população de bivalves no costão
rochoso.
PALAVRAS-CHAVE: forrageamento ótimo, gastrópodes, interação
presa-predador preferência alimentar, relação custo-benefício
INTRODUÇÃO
(I1)Animais gastam boa parte do seu tempo disponível
forrageando, seja sementes (granívoros), plantas (herbívoros), animais
vivos (carnívoros) ou mortos (decompositores) (Dugatkin, 2009).
(I2)Os comportamentos de forrageio dos animais emergem da
necessidade de obter energia e recursos para o crescimento,
desenvolvimento e reprodução (Brown, 2009). (I3)Devido a isso, os
animais desenvolveram, por meio da seleção natural, comportamentos
de forrageio eficientes, que maximizam o ganho energético
(Campbell, 1987). (I4)Em um comportamento de forrageio eficiente,
o custo energético para a obtenção e manipulação do alimento é
inferior ao benefício energético proveniente do alimento a ser
consumido (Schoener, 1987). (I5)Assim, um dos principais problemas
de forrageio enfrentado pelos animais é a decisão sobre qual item
alimentar consumir e a quantidade a ser consumida (Dugatkin, 2009).
(I6)No âmbito da seleção de presas, a obtenção de energia
pelos predadores implica em uma relação custo-benefício entre
escolher presas maiores que fornecem mais energia, mas que
demandam maior esforço para a sua obtenção, e presas menores que
fornecem menos energia, mas que demandam menor esforço para a
sua obtenção (Kamil et al., 1978). (I7)O ambiente impõe uma grande
variedade de desafios aos organismos (e.g. devem ser capazes de obter
e reter água suficiente, sobreviver em altas ou baixas temperaturas,
obter quantidade suficiente de nutrientes para sobreviver, competir por
alimento e espaço) (Levin, 2009), que devem optar pela melhor
relação custo-benefício na obtenção do alimento. (I8)Por exemplo, as
variações individuais entre predadores, como tamanho do corpo,
podem implicar em maior ou menor sucesso de forrageio na presença
de certos desafios do ambiente, como predadores menores podem
perder a presa para outro competidor ou até mesmo serem predados
(Morris, 2009). (I9)Dessa forma, as melhores presas para cada
predador é aquela em que a assimilação de energia via consumo é
maior do que o gasto necessário para a busca, captura e manipulação
dessa presa para o consumo (Kamil et al., 1978).
(I10)As relações custo-benefício na seleção de presas
podem ser observadas em interações entre gastrópodes predadores
(Mollusca: Prosobranchia) e presas bivalves Brachidontes sp.
(Mollusca: Bivalvia) em costões rochosos. (I11)Os Brachidontes sp.
vivem na região do médio-litoral em costões rochosos, são sésseis na
fase adulta e possuem corpo não segmentado constituído de manto,
massa visceral e duas valvas de carbonato de cálcio (Rupert e Barnes,
1996). (I12)Por serem animais sésseis e do médio-litoral, o
investimento em maior espessura das valvas e aumento da produção
de bisso (estrutura de fixação) é essencial para o sucesso de
sobrevivência frente ao constante impacto das ondas nessa região
(Carter, 1988). (I13)Esse grande investimento em defesa impõe
maiores dificuldades a predadores, como gastrópodes, que ficam
expostos por mais tempo e correm risco de serem predados, arrancados
do costão pelo batimento das ondas e perderem muita água. (I14)Os
gastrópodes predadores perfuram a valva de Brachidontes sp. com o
aparato radular e pela liberação de secreções salivares que dissolvem
o carbonato de cálcio (Rupert & Barnes, 1996). (I15)Assim, o custo
para o predador corresponde ao gasto energético em perfurar a concha
e tempo médio de manipulação da presa, que aumenta dada às
condições estressantes do meio.
(I16)O objetivo desse estudo é investigar como ocorre a
seleção de presas por predadores de Brachidontes sp. (I17)Para isso,
formulei duas hipóteses. (I18)Para a primeira hipótese, dado que : (i)
bivalves grandes oferecem maior retorno energético, (ii) quanto mais
espessa a concha do bivalve, maior o tempo para perfurá-la e, (iii) a
concha de Brachidontes sp. grandes é proporcionalmente mais fina
que as de Brachidontes sp. pequenos (Vivolt, 2015), logo gastrópodes
grandes e pequenos predam Brachidontes sp. grandes. (I19)Para a

segunda hipótese, dado que: (i) quanto maior o bivalve mais espessa é
sua concha, (ii) quanto mais espessa a concha do bivavle, maior o
tempo para perfurá-la, (iii) a dificuldade de predadores pequenos
manipularem as presas grandes sob condições estressantes é alta, logo
gastrópodes grandes predam Brachidontes sp. grandes e gastrópodes
pequenos predam Brachidontes sp. pequenos.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Realizei o estudo na Praia do Una, na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una (24°32’S; 47°15’O),
localizada no município de Peruíbe, no litoral sul do Estado de São
Paulo. (M2)A Praia do Una é caracterizada pela vegetação de duna e
restinga ao longo de sua extensão e pelo costão rochoso (Souza &
Capellari, 2004). (M3)Fiz uma busca ativa por conchas, contendo
perfurações bem definidas e arredondadas, indicativo de predação por
gastrópodes e não resultado da abrasão provocada pelo batimento das
ondas no bivalve Brachidontes sp., ao longo de 65 m do costão
rochoso, na região do médio-litoral. (M4)Em laboratório: (i) medi com
paquímetro digital (precisão de 0,001 mm) a espessura da valva na
posição correspondente à perfuração; (ii) calculei o comprimento das
valvas perfuradas, dado pela distância entre o umbo (local de fixação
do bivalve ao solo) e a extremidade oposta da valva; e (iii) calculei o
diâmetro da perfuração feita pelo predador. (M5)Como o tamanho da
rádula está correlacionado ao tamanho do predador, parti da premissa
de que o diâmetro da perfuração corresponde ao tamanho do predador.
(M6)Os cálculos do comprimento e diâmetro foram realizados no
programa ImageJ.
(M7)Após tomar as medidas, calculei um índice de
preferência (IP) do predador como a diferença entre o custo-benefício
das valvas perfuradas e o custo-benefício médio dos organismos
disponíveis na ára de estudo. (M8)O custo-benefício das valvas
perfuradas foi calculada a partir da divisão entre a espessura da valva
na posição correspondente à perfuração e o comprimento da valva
perfurada. (M9)A espessura da valva perfurada corresponde ao custo
energético do predador em conseguir perfurá-la e esse custo aumenta
conforme aumenta a espessura da valva. (M10)O comprimento da
valva corresponde ao ganho energético que o predador pode obter e
esse ganho aumenta conforme aumenta o comprimento da valva.
(M11)A partir dos valores de espessura da valva na posição
intermediária e o comprimento da valva obtidos para os 235 indivíduos
de Brachidontes sp. coletados por Vivolt (2015) na mesma região de
estudo, calculei o custo-benefício médio existente nessa amostra.
(M12)Os organismos do costão rochoso distribuem-se em
três zonas (supra-litoral, médio-litoral e infra-litoral) bem definidas e
diferentes entre si por causa da variação de maré (Carter, 1988).
(M13)Para esse estudo, assumi que existe pouca variação na
distribuição dos Brachidontes sp. ao longo da região do médio-litoral
do costão rochoso e a disponibilidade dos bivalves aos gastrópode
predadores é dada pela distribuição dos indivíduos de diferentes
tamanhos coletados por Vivolt (2015).
Análise estatística
(M14)Para investigar a importância do diâmetro da
perfuração na valva sobre o índice de preferência do predador usei
modelos de regressão linear. (M15)Utilizei o índice de preferência do
predador como variável dependente e o diâmetro da perfuração na
valva como variável independente. (M16)Comparei essas regressões
por seleção de modelos. (M17)Os modelos candidatos incluíram um
modelo constante, ou seja, sem a variável independente e um modelo
contendo a variável independente. (M18)Esses modelos foram
comparados por análise de variância (ANOVA) (Gotelli & Ellison,
2004) realizada no ambiente de programação R 3.1.3 (R Development
Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)Coletei 60 valvas de Brachidontes sp. contendo
perfurações. (R2)O diâmetro das perfurações variou de 0,2 a 4,4 mm,
com média (± DP) de 1,281 ± 0,931 mm. (R3)Já a média (± DP) do
comprimento e da espessura da valva foi de 12,133 ± 2,485 mm (min
- max: 6,4 a 16,6 mm) e 0,245 ± 0,138 mm (min - max: 0,02 a 0,55
mm), respectivamente, e a área amostrada apresenta bivalves grandes
e pequenos (Figura 1). (R4)Os dois modelos candidatos explicaram de
forma semelhante a variação dos dados, então escolhi o modelo mais
simples (F = 0,160; p = 0,690; Figura 2). (R5)Pelo modelo mais
simples, o índice de preferência foi negativo (IP = -0,010; Figura 2).

Figura 1. Histograma do comprimento dos Brachidontes sp.

Frey, G. 2011. Variação na riqueza de espécies entre e dentro de zonas
em ambiente de costão rochoso. Anais da prática da pesquisa
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Figura 2. Modelo selecionado como o mais plausível pela ANOVA,
entre o índice de preferência e o diâmetro da perfuração na valva
(mm). As linhas pontilhadas representam o intervalo de confiança
(min = -0,013; max = -0,007).
DISCUSSÃO
(D1)As duas hipóteses, de que gastrópodes grandes e
pequenos predam Brachidontes sp. grandes e de que gastrópodes
grandes predam Brachidontes sp. grandes e gastrópodes pequenos
predam Brachidontes sp. pequenos, foram refutadas. (D2)Apesar da
disponibilidade de bivalves grandes e pequenos na população
amostrada, gastrópodes de qualquer tamanho consumiram bivalves
que lhes conferiram uma relação custo-benefício pior do que o
esperado.
(D3)Uma possível explicação para os resultados obtidos é
a heterogeneidade espacial do médio-litoral (grandes áreas de bivalves
menores intercaladas com aglomerados formados por bivalves
maiores) e a restrita locomoção dos gastrópodes (Ruper & Barnes,
1996). (D4)A permanência de gastrópodes em áreas com bivalves
pequenos, mesmo que o retorno energético dos bivalves pequenos seja
baixo e o custo em perfurar as conchas mais espessas de bivalves
pequenos (Vivolt, 2015) seja alto, deve valer mais a pena do que o
deslocamento para áreas com bivalves grandes, uma vez que podem
estar mais sujeitos de serem arrancados do costão pelas ondas ou serem
predados, por exemplo. (D5)A permanência de gastrópodes em áreas
com bivalves grandes, mesmo que haja competição com outros
indivíduos ou espécies pelos bivalves grandes (Frey, 2011), como
também, maior dificuldade de manipulação da presa grande em um
ambiente não muito estável, deve valer mais a pena do que o
deslocamento para outras áreas com bivalves grandes. (D6)Assim, os
gastrópodes não devem estar escolhendo as melhores presas de modo
a maximizar o ganho energético.
(D7)Assim, a distribuição diferenciada dos bivalves aliada
à pequena área de forrageio dos gastrópodes podem comprometer a
maximização do ganho energético dos predadores, uma vez que o
deslocamento para áreas com melhores presas pode ser menos
vantajoso do que permanecer no local. Isto significa que, os custos
energéticos para a procura, captura e manipulação da presa são
superiores aos benefícios energéticos provenientes da alimentação.
(D8)Estudo futuros podem avaliar como se dá a distribuição de
gastrópodes em relação à distribuição dos Brachidontes sp., para um
maior esclericamento sobre a preferência dos gastrópodes de acordo
com a disponibilidade de presas no costão.
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Seleção de presas por predadores de Brachidontes sp. (Mollusca:
Bivalvia)
Aluno 16 – Versão final
RESUMO: O benefício-custo do comportamento de forrageamento é
influenciado pelos desafios impostos aos organismos pelo ambiente e
por características do predador. A melhor presa para cada predador é
aquela em que o ganho energético via consumo é maior do que o gasto
necessário para a busca, captura e manipulação dessa presa para o
consumo. Assim, testei duas hipóteses excludentes: (1) gastrópodes
grandes e pequenos predam Brachidontes sp. grandes e (2)
gastrópodes grandes predam Brachidontes sp. grandes e gastrópodes
pequenos predam Brachidontes sp. pequenos. Coletei 60 valvas
perfuradas de Brachidontes sp. na região do mediolitoral do costão
rochoso e calculei um índice de preferência do predador. Os resultados
sugerem que gastrópodes grandes e pequenos predam
preferencialmente braquidontes grandes, dado o índice de preferência
acima do esperado ao acaso. Assim, gastrópodes são capazes de
encontrar manchas de melhores presas e o risco imposto pelo
batimento das ondas não interfere no forrageamento dos gastrópodes.
PALAVRAS-CHAVE: forrageamento ótimo, gastrópodes, interação
presa-predador, preferência alimentar, relação benefício-custo
INTRODUÇÃO
(I1)Animais gastam boa parte do seu tempo disponível
forrageando, seja sementes (granívoros), plantas (herbívoros), animais
vivos (carnívoros) ou mortos (decompositores) (Dugatkin, 2009).
(I2)Os comportamentos de forrageamento dos animais emergem da
necessidade de obter energia e recursos para o crescimento,
desenvolvimento e reprodução (Brown, 2009). (I3)Devido a isso, os
animais desenvolveram, por meio da seleção natural, comportamentos
de forrageamento eficientes, que maximizam o ganho energético
(Campbell, 1987). (I4)Em um comportamento de forrageamento
eficiente, o custo energético para a obtenção e manipulação do
alimento é inferior ao benefício energético proveniente do alimento a
ser consumido (Schoener, 1987). (I5)Assim, um dos principais
problemas de forrageamento enfrentado pelos animais é a decisão
sobre qual item alimentar consumir e a quantidade a ser consumida
(Dugatkin, 2009).
(I6)No âmbito da seleção de presas, a obtenção de energia
pelos predadores implica em uma relação benefício-custo entre
escolher presas maiores que fornecem mais energia, mas que
demandam maior esforço para a sua obtenção, e presas menores que
fornecem menos energia, mas que demandam menor esforço para a
sua obtenção (Kamil et al., 1978). (I7)A tática de forrageamento
adotada terá seu benefício-custo influenciado pelos desafios impostos
aos organismos pelo ambiente (e.g.: obter e reter água suficiente,
sobreviver em altas ou baixas temperaturas, obter quantidade

suficiente de nutrientes para sobreviver, competir por alimento e
espaço) (Levin, 2009) e por características apresentadas por cada
predador. (I8)Variações individuais existentes entre predadores, como
tamanho do corpo, podem implicar em maior ou menor sucesso de
forrageamento na presença de determinados desafios impostos pelo
ambiente (e.g.: Magalhães, 1998 apud Freitas et al., 2012). (I9)Por
exemplo, predadores menores podem estar mais vulneráveis a
predação ou a perder a presa obtida para coespecíficos e
heteroespecíficos competidores (Morris, 2009). (I10)Dessa forma, a
melhor presa para cada predador é aquela em que a assimilação de
energia via consumo é maior do que o gasto necessário para a busca,
captura e manipulação dessa presa para o consumo (Kamil et al.,
1978), já estando incorporados à relação benefício-custo os custos
derivados dos desafios impostos pelo ambiente.
(I11)As relações benefício-custo na seleção de presas
podem ser observadas em interações entre gastrópodes predadores
(Mollusca: Prosobranchia) e presas bivalves Brachidontes sp.
(Mollusca: Bivalvia) que vivem em costões rochosos. (I12)Os
Brachidontes sp. vivem na região do mediolitoral em costões
rochosos, são sésseis na fase adulta e possuem corpo não segmentado
constituído de manto, massa visceral e duas valvas de carbonato de
cálcio (Ruppert e Barnes, 1996). (I13)Por serem animais sésseis e do
mediolitoral, o investimento em maior espessura das valvas e aumento
da produção de bisso (estrutura de fixação) é essencial para o sucesso
de sobrevivência frente ao constante impacto das ondas nessa região
(Carter, 1988). (I14)Esse grande investimento em defesa impõe
maiores dificuldades a predadores, como gastrópodes, que ficam
expostos por mais tempo à predação e ao risco de serem arrancados do
costão pelo batimento das ondas. (I15)Os gastrópodes predadores
perfuram a valva de Brachidontes sp. com o aparato radular e com a
liberação de secreções salivares que dissolvem o carbonato de cálcio
(Ruppert & Barnes, 1996). (I16)Assim, o custo para o predador
corresponde ao gasto energético em perfurar a concha e ao tempo
despendido para a manipulação da presa. Esses custos devem ser
intensificados sob o estresse derivado da ação das ondas no costão
rochoso.
(I17)Diante desse contexto, o presente estudo teve como
objetivo investigar como ocorre a seleção de presas por predadores de
Brachidontes sp. (I18)Para isso, formulei duas hipóteses. (I19)Para a
primeira hipótese, dado que : (i) bivalves grandes oferecem maior
retorno energético, (ii) quanto mais espessa a concha do bivalve, maior
o tempo para perfurá-la e, (iii) a concha de Brachidontes sp. grandes é
proporcionalmente mais fina que as de Brachidontes sp. pequenos
(Vivot, 2015), logo, tanto gastrópodes grandes como gastrópodes
pequenos devem predar preferencialmente Brachidontes sp. grandes.
(I20)Para a segunda hipótese, dado que: (i) quanto maior o bivalve,
mais espessa é sua concha, (ii) quanto mais espessa a concha do
bivalve, maior o tempo para perfurá-la e, (iii) manipular presas
grandes sob condições estressantes é mais custoso para predadores
pequenos do que para predadores grandes, logo, gastrópodes grandes
devem predar Brachidontes sp. grandes e gastrópodes pequenos
devem ficar restritos a consumirem Brachidontes sp. pequenos.

de que o diâmetro da perfuração feita na concha corresponde ao
tamanho do predador. (M8)Os cálculos do comprimento da concha e
diâmetro da perfuração foram realizados no programa ImageJ.
(M9)Após as medições descritas acima, calculei um índice
de preferência (IP) do predador como a diferença entre o benefício e
custo das valvas perfuradas e o benefício e custo médio dos
organismos disponíveis na área de estudo. (M10)O benefício-custo das
valvas perfuradas foi calculado a partir da divisão entre o comprimento
da valva perfurada e a espessura da valva na posição correspondente à
perfuração. (M11)O comprimento da valva corresponde ao ganho
energético adquirido pelo predador e esse ganho aumenta conforme
aumenta o comprimento da valva. (M12)A espessura da valva
perfurada corresponde ao custo energético do predador em conseguir
perfurá-la e esse custo aumenta conforme aumenta a espessura da
valva. (M13)A partir dos valores de comprimento da valva e espessura
da valva na posição intermediária obtidos para os 235 indivíduos de
Brachidontes sp. coletados por Vivot (2015) na mesma região de
estudo, estimei o benefício-custo médio dos organismos disponíveis
na área de estudo.
Análise estatística
(M14)Para investigar a importância do diâmetro da
perfuração na valva sobre o índice de preferência do predador usei
modelos de regressão linear. (M15)Utilizei o índice de preferência do
predador como variável dependente e o diâmetro da perfuração na
valva como variável independente. (M16)Comparei essas regressões
por seleção de modelos. (M17)Os modelos candidatos incluíram um
modelo constante, ou seja, sem a variável independente e um modelo
contendo a variável independente. (M18)Esses modelos foram
comparados por análise de variância (ANOVA) (Gotelli & Ellison,
2004) realizada no ambiente de programação R 3.1.3 (R Development
Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)Coletei 60 valvas de Brachidontes sp. contendo
perfurações. (R2)O diâmetro das perfurações variou de 0,2 a 4,4 mm,
com média (± DP) de 1,281 ± 0,931 mm. (R3)Já as médias (± DP) do
comprimento e da espessura das valvas predadas foram de 12,133 ±
2,485 mm (min - max: 6,4 a 16,6 mm) e 0,245 ± 0,138 mm (min - max:
0,02 a 0,55 mm), respectivamente. (R4)A distribuição dos bivalves da
população amostrada por Vivot (2015) sugere a disponibilidade de
bivalves grandes e pequenos (Figura 1). (R5)Os dois modelos
candidatos explicaram de forma semelhante a variação dos dados,
então, por parcimônia, escolhi o modelo mais simples (teste de
diferença na variação explicada: F = 0,296; p = 0,589; Figura 2).
(R6)Pelo modelo mais simples, o índice de preferência dos
gastrópodes foi positivo (IP = 80,698; Figura 2).

MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Realizei o estudo na Praia do Una, na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una (24°32’S; 47°15’O),
localizada no município de Peruíbe, no litoral sul do Estado de São
Paulo. (M2)A Praia do Una é caracterizada pela vegetação de duna e
restinga ao longo de sua extensão e pela presença de um costão
rochoso (Souza & Capellari, 2004). (M3)Os organismos do costão
rochoso distribuem-se em três zonas (supralitoral, mediolitoral e
infralitoral) bem definidas e diferentes entre si por causa da variação
de maré (Carter, 1988). (M4)Para este estudo, assumi que existe pouca
variação na distribuição dos Brachidontes sp. ao longo da região
mediolitoral do costão rochoso e que a variedade de bivalves
disponíveis no costão é dada pela distribuição dos indivíduos de
diferentes tamanhos coletados por Vivot (2015). (M5)Assim, ao longo
de 65 m do costão rochoso, na região do mediolitoral, fiz uma busca
ativa por conchas contendo perfurações bem definidas e arredondadas,
indicativo de predação por gastrópodes e não da abrasão provocada
pelo batimento das ondas no bivalve Brachidontes sp.
(M6)Em laboratório: (i) medi com paquímetro digital
(precisão de 0,001 mm) a espessura da valva na posição
correspondente à perfuração; (ii) calculei o comprimento das valvas
perfuradas, dado pela distância entre o umbo (local de fixação do
bivalve ao solo) e a extremidade oposta da valva; e (iii) calculei o
diâmetro da perfuração feita pelo predador. (M7)Como o tamanho da
rádula está correlacionado ao tamanho do predador, parti da premissa

Figura 1. Histograma do comprimento dos Brachidontes sp
amostrados por Vivot (2015) na praia do Una, na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una.

Figura 2. Modelo selecionado como o mais plausível pela ANOVA,
entre o índice de preferência e o diâmetro da perfuração na valva
(mm). As linhas pontilhadas representam o intervalo de confiança
(min = 57,321; max = 104,074).

DISCUSSÃO
(D1)A hipótese de que gastrópodes grandes e pequenos
predam preferencialmente Brachidontes sp. grandes foi corroborada.
(D2)Por outro lado, foi refutada a hipótese de que gastrópodes grandes
predariam preferencialmente Brachidontes sp. grandes e que
gastrópodes pequenos ficariam restritos à predação de Brachidontes
sp. pequenos. (D3)Apesar da disponibilidade de bivalves grandes e
pequenos na população amostrada (Figura 1), gastrópodes de qualquer
tamanho consumiram preferencialmente bivalves grandes (Figura 2).
(D4)O IP positivo apresentado pelos gastrópodes mostra
que, apesar da distribuição heterogênea de Brachidontes sp. ao longo
do costão rochoso, os gastrópodes são capazes de localizar as presas
que lhes confiram uma melhor relação benefício-custo. (D5)Esse
resultado é ainda mais relevante tendo-se em vista que gastrópodes
apresentam baixa taxa de locomoção (Ruppert & Barnes, 1996), de
modo que, eventualmente, como ocorre em Stramonita haemastoma,
podem apresentar especialização individual por substratos ou presas,
deixando de se deslocar até mesmo para locais que apresentem presas
mais adequadas para seu consumo (Barros, 2009). (D6)Assim, no
contexto do presente estudo, para gastrópodes que se encontram em
áreas do costão rochoso com bivalves pequenos, deslocar-se e procurar
áreas com bivalves grandes pode ser muito custoso, dado que sua
locomoção restrita pode intensificar os riscos de predação ou de serem
arrancados do costão pelas ondas. (D7)Dessa forma, a despeito de a
locomoção ser custosa, inclusive no que se refere ao tempo despendido
na tarefa, gastrópodes predadores são capazes de encontrar os
agregados de Brachidontes sp. grandes em meio aos gastrópodes
pequenos.
(D8)Contra minha expectativa, gastrópodes de diferentes
tamanhos não apresentaram diferenças nos IPs. (D9)O fato de bivalves
grandes serem igualmente predados por gastrópodes de diferentes
tamanhos indica que as condições de risco impostas pelas ondas não
implicam em custos de manipulação maiores para gastrópodes
pequenos. (D10)Adicionalmente, como as conchas de bivalves
grandes são menos espessas (em termos relativos) que as de bivalves
pequenos (Vivot, 2015), gastrópodes pequenos parecem estar
igualmente aptos a consumir presas grandes, mesmo apresentando
uma rádula menor para perfurar a valva de sua presa. (D11)Assim, o
risco resultante da incidência de ondas no mediolitoral não interfere
no forrageamento dos gastrópodes, de modo que o índice de
preferência entre os predadores não difere.
(D12)Dessa forma, estudos futuros a serem realizados em
ambiente natural podem investigar como se dá a distribuição dos
Brachidontes sp. ao longo do costão rochoso. (D13)O tamanho,
densidade populacional e distribuição espacial dos bivalves podem
esclarecer melhor os padrões de distribuição de gastrópodes
predadores e ser importantes na determinação da intensidade do custo
energético que gastrópodes teriam ao procurar as presas.
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Há relação entre qualidade da galha e distância à nervura
central em ambientes mais e menos salinos?
Aluno 17 – Versão inicial
RESUMO: Galhas são uma resposta da planta ao ataque de um
parasita, que pode ser uma bactéria, fungo ou um inseto. Neste estudo,
analisei qual a relação entre a qualidade da galha e sua distância à
nervura central em folhas de Laguncularia sp. de duas regiões de
mangue com condições distintas, uma mais salina e outra menos
salina. Amostrei 30 folhas de cada ambiente para avaliar a qualidade
da galha em relação à nervura central. Atribui à cada galha um valor
de índice de qualidade e um índice de distância relativa à nervura
central. Não observei diferença significativa entre a qualidade da galha
e sua distância à nervura central para nenhum dos dois ambientes. Não
obtive evidências de que a qualidade da galha esteja relacionada à
proximidade da nervura central. Concluo que a qualidade da galha
depende do benefício líquido do sítio escolhido e não apenas da
quantidade de recurso disponível.
PALAVRAS CHAVE: cecidomyiidade, Laguncularia sp., inseto
galhador, mangue.
INTRODUÇÃO
(I1)Plantas e insetos compõe juntos aproximadamente
metade de toda diversidade de organismos multicelulares conhecida e
têm evoluído conjuntamente há milhões de anos (Schoonhoven et al.
2005). (I2)As interações entre insetos e plantas podem ser
mutualísticas, como no sistema de polinização, ou antagonísticas,
como no sistema em que insetos induzem a formação de galhas na
planta hospedeira (Schoonhoven et al. 2005).
(I3)Galhas, ou cecídias, são definidas como qualquer
alteração no padrão de crescimento normal de uma planta, induzida
pela presença ou atividade de um segundo organismo (Blosch, 1965
apud Dreger-Jauffret & Shorthouse, 1992). (I3)São, portanto, uma
resposta da planta ao ataque de um parasita, que pode ser uma bactéria,
fungo ou, mais comumente, um inseto. (I4)A ordem Díptera em
especial contém mais insetos galhadores do que qualquer outro grupo
e galhas de dípteros apresentam alto grau de especialização de tecido,
estrutura e forma (Dreger-Jauffret & Shorthouse, 1992; Schoonhoven
et al. 2005).
(I5)Enquanto que em outros grupos os adultos e ovos
podem induzir a formação de galhas, no caso específico de insetos da
família Cecidomyiidae (Diptera: Nematocera), apenas as larvas podem
induzir a formação de cecídias (Dreger-Jauffret & Shorthouse, 1992).
(I6)Em cecidomídeos, a fêmea seleciona o sítio de oviposição ou a
larva recém eclodida escolhe um sítio adequado para se fixar. (I7)O
consumo de tecido vegetal pela larva ativa o processo de formação da
galha (cecidogênese) com alterações fisiológicas, citológicas e
bioquímicas na planta parasitada (Shorthouse & Rohfritsch, 1992).
(I8)A larva do inseto galhador tem a capacidade de alterar o
movimento e assimilação de nutrientes na galha (Schoonhoven et al.
2005), mas a mobilização de nutrientes depende diretamente da
quantidade de recurso disponível para as plantas no ambiente.
(I9)Neste estudo, busquei compreender qual a relação entre
a qualidade da galha e sua distância à nervura central em folhas de
Laguncularia sp. de duas regiões de mangue com condições distintas,
uma mais salina e outra menos salina. (I10)Dado que plantas de
ambientes mais salinos têm menor disponibilidade de recursos nas
folhas para insetos galhadores do que ambientes menos salinos e
considerando que a qualidade da galha é determinada pelo recurso

disponível em uma folha, minha hipótese é que a relação entre
qualidade da galha e distância à nervura será inversa no ambiente mais
salino e que esta relação será atenuada no ambiente menos salino.

distantes da nervura para o ambiente menos salgado foi de 2,28
(Tabela 1). (R2)Isso significa que a proporção de galhas de baixa
qualidade é 2,28 vezes maior próximas à nervura do que distantes da
nervura.

MATERIAL & MÉTODOS
Área de coleta e coleta de dados
(M1)Conduzi o presente estudo na Estação Ecológica
Juréia-Itatins (24°32’S; 47°15’O) localizada no município de Peruíbe,
litoral sul do Estado de São Paulo. (M2)As áreas de coleta estão
situadas dentro do estuário na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável da Barra de Una. (M3)Nesta região a salinidade da água
do rio é influenciada pela maré, com regiões de alta salinidade
próximas ao mar e com regiões com menor salinidade distantes do
mar. (M4)Com base no gradiente de salinidade, selecionei duas
parcelas de coleta de aproximadamente 400 m2, uma próxima ao mar
e uma distante do mar.
(M5)Coletei todas as folhas galhadas de 5 indivíduos de
Lagucularia sp. na parcela de cada um dos ambientes. (M6)Dentre
todas as folhas galhadas amostradas, sorteei 30 folhas de cada
ambiente para avaliar a qualidade da galha em relação à nervura
central. (M7)Utilizei como critério de inclusão no sorteio apenas
folhas que tinham 1 a 3 galhas, já que o aumento na densidade de
galhas por folha poderia acarretar em competição por recurso e afetar
negativamente a qualidade das galhas.
(M8)Medi com um paquímetro eletrônico a largura de cada
folha e a distância de cada galha até a nervura central da folha para
todas as folhas sorteadas. (M9)Calculei para cada galha a distância
relativa à nervura central (DRNC), obtida pela razão entre a distância
à nervura central e a largura da folha.
(M10)Para estimar a qualidade das galhas, realizei um
piloto no qual analisei a morfologia de aproximadamente 150 galhas.
(M11)O padrão de desenvolvimento de galhas por larvas de
cecidomiídeos apresenta 4 etapas principais (Rohfritsch, 1992), sendo
que apenas larvas no primeiro instar induzem a formação de cecídias
(Dreger-Jauffret & Shorthouse, 1992). (M12)Durante a primeira etapa
iniciam-se mudanças fisiológicas e citológicas nas células vegetais no
entorno da larva e a lâmina foliar se modifica em 24 horas. (M13)Na
segunda etapa ocorre hiperplasia celular e a larva é envolvida por
células vegetais. (M14)Durante a terceira etapa, ocorre a ampliação e
o redirecionamento do tecido da galha em função da localização da
galha no tecido vegetal. (M15)Na quarta etapa, a diferenciação do
tecido vegetal cessa.
(M16)Em função das etapas da cecidogênese elaborei um
índice de qualidade de galhas com dois valores. (M17)Atribui um
valor nulo à todas as galhas que apresentavam aborto e que se
encontravam na primeira etapa da cecidogênese. (M18)Também
atribuí um valor nulo à galhas em que não encontrei a larva do inseto.
(M19)Atribui o valor 1 à galhas em que a larva já havia emergido e à
galhas em que larvas estavam na segunda, terceira e quarta etapa da
cecidogênese. (M20)O índice de qualidade da galha, portanto, está
relacionado à dois aspectos distintos: um da larva e outro da estrutura
da galha. (M21)A presença de larvas saudáveis e a constatação da
emergência do inseto remetem à galhas de boa qualidade, enquanto
que ausência de larva viva e a constatação de estruturas iniciais da
galha sem larva, remetem à uma baixa qualidade da galha.
Análise de dados
(M22)Considerei como variável preditora a DRNC e como
variável resposta o índice de qualidade de galhas. (M23)Categorizei
os valores de DRNC das galhas de acordo com a mediana das
distâncias de seu ambiente, sendo que valores de DNRC abaixo da
mediana foram considerados como “próximos” da nervura central e
valores acima da mediana foram considerados “distantes” da nervura
central. (M24)Como as duas variáveis em questão são categóricas,
elaborei uma tabela de contingência para cada ambiente. (M25)A
estatística de interesse foi a razão entre a proporção de galhas de baixa
qualidade próximas a nervura e a proporção de galhas de baixa
qualidade distantes da nervura para cada ambiente.
(M26)Para construir o cenário nulo, aleatorizei de forma
estratificada o conjunto de dados de DNRC de galhas dentro do nível
folha (próximo ou distante). (M27)Fiz um teste de significância a
partir do cenário nulo (1000 permutações, α=0,05) em que não haveria
diferença entre a qualidade da galha e sua distância relativa à nervura
central. (M28)Todas as análises estatísticas foram realizadas no
programa R 3.1.3 (R Development Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)A razão entre a proporção de galhas de baixa qualidade
próximas a nervura e a proporção de galhas de baixa qualidade

(R3)Tabela 1. Tabela de contingência obtida para o ambiente menos
salgado.
Próximo
Distante
Baixa qualidade
10
5
Alta qualidade
18
27
(R4)A razão entre a proporção de galhas de baixa qualidade
próximas a nervura e a proporção de galhas de baixa qualidade
distantes da nervura para o ambiente mais salgado foi de 1,4 (Tabela
2). (R5)Isso significa que a proporção de galhas de baixa qualidade é
1,4 vezes maior próximas à nervura do que distantes da nervura.
(R6)Não observei diferença significativa entre a qualidade da galha e
sua distância à nervura central para nenhum dos dois ambientes
(p>0,050).
(R7)Tabela 2. Tabela de contingência obtida para o ambiente mais
salgado.
Próximo
Distante
Baixa qualidade
8
5
Alta qualidade
24
23
DISCUSSÃO
(D1)Minha hipótese era que a relação entre qualidade da
galha e distância à nervura seria inversa no ambiente mais salino,
sendo que quanto mais perto da nervura a galha estivesse maior seria
sua qualidade. (D2)A hipótese para o ambiente menos salino era que
não existiria relação entre as duas variáveis ou que essa relação seria
inversa porém mais suave do que no ambiente menos salino. (D3)Não
observei diferença significativa entre a qualidade da galha e sua
distância à nervura central para nenhum dos dois ambientes.
(D4)Portanto, não obtive evidências de que a qualidade da galha esteja
relacionada à proximidade da nervura central.
(D5)Uma possível explicação para este resultado é que se
a qualidade da galha é dependente da disponibilidade de recursos que
chega à ela, é possível que a qualidade da galha não esteja relacionada
apenas à distância à nervura central e sim em relação a qualquer
nervura da folha, já que o benefício em conseguir recurso advém de
todas elas. (D6)De acordo com a premissa de que a qualidade da galha
depende da disponibilidade de recursos, espera-se que a qualidade da
galha esteja relacionada à todas as nervuras, e não somente à nervura
central.
(D7)A nervura central, além de garantir a distribuição de
recurso para as galhas, também pode garantir a distribuição de
compostos prejudiciais à larva, diminuindo a qualidade da galha.
(D8)Em Laguncularia sp. o sal é absorvido pelas raízes e armazenado
nas folhas em vacúolos que garantem a osmolaridade das células.
(D9)Para adentrar nos vacúolos o sal passa necessariamente pelas
nervuras e pelas galhas sobre as nervuras, que podem ser prejudicadas.
(D10)Neste caso, a qualidade da galha não estaria relacionada à
proximidade da fonte de recursos, mas sim à um local onde o balanço
entre benefícios e custos resultaria em benefício líquido maior.
(D11)Observei que não há diferença significativa entre a
qualidade da galha e sua distância à nervura central para nenhum dos
dois ambientes. (D12)É possível que a qualidade da galha não esteja
relacionada à distância da nervura central, mas também à distância de
todas as nervuras. (D13)Concluo que a qualidade da galha depende do
benefício líquido do sítio escolhido e não apenas da quantidade de
recurso disponível.
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Há relação entre a viabilidade da galha e sua distância à nervura
central de folhas?
Aluno 17 – Versão intermediária
RESUMO: Galhas são alterações no padrão de crescimento normal
de uma planta em resposta ao ataque de um parasita. A viabilidade da
galha depende da quantidade de recurso disponível na folha, que varia
em função da quantidade de recurso disponível para as plantas no
ambiente. Neste estudo, analisei a relação entre a viabilidade da galha
e sua distância à nervura central em folhas de Laguncularia sp. em
duas regiões de mangue, uma mais e outra menos salina. Amostrei 30
folhas galhadas de cada ambiente e atribuí categorias de viabilidade e
de distância relativa à nervura central à cada galha. Não observei
diferença entre a viabilidade da galha e sua distância à nervura central
para nenhum dos dois ambientes. Concluo que a viabilidade da galha
não depende exclusivamente de sua distância à nervura central, mas
sim de uma localização que garanta a maior relação custo-benefício na
folha.
PALAVRAS CHAVE: Cecidomyiidade, Laguncularia sp., mangue,
relação custo-benefício.
INTRODUÇÃO
(I1)Plantas e insetos têm evoluído conjuntamente há
milhões de anos (Schoonhoven et al. 2005) e interagem positiva ou
negativamente. (I2)Galhas são um exemplo de interação antagonística
entre inseto e planta, no qual há uma alteração no padrão de
crescimento normal do vegetal, induzido pela presença ou atividade de
um segundo organismo (Blosch, 1965 apud Dreger-Jauffret &
Shorthouse, 1992), que pode ser uma bactéria, fungo ou, mais
comumente, um inseto. (I3)O consumo de tecido vegetal pelo parasita
ativa o processo de formação da galha (cecidogênese) com alterações
fisiológicas, citológicas e bioquímicas na planta parasitada
(Shorthouse & Rohfritsch, 1992).
(I4)A localização de uma galha no tecido vegetal é oriunda
da seleção do sítio de oviposição pela fêmea ou pela larva recém
eclodida (Dreger-Jauffret & Shorthouse, 1992). (I5)Regiões da folha
com abundância de recursos viabilizam o crescimento e diferenciação
das células da planta e consequentemente a morfogênese da galha
(Bronner, 1992; Jolivet, 1998; Schoonhoven et al., 2005). (I6)Nesse
sentido, é esperado que a escolha de sítios pelo galhador esteja
associada à regiões da folha com maior fluxo de nutrientes como, por
exemplo, as porções adjacentes à nervura central. (I7)Apesar da larva
do inseto galhador ter a capacidade de alterar o movimento e
assimilação de nutrientes na galha (Schoonhoven et al. 2005), a
viabilidade da galha depende do aporte dos nutrientes à folha que por
sua vez depende diretamente da quantidade de recurso disponível para
as plantas no ambiente. (I8)Assim sendo, a viabilidade da galha está
relacionada à dois níveis diferentes de aporte de nutrientes, na folha e
na planta.
(I9)Um exemplo de sistema que apresenta heterogeneidade
ambiental que pode resultar em heterogeneidade na disponibilidade de
nutrientes para as folhas é o mangue. (I10)Estuários apresentam um
gradiente de salinidade em relação à distância do mar e espécies que
ocorrem em áreas de manguezal possuem estratégias para lidar com a
salinidade (Luttge, 1997). (I11)As estratégias conferem à planta
resistência ao sal e demandam gasto energético. (I12)É esperado que
plantas em ambientes com altas concentrações de sal dispendam mais
energia lidando com o estresse salino do que plantas em ambientes
com menor concentração de sal. (I13)O custo energético oriundo da
resistência ao sal pode influenciar a disponibilidade de nutrientes
circulante no vegetal. (I14)Desta maneira, espera-se que ocorra uma
heterogeneidade na disponibilidade de nutrientes em folhas de
indivíduos de diferentes áreas de mangue.
(I15)Utilizei como modelo neste estudo galhas presentes
em folhas de uma espécie do gênero Laguncularia induzidas por um
inseto da família Cecidomyiidae (Diptera: Nematocera). (I16)Busquei
compreender qual a relação entre a viabilidade da galha e sua distância
à nervura central em folhas de Laguncularia sp. de duas regiões de
mangue com condições distintas, uma mais salina e outra menos
salina. (I17)Considerando que plantas de ambientes mais salinos têm
menor disponibilidade de recursos nas folhas para insetos galhadores
do que ambientes menos salinos e que a viabilidade da galha é
determinada pelo recurso disponível em uma folha, minha hipótese é
que a relação entre viabilidade da galha e distância à nervura será
decrescente no ambiente mais salino. (I18)Adicionalmente minha
hipótese para o ambiente menos salino é que não existirá relação entre
as duas variáveis ou que essa relação será decrescente porém mais
suave do que o esperado no ambiente mais salino.

MATERIAL & MÉTODOS
Área de estudo e coleta de dados
(M1)Conduzi o presente estudo na Estação Ecológica
Juréia-Itatins (24°32’S; 47°15’O) localizada no município de Peruíbe,
litoral sul do Estado de São Paulo. (M2)As áreas de coleta estão
situadas em um estuário na Reserva de Desenvolvimento Sustentável
da Barra de Una. (M3)Com base no gradiente de salinidade, selecionei
duas áreas de coleta de aproximadamente 400 m2, uma próxima ao mar
e uma distante do mar.
(M4)Coletei todas as folhas galhadas dos primeiros 5
indivíduos de Lagucularia sp. encontrados em cada área. (M5)Dentre
todas as folhas galhadas de indivíduos amostrados, sorteei 30 folhas
de cada ambiente para avaliar a viabilidade da galha em relação à
distância da nervura central. (M6)Todos os indivíduos foram
contemplados neste sorteio. (M7)Utilizei como critério de inclusão no
sorteio apenas folhas que tinham 1 a 3 galhas, para isolar o efeito da
competição entre galhas em suas viabilidades. (M8)Medi com um
paquímetro eletrônico a largura máxima de cada folha e a distância de
cada galha até a nervura central para todas as folhas sorteadas.
(M9)Calculei para cada galha a distância relativa à nervura central
(DRNC), obtida pela razão entre a distância à nervura central e a
largura da folha. (M10)Categorizei os valores de DRNC das galhas de
acordo com a mediana das distâncias de seu ambiente, sendo que
valores de DNRC abaixo da mediana foram considerados como
“próximos” da nervura central e valores acima da mediana foram
considerados “distantes” da nervura central.
(M11)Realizei uma análise prévia da morfologia de
aproximadamente 150 galhas para obter um indicador da viabilidade
das galhas. (M12)Observei quatro tipos morfológicos de galhas (A, B,
C e D) e os associei a dois valores de variável indicadora binária,
inviável ou viável (Tabela 1). (M13)Os tipos A e D são constatações
diretas da viabilidade da galha, com morte e sucesso da larva,
respectivamente. (M14)Os tipos B e C são incertos quanto à
sobrevivência da larva. (M15)Optei por adotar uma postura
conservadora e considerei que galhas sem evidência de larva eram
inviáveis. (M16)Dada a baixa probabilidade de aborto encontrada no
tipo 3 (5%), optei por associar galhas do tipo C ao grupo associado à
sobrevivência. (M17)Portanto, atribuí o valor 0 à galhas das categorias
A e B e o valor 1 à galhas das categorias C e D.
Tabela 1. Tipos morfológicos de galha encontrados e seus respectivos
valores de viabilidade da galha.
Tipo
Categoria de
Descrição
Morfológico
viabilidade da galha
A
Galhas com aborto
0
Galhas sem evidência
B
0
de larva
Galhas com larvas
C
1
saudáveis
Galhas com evidência
D
de emergência do
1
adulto
Análise de dados
(M18)De acordo com minha hipótese, previ um padrão
entre a viabilidade e distância à nervura central para cada ambiente.
(M19)Assim sendo, optei por analisar a relação entre viabilidade das
galhas e distância relativa da nervura central em cada ambiente.
(M20)Considerei como variável preditora as categorias de DRNC e
como variável resposta as categorias de viabilidade de galhas.
(M21)Como as duas variáveis em questão são categóricas, elaborei
uma tabela de contingência para cada ambiente com as frequências de
galhas em cada combinação de categorias de viabilidade e de
proximidade, por ambiente. (M22)A estatística de interesse foi a razão
entre a proporção de galhas de baixa viabilidade próximas a nervura e
a proporção de galhas de baixa viabilidade distantes da nervura para
cada ambiente.
(M23)Fiz um teste de significância a partir do cenário nulo
(1000 permutações, α=0,05) em que não haveria diferença entre a
viabilidade da galha e sua distância relativa à nervura central.
(M24)Para construir o cenário nulo, no qual as galhas não estariam
relacionadas a distância relativa da nervura central, aleatorizei o
conjunto de dados de categorias DNRC (próxima ou distante) de
galhas para cada folha nos dois ambientes. (M25)Todas as análises
estatísticas foram realizadas no programa R 3.1.3 (R Development
Core Team, 2015).

RESULTADOS
(R1)A razão entre a proporção de galhas de baixa
viabilidade próximas à nervura e a proporção de galhas de baixa
viabilidade distantes da nervura para o ambiente mais salino foi de
2,28 (Tabela 2). (R2)Isso significa que a proporção de galhas de baixa
viabilidade é 2,28 vezes maior próximas à nervura do que distantes da
nervura. (R3)No ambiente menos salino a proporção de galhas de
baixa viabilidade é 1,4 vezes maior próximas à nervura do que
distantes da nervura. (R4)A probabilidade de razões de risco iguais ou
maiores do que as observadas foram maiores que 5% sob o modelo
nulo. (R5)Dessa maneira, os dados observados não proveem evidência
para refutar a hipótese nula.
Tabela 2. Frequências de galhas em cada combinação de categorias
de viabilidade e de proximidade, por ambiente.
Próximo da
Distante da
Viabilidade
Ambiente
nervura
nervura
da galha
central
central

Mais salino

Menos
salino

Baixa
viabilidade
Alta
viabilidade

8
24

5
23

Baixa
viabilidade

10

5

Alta
viabilidade

18

27

DISCUSSÃO
(D1)Minha hipótese era que a relação entre viabilidade da
galha e distância à nervura seria inversa no ambiente mais salino e que
no ambiente menos salino não existiria relação entre as duas variáveis
ou que essa relação seria inversa porém mais suave do que no ambiente
menos salino. (D2)Não observei diferença significativa entre a
viabilidade da galha e sua distância à nervura central para nenhum dos
dois ambientes, o que remete à ausência de relação entre ambientes.
(D3)Portanto, não obtive evidências de que a viabilidade da galha
esteja relacionada à proximidade da nervura central e, portanto, da
quantidade e qualidade de recurso que chega à ela.
(D4)Uma explicação para este resultado é que a nervura
central, além de distribuir recurso para as galhas, também pode
distribuir compostos prejudiciais à larva. (D5)Em Laguncularia sp.,
ao contrário de outras espécies de mangue que excretam o sal pelas
folhas, a estratégia para lidar com alta salinidade é absorvê-lo pelas
raízes e armazená-lo em vacúolos que garantem a osmolaridade das
células (Lutge, 1997). (D6)Considerando que as folhas de
Laguncularia sp. apresentam vacúolos, durante a passagem para os
vacúolos o sal passa necessariamente pelas nervuras e pelas galhas
formadas sobre as nervuras, que podem sofrer com a desidratação
oriunda da alta concentração de sal. (D7)Da mesma forma, um sítio
distante da nervura central apresentaria o benefício de estar distante de
altas concentrações de sal, porém distante também da fonte de
nutrientes. (D8)Dessa maneira, a viabilidade ótima da galha não
estaria relacionada à menor distância da fonte de recursos, mas sim à
um local onde o balanço entre benefícios e custos resultaria em
benefício líquido maior. (D9)Marin (2015) observou que ocorre
distribuição agregada de galhas de Laguncularia sp. a uma distância
intermediária entre a nervura central e a borda das folhas em ambientes
mais salinos. (D10)Este é um indicativo de que talvez a viabilidade de
galhas esteja relacionada ao saldo resultante entre custos e benefícios
dos sítios próximos à nervura central da folha.
(D11)É possível ainda que a viabilidade da galha esteja
relacionada à mecanismos de defesa da planta. (D12)Plantas
apresentam dois principais tipos de defesa, diretas e indiretas (Dicke,
1999). (D13)A defesa direta é aquela que contra-ataca o parasita
diretamente. (D14)A galha é um exemplo de defesa direta da espécie
vegetal. (D15)Já defesas indiretas são aquelas que fornecem alimento,
abrigo e proteção aos inimigos naturais do parasita da planta (Dicke,
1999), neste caso a larva. (D16)Respostas indiretas incluem a emissão
de compostos voláteis que atraem parasitoides da larva galhadora
(Hilker & Menezes, 2002) ou até mesmo predadores que se alimentam
dos ovos do inseto galhador (Kessler & Baldwin, 2001 apud Hilker &
Menezes, 2002). (D17)Estudos que investiguem a emissão de
compostos voláteis em Laguncularia sp. podem elucidar a relação
entre viabilidade da galha e sua distribuição na folha.
(D18)A distribuição e viabilidade das galhas nas folhas
está diretamente relacionada aos fatores que afetam sua sobrevivência.

(D19)A quantidade de nutrientes que chega à galha depende de sua
localização em relação à nervura central, mas a qualidade do nutriente
e a pressão de predação sobre a larva afetam a viabilidade da galha.
(D20)Dessa maneira, concluo que a viabilidade da galha não depende
exclusivamente de sua distância à nervura central, mas sim de uma
localização na folha que garanta a maior relação custo-benefício, dado
os custos que este sítio impõe.
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Há relação entre a qualidade do sítio das galhas e sua distância à
nervura central de folhas?
Aluno 17 – Versão final
RESUMO: Galhas são alterações no padrão de crescimento normal
de uma planta em resposta ao ataque de um parasita. A sobrevivência
do parasita depende da qualidade de seu sítio, que varia em função da
quantidade de recurso disponível. Analisei a relação entre a qualidade
do sítio da galha e sua distância à nervura central em 60 folhas de
Laguncularia racemosa em duas regiões de mangue, mais e menos
salina. Não encontrei relação entre a qualidade do sítio da galha e sua
proximidade à nervura central em nenhum ambiente. É possível que a
nervura central, além de transportar nutrientes à galha, também
transporte compostos prejudiciais ao inseto galhador, diminuindo a
qualidade de seu sítio. Concluo que a qualidade do sítio da galha não
depende da distância à nervura central, mas sim de uma localização na
folha que garanta a maior relação custo-benefício ao parasita.
PALAVRAS CHAVE: Cecidomyiidade, Laguncularia racemosa,
mangue, relação custo-benefício.
INTRODUÇÃO
(I1)Interações entre organismos galhadores e plantas são
um tipo de parasitismo especializado (Daly et al., 1998), na qual há
uma alteração no padrão de crescimento normal do vegetal, induzido
pela presença ou atividade do parasita (Blosch, 1965 apud DregerJauffret & Shorthouse, 1992). (I2)O consumo de tecido vegetal pelo
parasita ativa o processo de formação da galha (cecidogênese) com
alterações fisiológicas, citológicas e bioquímicas na planta parasitada
(Shorthouse & Rohfritsch, 1992).
(I3)A localização de uma galha no tecido vegetal é oriunda
da seleção do sítio de oviposição pela fêmea ou pela larva recém
eclodida (Dreger-Jauffret & Shorthouse, 1992). (I4)Regiões da folha
com abundância de recursos viabilizam o crescimento e diferenciação
das células da planta e consequentemente o desenvolvimento da galha
(Bronner, 1992; Jolivet, 1998; Schoonhoven et al., 2005). (I5)Nesse
sentido, é esperado que a escolha de sítios pelo galhador esteja
associada à regiões da folha com maior fluxo de nutrientes como, por
exemplo, as porções adjacentes à nervura central. (I6)A qualidade do

sítio da galha depende do aporte dos nutrientes à folha, que por sua
vez depende diretamente da alocação de recursos dentro do indivíduo.
(I7)Assim sendo, a qualidade do sítio da galha está relacionada à dois
níveis diferentes de aporte de nutrientes, para a folha e para a planta.
(I8)O manguezal é um exemplo de sistema cuja
heterogeneidade ambiental pode resultar em alocação diferencial de
recursos dentro da planta. (I9)O manguezal apresenta um gradiente de
salinidade em relação à distância do mar e as espécies que ocorrem
neste ecossistema possuem estratégias para lidar com a salinidade
(Lüttge, 1997). (I10)Estas estratégias geralmente demandam alto gasto
energético, de modo que plantas em ambientes mais salinos gastam
mais energia do que plantas em ambientes menos salinos. (I11)A
alocação de recursos para suprir o custo energético proveniente da
resistência ao sal pode resultar em diminuição da disponibilidade de
nutrientes nas folhas da planta.
(I12)Utilizei como modelo neste estudo galhas induzidas
por um inseto da família Cecidomyiidae (Diptera: Nematocera)
presentes em folhas de uma espécie de mangue. (I13)Busquei
compreender qual a relação entre a qualidade do sítio da galha e sua
distância à nervura central em folhas de Laguncularia racemosa em
duas regiões de mangue com condições distintas, uma mais salina e
outra menos salina. (I14)Pressupondo que plantas de ambientes mais
salinos têm menor disponibilidade de recursos nas folhas e
considerando que a qualidade do sítio da galha é determinada pelo
recurso disponível em uma folha, minha hipótese é que a relação entre
qualidade do sítio da galha e distância à nervura será decrescente no
ambiente mais salino. (I15)Adicionalmente, minha hipótese para o
ambiente menos salino é que não existirá relação entre as duas
variáveis ou que essa relação também será decrescente, porém menos
acentuada do que o esperado no ambiente mais salino.
MATERIAL & MÉTODOS
Área de estudo e coleta de dados
(M1)Conduzi o presente estudo na Estação Ecológica
Juréia-Itatins (24°32’S; 47°15’O) localizada no município de Peruíbe,
litoral sul do Estado de São Paulo. (M2)As áreas de coleta estão
situadas em um estuário na Reserva de Desenvolvimento Sustentável
da Barra do Una. (M3)Com base no gradiente de salinidade, selecionei
duas áreas de coleta de aproximadamente 400 m2, uma próxima ao mar
e uma distante do mar.
(M4)Coletei todas as folhas galhadas dos primeiros 5
indivíduos de L. racemosa encontrados em cada área. (M5)Sorteei 30
folhas de cada ambiente para avaliar a qualidade do sítio da galha em
relação à distância da nervura central, garantindo que todos os
indivíduos fossem contemplados neste sorteio. (M6)Utilizei como
critério de inclusão no sorteio apenas folhas que tinham de 1 a 3 galhas,
para isolar possíveis efeitos de competição por recurso entre galhas de
uma mesma folha.
(M7)Realizei uma análise prévia da morfologia de
aproximadamente 150 galhas para obter um indicador da qualidade do
sítio. (M8)Observei quatro tipos morfológicos de galhas e os associei
à qualidade de seu sítio (Tabela 1). (M9)Os tipos A e D são
constatações diretas da morte ou sobrevivência da larva,
respectivamente. (M10)Os tipos B e C são incertos quanto à
sobrevivência da larva. (M11)Optei por adotar uma postura
conservadora e considerei que galhas sem evidência de larva eram
inviáveis. (M12)Dada a constatação de galhas com larvas saudáveis
(C), optei por associá-las ao grupo relacionado à sobrevivência da
larva.
Tabela 1. Associação entre tipos morfológicos de galha e categorias
de qualidade do sítio da galha de cecidomíideos encontrados em folhas
de Laguncularia racemosa.
Tipo
Qualidade do
Descrição
Morfológico
sítio
A
Galhas com aborto
Baixa
B
Galhas sem evidência de larva
Baixa
C
Galhas com larva saudáveis
Alta
Galhas com evidência de
D
Alta
emergência do adulto
(M13)Medi com um paquímetro eletrônico a largura
máxima de cada folha e a distância de cada galha até a nervura central
para todas as folhas sorteadas. (M14)Calculei para cada galha a
distância relativa à nervura central (DRNC), obtida pela razão entre a
distância à nervura central e a largura máxima da folha.
(M15)Categorizei os valores de DRNC das galhas de acordo com a
mediana das distâncias em cada ambiente. (M16)Valores de DNRC
abaixo da mediana foram considerados próximos da nervura central e

valores acima da mediana foram considerados distantes da nervura
central.
Análise de dados
(M17)De acordo com minha hipótese, previ um padrão
entre a qualidade do sítio da galha e distância à nervura central
diferente para cada ambiente. (M18)Assim sendo, analisei a relação
entre a qualidade do sítio da galha e suas distâncias da nervura central
em cada ambiente separadamente. (M19)Considerei como variável
preditora as categorias de DRNC e como variável resposta as
categorias de qualidade do sítio da galha. (M20)Como as duas
variáveis em questão são categóricas, elaborei uma tabela de
contingência para cada ambiente com as frequências de galhas em
cada combinação de categorias de qualidade e de distância por
ambiente. (M21)A estatística de interesse foi a razão entre a proporção
de sítios de baixa qualidade próximos à nervura e a proporção sítios de
baixa qualidade distantes da nervura.
(M22)Fiz um teste de significância por aleatorização a
partir do cenário nulo (1000 permutações, α=0,05) em que não haveria
diferença entre a qualidade do sítio da galha e sua distância relativa à
nervura central. (M23)Para construir o cenário nulo, aleatorizei o
conjunto de dados de categorias de DNRC para cada folha nos dois
ambientes. (M24)Todas as análises estatísticas foram realizadas no
ambiente de programação R 3.1.3 (R Development Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)A razão entre a proporção de sítios de baixa qualidade
próximos à nervura e a proporção sítios de baixa qualidade distantes
da nervura para o ambiente mais salino foi de 2,28 (Tabela 2). (R2)Isso
significa que a proporção sítios de baixa qualidade é 2,28 vezes maior
próximas à nervura do que distantes da nervura. (R3)No ambiente
menos salino a proporção de sítios de baixa qualidade é 1,4 vezes
maior próximas à nervura do que distantes da nervura. (R4)A
probabilidade de razões de risco iguais ou maiores do que as
observadas foram maiores que 5% sob o modelo nulo. (R5)Dessa
maneira, os dados observados não fornecem evidência para refutar a
hipótese nula de que não haveria diferença entre a qualidade do sítio
da galha e sua distância relativa à nervura central.
Tabela 2. Frequências observadas de galhas em cada combinação de
categorias de qualidade do sítio da galha e de distância relativa à
nervura central por ambiente.
Próximo da
Distante da
Qualidade do
Ambiente
nervura
nervura
sítio
central
central

Mais salino

Menos
salino

Baixa
Alta

8
24

5
23

Baixa

10

5

Alta

18

27

DISCUSSÃO
(D1)Não observei diferença significativa entre a qualidade
do sítio da galha e sua distância relativa à nervura central para nenhum
dos dois ambientes, o que remete à ausência de relação entre
ambientes. (D2)Portanto, não obtive evidências de que a qualidade do
sítio da galha esteja relacionada à proximidade da nervura central em
ambiente mais e menos salinos.
(D3)Uma explicação para este resultado é que a nervura
central, além de distribuir recurso, também pode distribuir compostos
prejudiciais à larva. (D4)Em espécies de Laguncularia a estratégia
para lidar com alta salinidade é absorver o sal pelas raízes e armazenálo em vacúolos que garantem a osmolaridade das células (Lutge,
1997). (D5)Considerando que L. racemosa acumula sal em vacúolos
nas folhas, o transporte do sal através das nervuras pode afetar
negativamente a qualidade de sítios mais próximos à nervura central.
(D6)Da mesma forma, um sítio distante da nervura central apresentaria
o benefício de estar distante de altas concentrações de sal, porém
distante também da fonte de nutrientes. (D7)Dessa maneira, a
qualidade ótima de um sítio não estaria relacionada à menor distância
da fonte de recursos, mas sim à um local onde o balanço entre
benefícios e custos resultaria em benefício líquido maior para o
parasita. (D8)Marin (2015) observou que ocorre distribuição agregada
de galhas de L. racemosa a uma distância intermediária entre a nervura

central e a borda das folhas em ambientes mais salinos. (D9)Este é um
indicativo de que a qualidade dos sítios está relacionada ao saldo
resultante entre custos e benefícios dos sítios próximos à nervura
central da folha.
(D10)É possível ainda que a qualidade dos sítios para o
parasita seja afetada negativamente por mecanismos de defesa da
planta. (D11)Plantas apresentam dois principais tipos de defesa,
diretas e indiretas (Dicke, 1999). (D12)A formação da galha é um
exemplo de defesa direta. (D13)Já defesas indiretas são aquelas em
que a planta fornece alimento, abrigo e proteção aos inimigos naturais
do parasita (Dicke, 1999). (D14)Respostas indiretas incluem a emissão
de compostos voláteis que atraem parasitoides da larva galhadora
(Hilker & Menezes, 2002) ou até mesmo predadores (Kessler &
Baldwin, 2001 apud Hilker & Menezes, 2002), afetando a mortalidade
de larvas e a qualidade da folha como um todo. (D15)Estudos que
investiguem a emissão de compostos voláteis em folhas de L.
racemosa podem elucidar relação entre a qualidade de sítios, sua
distribuição na folha e o uso dos sítios por insetos galhadores.
(D16)A qualidade do sítio da galha não depende de sua
distância à nervura central da folha. (D17)É possível que a nervura
central, além de transportar nutrientes à galha, também transporte
compostos prejudiciais ao inseto galhador, diminuindo a qualidade de
seu sítio. (D18)Dessa maneira, concluo que a qualidade do sítio
depende provavelmente de uma localização na folha que garanta a
maior relação custo-benefício ao parasita, dado os custos que este sítio
impõe.
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Machos adultos e subadultos foram colocados em set experimental
para que suas velocidades fossem medidas. Esses indivíduos foram
pesados e medidos. Foi feita uma regressão linear entre os resíduos do
tamanho corpóreo/forceps e velocidade. A velocidade diminui com o
aumento do comprimento relativo do fórceps apenas para subadultos.
Isso deve ser reflexo da pressão seletiva exercida apenas pela Seleção
Natural, ao passo que adultos sobrem pressão também da Seleção
Sexual.
PALAVRAS-CHAVE: Seleção Sexual; tesourinha; velocidade;
forceps
INTRODUÇÃO
(I1)A Seleção Natural e a Seleção Sexual são forças evolutivas que
agem durante a evolução de uma espécie (Darwin, 1859, Bell, 2008).
(I2)A primeira fixa estruturas e comportamentos que garantem a
sobrevivência dos indivíduos de uma espécie (Darwin, 1859) enquanto
que a segunda fixa aqueles que garantirão um maior sucesso
reprodutivo (Bell, 2008). (I3)Ambas as forças podem agir sobre uma
mesma característica e, por possuírem finalidades diferentes, essas
duas forças podem exercer pressões seletivas em diferentes direções.
(I4)Um exemplo no qual diferentes pressões selecionaram o atual
fenótipo de uma espécie é a cauda de machos de pavão (Ridley, 2004).
(I5)A Seleção Natural busca fixar caudas com um tamanho ótimo para
a sobrevivência dos indivíduos, no qual caudas muito grandes ou
muito pequenas comprometem a sobrevivência. (I6)Por outro lado,
fêmeas escolhem machos com estruturas sexuais vistosas pois isto é
um indicativo de uma melhor qualidade genética para sua prole
(Wagner Jr., 2012). (I7)Assim, machos com caudas maiores terão uma
maior probabilidade de acasalar com fêmeas, garantindo um maior
sucesso reprodutivo (Ridley, 2004).
(I8)Estruturas selecionadas para um maior sucesso
reprodutivo, além se servirem como display para atração de fêmeas,
podem ser utilizadas como armamento em combates entre machos por
fêmeas férteis (Simmons & Emlen, 2006). (I9)Quanto maior ou mais
forte for essa estrutura, maior será a chance de um macho vencer outro
em relações agonísticas e assim, acasalar com a fêmea (Wagner et al.,
2012). (I10)Contudo, o aumento dessas estruturas pode aumentar a
probabilidade de um indivíduo ser predado. Isso pode ocorrer, por
exemplo, pois estruturas grandes, ou pesadas, podem diminuir a
velocidade de fuga de um indivíduo. Machos de caranguejos, por
exemplo, podem apresentar quelas grandes que são sexualmente
atrativas para fêmeas e são utilizadas em combates por fêmeas com
outros machos. (I11)Porém, o aumento da quela diminui a velocidade
de caranguejos, diminuindo sua sobrevivência (Schenk & Wainwright,
2001 apud Wilson et al., 2008).
(I12)Insetos da espécie Labidura xanthopus (Dermaptera),
popularmente conhecidos como tesourinhas (García-Hernández,
2015), provavelmente tiveram que lidar com os custos e benefícios de
um armamento fixado por Seleção Sexual. (I13)Indivíduos de ambos
os sexos da espécie possuem um fórceps no tergito final abdominal
utilizado para predação. (I14)O aumento no tamanho do forceps
garante uma maior probabilidade de captura de presas e assim, uma
maior sobrevivência. (I15)Além disso, machos adultos possuem
fórceps proporcionalmente maiores que os das fêmeas e estes são
utilizados em combates entre machos e no acasalamento com fêmeas
(García-Hernández, 2015). (I16)Contudo, o aumento no tamanho do
fórceps pode resultar em uma menor velocidade de fuga, diminuindo
a sobrevivência de indivíduos sexualmente mais atrativos. (I17)Assim,
o objetivo deste trabalho foi avaliar o custo do tamanho do armamento
na velocidade de fuga de machos de L. xanthopus. (I18)Dado que há
uma variação proporcional no investimento em tamanho de fórceps
entre machos de L. xanthopus, a hipótese é que com o aumento do
tamanho do fórceps haverá uma diminuição na velocidade de machos.

_______________________________________________________
MATERIAL & MÉTODOS
Custo do tamanho do armamento na sobrevivência de machos de
Labidura xanthopus (Insecta: Dermaptera)
Aluno 18 – Versão inicial
RESUMO
A Seleção Natural e a Sexual são forças evolutivas que podem agir em
diferentes direções. A primeira seleciona características importantes
para a sobrevivência enquanto que a segunda para a reprodução. Essas
diferentes pressões podem selecionar características melhores para a
reprodução em detrimento da sobrevivência. O fórceps de Labidura
xanthopus é um exemplo de estrutura que pode estar sobre essas
diferentes pressões. O objetivo deste trabalho foi avaliar o custo do
tamanho do armamento na velocidade de machos de L. xanthopus.

Coleta de dados
(M1)Para investigar experimentalmente o custo do
tamanho do armamento na velocidade de fuga de machos de Labidura
xanthopus foram coletados 20 machos adultos e 20 machos subadultos
na praia da Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una,
município de Peruíbe, estado de São Paulo. (M2)Os indivíduos
estavam associados à detritos, troncos e raízes e plântulas de
Rhizophora sp. na areia ao longo da praia.
(M3)Foi montada uma arena experimental em forma de
tubo (Figura 1) para que a velocidade de fuga dos indivíduos fosse
obtida. (M4)Cada indivíduo foi contido no início do tubo por 10
segundos. (M5)Após esse período, a entrada do túnel era liberada.
(M6)Com o auxílio de um lápis foi simulada uma situação de fuga

tocando o indivíduo com a ponta do lápis. (M7)Ao passar pelo marco
zero do tubo, o cronômetro era acionado e ao finalizar o percurso (80
cm) o cronômetro era pausado. (M8)Se um indivíduo parasse de andar
no meio do percurso ou voltasse em direção do início o percurso, o
tempo também era pausado. (M9)Para calcular a velocidade que um
indivíduo percorreu o tubo, foi dividido a distância (em centímetros)
que o indivíduo percorreu no tubo pelo tempo (em segundos) que ele
gastou para percorrer tal distância. (M10)O experimento foi realizado
mais uma vez para cada indivíduo. (M11)A maior velocidade
apresentada pelo indivíduo nas duas réplicas do experimento foi
selecionada como a velocidade do indivíduo.

(M12)Figura 1. Arena experimental. Seta indica local onde indivíduos
eram contidos antes do início da corrida.
(M13)A proporção de tamanho do fórceps em relação ao
tamanho do corpo foi obtida a partir de duas variáveis operacionais, o
comprimento e a massa. (M14)Após eutanásia, foi medido o
comprimento do fórceps e a largura do pronoto com paquímeto digital
de 0.01 mm de precisão. (M15)Para descontar o possível efeito da
alometria entre machos adultos e subadultos foi realizada uma
regressão linear entre comprimento do fórceps e largura do pronoto.
(M16)Foram extraídos os resíduos dessa regressão e estes foram
usados como variável operacional para comprimento. (M17)Cada
indivíduo teve seu fórceps removido do corpo e tanto o fórceps como
o corpo sem o fórceps foram pesados em balança de precisão 0.001g.
(M18)O mesmo procedimento para remover o possível efeito da
alometria entre machos adultos e subadultos foi realizado para a
massa. (M19)Os resíduos da regressão entre massa do fórceps, em
gramas, e massa do corpo sem fórceps foram extraídos e usados como
variável operacional para massa.
Análise de dados
(M20)Foi utilizada uma regressão linear para testar a
relação entre os resíduos da regressão entre comprimento do fórceps e
largura do pronoto e entre a velocidade de cada indivíduo. (M21)O
mesmo foi realizado para os resíduos da regressão entre massa do
fórceps e massa do corpo sem fórceps. (M22)As regressões foram
feitas separadamente para machos adultos e subadultos. (M23)Se a
hipótese apresentada for verdadeira, então a velocidade dos indivíduos
diminuirá com o aumento dos resíduos da regressão entre
comprimento do fórceps e largura do pronoto. (M24)Espera-se que o
mesmo ocorra para os resíduos da regressão entre massa do fórceps e
massa do corpo sem fórceps. (M25)Foi levado em consideração um
valor de significância de α = 0,05 considerando um cenário nulo em
que as velocidades foram as mesmas para todos os resíduos da
regressão de comprimento e da regressão de massa. (M26)Todas as
análises estatísticas foram realizadas no ambiente de programação R
3.1.3 (R Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)A média (± desvio padrão) das velocidades foi de
13,87 cm/s (± 3,49) em adultos e de 18,73 cm/s (± 6,60) em subadultos.
(R2)A média do comprimento do fórceps foi de 10,74 mm (± 1,82) em
adultos e de 7,97 (± 0,57) em subadultos. (R3)A média da massa do
fórceps foi de 0,040 (± 0,021) em adultos e de 0,015 (± 0,004) em
subadultos.
(R4)Em adultos, a velocidade dos indivíduos foi independente dos
resíduos das regressões tanto para comprimento (p = 0,993) (Figura
2) quanto para massa (p = 0,649). (R5)Para os subadultos, a velocidade
dos indivíduos diminui com o aumento dos resíduos da regressão dos
comprimentos (p = 0,049) (Figura 2) contudo é independente dos
resíduos da regressão das massas (p = 0,699).

(R6)Figura 2. Relação entre a velocidade (cm/s) e os resíduos da
regressão entre comprimento (mm) do fórceps e largura do pronoto.

Reta e pontos azuis representam os subadultos (p = 0,049) e reta e
pontos vermelhos representam os adultos (p = 0,99).
DISCUSSÃO
(D1)Foi testada a hipótese de que o aumento no tamanho
do fórceps resultaria em uma diminuição na velocidade de machos de
Labidura xanthopus. (D2)Essa relação não foi encontrada para
machos adultos, ou seja, o aumento do fórceps em relação ao corpo
não influencia a velocidade dos indivíduos. (D3)Contudo, para
machos subadultos, o aumento proporcional do tamanho do fórceps
acarreta em uma diminuição da velocidade dos indivíduos. (D4)Esses
dados são evidências para que a hipótese seja corroborada.
(D5)Os dados de tamanho mostram que machos adultos e
subadultos representam dois morfotípos distintos. (D6)Adultos
apresentam fórceps proporcionalmente maiores que os de subadultos,
ou seja, para um mesmo tamanho corpóreo, machos adultos
apresentam um maior tamanho de fórceps que subadultos. (D7)Jovens
tem uma maior probabilidade de escapar de predadores. (D8)Isso lhes
garante maior sobrevivência, uma vez que são mais rápidos. (D9)Ao
passo que vão trocando de instares, o forceps cresce e isso diminui sua
velocidade podendo afetar sua probabilidade de sobrevivência.
(D10)Contudo, o aumento do fórceps lhe garante também, maior
qualidade no forrageio. (D11)Esse cenário, parece ser um exemplo de
Seleção Natural exercendo pressões seletivas para um tamanho ótimo
de fórceps, uma vez que fórceps muito pequenos garante-lhes uma
maior velocidade porém menor qualidade no manuseio de presas
enquanto que fórceps muito grande lhes garante melhor qualidade no
forrageio contudo uma menor velocidade.
(D12)Além disso, um juvenil pode ir alocando recursos
para aumentar o tamanho de fórceps para que, ao passar para a fase
adulta, terá recursos suficientes para ter um fórceps grande, uma vez
que ao se tornar adulto, este fórceps não crescerá mais. (D13)Neste
cenário, um fórceps grande na fase adulta parece compensar todos os
custos relacionados a sobrevivência que o mesmo acarreta. (D14)Essa
compensação deve estar relacionada com os benefícios que ter um
fórceps grande traz para a reprodução, uma vez que fórceps grandes
são atrativos para fêmeas e determinam o sucesso no acasalamento e
em relações agonísticas entre machos por fêmeas. (D15)Assim, parece
que a Seleção Sexual está favorecendo indivíduos com fórceps cada
vez maiores.
(D16)Essas diferentes pressões evolutivas parecem estar
intimamente relacionadas com o desenvolvimento de machos de L.
xanthopus. (D17)Fêmeas por outro lado, não devem sofrer a mesma
pressão exercida por Seleção Sexual que em machos mas apenas as
pressões exercidas por Seleção Natural. (D18)Por apresentarem
forceps proporcionalmente menores que os de machos, as fêmeas
devem apresentar uma maior velocidade, acarretando em uma maior
sobrevivência. (D19)A velocidade de jovens e subadultos menores
deve ser muito parecida com a de fêmeas, uma vez que esses
indivíduos apresentam tamanhos relativos de fórceps menores.
(D20)A partir do momento que machos juvenis crescem, eles
diminuem sua velocidade por aumentarem o tamanho do fórceps.
(D21)Femêas por outro lado devem continuar sendo rápidas.
(D22)Comparar os estágios de machos com estágios de fêmeas pode
ser uma questão interessante para entender como as diferentes pressões
seletivas atuam dentro de uma espécie.
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Custo do tamanho do armamento na velocidade de fuga de
machos da tesourinha Labidura xanthopus (Insecta: Dermaptera)
Aluno 18 – Versão intermediária
RESUMO: A seleção natural e a seleção sexual são forças evolutivas
que podem agir em direções diferentes. Essas direções diferentes
podem, por exemplo, selecionar características vantajosas para a
reprodução em detrimento da sobrevivência do indivíduo. Os fórceps
da tesourinha Labidura xanthopus são um exemplo de estrutura que
pode estar sob pressões contrastantes. Neste trabalho, avaliou-se o
custo do tamanho do armamento na velocidade de fuga de machos de
L. xanthopus. Machos adultos e subadultos foram colocados em uma
arena experimental para que suas velocidades fossem medidas. Foi
feita uma regressão linear entre os resíduos da largura do pronoto x
comprimento dos fórceps e a maior velocidade média apresentada
pelos indivíduos. A velocidade diminui com o aumento do
comprimento relativo dos fórceps apenas para subadultos. Adultos
com fórceps grandes representam para as fêmeas indivíduos com alta
aptidão pois, mesmo tendo menor probabilidade de sobrevivência
como subadultos, eles conseguiram sobreviver para se reproduzirem.
PALAVRAS-CHAVE: fórceps, pressão seletiva, seleção sexual.
INTRODUÇÃO
(I1)A seleção natural é uma força evolutiva que produz
mudanças quando indivíduos diferem em atributos hereditários que
são correlacionados com diferenças em seus sucessos reprodutivos
(Darwin, 1859; Alcock, 2001). (I2)Outra força evolutiva que produz
mudanças nos indivíduos é a seleção sexual (Darwin, 1871). (I3)Esta
ocorre quando indivíduos diferem em suas habilidades de competir
com outros por cópulas ou para atrair membros do sexo oposto
(Alcock, 2001). (I4)A seleção natural seleciona atributos relacionados
à sobrevivência dos indivíduos de uma espécie (Darwin, 1859)
enquanto que a seleção sexual seleciona atributos envolvidos no
sucesso reprodutivo dos indivíduos (Bell, 2008). (I5)Ambas as forças
podem agir sobre um mesmo atributo podendo exercer pressões
seletivas em sentidos opostos (Ridley, 2004). (I6)Por exemplo, quando
um indivíduo investe muita energia em algum atributo que maximize
sua sobrevivência, como por exemplo uma melhor imunocompetência,
ele pode estar diminuindo seu sucesso reprodutivo (Kelly, 2011).
(I7)Por outro lado, para uma espécie poder maximizar seu sucesso
reprodutivo, pode ser que ela dependa de uma característica
morfológica ou comportamental que, ao ser desenvolvida, pode
diminuir a chance dos indivíduos desta espécie sobreviver (Ridley,
2004). (I8)Um exemplo no qual a seleção natural e a seleção sexual
exerceram pressões em sentidos opostos sobre o atual fenótipo de uma
espécie é a cauda de machos de pavão (Ridley, 2004). (I9)Neste caso,
caudas muito grandes podem comprometer a sobrevivência, pois
podem chamar mais atenção de predadores que caudas pequenas
(Ridley, 2004). (I10)Por outro lado, fêmeas escolhem machos com
estruturas sexuais vistosas, pois isto é um indicativo de uma melhor
qualidade genética para sua prole (Wagner Jr., 2012). (I11)Assim,
machos com caudas maiores terão uma maior probabilidade de
acasalar com fêmeas, garantindo um maior sucesso reprodutivo
(Ridley, 2004). (I12)Neste caso, a seleção natural está selecionando
tamanhos de caudas que maximizam a sobrevivência (caudas
menores) enquanto que a seleção sexual está selecionando tamanhos
de caudas que maximizam o sucesso reprodutivo (caudas enormes).
(I13)Estruturas que aumentam o sucesso reprodutivo dos
machos por servirem como ornamento para atração de fêmeas, podem
ser utilizadas também como armamento em combates entre machos
pelo acesso a fêmeas férteis (Simmons & Emlen, 2006). (I14)Quanto
maior ou mais forte forem esses armamentos, maior será a chance de
um macho vencer outro em relações agonísticas e assim se acasalar
com a fêmea (Wagner et al., 2012). (I15)Contudo, o aumento no
tamanho dessas estruturas pode aumentar a probabilidade de um
indivíduo ser predado. (I16)Isso pode ocorrer, por exemplo, pois
estruturas grandes, ou pesadas, podem diminuir a velocidade de fuga
de um indivíduo. (I17)Machos de caranguejos, por exemplo, podem
apresentar quelas grandes que são sexualmente atrativas para fêmeas
e são utilizadas em combates por fêmeas com outros machos
(Vettorazzo, 2007). (I18)Porém, o aumento da quela pode diminuir a
velocidade de caranguejos, diminuindo sua sobrevivência (Schenk &
Wainwright, 2001 apud Wilson et al., 2008; Maia et al., 2012).
(I19)A relação entre custo e benefício de uma estrutura que
aumenta o sucesso reprodutivo pode ser observada com frequência na

natureza. (I20)Por exemplo, indivíduos de ambos os sexos da
tesourinha Labidura xanthopus (Dermaptera), possuem um par de
fórceps no tergito final do abdômen que são utilizados para predação
(Daly et al., 1998). (I21)O aumento no tamanho dos fórceps aumenta
a probabilidade de captura de presas, o que pode aumentar a
sobrevivência dos indivíduos. (I22)Além disso, machos adultos
possuem fórceps proporcionalmente maiores que os das fêmeas e estes
são utilizados em combates entre machos e no acasalamento com
fêmeas (García-Hernández, 2015; Daly et al., 1998). (I23)Contudo, o
aumento no tamanho dos fórceps pode resultar em uma menor
velocidade de fuga, uma vez que este aumento resultará em um maior
peso corpóreo total. (I24)Isso provavelmente diminuirá a
sobrevivência de indivíduos sexualmente mais atrativos, pois, por
terem fórceps maiores, serão mais lentos e terão maior probabilidade
de serem predados. (I25)Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o
custo do tamanho do armamento na velocidade de fuga de machos de
L. xanthopus. (I26)Dado que há uma variação no investimento do
tamanho dos fórceps em relação ao tamanho do corpo entre machos de
L. xanthopus, a hipótese é que com o aumento do tamanho relativo dos
fórceps, haverá uma diminuição na velocidade de fuga de machos.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Para investigar experimentalmente o custo do
tamanho do armamento na velocidade de fuga de machos de L.
xanthopus, foram coletados 40 machos na praia da Reserva de
Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una (24º26’22’’S;
47º04’20’’O), município de Peruíbe, estado de São Paulo. (M2)Os
indivíduos estavam associados a acúmulos de detritos na areia, assim
como troncos, raízes e plântulas de Rhizophora mangle ao longo da
praia. (M3)Do total de indivíduos coletados, 20 são machos subadultos
e 20 são machos adultos. (M4)Foi decido por incluir machos
subadultos na amostra pois, por pertencerem a dois estágios diferentes
do desenvolvimento, estes podem representar uma maior variação no
tamanho relativo dos fórceps e consequentemente uma maior variação
na resposta ao experimento.
(M5)Foi montada uma arena experimental em forma de
tubo (Figura 1) para que a velocidade de fuga dos indivíduos fosse
mensurada. (M6)Cada indivíduo foi contido em uma região aberta, na
entrada do túnel, por 10 segundos, para que a influência na
manipulação do indivíduo fosse minimizada. (M7)Após esse período,
a entrada do túnel era liberada. (M8)Foi simulada uma situação de fuga
tocando os fórceps do indivíduo com a ponta do lápis até que o
indivíduo entrasse no túnel. (M9)Quando o indivíduo passava pelo
marco zero do tubo, o cronômetro era acionado e, ao finalizar o
percurso (80 cm), o cronômetro era pausado. (M10)Se um indivíduo
parasse de andar no meio do percurso ou voltasse em direção ao início
do percurso, o cronômetro também era pausado. (M11)Para calcular a
velocidade média do indivíduo no tubo, foi dividida a distância (em
centímetros) que o indivíduo percorreu pelo tempo (em segundos) que
ele gastou para percorrer tal distância. (M12)Cada indivíduo foi
testado duas vezes. (M13)A maior velocidade média apresentada pelo
indivíduo nos dois testes realizados foi selecionada como a velocidade
do indivíduo.

Figura 1. Vista superior da arena experimental. O indivíduo era
contido no início do tubo (seta azul) por 10 segundos. Após estímulo
com um lápis, o indivíduo iniciava a corrida contabilizando o tempo a
partir do marco zero (início) até a distância que o indivíduo
percorresse, sendo 80 cm a distância máxima (final).
(M14)O tamanho relativo dos fórceps dos machos foi
obtido a partir de duas variáveis operacionais: o comprimento e a
massa. (M15)Após eutanásia, foram medidos o comprimento de um
dos fórceps e a largura do pronoto dos indivíduos com paquímetro
digital de 0,01 mm de precisão. (M16)Para verificar quanto cada
indivíduo diferia em comprimento dos fórceps em relação ao
comprimento do corpo, foi realizada uma regressão linear entre
comprimento dos fórceps e largura do pronoto. (M17)Foram extraídos
os resíduos dessa regressão e estes foram usados como uma das
variáveis operacionais para tamanho relativo do armamento.
(M18)Cada indivíduo teve o par de fórceps removido do corpo, junto
com o último tergito abdominal, e tanto os fórceps como o corpo sem
os fórceps foram pesados em balança de precisão 0,001 g. (M19)Para
verificar quanto cada macho diferia em massa dos fórceps em relação

a massa do corpo, foi realizada uma regressão linear entre massa dos
fórceps e massa do corpo (sem os fórceps). (M20)Os resíduos da
regressão entre massa dos fórceps e massa do corpo sem os fórceps
foram extraídos e usados como outra variável operacional para
tamanho relativo do armamento.
Análise de dados
(M21)Para testar se com o aumento do tamanho relativo
dos fórceps há uma diminuição na velocidade de fuga dos machos de
L. xanthopus, foi feita uma regressão linear entre os resíduos da
regressão entre comprimento dos fórceps e largura do pronoto e a
velocidade. (M22)Também foi realizada uma regressão linear entre os
resíduos da regressão entre massa dos fórceps e massa do corpo sem
fórceps e a velocidade. (M23)Por pertencerem a estágios diferentes do
desenvolvimento, as regressões de machos adultos e subadultos foram
feitas separadamente e os resultados dessas regressões foram
comparados. (M24)A previsão é que a velocidade dos indivíduos
diminuirá com o aumento dos resíduos da regressão entre
comprimento dos fórceps e largura do pronoto. (M25)Espera-se que o
mesmo ocorra para os resíduos da regressão entre massa dos fórceps e
massa do corpo sem os fórceps. (M26)Por possuírem fórceps menores,
espera-se que machos subadultos menores apresentem uma maior
velocidade ao passo que machos adultos maiores apresentarão uma
menor velocidade. (M27)Foi levado em consideração um valor de
significância de α = 0,05. (M28)Todas as análises estatísticas foram
realizadas no ambiente de programação R 3.1.3 (R Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)A média (± DP) das velocidades foi de 13,87 ± 3,49
cm/s para machos adultos e de 18,73 ± 6,60 cm/s para machos
subadultos. (R2)A média do comprimento dos fórceps foi de 10,74 ±
1,82 mm para machos adultos e de 7,97 ± 0,57 mm para machos
subadultos. (R3)A média do comprimento dos fórceps relativo a
largura do pronto foi de 4,89 ± 0,38 para adultos e de 3,88 ± 0,29 para
subadultos. (R4)A média da massa dos fórceps foi de 0,040 ± 0,021 g
para machos adultos e de 0,015 ± 0,004 g para machos subadultos.
(R5)A média da massa dos fórceps relativa a massa do corpo foi de
0,18 ± 0,06 para adultos e de 0,13 ± 0.03 para subadultos.
(R6)Para machos adultos, a velocidade dos indivíduos foi
independente dos resíduos das regressões tanto para o comprimento (p
= 0,993; Figura 2) quanto para massa dos fórceps (p = 0,649). (R7)Para
machos subadultos, a velocidade dos indivíduos diminuiu com o
aumento dos resíduos da regressão dos comprimentos (p = 0,049;
Figura 2), contudo foi independente dos resíduos da regressão das
massas (p = 0,699).

Figura 2. Relação entre a velocidade (cm/s) e os resíduos da regressão
entre comprimento (mm) dos fórceps e largura (mm) do pronoto dos
machos da tesourinha Labidura xanthopus. Reta e pontos azuis
representam os machos subadultos (p = 0,049) e reta e pontos
vermelhos representam os machos adultos (p = 0,993).
DISCUSSÃO
(D1)Foi testada a hipótese de que o aumento no tamanho
dos fórceps resultaria em uma diminuição na velocidade de machos de
L. xanthopus. (D2)Essa relação não foi encontrada para machos
adultos, ou seja, o aumento dos fórceps em relação ao corpo não
influenciou a velocidade dos indivíduos. (D3)Contudo, para machos
subadultos, o aumento do tamanho relativo dos fórceps acarretou em
uma diminuição da velocidade dos indivíduos. (D4)Para um mesmo
tamanho corpóreo, adultos apresentam fórceps proporcionalmente
maiores que os de subadultos. (D5)O resultado obtido neste trabalho é
evidência para que a hipótese levantada seja corroborada apenas para
os machos subadultos.

(D6)Aparentemente, machos subadultos não estão
sofrendo pressão seletiva direta em favor de grandes fórceps, uma vez
que indivíduos em estágios inferiores ao de adulto não são capazes de
se reproduzir (Daly et al., 1998). (D7)O mesmo ocorre, por exemplo,
com alguns besouros e aves. (D8)Nesses animais, os ornamentos
sexuais, chifres e penas respectivamente, só crescem na fase adulta dos
indivíduos pois estes estarão aptos para reprodução (Alcock, 2001).
(D9)Assim, no caso das tesourinhas, para um macho subadulto não
parece ser necessário possuir fórceps grandes, pois esses indivíduos
ainda não o usará para se acasalar com fêmeas. (D10)Ter um par de
fórceps grande provavelmente reduzirá a probabilidade de
sobrevivência de machos subadultos, uma vez que quanto maior for o
par de fórceps de um subadulto, menor será sua velocidade de fuga ao
se deparar com um predador. (D11)Contudo, ter fórceps grandes será
importante na fase adulta (García-Hernández, 2015). (D12)Por serem
insetos hemimetábolos e apresentarem crescimento por mudas (Daly
et al., 1998), os indivíduos devem investir no aumento do tamanho dos
fórceps durante o seu crescimento, mesmo que esse aumento relativo
ao tamanho do corpo seja baixo. (D13)Ao passarem do instar de
subadulto para o instar de adulto, o tamanho médio dos fórceps
relativo ao tamanho corpo aumenta. (D14)Assim, subadultos devem
armazenar a energia necessária para, quando realizarem a última
muda, crescerem proporcionalmente mais os fórceps. (D15)Esse
crescimento proporcionalmente maior de uma estrutura corporal ao se
tornarem adultos é comum em insetos com metamorfose simples
(Borror & DeLong, 1988). (D16)Os indivíduos que cresceram
gradativamente a proporção do tamanho dos fórceps durante seu
crescimento e que armazenaram energia na fase de subadulto, se
tornarão machos adultos com fórceps proporcionalmente maiores que
os machos adultos que não adotaram essa estratégia. (D17)Esse
cenário, parece ser um exemplo no qual a seleção natural e seleção
sexual estão exercendo pressões seletivas em direções diferentes.
(D18)A seleção natural está selecionando tamanhos ótimos de fórceps,
uma vez que fórceps grandes na fase de subadulto diminuem a
probabilidade de sobrevivência. (D19)Contudo, a seleção sexual está
selecionando fórceps grandes, uma vez que fórceps grandes na fase
sudadulta garantirão um maior tamanho de fórceps na fase adulta e,
consequentemente, um maior sucesso reprodutivo, pois indivíduos
com fórceps maiores terão uma maior probabilidade de acasalarem
(García-Hernández, 2015).
(D20)Quando chegam à fase adulta, os indivíduos com
fórceps grandes sinalizam para as fêmeas, durante o cortejo, que
sobreviveram a uma fase juvenil com os fórceps maior que o de outros
subadultos. (D21)Chegar à fase adulta com fórceps muito grandes
significa que, durante a fase juvenil, indivíduos com fórceps grandes
tiveram uma menor probabilidade de sobrevivência, mas mesmo
assim, estes indivíduos conseguiram sobreviver. (D22)Isso indica para
as fêmeas que esses machos adultos apresentam alta aptidão (Kelly,
2011). (D23)Fêmeas geralmente preferem machos que possuem esses
atributos sexuais exacerbados, pois esses atributos indicam que estes
machos transmitirão alelos bons para sua prole (Alcock, 2001; Jones
& Ratterman, 2009 apud Wagner et al., 2012). (D24)Como na fase
adulta a variação no tamanho dos fórceps não prejudica a velocidade
de fuga, ter fórceps muito grandes deve maximizar o sucesso
reprodutivo de machos adultos, como ocorre, por exemplo, com o
aumento dos atributos sexuais de pavões (Ridley, 2004) e caranguejos
(Vettorazzo, 2007).
(D25)Outro resultado interessante obtido neste trabalho é
que a diminuição na velocidade pelo aumento no tamanho dos fórceps
de subadultos só é evidenciada quando se analisam os dados de
comprimento de fórceps. (D26)Ter fórceps muito longos é custoso
para subadultos, mas parece que estes fórceps longos não são
necessariamente pesados o bastante para influenciar na velocidade de
fuga desses indivíduos. (D27)Aparentemente, um maior comprimento
de fórceps causa implicações biomecânicas na velocidade das
tesourinhas quando estão se locomovendo. (D28)Por serem mais
compridos, estes fórceps possuem uma maior área de atrito entre os
fórceps e o substrato, dificultando a locomoção desses indivíduos.
(D29)Contudo, essas implicações não são evidenciadas pelo do
aumento do peso relativo dos fórceps dos indivíduos. (D30)Apesar de
não termos dados empíricos para fazer tal afirmação, pode ser que o
mesmo ocorra com outros animais que apresentam estruturas
exacerbadas. (D31)Por exemplo, as grandes penas das aves quetzal
(Alcock, 2001) podem estar influenciando o voo desses animais.
(D32)Estudar as implicações biomecânicas causadas pelos diferentes
tamanhos de fórceps de tesourinha parece ser uma área interessante a
ser investigada para verificar o porque comprimentos maiores de
fórceps influenciam a velocidade desses indivíduos mas uma maior
massa não.

(D33)Outra questão interessante a ser elucidada é como as
diferentes pressões evolutivas atuam em diferentes estágios do
desenvolvimento das fêmeas. (D34)As fêmeas, por apresentarem
fórceps proporcionalmente menores que os de machos, devem
apresentar uma maior velocidade, acarretando em uma maior
sobrevivência. (D35)A velocidade de jovens e subadultos menores de
ambos os sexos deve ser muito parecida com a de fêmeas adultas, uma
vez que esses indivíduos apresentam tamanhos relativos de fórceps
menores (García-Hernández, 2015; Daly et al., 1998). (D36)A partir
do momento que machos juvenis crescem, eles diminuem sua
velocidade por aumentarem o tamanho dos fórceps. (D37)Fêmeas por
outro lado devem continuar sendo rápidas, pois o aumento dos fórceps
é mais proporcional ao aumento do tamanho do corpo (GarcíaHernández, 2015). (D38)Comparar como os estágios de
desenvolvimento de machos e de fêmeas influenciam na velocidade de
fuga dos indivíduos, pode ser uma questão interessante para se estudar
e entender como as diferentes pressões seletivas exercidas sobre
ambos os sexos e seus diferentes estágios de desenvolvimento atuam
dentro de uma espécie.
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Custo do tamanho do armamento na velocidade de fuga de
machos da tesourinha Labidura xanthopus (Insecta: Dermaptera)
Aluno 18 – Versão final
RESUMO: Seleção natural e seleção sexual são forças evolutivas que
podem agir em direções diferentes. Essas direções diferentes podem,
por exemplo, selecionar características vantajosas para a reprodução
em detrimento da sobrevivência do indivíduo. Os fórceps da
tesourinha Labidura xanthopus são um exemplo de estrutura que pode

estar sob pressões contrastantes. Neste trabalho, avaliou-se o custo do
tamanho do armamento na velocidade de fuga de machos de L.
xanthopus. Machos adultos e subadultos foram colocados em uma
arena experimental para que suas velocidades fossem medidas. Foi
feita uma regressão linear entre os resíduos da largura do pronoto x
comprimento dos fórceps e a maior velocidade média apresentada
pelos indivíduos. A velocidade diminui com o aumento do
comprimento relativo dos fórceps apenas para subadultos.
Possivelmente, adultos com fórceps grandes representam para as
fêmeas indivíduos com alta aptidão pois, mesmo tendo menor
probabilidade de sobrevivência como subadultos, eles conseguiram
sobreviver para se reproduzirem.
PALAVRAS-CHAVE: atributo sexual, fórceps, pressão seletiva,
seleção sexual,.
INTRODUÇÃO
(I1)A seleção natural é uma força evolutiva que seleciona
atributos hereditários que proporcionam maior sobrevivência aos
organismos (Darwin, 1859; Alcock, 2001). (I2)Por sua vez, a seleção
sexual seleciona atributos envolvidos no sucesso reprodutivo dos
indivíduos (Bell, 2008). (I3)Dessa forma, a seleção sexual pode
ocorrer quando indivíduos diferem em suas habilidades de competir
com coespecíficos por cópulas ou para atrair membros do sexo oposto
(Alcock, 2001). (I4)Eventualmente, as seleções natural e sexual agem
sobre um mesmo atributo, de tal forma que exercem pressões seletivas
em sentidos opostos (Ridley, 2004). (I5)Um exemplo de característica
sobre a qual a seleção natural e a seleção sexual exercem pressões em
sentidos opostos é a cauda de machos de pavão (Ridley, 2004).
(I6)Neste caso, caudas muito longas podem comprometer a
sobrevivência por atraírem mais atenção de predadores do que caudas
curtas (Ridley, 2004). (I7)Por outro lado, fêmeas escolhem machos
com estruturas sexuais vistosas, pois isto pode ser um indicativo de
uma melhor qualidade genética a ser transmitida para a prole (Wagner
Jr. et al., 2012). (I8)Neste caso, a seleção natural estaria selecionando
tamanhos de caudas que maximizam a sobrevivência (caudas curtas)
enquanto a seleção sexual estaria selecionando tamanhos de caudas
que maximizam o sucesso reprodutivo (caudas longas).
(I9)Armamentos utilizados por machos em combates pelo
acesso a fêmeas férteis também podem sofrer pressões seletivas em
sentidos opostos. (I10)Na tesourinha Labidura xanthopus
(Dermaptera), por exemplo, indivíduos de ambos os sexos possuem
um par de fórceps no tergito final do abdômen que são utilizados para
predação (Daly et al., 1998). (I11)O aumento no tamanho dos fórceps
aumenta a probabilidade de captura de presas, o que pode aumentar a
sobrevivência dos indivíduos. (I12)Além disso, machos adultos
possuem fórceps proporcionalmente maiores que os das fêmeas e estes
são utilizados em combates entre machos e no cortejo de fêmeas
(García-Hernández, 2015; Daly et al., 1998). (I13)Contudo, o aumento
dos fórceps pode resultar em uma menor velocidade de fuga, uma vez
que este aumento resultará em um maior peso corpóreo total.
(I14)Dessa forma, enquanto fórceps grandes podem diminuir a
sobrevivência de indivíduos ao tornar os machos mais lentos, a mesma
estrutura pode tornar esses indivíduos mais bem sucedidos na obtenção
de parceiras reprodutivas. (I15)Desse modo, é de se esperar que a
seleção natural aja no sentido de diminuir o tamanho dos fórceps,
enquanto que a seleção sexual tende a aumentar o tamanho dos
fórceps.
(I16)Embora os custos e benefícios do armamento sejam
relativamente claros para machos adultos, o mesmo não
necessariamente ocorre para juvenis. (I17)No caso de L. xanthopus
machos subadultos possuem fórceps proporcionalmente menores que
machos adultos (García-Hernández, 2015), assim, espera-se que
apresentem uma maior velocidade de fuga e, consequentemente, maior
sobrevivência. (I18)É possível que essa diferença existente entre
adultos e subadultos derive do fato de que indivíduos imaturos não são
capazes de se reproduzir (Daly et al., 1998) logo, não há uma pressão
imediata para que apresentem fórceps grandes. (I19)Contudo, dado
que fórceps grandes serão importantes na obtenção de cópulas durante
a fase adulta (García-Hernández, 2015), é possível que haja alguma
pressão por investimento reprodutivo durante a fase jovem. (I20)Por
serem insetos hemimetábolos e apresentarem crescimento por mudas
(Daly et al., 1998), os indivíduos devem investir no aumento do
tamanho dos fórceps gradativamente durante todo o seu crescimento.
(I21)Assim, os indivíduos que gradativamente desenvolverem o
tamanho dos fórceps e que armazenarem energia na fase de subadulto,
se tornarão machos adultos com fórceps proporcionalmente maiores
que os machos que não adotarem essa estratégia.
(I22)Assim, diante da possibilidade de pressões seletivas
distintas agirem em sentidos opostos sobre os armamentos dos machos

de L. xanthopus, esse trabalho objetivou avaliar o custo do tamanho
do armamento na velocidade de fuga de machos de L. xanthopus.
(I23)Dado que os benefícios associados aos fórceps são distintos entre
machos adultos e subadultos e que há uma pressão para que machos
adultos apresentem fórceps grandes, o custo do tamanho do
armamento na velocidade de fuga foi mensurado tanto para indivíduos
adultos, como para subadultos. (I24)Para ambos os casos, era esperado
que o aumento do tamanho relativo do fórceps produzisse uma
diminuição na velocidade de fuga dos machos.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Para investigar experimentalmente o custo do
tamanho do armamento na velocidade de fuga de machos de L.
xanthopus, foram coletados 40 machos na praia da Reserva de
Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una (24º26’22’’S;
47º04’20’’O), município de Peruíbe, estado de São Paulo. (M2)Os
indivíduos estavam associados a acúmulos de detritos na areia, assim
como troncos, raízes e plântulas de Rhizophora mangle ao longo da
praia. (M3)Do total de indivíduos coletados, 20 são machos subadultos
e 20 são machos adultos. (M4)Decidiu-se por incluir tanto machos
adultos como subadultos pois estão é esperado que esses dois grupos
estejam sob pressões evolutivas diferentes, ou seja, os custos e
benefícios inerentes ao tamanho do armamento serão distintos entre
esses estágios de desenvolvimento dos machos.
(M5)Foi montada uma arena experimental em forma de
tubo (Figura 1) para que a velocidade de fuga dos indivíduos fosse
mensurada. (M6)Cada indivíduo foi contido em uma zona de
confinamento, na entrada do túnel, por 10 segundos, para que o
indivíduo pudesse se aclimatar e, assim, a influência exercida pela
manipulação do indivíduo fosse minimizada. (M7)Após esse período,
a entrada do túnel era liberada, permitindo que o indivíduo se
deslocasse pela arena. (M8)Foi simulada uma situação de fuga
tocando-se os fórceps do indivíduo com a ponta de um lápis até que o
indivíduo se locomovesse e entrasse no túnel. (M9)Quando o
indivíduo passava pelo marco zero do tubo, o cronômetro era acionado
e, ao finalizar o percurso (80 cm), o cronômetro era pausado. (M10)Se
um indivíduo parasse de andar no meio do percurso ou voltasse em
direção ao início do percurso, o cronômetro também era pausado.
(M11)Para calcular a velocidade média do indivíduo no tubo, foi
dividida a distância (em centímetros) que o indivíduo percorreu pelo
tempo (em segundos) que ele gastou para percorrer a distância
registrada. (M12)Cada indivíduo foi testado duas vezes. (M13)A
maior velocidade média apresentada pelo indivíduo nos dois testes
realizados foi selecionada como a velocidade do indivíduo.

Figura 1. Vista superior da arena experimental. O indivíduo era
contido no início do tubo (seta azul) por 10 segundos. Após estímulo
com um lápis, o indivíduo iniciava a corrida de fuga. (M14)O tempo
despendido em fuga foi calculado a partir do momento em que o
indivíduo passasse pelo marco zero (início) até o momento em que o
indivíduo parasse de se deslocar em direção ao fim da arena. (M15)Um
limite de 80 cm de distância máxima a ser percorrida foi préestabelecido (final).
(M16)O tamanho relativo dos fórceps dos machos foi
obtido a partir de duas variáveis operacionais: o comprimento e a
massa. (M17)Após eutanásia, foram medidos o comprimento de um
dos fórceps e a largura do pronoto dos indivíduos com paquímetro
digital de 0,01 mm de precisão. (M18)Para analisar como que o
comprimento dos fórceps varia em relação ao comprimento corporal
dos machos, foram realizadas duas regressões lineares (aqui
denominadas “regressões de comprimento”, uma delas para machos
subadultos e a outra para machos adultos). (M19)As regressões de
comprimento foram feitas entre comprimento do fórceps e largura do
pronoto dos machos. (M20)Para analisar o quanto que o fórceps de
cada indivíduo diferia em comprimento relativo dos fórceps da
amostra, foram extraídos das regressões de comprimento os resíduos
referentes a cada indivíduo. (M21)Esses resíduos obtidos foram
usados como uma das variáveis operacionais para tamanho relativo do
armamento do macho. (M22)Em seguida, cada indivíduo teve seu par
de fórceps removido do corpo, junto com o último tergito abdominal,
e tanto os fórceps como o corpo sem os fórceps foram pesados em
balança de precisão 0,001 g. (M23)Para analisar como que a massa dos
fórceps varia em relação a massa corporal dos machos, foram

realizadas outras duas regressões lineares (aqui denominadas
“regressões de massa”, uma delas para machos subadultos e a outra
para machos adultos) entre massa dos fórceps e massa do corpo sem
os fórceps. (M24)Para analisar o quanto que o fórceps de cada
indivíduo diferia em massa relativa dos fórceps da amostra, foram
extraídos das regressões de massa os resíduos referentes a cada
indivíduo. (M25)Esses resíduos obtidos foram usados como a outra
variável operacional para tamanho relativo do armamento do macho.
Análise de dados
(M26)Para testar se com o aumento do tamanho relativo
dos fórceps há uma diminuição na velocidade de fuga dos machos de
L. xanthopus, foi feita uma regressão linear entre os resíduos da
regressão de comprimento e a velocidade dos machos. (M27)Para o
mesmo fim, também foi realizada uma regressão linear entre os
resíduos da regressão massa e a velocidade dos machos. (M28)Por
pertencerem a estágios diferentes do desenvolvimento, as regressões
de machos adultos e subadultos foram feitas separadamente e os
resultados dessas regressões foram comparados. (M29)A previsão é
que a velocidade dos indivíduos diminuirá com o aumento dos
resíduos tanto para a regressão de comprimento como para a regressão
de massa. (M30)Por possuírem fórceps menores, espera-se que
machos subadultos menores apresentem uma maior velocidade que
machos. (M31)Foi levado em consideração um valor de significância
de α = 0,05. (M32)Todas as análises estatísticas foram realizadas no
ambiente de programação R 3.1.3 (R Core Team, 2015).
RESULTADOS
(R1)A média (± DP) das velocidades foi de 13,87 ± 3,49
cm/s para machos adultos e de 18,73 ± 6,60 cm/s para machos
subadultos. (R2)A média do comprimento dos fórceps foi de 10,74 ±
1,82 mm para machos adultos e de 7,97 ± 0,57 mm para machos
subadultos. (R3)A média do comprimento dos fórceps relativo a
largura do pronto foi de 4,89 ± 0,38 para adultos e de 3,88 ± 0,29 para
subadultos. (R4)A média da massa dos fórceps foi de 0,040 ± 0,021 g
para machos adultos e de 0,015 ± 0,004 g para machos subadultos.
(R5)A média da massa dos fórceps relativa a massa do corpo foi de
0,18 ± 0,06 para adultos e de 0,13 ± 0.03 para subadultos.
(R6)Para machos adultos, a velocidade dos indivíduos foi
independente dos resíduos das regressões tanto para o comprimento (p
= 0,993; Figura 2) quanto para massa dos fórceps (p = 0,649). (R7)Para
machos subadultos, a velocidade dos indivíduos diminuiu com o
aumento dos resíduos da regressão de comprimento (p = 0,049; Figura
2), contudo foi independente dos resíduos da regressão de massa (p =
0,699).

Figura 2. Relação entre a velocidade (cm/s) e os resíduos da regressão
entre comprimento (mm) dos fórceps e largura (mm) do pronoto dos
machos da tesourinha Labidura xanthopus. Reta e pontos azuis
representam os machos subadultos (p = 0,049) e reta e pontos
vermelhos representam os machos adultos (p = 0,993).
DISCUSSÃO
(D1)Foi testada a hipótese de que o aumento no tamanho
dos fórceps resultaria em uma diminuição na velocidade de machos de
L. xanthopus. (D2)Essa relação não foi encontrada para machos
adultos, ou seja, o aumento dos fórceps em relação ao corpo não
influenciou a velocidade desses indivíduos. (D3)Contudo, o aumento
do tamanho relativo (em comprimento) dos fórceps acarretou em uma
diminuição da velocidade dos subadultos. (D4)Dessa forma, o
resultado obtido neste trabalho é evidência para que a hipótese
levantada seja corroborada apenas para os machos subadultos.
(D5)Para um mesmo tamanho corpóreo, adultos
apresentam fórceps proporcionalmente maiores que os de subadultos.
(D6)Esse cenário, juntamente com os resultados obtidos sobre a
influência do tamanho dos fórceps na velocidade dos indivíduos,
parece ser um exemplo no qual a seleção natural e seleção sexual estão
exercendo pressões seletivas em direções diferentes. (D7)A seleção
natural está selecionando tamanhos menores de fórceps, uma vez que
subadultos com fórceps grandes são mais lentos, o que pode implicar

em uma menor a probabilidade de sobrevivência. (D8)Contudo, a
seleção sexual está selecionando tamanhos grandes de fórceps, uma
vez que subadultos com fórceps grandes devem apresentar um maior
sucesso reprodutivo por se tornarem adultos também com fórceps
grandes, com vantagens diretas em interações com machos e fêmeas
(García-Hernández, 2015).
(D9)Chegar à fase adulta com fórceps muito grandes
significa que, durante a fase juvenil, indivíduos com fórceps
relativamente maiores que os demais machos tiveram uma menor
probabilidade de sobrevivência, mas, mesmo assim, conseguiram
sobreviver. (D10)Como os fórceps são utilizados durante o cortejo de
fêmeas (García-Hernández, 2015), isso poderia indicar para as fêmeas
que esses machos adultos apresentam alta aptidão (Kelly, 2011) e estão
aptos a transmitir alelos bons para sua prole (Alcock, 2001; Jones &
Ratterman, 2009 apud Wagner et al., 2012). (D11)Como na fase adulta
a variação no tamanho dos fórceps não prejudica a velocidade de fuga,
ter fórceps muito grandes deve maximizar o sucesso reprodutivo de
machos adultos, como ocorre, por exemplo, com o aumento dos
atributos sexuais de pavões (Ridley, 2004) e caranguejos (Vettorazzo,
2007).
(D12)Outro resultado interessante obtido neste trabalho é
que a diminuição na velocidade de fuga provocada pelo aumento no
tamanho relativo dos fórceps de subadultos só é evidenciada quando
se analisam os dados de comprimento de fórceps. (D13)Ter fórceps
muito longos é, portanto, custoso para subadultos, mas parece que
estes fórceps longos não são necessariamente pesados o bastante para
influenciar a velocidade de fuga desses indivíduos. (D14)Um maior
comprimento de fórceps pode causar desajustes biomecânicos na
velocidade das tesourinhas quando elas estão se locomovendo.
(D15)Por serem mais compridos, estes fórceps possuem uma maior
área de atrito entre os fórceps e o substrato, dificultando a locomoção
desses indivíduos. (D16)Contudo, esses desajustes biomecânicos
parecem não emergir do aumento do peso relativo dos fórceps dos
indivíduos. (D17)Pode ser que o mesmo ocorra com outros animais
que apresentam estruturas exacerbadas. (D18)Por exemplo, as grandes
penas das aves quetzal (Alcock, 2001) podem estar influenciando o
voo desses animais. (D19)Estudar as questões biomecânicas inerentes
aos diferentes tamanhos de fórceps de tesourinha parece ser uma área
interessante para investigar o porquê de comprimentos maiores de
fórceps influenciarem a velocidade de machos subadultos de
tesourinhas mas uma maior massa de fórceps não produzir tais
diferenças.
(D20)Pôde-se concluir com este trabalho que machos
subadultos com tamanhos relativos de fórceps maiores tem uma menor
probabilidade de sobrevivência pois, o aumento relativo no tamanho
dos fórceps diminui sua velocidade de fuga. (D21)Contudo, ao chegar
à fase adulta, os subadultos de fórceps compridos que conseguirem
superar os custos de ostentar armamentos grandes obterão sucesso
reprodutivo maior que os demais machos. (D22)Assim, o custo de se
ter um armamento grande durante a fase juvenil parece compensar os
riscos de sobrevivência em machos de Labidura xanthopus.
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Guerra de Titans: Há co-existência de predadores de topo em
fitotelma de bromélias?
Aluno 20 – Versão inicial
Resumo: A coexistência das espécies gerar sobreposição de nicho e
levar a competição. O Fitotelma de bromélias tem espaço restrito.
Neste ambiente os predadores de topo são as larvas de Odonata
(libélulas) e larvas de Coleoptero (besouros). O objetivo deste trabalho
foi verificar se os predadores de topo do fitotelma de bromélias
competem por espaço. Testarei a hipótese que as larvas de libélulas e
larvas de besouros não estarão na mesma bromélia. Coletei 32
indivíduos de Aechmea nidicaulis (Bromeliaceae), separei as folhas e
retirei os predadores aderidos às folhas. No total, encontrei 27
bromélias com larvas de libélulas e 19 bromélias com larvas de
besouros, sendo que 16 bromélias continham ambos os predadores.
Não houve exclusão das libélulas pelos besouros, sugerindo que não
há competição espacial entre estes predadores de topo. Outros fatores
como a disponibilidade de presas ou a atividade predatória da libélula
podem estar influenciando esta distribuição.
Palavras-Chave: Besouros, bromélia, fitotelma, libélulas, nicho
espacial.
Introdução
(I1)A capacidade de coexistência das espécies em
ambientes com alta diversidade é determinada pela capacidade
competitiva das espécies envolvidas, sendo este padrão de
coexistência explicado por diversos tipos de interação, como
interações antagônicas, parasitismo e competição (Begon et al., 2006).
(I2)Essas interações entre duas espécies podem beneficiar ou
prejudicar as outras espécies da comunidade e assim alterar a dinâmica
de toda a comunidade (Begon et al., 2006). (I3)O nicho ecológico é o
conjunto de características necessárias para a sobrevivência da espécie
e a sobreposição deste nicho ecológico dentro de uma comunidade
pode gerar deslocamento ou competição pelo nicho (Schoener, 2009).
(I4)Entre os nichos mais estudados está o nicho espacial, que é o
conjunto de habitats onde a espécie pode viver. (I5)A sobreposição do
nicho espacial das espécies pode gerar competição de modo que as
espécies passem a competir, deslocando ou excluindo a outra espécie
da comunidade (Begon et al., 2006)
(I6)Ambientes que possuem o espaço restrito, como a água
que se acumula em plantas bromelícolas podem ter uma diversidade
alta (Williams, 2006). (I7)Esta água que se acumula nas axilas das
folhas de bromélias é chamada de fitotelma e é utilizada por
invertebrados e vertebrados (Haddad & Prado, 2005; Williams, 2006).
(I8)Um exemplo são os sapos que dependem de bromélias para se
reproduzir. (I9)Estes sapos vocalizam e depositam seus ovos em
bromélias, onde esses ovos eclodem em girinos e passam a fase juvenil
neste ambiente saindo apenas após completar a metamorfose
(Hartmann et al., 2005). (I10)Além de sapos, muitos invertebrados
aquáticos, como insetos e crustáceos podem viver neste fitotelmata de
bromélias (Williams, 2006). (I11)Os invertebrados que vivem neste
ambiente estruturam uma comunidade e os predadores de topo
geralmente são larvas de Odonata (libélulas) ou Coleópteros
(besouros) (Santos et al., 2011). (I12)Estas larvas são predadores que
consomem desde insetos até pequenos peixes e anfíbios (Tennessen,
2003; Merritt & Wallace, 2003).
(I13)O sistema de estudo foram os predadores de topo do
fitotelma de bromélias Reserva de Desenvolvimento Sustentável Barra
do Una. (I14)O objetivo deste trabalho foi verificar se os predadores
de topo do fitotelma de bromélias competem por este espaço.
(I15)Dado que as libélulas e os besouros são predadores de topo e que
a energia no sistema decresce conforme aumenta o nível trófico e,
considerando que a bromélia é um sistema com recurso limitado, a
minha hipótese é que as larvas de libélulas e larvas de besouros não
estarão na mesma bromélia

Material & Métodos
Modelo de estudo
(M1)O modelo de estudo foram os predadores de topo do
fitotelmata de Aechmea nidicaulis (L.) Grisb (Bromeliaceae).
(M2)Nesta região, a comunidade que ocupa o fitotelmata possui três
predadores de topo, sendo uma larva de odonata (Zygoptera) e duas
larvas de besouros (Famílias: Dyticidae e Hydrophilidae) (Santos et
al., 2011).
Coleta de dados
(M3)As bromélias foram coletadas manualmente na
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Barra do Una. (M4)Analisei
32 bromélias com no mínimo um metro de distância entre elas.
(M5)Caso houvesse mais de uma bromélia próxima, sortiei uma das
bromélias para ser coletada. (M6)As bromélias foram cortadas no
caule para que a água do fitotelmata fosse totalmente coletada.
(M7)Separei as folhas da bromélia, uma a uma e as lavei
individualmente em cima de uma bandeja de modo a retirar possíveis
predadores aderidos às folhas. (M8)Coei a água do fitotelma das
bromélias juntamente com a água da lavagem das folhas em uma
peneira (malha 2x2mm) e triei as larvas de Odonata e Coleoptera
predadoras de topo.
Análise de dados
(M9)Para testar a previsão de que diferentes predadores de
topo não estarão na mesma bromélia, comparei os dados de
presença/ausência observados com os dados aleatorizados das
probabilidades da libélula estar no bromélia com a probabilidade do
besouro estar na bromélia. (M10)A estatística de interesse foi o
número de vezes em que ambos os predadores de topo estavam
presentes na mesma bromélia. (M11)A probabilidade de ocorrência
das libélulas e dos besouros foi calculada a partir dos dados
observados. (M12)O cenário nulo consistiu em 10.000 permutações
em que ambos os predadores estavam na bromélia a partir das
probabilidades geradas dos predadores estarem na bromélia.
Resultados
(R1)Foram encontradas 27 bromélias com libélulas e 19
bromélias com coleópteros predadores de topo. (R2)A porcentagem
bromélias com libélulas foi de aproximadamente 85% enquanto a
probabilidade de bromélias com besouros predadores de topo foi de
aproximadamente 60%. (R3)Do total de 32 bromélias, 16 continham
libélulas e besouros co-ocorrendo enquanto apenas duas bromélias não
possuíam nenhum dos predadores de topo. (R4)Não houve exclusão
das libélulas pelos besouros e não houve exclusão dos besouros pelas
libélulas (p = 0,56).
Discussão
(D1)A hipótese de que os predadores de topo de diferentes
espécies não iriam coexistir na mesma bromélia foi refutada. (D2)Os
besouros e as libélulas predadores de topo não estão se excluindo
dentro da mesma bromélia. (D3)Este resultado sugere que a
competição espacial entre estes predadores de topo não é importante
na determinação de ocorrência destas larvas.
(D4)Uma possível explicação para este resultado é que as
larvas encontradas neste estudo são generalistas, portanto elas podem
não ser influenciadas pela limitação de espaço ou pela presença de
outros predadores na bromélia e sim por fatores como a
disponibilidade de alimento. (D5)Tanto as larvas de libélulas quando
as de besouros consomem desde insetos aquáticos a pequenos
vertebrados como peixes e sapos (Merrit & Wallace, 2003; Tennessen,
2003). (D6)Logo, mesmo a bromélia tendo um espaço restrito para os
predadores, este ambiente pode disponibilizar presas para suportar as
necessidades energéticas dos diferentes predadores de topo.
(D7)Outra possível explicação é que as larvas de libélulas
são predadoras generalistas e consomem as larvas de besouros, dessa
forma, a presença de outro predador de topo não influenciaria a
ocorrência das larvas de libélulas. (D8)Sabe-se que as larvas de
libélulas podem cometer canibalismo, e que este canibalismo acelera
o desenvolvimento e o crescimento (Johansson & Crowley, 2007),
além disso, presas maiores fornecem uma maior quantidade de energia
para o predador. (D9)Assim, os outros predadores de topo podem ser
apenas mais uma presa para as larvas de libélulas.
(D10)Concluo que não há competição espacial entre as
larvas de libélulas e larvas de besouros. (D11)Estudos futuros podem
testar se há predação entre os predadores de topo deste sistema a fim
de verificar se estes predadores podem se predar para obter energia.
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Guerra de Titãs: a coexistência de predadores de topo em
bromélias
Aluno 20 – Versão intermediária
Resumo: A coocorrência das espécies pode gerar sobreposição de
nicho e levar a competição. A água que se acumula nas bromélias
possui uma comunidade rica de insetos aquáticos com larvas de
libélulas e besouros sendo os predadores de topo. O objetivo deste
trabalho foi verificar há coocorrência de predadores de topo na água
das bromélias. Minha hipótese é que as larvas de libélulas e as larvas
de besouros não coexistem no mesmo espaço. Coletei os predadores
de 32 indivíduos de Aechmea nidicaulis (Bromeliaceae). No total,
encontrei 27 bromélias com larvas de libélulas e 19 bromélias com
larvas de besouros, sendo que 16 bromélias continham ambos os
predadores. Não houve exclusão entre os predadores de topo,
sugerindo que não exclusão entre os predadores. Fatores como a alta
abundância de presas e a predação intraguilda podem estar mediando
a coexistência destes predadores de topo em bromélias.
Palavras-Chave: Competição, coocorrência, nicho espacial,
predação intraguilda, segregação de nicho.
Introdução
(I1)A capacidade de coocorrência das espécies em
ambientes com alta diversidade é influenciada pela habilidade
competitiva das espécies envolvidas, além das interações antagônicas,
da competição e do parasitismo (Begon et al., 2006). (I2)Quando duas
espécies de topo coocorrentes de uma comunidade competem, esta
competição pode afetar os indivíduos da comunidade, pois a
competição pode levar a diminuição da abundância de uma
determinada presa e consequentemente a um menor custo/benefício
desta predação. (I3)Para coexistir, os predadores teriam de aumentar a
predação sobre outras presas dessa comunidade (Begon et al., 2006).
(I4)Quando esta mudança de hábito acontece, dizemos que houve
deslocamento de nicho. (I5)Isto acontece quando a sobreposição de
nicho em uma comunidade gera competição, e nesses casos, o melhor
competidor pode excluir o pior competidor do nicho disputado e da
comunidade, ou, como no exemplo, pode haver um deslocamento no
nicho e a coexistência das espécies em nichos diferentes (Schoener,
2009).
(I6)O nicho de uma espécie é o conjunto de todos os fatores
bióticos e abióticos que uma espécie pode usar para viver. (I7)Quando
mais de uma espécie ocupa o mesmo nicho, dizemos que há
sobreposição do nicho e para a coexistência destas espécies, uma delas
tem de deslocar seu nicho para que possam coexistir (Begon et al.,
2006). (I8)Entre os eixos que permitem a coexistência de um maior
número de espécies em uma comunidade estão os eixos temporal,
espacial e alimentar. (I9)A sobreposição em um dos nichos pode ser

compensada pela segregação em outro de modo a diminuir a
competição entre as espécies (Toft, 1985).
(I10)Ambientes com o espaço restrito, como a água que se
acumula em plantas bromelícolas (fitotelma), possuem alta
sobreposição temporal e espacial da comunidade presente. (I11)Esta
comunidade se segrega no eixo alimentar, tendo insetos detritívoros,
herbívoros e carnívoros coexistindo e gerando uma diversidade alta
(Meritt & Wallace, 2003; Williams, 2006). (I12)Neste ambiente, os
predadores de topo são as larvas de Odonata (libélulas) e Coleópteros
(besouros) (Santos et al., 2011).
(I13)A comunidade de insetos aquáticos do fitotelma das
bromélias é um bom ambiente para estudar a dinâmica de
comunidades e a competição interespecífica de predadores de topo,
pois estes predadores estão restritos a este ambiente. (I14)O objetivo
deste trabalho foi verificar há coocorrência de predadores de topo do
fitotelma de bromélias. (I15)Dado que as larvas de libélulas e de
besouros são predadores de topo e que a energia decresce em níveis
tróficos mais altos e, considerando que a bromélia é um sistema com
recursos limitados, a minha hipótese é que as larvas de libélulas e
larvas de besouros não irão coexistir na mesma bromélia.
Material & Métodos
Modelo de estudo
(M1)Os modelos de estudo foram os predadores de topo do
fitotelma de Aechmea nidicaulis (L.) Grisb (Bromeliaceae) coletados
na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Barra do Una. (M2)Nesta
região, a comunidade que ocupa o fitotelma possui três predadores de
topo, sendo uma larva de odonata (Zygoptera) e duas larvas de
besouros (Famílias: Dyticidae e Hydrophilidae) (Santos et al., 2011).
(M3)Estas larvas predadoras possuem seu ciclo de vida dependente de
água e após os ovos serem depositados em um ambiente, as larvas
ficam restritas àquele ambiente até a fase adulta.
Coleta de dados
(M4)Coletei 32 bromélias na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Barra do Una com no mínimo um metro de distância entre
elas. (M5)Cortei as bromélias no caule para que a água do fitotelmata
fosse totalmente coletada e lavei suas folhas para retirar os predadores
que ficaram aderidos.
Análise de dados
(M6)Para testar a previsão de que diferentes predadores de
topo não estarão na mesma bromélia, comparei os dados de
presença/ausência observados com as probabilidades das libélulas e
besouros estarem na bromélia. (M7)Calculei a probabilidade de
ocorrência das libélulas e dos besouros a partir do número total de
observações de cada um dos predadores pelo número de bromélias
com o predador presente. (M8)A estatística de interesse foi o número
de vezes em que ambos os predadores de topo estavam presentes na
mesma bromélia. (M9)O cenário nulo foi construído a partir de 10.000
simulações das probabilidades de ocorrência de cada um dos
predadores de topo estarem na bromélia. (M10)Comparei se a
cocorrência observada era menor que a coocorrência ao acaso (p <
0,05). (M11)As análises estatísticas fora rodadas no programa R 3.1.3
(R Development Core Team, 2015)
Resultados
(R1)Foram encontradas 27 bromélias com libélulas e 19
bromélias com coleópteros predadores de topo. (R2)A porcentagem de
bromélias com libélulas foi de aproximadamente 85% enquanto a
probabilidade de bromélias com besouros predadores de topo foi de
aproximadamente 60%. (R3)Do total de 32 bromélias, 16 continham
libélulas e besouros co-ocorrendo enquanto apenas duas bromélias não
possuíam nenhum dos predadores de topo. (R4)As libélulas e os
besouros não estão se excluindo das bromélias (p = 0,56).
Discussão
(D1)A hipótese de que os predadores de topo de diferentes
espécies não iriam coexistir na mesma bromélia foi refutada. (D2)Os
besouros e as libélulas predadores de topo não estão se excluindo
dentro da mesma bromélia. (D3)Este resultado sugere que a
competição por recurso entre estes predadores de topo nas bromélias
não é forte o suficiente ao ponto de haver a exclusão de um destes
predadores
(D4)Uma possível explicação para este resultado é que a
bromélia possui recurso o suficiente para suportar ambos os
predadores de topo. (D5)Estudos anteriores feitos na área
evidenciaram relação positiva entre o volume de água da bromélia e a
riqueza de espécies, no entanto não evidenciaram relação entre a
presença de predadores com a riqueza de espécies das bromélias

(Vidal, 2011). (D6)Como as larvas de libélulas e besouros são
generalistas (Merrit & Wallace, 2003; Tennessen, 2003), é possível
que a abundância de presas esteja relacionada a coocorrência das
larvas de libélulas e besouros.
(D7)Outra possível explicação é que existe predação
intraguilda entre os predadores de topo, ou seja, as larvas de libélulas
e larvas besouros se predam. (D8)Dessa forma, a presença de um
predador de topo não influencia a ocorrência do outro predador de
topo, pois, ao se predarem, eles seriam apenas outra fonte de alimento
presente na bromélia (Rudolf, 2007 apud Montserrat et al., 2012).
(D9)Sabendo que as larvas de libélula e larvas de besouro são
predadores vorazes (Merrit & Wallace, 2006; Tenessen, 2006), e que
a primeira espécie a chegar no ambiente possui vantagem sobre a
segunda espécie na predação intraguilda (Williams, 2006 apud
Blaustein & Margalit, 1996), sugiro que estudos futuros testem a
predação intraguilda destes predadores de topo. (D10)Se esta hipótese
estiver correta, a exclusão entre os predadores de topo da comunidade
não acontecerá pois os predadores de topo seriam apenas outras fontes
de alimento.
(D11)Concluo que as larvas de libélulas e larvas de
besouros não se excluem do fitotelma de bromélias. (D12)Isto pode
acontecer porque a abundância de presas pode amenizar a competição
destes predadores de topo e assim permitir a coexistência de ambos ou
a predação intraguilda pode estar atuando na coexistência destas
espécies uma vez que estes predadores podem se utilizam como
recurso alimentar para obtenção de energia.
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Guerra de Titãs: a coexistência de predadores de topo em
bromélias
Aluno 20 – Versão final
Resumo: A coocorrência das espécies pode gerar sobreposição de
nicho e levar à exclusão competitiva. A água das bromélias possui uma
comunidade rica em insetos aquáticos, sendo as larvas de libélulas e
besouros os predadores de topo. O objetivo deste trabalho foi verificar

se há coocorrência de predadores de topo na água das bromélias.
Minha hipótese é de que as larvas de libélulas e as larvas de besouros
não coexistem no mesmo espaço. Coletei esses predadores em 32
indivíduos de Aechmea nidicaulis (Bromeliaceae). Encontrei 27
bromélias com libélulas e 19 bromélias com besouros, sendo que 16
bromélias continham ambos os predadores. Os besouros e as libélulas
predadores de topo não estão se excluindo dentro da mesma bromélia
porque a abundância de predadores de topo é baixa, ou porque a
predação intraguilda diminui a abundância de predadores e aumenta a
abundância de presas, permitindo assim a coexistência dos predadores
de topo.
Palavras-Chave: Competição, coocorrência, predação intraguilda,
segregação de nicho.
Introdução
(I1)A competição e a predação são duas interações que
exercem forte influência sobre uma comunidade. (I2)Quando a
competição por um recurso é alta entre as espécies competidoras e não
há flexibilidade quanto ao uso deste recurso, o melhor competidor
exclui o pior competidor da comunidade. (I3)Por outro lado, se a
competição é alta e uma das espécies competidoras é flexível em
relação ao uso do recurso, pode ocorrer um deslocamento no uso deste
recurso e a coexistência destas espécies dentro da comunidade
(Schoener, 2009). (I4)Portanto, a capacidade de coocorrência das
espécies no ambiente é influenciada pela capacidade de mudança de
hábito.
(I5)Quando mais de uma espécie possui o mesmo hábito,
dizemos que há sobreposição do nicho. (I6)Enquanto a sobreposição
de nicho dificulta a coexistência das espécies, a segregação facilita a
coexistência destas espécies na comunidade (Begon et al., 2006).
(I7)Se uma espécie ocorre no mesmo local e ao mesmo tempo, ela
pode coexistir ao alterar sua dieta, pois assim ameniza a competição
com as outras espécies da comunidade (Toft, 1985).
(I8)Ambientes com o espaço restrito, como a água que se
acumula em plantas bromelícolas (fitotelma), possuem alta
sobreposição temporal e espacial da comunidade presente. (I9)Esta
comunidade se diferencia na dieta, tendo insetos detritívoros,
herbívoros e carnívoros coexistindo e gerando uma diversidade alta
(Meritt & Wallace, 2003; Williams, 2006). (I10)Neste ambiente, os
predadores de topo são as larvas de Odonata (libélulas) e Coleópteros
(besouros) (Santos et al., 2011). (I11)Considerando que a energia
disponível para níveis tróficos superiores é menor, esperamos que a
competição por recurso entre estes dois predadores aconteça de forma
intensa.
(I12)Esta comunidade de insetos aquáticos do fitotelma das
bromélias é um bom modelo para estudar a dinâmica de comunidades
e a competição interespecífica de predadores de topo, pois estes
predadores estão restritos a este ambiente. (I13)O objetivo deste
trabalho foi verificar a coocorrência de predadores de topo do
fitotelma de bromélias. (I14)Dado que as larvas de libélulas e de
besouros são predadores de topo, considerando que a bromélia é um
sistema com recursos limitados, a minha hipótese é que as larvas de
libélulas e larvas de besouros não irão coexistir na mesma bromélia
devido à competição entre elas.
Material & Métodos
Modelo de estudo
(M1)Os modelos de estudo foram os predadores de topo do
fitotelma de Aechmea nidicaulis (L.) Grisb (Bromeliaceae) coletados
na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Barra do Una. (M2)Nesta
região, a comunidade que ocupa o fitotelma possui três predadores de
topo, sendo uma larva de odonata (Zygoptera) e duas larvas de
besouros (Famílias: Dyticidae e Hydrophilidae) (Santos et al., 2011).
(M3)Estas larvas predadoras possuem seu ciclo de vida dependente de
água e após os ovos serem depositados em um ambiente, as larvas
ficam restritas àquele ambiente até a fase adulta.
Coleta de dados
(M4)Coletei 32 bromélias na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Barra do Una com no mínimo um metro de distância entre
elas. (M5)Cortei as bromélias no caule para que a água do fitotelmata
fosse totalmente coletada e lavei suas folhas para retirar os predadores
que ficaram aderidos.
Análise de dados
(M6)Para testar a previsão de que diferentes predadores de
topo não estarão na mesma bromélia, usei os dados de
presença/ausência observados no conjunto das bromélias. (M7)A
estatística de interesse foi o número de vezes em que ambos os

predadores de topo estavam presentes na mesma bromélia. (M8)O
cenário nulo foi construído a partir de 10.000 simulações onde a
probabilidade de ocorrencia de cada uma das larvas era independente
e igual à frequencia observada nas bromélias coletadas. (M9)Em cada
simulação, atribui a cada bromélia a presença/ausência de cada um dos
predadores de topo a partir da probabilidade de ocorrência calculada
anteriormente. (M10)Caso um dos predadores excluisse o outro, eu
esperava que a ocorrencia de bromélias com ambos os predadores
fosse menor que a observada ao acaso. (M11)Comparei o número de
vezes em que o resultado da simulação era menor ou igual ao da
estatística de interesse. (M12)O valor de significância nominal foi de
5% e as análises estatísticas foram executadas no programa R 3.1.3 (R
Development Core Team, 2015)
Resultados
(R1)Encontrei 27 bromélias com libélulas e 19 bromélias
com coleópteros predadores de topo. (R2)A probabilidade de
encontrar bromélias com libélulas foi de aproximadamente 85%
enquanto a probabilidade de encontrar bromélias com besouros
predadores de topo foi de aproximadamente 60%. (R3)Do total de 32
bromélias, 16 continham libélulas e besouros co-ocorrendo, enquanto
apenas duas bromélias não possuíam nenhum dos predadores de topo.
(R4)A probabilidade de coocorrência de libélulas e besouros é
compatível com o cenário nulo de independência, indicando que os
predadores não afetam a presença um do outro. (p = 0,44).
Discussão
(D1)Os besouros e as libélulas predadores de topo não
estão se excluindo dentro da mesma bromélia, refutando a hipótese de
que os predadores de topo de diferentes espécies não iriam coexistir
na mesma bromélia. (D2)Este resultado sugere que a competição por
recurso entre estes predadores de topo nas bromélias não é forte o
suficiente ao ponto de haver a exclusão de um destes predadores.
(D3)Uma possível explicação para o resultado encontrado
é a que abundância de larvas dos predadores de topo nas bromélias é
baixa. (D4)Frigeri (2011) encontrou uma abundância de quatro larvas
de libélulas nas bromélias da área de estudo, além da relação positiva
entre a abundância de larvas libélulas com o volume de água do
fitotelma. (D5)O fitotelma das bromélias pode armezenar até 1,3L de
água (Williams, 2006 apud Benzing, 1980), e este volume de água
pode restringir o tamanho da comunidade e consequentemente a
abundância e a competição dos predadores de topo nestas bromélias.
(D6)Outra possível explicação para este resultado é que a
bromélia possui recurso suficiente para suportar ambos os predadores
de topo. (D7)Este recurso abundante pode ser resultado da predação
intraguilda. (D8)Esta predação diminui a abundância de predadores e
consequentemente a pressão de predação (Kondoh, 2005), levando a
maior abundância de presas e a possível coexistência dos predadores
de topo. (D9)Estudos anteriores feitos na área relataram que a riqueza
de insetos aquáticos nas bromélias não é influenciada pela presença
dos predadores de topo (Vidal, 2011), logo, é possível que a predação
intraguilda permita um equilíbrio dos predadores em relação à
abundância das presas nas bromélias e este equilíbrio é o suficiente
para a coexistência das larvas de libélulas e besouros. (D10)Sugiro que
estudos futuros testem se a abundância de presas na comunidade de
bromélias influencia a predação intraguilda dos predadores de topo.
(D11)Se esta hipótese estiver correta, a predação intraguilda dos
predadores de topo será maior quando a disponibilidade de presas da
comunidade for baixa.
(D12)Concluo que as larvas de libélulas e larvas de
besouros não se excluem do fitotelma de bromélias. (D13)Isto pode
acontecer porque a abundância de predadores de topo nas bromélias é
baixa ou porque a predação intraguilda diminui a abundância de
predadores de topo e aumenta a abundância de presas, permitindo a
coexistência de ambos os predadores de topo na bromélia.
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Plasticidade foliar em Clidemia capitellata (Melastomataceae):
dos tricomas à herbivoria.
Aluno 21 – Versão inicial
RESUMO: Os indivíduos estão expostos a câmbios ambientais
constantes, alguns indivíduos podem responder de diversas maneiras.
Este processo de adaptação diferencial nos indivíduos da mesma
espécie é nomeado de plasticidade fenotípica. O objetivo do trabalho
foi indagar como a intensidade luminosa afeta a área foliar e a
pilosidade sobre a herbivoria de C. capitellata. Para isto, se coletaram
120 folhas jovens e folhas velhas de C. capitellata em ambientes de
sombra e de luz. Calcula-se a densidade de tricomas por milímetro
quadrado e se estimo a densidade total de tricomas por folha, a área
foliar e a área foliar consumida por herbívoro. A estatística foi a
diferenças entre as médias de cada uma das variáveis para área,
tricomas e herbivoria. Se encontro que a densidade de tricomas
diminuiu no ambiente de sombra a medida que a área foliar aumento,
e com isto, o acesso dos herbívoros foi maior.
PALAVRAS CHAVE: adaptação, área foliar, Melastomataceae,
pixirica, radiação solar, tricomas.
INTRODUÇÃO
(I1)Os seres vivos estão expostos a constantes câmbios
ambientais relacionados com a temperatura, precipitação e vento, além
das transformações geofísicas que ocorrem na terra (Begon, 2007).
(I2)São por estes câmbios, que alguns indivíduos permanecem e outros
se extinguem para balançar esta dinâmica, certas espécies tem sido
vantajosas por ter um genótipo que pode se expressar de diferente
forma, segundo as pressões ambientais as quais estão expostos e
responder diferencialmente em distintos ambientes (Raven et al.,
2013). (I3)As repostas dos indivíduos a estes câmbios, pelo geral se
evidenciam no fenótipo dos indivíduos e é nomeada de Plasticidade
Fenotípica (PF) (Pigliucci 2001).
(I4)A Plasticidade Fenotípica se há documentado em
diferentes formas de vida, analisando as pressões ambientais, e as
pressões relacionadas com a interação com outros indivíduos tais
como a herbivoria ou predação. (I5)Por exemplo, um estudo realizado
com três espécies de árvores de cacau evidenciou que o aumento da
biomassa seca e o crescimento de (Genipa americana) em condições
de maior quantidade de luz foi positivo (Oliveira et al., 2010), ou um
estudo fisiológico em folhas de Hibuscus pernambucensis evidencio
que a eficiência energética em termos de captação de CO2 na em áreas
de luz foi menor que em áreas de sombra (Lima et al., 2010). (I6)Estes
exemplos são a demonstração que a PF é expressa de diferentes formas
nos indivíduos, em alguns se expressa no desenho corporal e em outros
na eco fisiologia.

(I7)A forma em que os indivíduos respondem frente a
situações adversas, se evidencia também no desenvolvimento de
estruturas físicas que podem ter diversas funções. (I8)Nas plantas, os
tricomas têm a função de proteção contra herbivoria, e também tem a
função de evitar a perda de água por transpiração em condições de
excessiva radiação solar (Gianoli 2004; Aoyama & Mazzoni-Viveiros,
2006). (I9)Por o mencionado anteriormente, Clidemia capitellata ou
Pixirica se converte em o sistema de estudo selecionado, porque é um
arbusto, amplamente distribuído em diferentes ambientes como bordes
de floresta, clareiras e margens de rios e possui tricomas glandulares
abundantes no caule, folhas, flores e frutos (Goldenberg et al., 2005).
(I10)O objetivo do trabalho foi averiguar como a
intensidade luminosa afeta a área foliar e a pilosidade sobre a
herbivoria de C. capitellata. (I11)Partindo das premissas que i)
indivíduos de C. capitellata em áreas com maior intensidade luminosa
tem maior densidade de tricomas por milímetro quadrado ii)
indivíduos de C. capitellata em áreas com maior intensidade luminosa
tem menor área foliar, e iii) indivíduos de C. capitellata que tem menor
densidade de tricomas tem maior índice de herbivoria. (I12)Para o
qual foi testada a hipótese de que quanto menor a intensidade
luminosa, maior a área foliar, menor a densidade de tricomas e
conseqüentemente maior o índice de herbivoria em C. capitellata.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)O sitio de estudo foi no bairro Guaraú do município
de Peruíbe no litoral sul do estado de São Paulo com coordenadas
(24°22´16.64” S 47°1´37.70”O). (M2)Se realizou uma busca ativa de
trinta indivíduos de C. capitellata distribuídos em oito blocos, na
condição de luz (alta intensidade luminosa) é onde a planta estava
exposta diretamente a radiação solar e na condição de sombra (baixa
densidade luminosa) é onde a planta não recebe radiação solar a maior
parte do tempo. (M3)A distancia mínima de separação entre
indivíduos foi de pelo menos cinco metros e de duas amostras por
bloco. (M4)Depois de encontrar o indivíduo, este foi dividido
espacialmente em quatro quadrantes, primeiro se sorteio o quadrante e
depois o ramo e assim se continuo até coletar as folhas mais externas
do primeiro, e terceiro par até conseguir quatro folhas por indivíduo.
(M5)Ao fim da amostragem, foram coletadas sessenta folhas para cada
ambiente.
Densidade de tricomas, Área foliar e Herbivoria
(M6)Se determinou a densidade de tricomas por dois
milímetros quadrados. (M7)Para isto, foi necessário recortar um
quadrante de 2mm2 de uma folha milimétrica, este troço de papel, se
colo com fita adesiva a região central da folha e depois se conto a
quantidade de tricomas (Barreto et al., 2016), a estimativa total de
tricomas por folha se realizou multiplicando o valor da área total por
a densidade de tricomas. (M8)Depois, para quantificar a área foliar e
a área consumida por herbívoros, se utilizo o programa ImageJ®.
(M9)No qual se calibro uma medida padrão de um centímetro para
cada imagem e com a ferramenta Want tool, se calculo a área total por
contraste de cores (Figura 1).

Figura 1. Medidas de área realizadas com o programa ImageJ® e
metodologia para medir a densidade de tricomas. (a) Calculo de área
consumida, (b). Cálculo de área total foliar, (c). Desenho do quadrado
para medir a quantidade de tricomas.
Análise Estatística
(M10)Para fazer a análise estatística, primeiro foram
calculadas as médias das medidas de densidade de tricomas por
milímetro quadrado, área foliar total e área foliar consumida das quatro
folhas correspondentes a cada idade foliar (nova-velha) e a estimativa
total de tricomas para cada folha.
(M11)As estatísticas de interesse foram i) a diferença das
médias entre a estimativa total de tricomas para folhas jovens e folhas
velhas, contrastado entre os dois ambientes. (M12)Simulei um cenário
nulo com 5500 permutações, considerando que não existiam
diferenças significativas na quantidade de tricomas entre folhas e entre

ambientes. ii) a diferença da media de área foliar entre os ambientes
de sombra e luz. (M13)Simulei um cenário nulo com 5500
permutações, considerando que existia diferença significativa no
ambiente de sombra na área folhar. iii) a diferença das médias de
herbivoria entre os dois ambientes. (M14)Simulei um cenário nulo
com 10000 permutações, considerando que existia diferença
significativa no ambiente de sombra na herbivoria. (M15)Para realizar
estas análises, se utilizo o programa Rsampling e Shiny (Prado et al.,
2016; Chang et al., 2015) do programa R (R Core Team, 2016).
RESULTADOS
(R1)Em C. capitellata, as áreas foliares foram diferentes
nas duas condições de luminosidade (p=0,005), a área foliar foi maior
no ambiente de sombra com valores de folhas jovens (min=18,54
max=198,64) e folhas velhas (min= 20,01 max=202,01) e para o
ambiente de luz, as folhas jovens obtiveram valores (min= 12,12
max=48,01) e para as velhas (min=50,41 max=140,46) (Figura 2).

Figura 2. Comparação entre a área foliar (cm2) em relação a condição
luminosa (Luz e Sombra) e a idade foliar. As caixas indicam o desvio
padrão. As linhas horizontais centrais das caixas são as médias da área
média foliar e as linhas verticais são os valores máximos e mínimos
dentro de cada idade foliar, os pontos fora das caixas são valores
discrepantes.
(R2)Em C. capitellata, a densidade de tricomas varia entre
os ambientes de luz e sombra, e com a idade foliar. (R3)As médias da
estimativa de tricomas para a condição de luz em folha nova foi (min=
31916 max= 103350) e em folha velha foi (min= 43996 max= 153033)
, para este teste não se evidencio uma variação significativa na
densidade de tricomas em cada idade foliar (p=0,79). (R4)Para o
ambiente de sombra, os valores para folha nova (min= 41455
max=258238) e folha velha foram (min=16008 max=252518), neste
caso se encontro diferença nas médias da densidade de tricomas entre
as idades foliares (p=0,016) (Figura 3).

Figura 3. Comparação entre a densidade de tricomas (cm2) em relação
a condição luminosa (Luz e Sombra) e a idade foliar. As caixas
indicam o desvio padrão. As linhas horizontais centrais das caixas são
as médias da densidade de tricomas e as linhas verticais são os valores
máximos e mínimos dentro de cada idade foliar, os pontos fora das
caixas são valores discrepantes.
(R5)Para C. capitellata, os valores para o índice de
herbivoria foram maiores para o ambiente de sombra (min=0
max=0,0872) que para o ambiente de luz (min=0 max=0,0055), com
um valor significativo de (p=0,015).

Figura 4. Comparação do índice de herbivoria em cada ambiente. As
caixas indicam o desvio padrão. As linhas horizontais centrais das
caixas são as médias do índice de herbivoria e as linhas verticais são
os valores máximos dentro de cada ambiente, os pontos fora das caixas
são valores discrepantes.
DISCUSSÃO
(D1)Os indivíduos de C. capitellata, têm uma área foliar
maior tanto nas folhas jovens como nas folhas velhas no ambiente de
sombra e para o ambiente de luz a área foliar foi menor. (D2)Por outra
parte, os indivíduos do ambiente de sombra tiveram uma menor
densidade de tricomas quando comparados com os indivíduos do
ambiente de luz que têm uma maior densidade de tricomas, este
relacionado também a que o índice de herbivoria aumento na sombra.
(D3)Em relação à diferença encontrada para área foliar nos
dois ambientes, se comprovo que há plasticidade fenotípica nas folhas
de C. capitellata ao evidenciar que os indivíduos da sombra
aumentaram a área foliar, devido á necessidade de captar maior
energia luminosa para realizar fotossínteses (Gianoli 2004).
(D4)Segundo Lokschin et al., 2008, o aumento na espessura das folhas
de Guapira oposita (Nyctaginaceae) localizadas no dossel da árvore,
foi um efeito de ter uma maior radiação solar do que outras folhas da
área sombreada. (D5)Estes processos antes mencionados são
explicados devido a que planta, neste caso C. capitellata precisa
diminuir o efeito da escassez de luz para poder crescer, por isto, a
planta deixa de investir em caule, raízes e outras estruturas, para
investir mais na expansão da área foliar e captar mais energia luminosa
(Gonoring 2012; Raven 2013).
(D6)Por outra parte, o numero de tricomas com o que nasce
a folha de C. capitellata foi diferente nos dois ambientes. (D7)Deste
modo, posso inferir que no ambiente de sombra o numero de tricomas
permanece constante ao longo de seu desenvolvimento, porque a
densidade de tricomas vai decrescendo na medida em que aumenta a
área foliar. (D8)Com o anterior levando a um efeito de fácil acesso ou
mobilidade para os herbívoros, dado que a densidade de tricomas é
menor nas folhas velhas (Alissa 2016). (D9)Estudos como o de Biral
2012 e Barbosa et al., 2010, também comprovaram que existe uma
preferência dos herbívoros por folhas com menos tricomas ou menos
defesas físicas que folhas com abundantes tricomas como no caso de
Clidemia.
(D10)Em conseqüência, como o ambiente de luz teve maior
incremento de tricomas entre as idades folhares. (D11)É possível que
existam dois mecanismos responsáveis por o leve aumento de tricomas
neste ambiente, que são proteção contra herbívoros mecanismo
relacionado com anterioridade com o numero de tricomas (Barbosa et
al., 2010; Barreto et al.,2016), e o mecanismo de proteção contra a
perda de água por evapotranspiração e por o excesso de temperatura
superficial foliar (Aoyama & Mazzoni-Viveiros 2006). (D12)Neste
caso, a planta tem um maior investimento na produção de tricomas
porque ao estar mais exposta ao sol, é mais susceptível a dessecação
ou aquecimento excessivo, além disso, ao gerar mais tricomas tem a
possibilidade de refletir maior radiação solar (Lüttge 2008).
(D13)Em síntese, a plasticidade fenotípica foi observável
em C. capitellata, dado que, os indivíduos que estiveram na sombra
investiram mais no aumento da área foliar para captar luz e neste
mesmo sentido, a densidade de tricomas diminuiu. (D14)Os
indivíduos de C. capitellata que estiveram no ambiente de luz, o
investimento foi maior na produção de tricomas para proteção contra
a perda de água e a herbivoria, pelo qual a PF acontece para a
morfologia foliar e para a quantidade de tricomas em indivíduos de C.
capitellata nos dois ambientes, o qual provavelmente leva a uma maior
atividade de herbivoria nas folhas que tem menos defesas físicas como
tricomas. (D15)Sugiro futuros estudos focados em observar
diversidade de herbívoros em ambientes de sombra e de luz associados
com C. capitellata, além de avaliar se a densidade de tricomas evita a
perda de água foliar em folhas novas e velhas nos dois ambientes.
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Plasticidade foliar em Clidemia capitellata (Melastomataceae):
dos tricomas à herbivoria
Aluno 21 – Versão intermediária
RESUMO: Plasticidade fenotípica é a capacidade que tem um
genótipo de se expressar em diferentes condições de luz, temperatura
e precipitação, uma de essas respostas fenotípicas pode ser observada
com a variação foliar. O objetivo do trabalho foi investigar qual é a
relação entre a área foliar, e a pilosidade sobre a herbivoria de
Clidemia capitellata em ambientes de luz e de sombra. Para isto, foram
coletadas 120 folhas jovens e folhas velhas de 30 indivíduos C.
capitellata em ambientes de sombra e de luz. Foi estimada a densidade

de tricomas por milímetro quadrado, a área foliar e a área foliar
consumida por herbívoros. Encontrou-se que a densidade de tricomas
foi menor no ambiente de sombra à medida que a área foliar aumentou,
e com isto, o consumo dos herbívoros foi maior. O principal
mecanismo pelo qual variou a morfologia foliar e indiretamente a
densidade dos tricomas foi a radiação solar.
PALAVRAS CHAVE: herbivoria, mudança microclimatica, pixirica,
radiação solar, variação morfológica.
INTRODUÇÃO
(I1)Os seres vivos estão expostos constantemente a
mudanças ambientais de tipo biótico como herbivoria ou presença de
predadores e abiótico como a temperatura, radiação solar,
precipitação, disponibilidade de nutrientes. (I2)A resposta de um
genótipo frente às mudanças ambientais pode ser expressa com
diferentes fenótipos, esta resposta física e chamada de plasticidade
fenotípica (Pigliucci 2001; Pigliucci & Preston 2004). (I3)Na natureza,
temos vários exemplos nos quais um genótipo pode expressar
fenótipos mais vantajosos em diferentes condições ambientais
abióticas e abióticas. (I4)Um desses exemplos é com pulgas de água
Daphnia, as quais têm diferentes estratégias morfológicas como
produzir grandes carapaças de defesa, isto devido à detecção de
compostos químicos presentes na água liberados pelo depredador
(Pigliucci 2001). (I5)Como conseqüência, o genótipo se expressa com
a capacidade de gerar um carapaça maior nos indivíduos e gera uma
característica física mais vantajosa que faz que o indivíduo consiga
evitar o ataque do predador e sobreviver nesse ambiente.
(I6)A plasticidade fenotípica, além de ser documentada
para alguns animais, tem sido mais estudada em plantas devido a que
tem uma relação mais estreita com o ambiente, em quanto às condições
de luz, temperatura, água e nutrientes, as respostas de modulação a
esses fatores abióticos, são observados em dois vias, à morfológica e
a fisiológica (Gianoli 2004). (I7)Por exemplo, um estudo realizado
com três espécies de árvores de cacau evidenciou que a biomassa seca
e o crescimento do caule de Genipa americana foram maiores em
condições de maior radiação solar (Oliveira et al., 2010). (I8)Outro
estudo focado na fisiologia de folhas de Hibuscus pernambucensis
evidenciou que a eficiência energética em termos de captação de CO2
foi menor em áreas com maior radiação solar (Lima et al., 2010).
(I9)Por outro lado, área foliar também é evidencia da
plasticidade fenotípica frente à necessidade de captação solar em
diferentes condições de luminosidade. (I10)Vários estudos sobre
plasticidade morfológica em plantas têm demonstrado que a luz
influencia a expansão da área foliar e a espessura da mesma (Gianoli
2004; Lopes 2012; Molina-Montenegro et al., 2012). (I11)Um deles
é um experimento com Brachiaria decumbes e Arachis pintoi, as quais
tiveram uma maior área foliar e uma menor espessura foliar em
condições de sombra, comprovando a plasticidade anatômica em
baixas intensidades luminosas (Gobbi et al.,2011). (I12)Sendo assim,
que com o aumento da área foliar, também pode diminuir a densidade
de indumentos que tem as plantas, trabalhos como de Nascimento et
al., 2008, verificaram que as folhas expostas ao sol, ao ter menor área
foliar, também tem maior pilosidade e maior espessura foliar que as
folhas que permanecem na sombra, e concluíram que as folhas com
maior pilosidade teriam maior vantagem para evitar a herbivoria, e
evitariam a perda de água por transpiração em condições de excessiva
radiação solar (Gianoli 2004; Aoyama & Mazzoni-Viveiros, 2006).
(I13)Por o mencionado anteriormente, as plantas que
possuem tricomas como Clidemia capitellata ou Pixirica se convertem
em um bom modelo de estudo, porque é um arbusto, amplamente
distribuído em diferentes ambientes como bordas de floresta, clareiras
e margens de rios e, além disso, possui tricomas glandulares
abundantes no caule, folhas, flores e frutos (Goldenberg et al., 2005).
(I14)Neste contexto, o objetivo do trabalho foi investigar qual é a
relação entre a área foliar, e a pilosidade sobre a herbivoria de C.
capitellata em ambientes de luz e de sombra. (I15)Partindo das
premissas que i) indivíduos de C. capitellata em áreas com menor
intensidade luminosa têm maior área foliar e ii) indivíduos de C.
capitellata em áreas com menor intensidade luminosa têm menor
densidade de tricomas. (I16)Para o qual foi testada a hipótese de que
quanto maior a área foliar em C. capitellata, menor a densidade de
tricomas e consequentemente maior o índice de herbivoria em C.
capitellata.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)O local de estudo foi o bairro Guaraú, no município de Peruíbe
no litoral sul do estado de São Paulo (24°22´16.64” S 47°1´37.70”O).
(M2)Foi realizada uma busca ativa de trinta indivíduos de C.

capitellata distribuídos em oito quarteirões com diferentes
intensidades luminosas, foi coletado como máximo dois indivíduos
por quarteirão. (M3)Em condições de luz, os indivíduos estavam
expostos a radiação solar direta (triângulos amarelos) e na condição de
sombra onde os indivíduos não recebiam radiação solar a maior parte
do tempo (triângulos azuis) (Figura 1).

Figura 1. a) Mapa de distribuição dos quarteirões de coleta no bairro
Guaraú b) representação esquemática de um indivíduo de C.
capitellata no ambiente de sombra e no ambiente de luz.
(M4)Depois de encontrar um indivíduo de C. capitellata, a
copa da árvore foi dividida em quatro quadrantes, depois foi sorteado
o número do quadrante, selecionado o quadrante, se sorteio o ramo
dentro do quadrante, e dentro do ramo se coleto o primeiro par de
folhas (jovens) e o terceiro par de folhas (velhas), até conseguir dois
pares por indivíduo. (M5)No caso em que o ramo não tivesse o par de
folhas, se coletava a única folha e novamente se sorteava até completar
o par. (M6)Ao fim da amostragem, foram coletadas 120 folhas em
total, 60 folhas para cada ambiente.
Dados para o teste de premissas
Área foliar e densidade de tricomas
(M7)Para calcular a área foliar foi utilizado o programa
ImageJ®, para o qual foi necessário ter uma foto de cada folha.
(M8)Para estimar a densidade de tricomas nas folhas jovens e velhas,
primeiro foi necessário recortar um quadrado de área de 2mm por
2mm, e daí dentro de cada par de folhas, em uma folha se colo com
fita adesiva na margem central direita e na outra folha na margem
central esquerda. (M9)Depois se conto o numero de tricomas na área.
(Barreto et al., 2016).
(M10)O calculo da densidade de tricomas teve como
objetivo determinar se em cada ambiente a densidade de tricomas
diminuía com a idade foliar e comparar posteriormente os dois
ambientes, partindo de duas perspectivas i) as folhas jovens de C.
capitellata nascem com o mesmo numero de tricomas nos dois
ambientes, e a densidade diminui com o aumento da área foliar na
sombra ii) as folhas jovens de C. capitellata que estão no ambiente de
luz nascem com maior numero tricomas.
Análise estatística das premissas
(M11)As estatísticas de interesse foram i) a diferença das
médias da área foliar das folhas jovens e velhas entre os ambientes de
sombra e luz. (M12)Foi simulado um cenário nulo com 5500
permutações, considerando que não existia diferença entre no
ambiente de sombra e o ambiente de luz para área foliar ii) a diferença
das médias entre densidade de tricomas para folhas jovens e folhas
velhas, em cada ambiente (sombra e luz). (M13)Foi simulado um
cenário nulo com 5500 permutações, considerando que não existia
diferença na quantidade de tricomas entre idades foliares.
Dados para o teste de hipóteses
Índice de herbívoria
(M14)Para calcular o índice de herbivoria, foi utilizado o
programa ImageJ®, para o qual foi necessário ter a medida previa de
área total da folha e depois calcular a área consumida da folha,
finalmente para obter o índice de herbivoria, se realizou a divisão entre
a medida da área foliar consumida sobre a área foliar total.
Análise estatística da hipótese
(M15)A diferença das médias de herbivoria para todas as
folhas entre os dois ambientes. (M16)Foi simulado um cenário nulo
com 10000 permutações, considerando que não existia diferença
significativa no ambiente de sombra para herbivoria.
(M17)Para realizar as duas análises de premissas e hipóteses, foi
utilizado o programa Rsampling e Shiny (Prado et al., 2016; Chang et
al., 2015) do programa R (R Core Team, 2016).
RESULTADOS
Resultados do teste de premissa para área foliar
(R1)A área foliar nos indivíduos de C. capitellata, para o
ambiente de sombra em folhas jovens variou de 18,54 a 198,64 cm2 e
para folhas velhas variou de 20,01 a 202,01 cm2. (R2)Para o ambiente

com luz a área foliar para folhas jovens variou de 12,12 a 48,01 cm2
e para as folhas velhas variou de 50,41 a 140,46 cm2. (R3)As áreas
foliares foram maiores para as duas idades foliares no ambiente de
sombra, a folha jovem com quase o duplo de área e a folha velha quase
com a mesma magnitude (p=0,005) (Figura 2).

Figura 2. Comparação entre a área foliar média (cm2) em relação à
condição luminosa (luz e sombra) e à idade foliar (jovem e velha). As
caixas indicam o desvio padrão. As linhas horizontais centrais das
caixas são as médias da área foliar média e as linhas verticais são os
valores máximos e mínimos dentro de cada idade foliar. Os pontos fora
das caixas são os valores discrepantes.
Resultados do teste de premissa para densidade de tricomas
(R4)A densidade de tricomas nos indivíduos de C.
capitellata, para o ambiente de luz em folha jovem variou de 13 a 38
tricomas/mm2 e em folha velha variou de 8 a 17 tricomas/mm2.
(R5)Para o ambiente de sombra em folha jovem variou de 9 a 26
tricomas/mm2 e em folha velha variou de 5,5 a 15 tricomas/mm2.
(R6)Para o ambiente de luz não se encontrou uma variação na
densidade de tricomas de folhas jovens para folhas velhas (p=0,79).
(R7)Para o ambiente de sombra se encontrou diferença nas médias da
densidade de tricomas entre as idades foliares (p=0,016). (R8)E
comparando os dois ambientes, no ambiente de luz a densidade de
tricomas foi quase o duplo que no ambiente de sombra (p=0,004)
(Figura 3).

Figura 3. Comparação entre a densidade média de tricomas (cm2) em
relação à condição luminosa (luz e sombra) e à idade foliar (jovem e
velha). As caixas indicam o desvio padrão. As linhas horizontais
centrais das caixas são as médias da densidade de tricomas e as linhas
verticais são os valores máximos e mínimos dentro de cada idade
foliar. Os pontos fora das caixas são os valores discrepantes.
Resultados do teste de hipótese para herbivoria
(R9)O índice de herbivoria em C. capitellata, para o
ambiente de luz nas folhas jovens vario de 0 a 0,016 e nas folhas
velhas vario de 0 a 0,028. (R10)Para o ambiente de sombra, as folhas
jovens variaram de 0 a 0,09 e nas folhas velhas variaram de 0 a 0,14.
(R11)O índice de herbivoria foi relativamente maior no ambiente de
sombra (p=0,015) (Figura 4).

Figura 4. Comparação do índice de herbivoria em cada ambiente. As
caixas indicam o desvio padrão. As linhas horizontais centrais das
caixas são as médias do índice de herbivoria e as linhas verticais são
os valores máximos dentro de cada ambiente. Os pontos fora das
caixas são os valores discrepantes.
DISCUSSÃO
(D1)Neste trabalho, se investigo a relação entre a área
foliar, e a pilosidade sobre a herbivoria em C. capitellata em ambientes
de luz e de sombra. (D2)Segundo o esperado, os testes de premissas
não foram refutados e a hipótese de que quanto maior a área foliar em
C. capitellata, menor a densidade de tricomas e consequentemente
maior o índice de herbivoria em C. capitellata não foi refutada, dado
que se encontro diferencia entre os dois ambientes (luz e sombra) em
relação a área foliar, a densidade de tricomas e a herbivoria.
(D3)Os indivíduos de C. capitellata têm uma maior área
foliar tanto nas folhas jovens como nas folhas velhas no ambiente de
sombra. (D4)Em relação à diferença encontrada para área foliar na
sombra, é possível sugerir que a variação morfológica nas folhas de C.
capitellata é influenciada pela necessidade de capturar maior energia
luminosa para realizar fotossíntese. (D5)Esta resposta a necessidade
de luz pode gerar em C. capitellata a vantagem adaptativa de colonizar
novos ambientes onde a escassez luz não vai ser um limitante (Gianoli
2004). (D6)Investigações como a de Lokschin et al. (2008), sugere
que o aumento na espessura das folhas de dossel de Guapira oposita
(Nyctaginaceae) se deve ao excesso da radiação solar direta. (D7)Dado
isto, é possível inferir que o principal mecanismo responsável por a
variação na morfologia foliar, espessura e variação nos indumentos
como tricomas nas plantas é a mudança da radiação solar devido à
escassez ou excesso de energia luminosa (Gonoring 2012; Raven
2013).
(D8)Devido à alta densidade de tricomas (38
tricomas/mm2) com a que se encontraram as folhas do ambiente de luz
de C. capitellata, posso inferir que no ambiente de sombra a planta não
precisa investir no aumento de tricomas, provavelmente por que, a
principal necessidade é captar energia luminosa para (Gianoli 2004).
(D9)Neste caso, C. capitellata tem um maior investimento na
produção de tricomas porque ao estar mais exposta ao sol, é mais
susceptível a perder água por evapotranspiração ou por aquecimento
foliar excessivo, além disso, ao gerar mais tricomas tem a
possibilidade de refletir em um 50% a radiação solar (Aoyama &
Mazzoni-Viveiros 2006; Lüttge 2008; Raven 2013).
(D10)A expansão da área foliar e a baixa densidade de
tricomas no ambiente de sombra, pode gerar uma facilidade na
mobilidade dos herbívoros pelo geral nas folhas velhas, já que nas
folhas jovens os tricomas são mais densos e os insetos ficam colados
na substancia que liberam os tricomas (obs. pessoais). (D11)Estudos
como o de Biral (2012) e Barbosa et al. (2010) observaram que existe
uma preferência dos herbívoros por folhas com menos tricomas ou
menos defesas físicas. (D12)Devido aos resultados encontrados, é
razoável supor que C. capitellata ao diminuir a densidade de tricomas
com o aumento da área foliar, pode incrementar proporcionalmente os
índices de herbivoria, porque deixa áreas foliares desprovidas de
defesa física. (D13)Deste modo, posso sugerir que a variação na
morfologia foliar de C. capitellata nos dois ambientes e ao mesmo
tempo pode gerar a vantagem de receber sol, mas ao mesmo tempo
esta mais exposta ao ataque por parte de herbívoros.
(D14)Em síntese, os resultados indicam que a captação de
luz é a principal razão pela qual a área foliar e a densidade de tricomas
em C. capitellata têm variação nos dois ambientes. (D15)Por outra
parte, os indivíduos de C. capitellata que estiveram no ambiente de
luz, provavelmente tiveram um maior investimento na produção de
tricomas para proteção contra a evapotranspiração e para proteção
contra herbivoria. (D16)Em relação à densidade de tricomas em
indivíduos de C. capitellata nos dois ambientes, é possível que a
atividade de herbivoria nas folhas que tem menos defesas físicas seja
maior, neste caso é possível que aumente a herbivoria nos indivíduos
que estão na sombra.
(D17)Sugiro futuros estudos focados em observar
diversidade de herbívoros em ambientes de sombra e de luz associados
a C. capitellata, além de avaliar se a densidade de tricomas evita a
perda de água foliar em folhas novas e velhas nos dois ambientes.
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Variação morfológica foliar em Clidemia capitellata
(Melastomataceae): dos tricomas à herbivoria
Aluno 21 – Versão final
RESUMO: Plasticidade fenotípica é a capacidade que um genótipo
tem expressar diferentes fenótipos em diferentes condições
ambientais. Nas plantas, a folha pode apresentar respostas plásticas
sob diferentes intensidades luminosas, por exemplo, na área foliar e na
pilosidade. O objetivo foi investigar qual é a relação entre área foliar,
pilosidade e herbivoria em C. capitellata sob diferentes condições de
luz. Para isto, foram coletadas 120 folhas (jovens-velhas) de 30
indivíduos C. capitellata em dois ambientes (sombra-luz). Foi
estimada a densidade de tricomas, a área foliar e a área foliar
consumida para cada folha. Encontrou-se que a densidade de tricomas
foi menor na sombra, e à medida de área foliar aumentou, e a
herbivoria também. O aumento da área foliar tem a vantagem de
capturar mais energia solar, mas a diminuição na densidade dos
tricomas resulta com um custo associado maior por herbivoria na
sombra.
PALAVRAS CHAVE: herbivoria, mudança microclimatica, pixirica,
radiação solar, variação morfológica.
INTRODUÇÃO
(I1)Os seres vivos estão expostos constantemente a
mudanças em diferentes condições bióticas, como herbivoria ou
presença de predadores, e abióticas, como a temperatura, radiação
solar, precipitação, disponibilidade de nutrientes. (I2)A resposta de um
mesmo genótipo frente às mudanças ambientais pode ser expressa com
diferentes fenótipos, resposta que é chamada de plasticidade fenotípica
(Pigliucci 2001; Pigliucci & Preston 2004). (I3)Por exemplo, as pulgas
de água Daphnia produzem grandes carapaças de defesa quando na
presença de compostos químicos liberados na água pelo predador
(Pigliucci 2001). (I4)Como conseqüência, o genótipo se expressa com
a capacidade de gerar uma carapaça maior nos indivíduos e gera uma
característica física mais vantajosa que faz que o indivíduo consiga
evitar o ataque do predador e sobreviver no ambiente.
(I5)A plasticidade fenotípica, além de ser documentada
para alguns animais, é mais condizente, pois estas não se locomovem,
gerando uma relação mais estreita com as condições de luz,
temperatura, água e nutrientes do ambiente. (I6)As respostas de
modulação a estes fatores abióticos acontecem principalmente em
duas vias: a morfológica e a fisiológica. (I7)Por exemplo, uma planta
que tem a mesma condição luminosa pode responder na via fisiológica
com uma maior captação de CO2 ou na via morfológica com o aumento
na espessura foliar (Gianoli 2004), um estudo realizado com três
espécies de árvores de cacau evidenciou uma resposta morfológica da
Genipa americana em condições de maior radiação solar foi um maior
crescimento do caule (Oliveira et al., 2010). (I8)Outro estudo focado
na fisiologia de folhas de Hibuscus pernambucensis evidenciou que a
eficiência energética em termos de captação de CO2 foi menor em
áreas com maior radiação solar (Lima et al., 2010).
(I9)As plantas podem ter diversas respostas morfológicas
para as variações luminosas que podem ser observadas nas folhas, no
caule, nas raízes ou nos frutos (Pigliucci & Preston 2004). (I10)Vários
estudos sobre plasticidade morfológica em plantas têm demonstrado
que sob menor quantidade de luz, a área foliar se expande e a espessura
foliar diminui (Gianoli 2004; Lopes 2012; Molina-Montenegro et al.,
2012). (I11)Um deles é um experimento com Brachiaria decumbes e
Arachis pintoi, as quais tiveram uma maior área foliar e uma menor
espessura foliar em condições de sombra, comprovando a plasticidade
morfológica em baixas intensidades luminosas (Gobbi et al.,2011).
(I12)Com o aumento da área foliar, também pode aumentar
o risco de herbivoria pela diminuição dos indumentos de defesa das
plantas, como os tricomas. (I13)Trabalhos como de Nascimento et al.,
(2008) sugeriram que as folhas com maior pilosidade têm maior
vantagem para evitar a herbivoria, e evitar a perda de água por
transpiração em condições de excessiva radiação solar (Gianoli 2004;
Aoyama & Mazzoni-Viveiros, 2006). (I14)Por o mencionado
anteriormente, as plantas que possuem tricomas, como Clidemia
capitellata ou pixirica, se convertem em um bom modelo de estudo,
porque é um arbusto, amplamente distribuído em diferentes ambientes
como bordas de floresta, clareiras e margens de rios e, além disso,
possui tricomas glandulares abundantes no caule, folhas, flores e frutos
(Goldenberg et al., 2005).
(I15)Neste contexto, o objetivo do trabalho foi investigar
qual é a relação entre a área foliar, a pilosidade e a herbivoria em C.
capitellata sob diferentes condições de luz. (I16)Partindo das
premissas que indivíduos de C. capitellata em áreas com menor

intensidade luminosa têm maior área foliar e que, conforme aumenta
a área foliar diminui a densidade de tricomas, a hipótese foi que
indivíduos de C. capitellata em áreas com menor intensidade luminosa
têm menor densidade de tricomas. (I17)Se a hipótese anterior for
corroborada, e supondo que com menor densidade de tricomas haveria
maior herbivoria, foi elaborada uma segunda hipótese deque, como
consequência, indivíduos de C. capitellata em áreas com menor
intensidade luminosa teriam maior herbivoria.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)O local de estudo foi o bairro Guaraú, no município
de Peruíbe no litoral sul do estado de São Paulo (24°22´16.64” S
47°1´37.70”O). (M2)Foi realizada uma busca ativa de 30 indivíduos
de C. capitellata distribuídos em oito quarteirões. (M3)Foram
coletados no máximo dois indivíduos por quarteirão, com um total de
15 indivíduos em área de sombra e outros 15 indivíduos em área de
luz. (M4)Em condições de luz, os indivíduos estariam expostos a uma
radiação solar direta durante a maior parte do dia (lado oeste do
quarteirão), e na condição de sombra os indivíduos não estariam
expostos a radiação solar em nenhum momento (lado leste do
quarteirão) (Figura 1).

Figura 1. Mapa com pontos de coleta dos indivíduos de C. capitellata
e exemplo de ambientes com diferentes condições de luz a) Mapa de
distribuição dos pontos geográficos de coleta nos quarteirões do bairro
Guaraú b) representação esquemática de um indivíduo de C.
capitellata no ambiente de sombra (triângulos azuis) e no ambiente de
luz (triângulos amarelos).
(M5)Depois de encontrar um indivíduo de C. capitellata, a
copa do arbusto foi dividida em quatro quadrantes, depois foi sorteado
o número do quadrante. (M6)Selecionado o quadrante, foi sorteado um
ramo dentro do quadrante, e dentro do ramo foram coletados o
primeiro par de folhas (jovens) e o terceiro par de folhas (velhas).
(M7)No caso em que o ramo não tivesse o par de folhas, foi coletada
a única folha e novamente foi sorteado outro ramo do mesmo
indivíduo, até completar o par. (M8)Ao fim da amostragem, foram
coletadas 120 folhas no total, 60 folhas para cada ambiente.
(M9)Para calcular a área foliar, foi utilizado o programa
ImageJ®, para o qual foi necessário ter uma foto de cada folha.
(M10)Para estimar a densidade de tricomas, foi contado o nímero de
tricomas em uma área se 4mm2 próxima à nervura central (Barreto et
al., 2016), e daí dentro de cada par de folhas, uma vez se conto a
densidade na margem central direita e na outra folha na margem
central esquerda próxima à nervura central.
(M11)Para calcular o índice de herbivoria, foi utilizado o
programa ImageJ®, para o qual foi necessário ter a medida previa de
área total da folha e depois calcular a área consumida da folha.
(M12)Finalmente, para obter o índice de herbivoria, a medida da área
foliar consumida foi dividida pela a área foliar total, para realizar
todos os cálculos, se fez a média do par jovem e a média do par velho
em todas as variáveis para cada indivíduo.
Teste de premissas
(M13)Antes de testar as hipóteses, foram realizados dois
testes de premissas. (M14)Para testar a premissa que a área foliar é
maior no ambiente de sombra desde que a folha é jovem e até sua
maturidade, foram realizadas duas comparações, uma entre as folhas
jovens em cada ambiente e outra entre as folhas velhas em cada
ambiente. (M15)A estatística de interesse foi a diferença entre as
médias da área foliar dos ambientes de sombra e luz. (M16)Em nos
dois casos, foi simulado um cenário nulo com 5500 permutações,
considerando que não existia diferença entre os ambientes para área
foliar.
(M17)Para testar a premissa de que quanto maior área foliar
há uma menor densidade de tricomas, foi testado se existe uma menor
densidade de tricomas nas folhas velhas que nas folhas jovens nos dois
ambientes. (M18)A estatística de interesse foi a média das diferenças
da densidade de tricomas entre as duas idades foliares para cada
indivíduo independentemente do ambiente. (M19)Neste caso, foi
simulado um cenário nulo com 5500 permutações, considerando que

não existia diferença entre as idades folhares para a densidade de
tricomas.
(M20)O cálculo da densidade de tricomas teve como
objetivo determinar se em cada ambiente a densidade de tricomas
diminuía com a idade foliar e comparar posteriormente os dois
ambientes. (M21)Partindo de duas perspectivas i) as folhas jovens de
C. capitellata brotam com o mesmo numero de tricomas nos dois
ambientes, e a densidade diminui com o aumento da área foliar na
sombra ii) as folhas jovens de C. capitellata que estão no ambiente de
luz nascem com maior numero tricomas (Ver Anexo 1).
Teste de hipóteses
(M22)Para testar a previsão da primeira hipótese de que o
ambiente de sombra tem uma menor densidade de tricomas que o
ambiente de luz, a estatística de interesse foi a diferença das médias da
densidade de tricomas de todas as folhas entre os dois ambiente.
(M23)Foi simulado um cenário nulo com 5500 permutações,
considerando que não existia diferença na quantidade de tricomas
entre ambientes.
(M24)Para testar a previsão da segunda hipótese de que no
ambiente de sombra tem uma maior herbivoria devido a baixa
densidade de tricomas, a estatística de interesse foi a diferença das
médias de herbivoria para todas as folhas entre os dois ambientes.
(M25)Foi simulado um cenário nulo com 10000 permutações,
considerando que não existia diferença entre os ambientes para a
herbivoria.
(M26)Para realizar as duas análises de premissas e
hipóteses, foi utilizado os pacotes Rsampling e Shiny (Prado et al.,
2016; Chang et al., 2015) do programa R (R Core Team, 2016).
RESULTADOS
Teste de premissas
(R1)A área foliar dos indivíduos de C. capitellata para as
folhas jovens variou de 18,54 a 198,64 cm2 e de 12,12 a 48,01 cm2.
(R2)Para as folhas velhas variou de 20,01 a 202,01 cm2 e de 50,41 a
140,46 cm2. (R3)As áreas foliares foram maiores para as duas idades
foliares nos dois ambientes, a folha jovem da sombra teve quase o
duplo da área da folha jovem da luz (p=0) e a diferença nas folhas
velhas tive quase a mesma magnitude (p=0,005; Figura 2).

Figura 3. Comparação entre a densidade média de tricomas (cm2) em
relação à idade foliar (jovem e velha) nas diferentes condições de
luminosidade (luz e sombra). As linhas conectam um par do mesmo
indivíduo e os pontos são o valor médio de uma folha. O asterisco
significa um valor estatístico de p ≤ 0,005.
Teste de hipóteses
(R7)A densidade de tricomas em C. capitellata nos dois
ambientes foi diferente, as folhas jovens e velhas do ambiente com luz
tiveram médias de densidade mais altas que as médias para as folhas
jovens e velhas do ambiente de sombra (p=0,004; Figura 3).
(R8)O índice de herbivoria em C. capitellata, para o
ambiente de luz nas folhas jovens vario de 0 a 0,016 e nas folhas velhas
vario de 0 a 0,028 e para o ambiente de sombra, as folhas jovens
variaram de 0 a 0,09 e nas folhas velhas variaram de 0 a 0,14. (R9)Em
comparação, o ambiente de luz foi menor que para o ambiente de
sombra (p=0,015; Figura 4).

Figura 4. Comparação do índice de herbivoria em cada ambiente. As
caixas indicam o desvio padrão. As linhas horizontais centrais das
caixas são as médias do índice de herbivoria e as linhas verticais são
os valores máximos dentro de cada ambiente. Os pontos fora das
caixas são os valores discrepantes.

Figura 2. Comparação entre a área foliar média (cm2) em relação à
idade foliar (jovem e velha) nos dois ambientes (luz e sombra). As
caixas indicam o desvio padrão. As linhas horizontais centrais das
caixas são as médias da área foliar média e as linhas verticais são os
valores máximos e mínimos dentro de cada idade foliar. Os pontos fora
das caixas são os valores discrepantes. O asterisco significa um valor
estatístico de p ≤ 0,005.
(R4)A densidade de tricomas nos indivíduos de C.
capitellata, para o ambiente de luz em folha jovem variou de 13 a 38
tricomas/mm2 e em folha velha variou de 8 a 17 tricomas/mm2.
(R5)Para o ambiente de sombra em folha jovem variou de 9 a 26
tricomas/mm2 e em folha velha variou de 5,5 a 15 tricomas/mm2.
(R6)A densidade média de tricomas diminuiu das folhas jovens para
as velhas (p=0; Figura 3).

DISCUSSÃO
(D1)Neste trabalho, o objetivo foi investigar qual é a
relação entre a área foliar, pilosidade e a herbivoria em C. capitellata
sob diferentes condições de luz. (D2)Segundo o esperado, a tendência
foi que a área foliar é maior no ambiente de sombra desde que a folha
é jovem até sua maturidade. (D3)Além disso, foi encontrada uma
menor densidade de tricomas nas folhas velhas que nas folhas jovens
para cada indivíduo independente do ambiente. (D4)A hipótese de que
a densidade de tricomas é diferente em cada ambiente foi comprovada.
(D5)Sendo que no ambiente com luz teve uma maior densidade de
tricomas quando comparado com o ambiente de sombra, e a hipótese
para índice de herbivoria foi comprobada, dado que, foi encontrado
que a herbivoria foi maior na sombra.
(D6)Os indivíduos de C. capitellata têm uma maior área
foliar tanto nas folhas jovens como nas folhas velhas no ambiente de
sombra. (D7)Em relação à diferença encontrada para área foliar na
sombra, é possível sugerir que a variação morfológica nas folhas de C.
capitellata é influenciada pela necessidade de capturar maior energia
luminosa para realizar fotossíntese. (D8)Esta resposta a necessidade
de luz pode gerar em C. capitellata a vantagem adaptativa de colonizar
novos ambientes onde a escassez de luz não vai ser um limitante
(Gianoli 2004). (D9)Dado isto, é possível inferir que o principal
mecanismo responsável pela variação na morfologia foliar, espessura
e variação nos indumentos como tricomas nas plantas é a mudança da
radiação solar devido à escassez ou excesso de energia luminosa
(Gonoring 2012; Raven 2013).
(D10)Devido à alta densidade de tricomas (38
tricomas/mm2) que as folhas no ambiente de luz em C. capitellata
possuem, posso inferir que na sombra a planta não investe no aumento
de tricomas, provavelmente por que a principal necessidade é captar

energia luminosa, e os tricomas geram reflexão da luz (Gianoli 2004).
(D11)Neste caso, C. capitellata tem um maior investimento na
produção de tricomas no ambiente de luz porque, ao estar mais exposta
ao sol, é mais susceptível a perder água por evapotranspiração ou por
aquecimento foliar excessivo. (D12)Além disso, ao gerar mais
tricomas tem a possibilidade de refletir cerca de 50% da radiação solar
(Aoyama & Mazzoni-Viveiros 2006; Lüttge 2008; Raven 2013).
(D13)Segundo os resultados, pode haver duas possibilidades para ter
mais tricomas no ambiente de luz: uma seria ter plasticidade não só
evidenciada na variação foliar, mas também na densidade de tricomas,
e portanto é possível que a produção de tricomas seja maior no
ambiente de luz desde seu estádio inicial até sua maturidade (folhas
jovens), porque precisa manter água na folia ou a outra possibilidade
seria produzir números equivalentes de tricomas nos dois ambientes e
variar esta densidade na área foliar.
(D14)A expansão da área foliar e a baixa densidade de
tricomas na sombra pode gerar uma facilidade na mobilidade dos
herbívoros nas folhas velhas. (D15)Estudos como o de Biral (2012) e
Barbosa et al. (2010) observaram que existe uma preferência dos
herbívoros por folhas com menos tricomas. (D16)Devido aos
resultados encontrados, é razoável supor que C. capitellata, ao
diminuir a densidade de tricomas com o aumento da área foliar, pode
estar sujeita a maior pressão de herbivoria, porque deixa áreas foliares
desprovidas de defesa. (D17)Deste modo, posso sugerir que a variação
na morfologia foliar de C. capitellata nos dois ambientes pode gerar
uma vantagem para captar mais luz, mas ao mesmo tempo estar mais
exposta ao ataque por parte de herbívoros.
(D18)Em síntese, os resultados indicam que a captação de
luz é a principal razão pela qual a área foliar e a densidade de tricomas
em C. capitellata têm variação nos dois ambientes. (D19)Por outra
parte, os indivíduos de C. capitellata do ambiente de luz
provavelmente tiveram um maior investimento na produção de
tricomas para proteção contra a evapotranspiração e para proteção
contra herbivoria. (D20)Em relação à densidade de tricomas em
indivíduos de C. capitellata nos dois ambientes, foi evidenciado que a
atividade de herbivoria nas folhas que tem menos tricomas é maior,
neste caso a herbivoria foi maior nos indivíduos de C. capitellata que
estão na sombra.

Prado & A.M.Z. Martini, eds.). Universidade de São Paulo,
São Paulo.
Lopes. J. 2012. Plasticidade na espessura entre folhas de sol e de
sombra em árvores de borda. Em: Curso de campo
“Ecologia da Mata Atlântica” (G. Machado; P.I.K.L.
Prado & A.M.Z. Martini, eds.). Universidade de São Paulo,
São Paulo.
Lüttge, U. 2008. Physiological Ecology of Tropical Plants. Springer.
Berlin.
Molina-Montenegro, M.; C. Torres-Díaz.; F. Carrasco-Urra.; L. A.
González-Silvestre & E. Gianoli. 2012. Plasticidad
fenotípica en dos poblaciones antárticas de Colobanthus
quitensis (Caryophyllaceae) bajo un escenario simulado de
cambio global. Gayana Botánica. 69(1):152-160.
Nascimento, M.; G. N. Corte.; P.H. Valdujo & T. B. Guedes. 2008.
Pilosidade e espessura de folhas em ambientes sob
diferentes incidências de luz na restinga. Em: Curso de
campo “Ecologia da Mata Atlântica” (G. Machado;
P.I.K.L. Prado & A.M.Z. Martini, eds.). Universidade de
São Paulo, São Paulo.
Oliveira, M.; M. Schramm.; A. Oliveira.; S. França.; A-A. Furtado &
F. Pinto. 2010. Growth and phenotypic plasticity of three
woody species with potencial use in agroforestry systems.
Scientia Forestais. 38(87): 527-534.
Pigliucci, M & K. Preston. 2004. Phenotypic Integration: Studying the
Ecology and Evolution of complex phenotypes. Oxford
University Press. New York.
Pigliucci, M. 2001. Phenotypic Plasticity. The Jhons hopkins
University Press. Baltimore, Maryland.
Prado, P.; A. Chalom & A. Oliveira. 2016. Rsampling: Ports the
Workflow of "Resampling Stats" Add-in to R. R package
version 0.1.1.
R Core Team (2016). R: A language and environment for statistical
computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/.
Raven, E & S. R. Eichhorn. 2013. Biology of Plants. The Bridgeman
Art Library International. United States of America.
Anexo

REFERÊNCIAS
Aoyama, E. M & S. C. Mazzoni-Viveiros. 2006. Adaptações
estruturais das plantas ao ambiente. Instituto de Botánica.
Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente, São Paulo.
Barbosa, J.M.; D. Goedert; M.B. Santos; M. Loiola & T.K. Martins.
2010. Tricomas glandulares conferem defesa contra
herbivoria em Clidemia sp. (Melastomataceae). Em: Curso
de campo “Ecologia da Mata Atlântica” (G. Machado;
P.I.K.L. Prado & A.M.Z. Martini, eds.). Universidade de
São Paulo, São Paulo.
Barreto, C.; G. Kayano.; P. Pollo & Reis, V. 2016. Herbivoria e defesa
induzida em uma espécie de Melastomataceae com
tricomas glandulares. Em: Curso de campo “Ecologia da
Mata Atlântica” (G. Machado; P.I.K.L. Prado & A.M.Z.
Martini, eds.). Universidade de São Paulo, São Paulo.
Chang, W.; J. Cheng.; J.J. Allaire.; Y. Xie & J. McPherson. 2015.
Shiny: Web Application Framework for R. R package
version
0.12.1.
https://CRAN.Rproject.org/package=shiny.
Gianoli, E. 2004. Plasticidad fenotípica adaptativa en plantas, pp. 1325. Em: Mecanismos y respuestas a estrés en los
ecosistemas. (Hernán Marino Cabrera, eds). ValparaísoChile.
Gobbi, K.; R. García.; M. Contin.; A. Garcez & G. Cipriano. 2011.
Área foliar específica e anatomía foliar quantitativa do
capim-braquiária e do amendoim-forrageiro submetidos a
sombreamento. Revista brasileira de Zootecnia.
40(7):1436-1444.
Goldenberg, R.; C.M. Fogaça & H.B. Dequech. 2005. Clidemia,
Ossaea e Pleiochiton (Melastomataceae) no estado do
Paraná, Brasil. Hoehnea. 32(3): 453-466
Gonoring, M. 2012. Plasticidade fenotípica de plantas jovens de
Handroanthus chrysothrichus (Mart. ex DC.) Mattos
(Bignoniaceae) em resposta a radiação solar. Teses de
Mestrado. Universidade Federal de Espírito Santo. 91 pp.
Lima, A.; H. Cavalheri.; T. Martins.; T. Vieira & M. M. Pires. 2010.
Plasticidade fenotípica fisiológica em Hibiscus
pernambucensis (Malvaceae). Em: Curso de campo
“Ecologia da Mata Atlântica” (G. Machado; P.I.K.L.

Anexo 1. Regressão lineal da variação da densidade média de tricomas
(n/cm2) em relação na medida em que aumenta a área foliar (cm2) nos
dois ambientes. Os pontos representam as medias por indivíduo para
cada variável em cada ambiente.
_______________________________________________________
Sol e sombra: há diferenças na mortalidade de larvas de
galhadores?
Aluno 23 – Versão inicial
RESUMO:
Plantas e insetos apresentam relações complexas que podem
variar desde um benefício mútuo até o prejuízo para uma das partes.
Larvas de insetos galhadores induzem a proliferação celular do tecido
da folha para se desenvolverem dentro dessa estrutura chamada galha.
A temperatura na folha diminui da nervura central para a borda, e
também é mais quente nas folhas mais expostas ao sol. Nas folhas
expostas ao sol as galhas tendem a se localizar próximas à borda da
folha. Neste estudo, busquei analisar a diferença de mortalidade entre
o estrato vertical superior (exposto ao sol) e o estrato vertical inferior
(condição de sombra) de Avicennia schaueriana. Avaliei larvas de
galhas localizadas no centro das folhas e comparei a taxa de
mortalidade entre os estratos. Concluo que não há diferença nas taxas

de mortalidade comparando folhas expostas ao sol e folhas em
condição de sombra, mas possivelmente na qualidade dessas larvas.
PALAVRAS-CHAVE: Diptera, mangue-preto, sucesso reprodutivo,
interações inseto-planta
INTRODUÇÃO:
(I1)Plantas e insetos estão unidos por relações complexas
(Schoonhoven, 2005). (I2)As relações inseto-planta são diversas e
variam desde o mutualismo, no qual um inseto pode se beneficiar do
néctar da planta em troca de proteção contra herbívoros, até relações
de parasitismo e herbivoria, onde o inseto se alimenta de parte da
planta causando prejuízo a ela (Arriola et. al., 2005). (I3)Os insetos
podem obter das plantas outras formas de benefícios além da
alimentação, como proteção contra predadores e contra condições
ambientais adversas (e.g., altas temperaturas que podem causar
dessecação).
(I4)Entre as relações de parasitismo destacam-se as galhas.
(I5)As fêmeas de insetos galhadores ovipõem sobre a folha da planta
e a larva estimula a proliferação do tecido vegetal, formando a galha,
da qual ela se alimenta e obtém proteção contra predadores
(Schoonhoven et. al., 2005). (I6)A galha representa também um
ambiente de proteção contra condições ambientais adversas de
temperatura e umidade.
(I7)A fêmea galhadora escolhe seu sítio de oviposição quanto
à localidade sobre a folha, selecionando o micro-habitat mais
adequado para o desenvolvimento e sucesso de sua prole (Figueiredo
et al. 2015). (I8)Próximo à nervura central da folha, a disponibilidade
de recurso alimentar é mais abundante e diminui à medida que se
aproxima da borda (Bernays & Chapman, 1994). (I9)Em
contrapartida, a temperatura na região central é mais alta e também
diminui à medida que se aproxima da borda (Bernays & Chapman,
1994). (I10)No estrato vertical superior da planta, as folhas ficam mais
expostas à radiação solar, e com isso ficam sujeitas a temperaturas
mais altas. (I11)Já no estrato vertical inferior, as folhas encontram-se
sombreadas e, portanto, apresentam temperatura mais baixa
comparada ao estrato superior. (I12)Em geral, os insetos galhadores
são sensíveis a variações de temperatura (Chapman, 1998), e por isso
devem considerar a condição térmica na escolha do seu sítio de
oviposição. (I13)Segundo Rojas et. al. (2016), no estrato superior
(exposto à radiação solar) as galhas ficam mais afastadas da nervura
central que no estrato inferior devido à maior temperatura alcançada
pela radiação solar.
(I14)Usei como modelo de estudo galhas formadas por
insetos da família Cecidomyiidae em folhas de Avicennia schaueriana
(mangue-preto). (I15)Neste trabalho busquei entender como a escolha
do sítio de oviposição influencia no sucesso reprodutivo de insetos
galhadores. (I16)As fêmeas reprodutoras de insetos galhadores
escolhem seu sítio de oviposição, e no estrato vertical superior das
árvores (mais exposto à radiação solar), a formação das galhas tende a
se afastar da nervura central. (I17)Dessa forma, espero encontrar um
menor sucesso reprodutivo nas folhas do estrato mais exposto ao sol.
MATERIAL & MÉTODOS
Área e sistema de estudo
(M1)Realizei este estudo numa porção do manguezal dentro
da Área de Proteção Ambiental Cananéia-Iguape-Peruíbe (APA-CIP),
no litoral sul do estado de São Paulo, em Julho de 2016. (M2)Adotei
como sistema de estudo a espécie Avicennia schaueriana
(Acanthaceae), uma planta típica de manguezal, conhecida como
mangue-preto.
Coleta de dados
(M3)Para coleta dos dados, andei ao longo de um transecto
de 50 m e incluí na minha população estatística todos os indivíduos de
A. schaueriana que se encontravam a 10 m de cada lado do transecto.
(M4)Separei cada indivíduo em estrato vertical superior (ramos
expostos ao sol) e estrato vertical inferior (ramos sombreados).
(M5)Para cada indivíduo, fiz uma busca ativa por folhas com até duas
galhas dentro e até três galhas fora de uma área que eu delimitei no
centro da folha, região mais quente, e que chamo aqui de quadrante
central (Figura 1). (M6)Selecionei folhas com poucas galhas para
diminuir o efeito da competição entre as galhas. (M7)Quando havia
mais de uma galha dentro do quadrante central, aleatorizei apenas
uma. (M8)Considerei apenas galhas suficientemente grandes, de
forma que eu conseguisse constatar a presença da larva através da lupa
de aumento de 200X.

Figura 4. Delimitação do quadrante central na folha (área
de maior temperatura).
(M9)Abri cada uma das galhas selecionadas, e verifiquei se
havia larva viva ou morta para calcular a taxa de mortalidade nessa
região da folha, de acordo com cada estrato. (M10)Observei quatro
tipos morfológicos para classificar a galha como viva ou morta.
(M11)As galhas que já haviam sido abandonadas ou nas quais
encontrei larvas vivas, considerei larvas vivas. (M12)As galhas nas
quais não encontrei larvas ou encontrei larvas mortas, considerei
larvas morta.
Análise dos dados
(M13)De acordo com minha hipótese, esperei encontrar uma
taxa de mortalidade maior das galhas localizadas no quadrante central
das folhas do estrato superior, onde ficam mais expostas ao sol e,
portanto, a temperatura é maior. (M14)Após a verificação das larvas
vivas ou mortas, elaborei uma tabela de contingência indicando larva
viva ou morta para cada estrato. (M15)Calculei a taxa de mortalidade
por estrato. (M16)Dessa forma, adotei como minha variável preditora
os estratos verticais e como minha variável resposta a taxa de
mortalidade de cada estrato. (M17)A estatística de interesse foi a
diferença entre as taxas de mortalidade do estrato superior e do estrato
inferior.
(M18)Realizei um teste de significância considerando o
cenário nulo, em que a taxa de mortalidade no estrato superior não
seria diferente da taxa de mortalidade do estrato inferior (10.000
permutações, α = 0,05). (M19)Para isso, aleatorizei os dados da taxa
de mortalidade de cada folha em ambos os estratos. (M20)Utilizei o
ambiente de programação R.3.1.3 (R Development Core Team, 2015)
para realizar as análises estatísticas.
RESULTADOS
(R1)No total, avaliei 26 galhas de 26 folhas para cada estrato,
totalizando 52 galhas analisadas. (R2)No estrato superior (exposto ao
sol) contabilizei seis larvas mortas e 20 larvas vivas, e no estrato
inferior (sombreado) contabilizei nove larvas mortas e 17 larvas vivas.
(R3)A diferença entre as taxas de mortalidade do estrato superior e
inferior foi de -0,115. (R4)Logo, a taxa de mortalidade no estrato
superior foi maior que no estrato inferior. (R5)A probabilidade de
ocorrência do cenário nulo foi maior que 5% (p = 0,89). (R6)Assim, o
resultado da minha análise não fornece evidências que me façam
refutar o cenário nulo de que a taxa de mortalidade nas folhas de A.
schuaeriana não é influenciada pelas condições de maior ou menor
exposição solar.
DISCUSSÃO
(D1)Neste estudo avaliei se no estrato superior (de maior
exposição solar) há maior taxa de mortalidade das larvas de galhadores
localizadas na região central da folha, que é a região mais quente dela.
(D2)Encontrei que a maior ou menor exposição solar à qual as folhas
estão submetidas, não influencia na taxa de mortalidade das larvas das
galhas localizadas na região central da folha. (D3)Dessa forma, refuto
minha hipótese de que a mortalidade das larvas é maior no estrato
superior.
(D4)Uma explicação para o resultado que encontrei neste
trabalho é que, apesar da temperatura na região central das folhas mais
expostas ao sol ser maior que daquelas sob condição de sombra, a
temperatura não deve ser alta o suficiente para levar as larvas a óbito.
(D5)Lima et. al. (2009) relataram morte de pupas de Diptera a partir
de 32°C. (D6)Contudo, o aumento da temperatura deve causar uma
aceleração do desenvolvimento do ovo até o desenvolvimento do
indivíduo adulto. (D7)Esse desenvolvimento acelerado deve acarretar
um menor tamanho dos indivíduos quando atingirem a fase adulta, o

que pode ter consequência na aptidão do indivíduo. (D8)Indivíduos
menores devem, por exemplo, produzir menos ovos. Lima et. al.
(2009) encontraram um aumento na velocidade do desenvolvimento
dos estágios de ovo até adulto de 41 para 13 dias, quando a temperatura
mudou de 15°C para 32°C, respectivamente.
(D9)Outra possível explicação é que a mortalidade pode
ocorrer antes mesmo do ovo eclodir, ou antes da larva formar a galha.
(D10)Neste estudo, selecionei apenas galhas que fossem grandes o
suficiente para eu encontra-las através da lupa de aumento de 200X.
(D11)Se houver essa mortalidade num estágio anterior à formação da
galha, com a metodologia que adotei não seria possível detectar essa
mortalidade. (D12)Se isso for verdade, alguns indivíduos devem
apresentar mais resistência à temperatura alta, explicando a presença
de larvas vivas em minha análise.
(D13)A mortalidade das galhas já formadas não depende do
estrato mais ou menos exposto à radiação solar. (D14)Estudos futuros
podem comparar estratos superior e inferior, avaliando se há diferença
no tamanho das galhas formadas na região central da folha.
(D15)Outro possível estudo pode verificar se a mortalidade de larvas
localizadas na região central da folha difere da mortalidade de larvas
localizadas mais próximas da borda da folha, num mesmo estrato da
planta.
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A temperatura influencia a taxa de mortalidade de larvas de
insetos galhadores?
Aluno 23 – Versão intermediária
RESUMO: Fêmeas de insetos galhadores escolhem seu sítio de
oviposição sobre a folha. A sobrevivência das larvas depende, dentre
outros fatores, da temperatura a que estão submetidas. Analisei como
a escolha do sítio de oviposição influencia o sucesso reprodutivo de
insetos galhadores. Esperei encontrar um menor sucesso reprodutivo
nas folhas mais expostas ao sol. Adotei como sistema de estudo larvas
de insetos galhadores em folhas de Avicennia schaueriana. Avaliei as
larvas das galhas localizadas na região próxima à nervura da folha
(região foliar mais quente) e comparei as taxas de mortalidade entre
folhas mais e menos expostas à radiação solar. A mortalidade das
larvas nas folhas não é influenciada pelo estrato no qual as folhas se
encontram. A estação do ano pode estar interferindo nas taxas de
mortalidade e, nas folhas mais expostas ao sol, pode haver maior
mortalidade das larvas antes da formação da galha.
PALAVRAS-CHAVE: Diptera, interação antagonísticas, mangue,
oviposição, seleção de habitat, sucesso reprodutivo
INTRODUÇÃO
(I1)Plantas e insetos estão se relacionam por interações
complexas (Schoonhoven, et.al., 2005). (I2)As interações insetoplanta podem ocorrer de forma que ambos os organismos envolvidos
se beneficiem da interação, ou ocorrer resultando algum tipo de
prejuízo a pelo menos um dos envolvidos, dependendo da interação
estabelecida e do organismo (Bronstein, 1994). (I3)Nas interações de
mutualismo, os organismos envolvidos exploram um ao outro, e o
ganho líquido para ambas as partes no final é positivo. (I4)Já nas
interações antagonísticas, pelo menos um dos organismos envolvidos
obtém um resultado líquido negativo dessa interação. (I5)Um mesmo

tipo de interação (mutualística ou antagonística) pode ser de baixa
intimidade, na qual os organismos são de vida livre e não apresentam
interações biológicas efetivas, ou de alta intimidade, na qual os
organismos apresentam estreita associação morfológica, fisiológica
e/ou comportamental. (I6)Em interações de antagonismo de alta
intimidade, os insetos podem obter, além da alimentação, benefícios
como proteção contra predadores e contra condições ambientais
adversas (e.g., altas temperaturas que podem causar dessecação).
(I7)A interação entre larvas de insetos galhadores e folhas de
plantas é um exemplo de interação antagonística de alta intimidade.
(I8)As fêmeas de insetos galhadores ovipõem sobre a folha da planta,
e a larva, ao se alimentar do tecido da folha, induz a proliferação do
tecido vegetal, formando uma estrutura chamada galha (Shorthouse &
Rohfritsch, 1992). (I9)Dentro da galha, a larva se alimenta, obtém
proteção contra predadores (Schoonhoven et. al., 2005) e se protege
também de condições ambientais adversas de temperatura e umidade.
(I10)A fêmea de espécies galhadoras escolhe seu sítio de oviposição
sobre a folha, selecionando o micro-habitat mais adequado para o
desenvolvimento e sucesso de sua prole (Dreger-Jauffret &
Shorthouse, 1992; Figueiredo et al. 2015). (I11)Em geral, os insetos
galhadores são sensíveis a variações de temperatura (Chapman, 1998),
e por isso a condição térmica pode ser determinante na escolha do seu
sítio de oviposição. (I12)Próximo à nervura central da folha, a
disponibilidade de recurso alimentar e a temperatura são mais altas, e
diminuem conforme se aproximam da borda (Bernays & Chapman,
1994). (I13)A temperatura também aumenta à medida que as folhas
ficam mais expostas à radiação solar, ou seja, é maior no estrato
vertical superior da planta, e menor no estrato vertical inferior (região
sombreada). (I14)Segundo Rojas et. al. (2016), no estrato superior as
galhas ficam mais afastadas da nervura central que no estrato inferior
devido à maior temperatura alcançada pela radiação solar.
(I15)Neste trabalho busquei entender como a escolha do sítio
de oviposição influencia o sucesso reprodutivo de insetos galhadores.
(I16)As fêmeas de insetos galhadores escolhem seu sítio de
oviposição. (I17)Insetos galhadores em geral são sensíveis à variação
de temperatura. (I18)No estrato vertical superior das árvores, a
formação das galhas tende a se afastar da nervura central. (I19)Dessa
forma, espero encontrar um menor sucesso reprodutivo nas folhas do
estrato mais exposto ao sol.
MATERIAL & MÉTODOS
Área de estudo e coleta de dados
(M1)Realizei este estudo em uma área de manguezal dentro
da Área de Proteção Ambiental Cananéia-Iguape-Peruíbe (APA-CIP),
no litoral sul do estado de São Paulo, em Julho de 2016. (M2)Adotei
como sistema de estudo galhas formadas por insetos da família
Cecidomyiidae (Diptera: Nematocera) em folhas de Avicennia
schaueriana (mangue-preto).
(M3)Andei ao longo de um transecto de 50 m e incluí na
minha população estatística todos os indivíduos de A. schaueriana que
se encontravam a 10 m de cada lado do transecto. (M4)Para cada
indivíduo, coletei apenas folhas que apresentavam galhas perto da
nervura central. (M5)Optei por não coletar folhas que estivessem com
seis ou mais galhas em toda a área foliar, porque assumi que as larvas
poderiam competir por recurso e influenciar na mortalidade umas das
outras (Hess et. al., 1996). (M6)Para avaliar a mortalidade diferencial
entre folhas mais ou menos expostas à radiação solar, coletei folhas no
estrato vertical superior (com maior incidência de luz) e no estrato
vertical inferior (com menor incidência de luz), em cada árvore.
(M7)Após a coleta, selecionei apenas as folhas que
apresentassem até duas galhas dentro e até três galhas fora de uma área
que chamo aqui de quadrante central. (M8)Para delimitar o quadrante
central na folha, dividi o comprimento da folha (ℎ) em quatro e
considerei os dois quartos centrais para o comprimento do quadrante
central. (M9)Para delimitar a largura do quadrante central, considerei
apenas a metade próxima à nervura central do comprimento de cada
lado do limbo da folha (𝑙# e 𝑙% ). (Figura 1). (M10)Quando havia mais
de uma galha dentro do quadrante central, sorteei apenas uma.
(M11)Para seleção de qual galha analisar, considerei apenas galhas
num estágio de desenvolvimento avançado (Figura 2). (M12)Utilizei
esse critério para aumentar a detecção da larva quando essa estivesse
presente.

nulo de que a taxa de mortalidade nas folhas de A. schuaeriana não é
influenciada pelas condições de maior ou menor exposição solar.
Tabela 1. Frequência de galhas vivas e mortas observadas para
cada estrato
Estrat
o
Superi
or
Inferio
r

Figura 5. Delimitação do quadrante central na folha de Avicennia
schaueriana. 𝒉 = comprimento da folha; 𝒍𝟏 = largura do lado
esquerdo do limbo da folha; 𝒍𝟐 = largura do lado direito do limbo da
folha.

Figura 6. Diferentes estágios de desenvolvimento de galhas em folhas
de Avicennia schaueriana. Foram analisadas apenas larvas nos
estágios avançados A, B e C.
(M13)Abri cada uma das galhas e verifiquei se havia larva
viva ou morta para calcular a taxa de mortalidade do quadrante central
para cada estrato. (M14)Observei quatro tipos morfológicos de galha
para classificar a larva como viva ou morta. (M15)Considerei as galhas
que apresentavam evidência de eclosão (abertura da galha, geralmente
na superfície adaxial da folha, de cor amarronzada) e as galhas
fechadas nas quais encontrei a larva viva como evidências de
sobrevivência. (M16)Considerei as galhas fechadas nas quais não
encontrei larva e as galhas fechadas nas quais constatei a presença da
larva morta, como evidência de mortalidade.
Análise dos dados
(M17)Para testar minha hipótese, elaborei uma tabela com os
dados da condição da larva (mortalidade ou sobrevivência) e os dados
do estrato (superior ou inferior) para cada uma das folhas.
(M18)Calculei a taxa de mortalidade por estrato. (M19)Adotei como
minha variável preditora os estratos verticais e como minha variável
resposta a taxa de mortalidade de cada estrato. (M20)A estatística de
interesse foi a diferença entre as taxas de mortalidade do estrato
superior e do estrato inferior.
(M21)Realizei um teste de significância considerando o
cenário nulo, em que a taxa de mortalidade no estrato superior não
seria diferente da taxa de mortalidade do estrato inferior (10.000
permutações, α = 0,05). (M22)Para isso, aleatorizei os dados da coluna
referente ao estrato. (M23)Utilizei o ambiente de programação R.3.1.3
(R Development Core Team, 2015) para realizar as análises
estatísticas. (M24)Minha previsão era encontrar uma taxa de
mortalidade de larvas maior no quadrante central das folhas do estrato
superior.
RESULTADOS
(R1)A diferença entre a taxa de mortalidade no estrato
superior e a taxa de mortalidade do estrato inferior foi de -0,115
(Tabela 1). (R2)Logo, a taxa de mortalidade no estrato superior foi
maior que no estrato inferior. (R3)A probabilidade de ocorrência do
cenário nulo foi maior que 5% (p = 0,89). (R4)Assim, o resultado da
minha análise não fornece evidências que me façam refutar o cenário

N° de larvas
vivas

N° de larvas
mortas

Taxa de
mortalidade

20

6

0,230

17

9

0,346

DISCUSSÃO
(D1)Neste estudo avaliei se no estrato superior há maior taxa
de mortalidade das larvas de galhadores localizadas no quadrante
central de folhas de Avicennia schaueriana. (D2)Encontrei que a
exposição solar à qual as folhas estão submetidas não influencia a taxa
de mortalidade das larvas das galhas localizadas na região central da
folha. (D3)Dessa forma, refuto minha hipótese de que a mortalidade
das larvas é maior no estrato superior. (D4)Pelo menos três
explicações não mutuamente exclusivas existem para esses resultados.
(D5)Primeiro, este resultado pode estar relacionado às baixas
temperaturas no inverno na área de estudo. (D6)Lima et. al. (2009)
relataram morte de pupas de Diptera a partir de 32°C. (D7)Realizei a
coleta no mês de julho, quando a média da temperatura cai para valores
entre 14 e 16°C (Tarifa, 2004), e dificilmente atinge os 32°C.
(D8)Portanto, apesar da temperatura na região central das folhas do
estrato superior ser maior que daquelas do estrato inferior, no inverno
a temperatura pode não ser alta o suficiente para levar as larvas a óbito.
(D9)Em contrapartida, a temperatura na área de estudo nos meses mais
quentes do ano chega a atingir 40°C. (D10)Portanto, no verão, é
possível que a taxa de mortalidade das larvas no estrato superior seja
maior que no estrato inferior.
(D11)Outra possível explicação é que, mesmo que picos de
temperatura no inverno superem os 32°C, a mortalidade pela
temperatura nas folhas do estrato superior pode estrar ocorrendo antes
mesmo do ovo eclodir ou nos estágios iniciais de desenvolvimento da
larva. (D12)Portanto, a pressão de seleção da temperatura seria maior
nos estágios iniciais de desenvolvimento. (D13)Nesse caso, a
população amostrada deve apresentar indivíduos com maior
resistência a altas temperaturas. (D14)Como amostrei galhas em
estágios de desenvolvimento mais avançadas, e que seriam mais
resistentes a temperaturas mais elevadas, não pude detectar diferença
de mortalidade entre os estratos.
(D15)A hipótese de crescimento-lento-mortalidade-alta diz
que insetos herbívoros que gastam mais tempo no desenvolvimento do
estágio juvenil estão mais susceptíveis ao ataque de inimigos naturais
nessa fase da vida (Haggstrom & Larsson, 1995). (D16)Lima et. al.
(2009) observaram um aumento da velocidade de desenvolvimento e
crescimento de larvas de uma espécie de Diptera com o aumento da
temperatura. (D17)Quando a temperatura aumentou de 15° C para
32°C, o tempo de desenvolvimento ovo-adulto diminuiu de 41 para 13
dias. (D18)A temperatura das folhas de A. schaueriana no estrato
superior da árvore é maior, podendo acelerar o desenvolvimento das
larvas e fazendo com que elas fiquem menos susceptíveis a
parasitoides quando comparadas às larvas do estrato inferior.
(D19)Dessa forma, a mortalidade causada por parasitoides no estrato
inferior estaria compensando a mortalidade causada pela temperatura
no estrato superior, o que poderia explicar a não detecção de diferenças
no sucesso reprodutivo de insetos galhadores que colocam seus ovos
nesses diferentes estratos.
(D20)Neste estudo, mostrei que a mortalidade das larvas nas
folhas de A. schaueriana não é influenciada pelo estrato no qual as
folhas se encontram. (D21)Sugeri que esse resultado pode ser
consequência de (i) limitações climática, com o limiar crítico de
temperatura que causa mortalidade não sendo atingido na época em
que o estudo foi realizado, (ii) de limitações do experimento, que pode
ter sido incapaz de detectar a mortalidade diferencial caso ela ocorra
no período anterior à formação da galha e (iii) da existência de fatores
de mortalidade prevalentes nos estratos inferiores, tais como ataques
por parasitoides. (D22)Adicionalmente, uma outra possibilidade que
não pode ser excluída é a baixa incidência de mortalidade, com altas
temperaturas apenas influenciando negativamente o desenvolvimento
larval sem matar o indivíduo. (D23)Futuros estudos podem verificar a
diferença de mortalidade entre os estratos no verão, quando a
temperatura ultrapassa os 32°C e avaliar a diferença entre os estratos
quanto à presença de parasitoides.
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A exposição solar das folhas influencia a mortalidade de larvas
de insetos galhadores?
Aluno 23 – Versão final
RESUMO: Fêmeas de insetos galhadores escolhem seu sítio de
oviposição sobre a folha. A sobrevivência das larvas depende, dentre
outros fatores, da temperatura a que estão submetidas. Analisei como
a escolha do sítio de oviposição influencia o sucesso reprodutivo de
insetos galhadores. Esperei encontrar um menor sucesso reprodutivo
nas folhas mais expostas ao sol. Adotei como sistema de estudo larvas
de insetos galhadores em folhas de Avicennia schaueriana. Avaliei as
larvas das galhas localizadas na região próxima à nervura da folha
(região foliar mais quente) e comparei as taxas de mortalidade entre
folhas mais e menos expostas à radiação solar. A mortalidade das
larvas nas folhas não é influenciada pelo estrato no qual as folhas se
encontram. A estação do ano pode estar interferindo nas taxas de
mortalidade e, nas folhas mais expostas ao sol, pode haver maior
mortalidade das larvas nos estágios iniciais do desenvolvimento.
PALAVRAS-CHAVE: Diptera, interação antagonísticas, mangue,
oviposição, seleção de habitat, sucesso reprodutivo
INTRODUÇÃO
(I1)Plantas e insetos se relacionam por interações complexas
(Schoonhoven, et.al., 2005). (I2)As interações inseto-planta podem
ocorrer de forma que ambos os organismos envolvidos se beneficiem
da interação, ou ocorrer resultando algum tipo de prejuízo a pelo
menos um dos envolvidos, dependendo da interação estabelecida e do
organismo (Bronstein, 1994). (I3)Nas interações de mutualismo, os
organismos envolvidos exploram um ao outro e o ganho líquido para
ambas as partes no final é positivo. (I4)Já nas interações
antagonísticas, pelo menos um dos organismos envolvidos obtém um
resultado líquido negativo.. (I5)Um mesmo tipo de interação

(mutualística ou antagonística) pode ser de baixa intimidade, na qual
os organismos são de vida livre e não apresentam interações biológicas
efetivas, ou de alta intimidade, na qual os organismos apresentam
estreita associação morfológica, fisiológica e/ou comportamental.
(I6)Em interações de antagonismo de alta intimidade, os insetos
podem obter, além da alimentação, benefícios como proteção contra
predadores e contra condições ambientais adversas (e.g., altas
temperaturas que podem causar dessecação).
(I7)A interação entre larvas de insetos galhadores e folhas de
plantas é um exemplo de interação antagonística de alta intimidade.
(I8)As fêmeas de insetos galhadores ovipõem sobre a folha da planta,
e a larva, ao se alimentar do tecido da folha, induz a proliferação do
tecido vegetal, formando uma estrutura chamada galha (Shorthouse &
Rohfritsch, 1992). (I9)Dentro da galha, a larva se alimenta, obtém
proteção contra predadores (Schoonhoven et. al., 2005) e se protege
também de condições ambientais adversas de temperatura e umidade.
(I10)A fêmea de espécies galhadoras escolhe seu sítio de oviposição
sobre a folha, selecionando o micro-habitat mais adequado para o
desenvolvimento e sucesso de sua prole (Dreger-Jauffret &
Shorthouse, 1992; Figueiredo et al. 2015).
(I11)Em geral, os insetos galhadores são sensíveis a variações
de temperatura (Chapman, 1998) e, por isso, a condição térmica pode
ser determinante na escolha do seu sítio de oviposição. (I12)Próximo
à nervura central da folha, a disponibilidade de recurso alimentar e a
temperatura são mais altas, e diminuem conforme se aproximam da
borda da folha (Bernays & Chapman, 1994). (I13)A temperatura
também aumenta à medida que as folhas ficam mais expostas à
radiação solar, ou seja, a temperatura é maior no estrato vertical
superior da planta e menor no estrato vertical inferior (região
sombreada). (I14)Segundo Rojas et. al. (2016), no estrato superior as
galhas ficam mais afastadas da nervura central que no estrato inferior
devido à maior temperatura alcançada pela radiação solar.
(I15)Neste trabalho busquei entender como a escolha do sítio
de oviposição influencia o sucesso reprodutivo de insetos galhadores.
(I16)Dado que as fêmeas de insetos galhadores escolhem seu sítio de
oviposição, que insetos galhadores são sensíveis à variação de
temperatura e que no estrato vertical superior das árvores, a formação
das galhas tende a se afastar da nervura central, espero encontrar um
menor sucesso reprodutivo de insetos galhadores nas folhas do estrato
mais exposto ao sol.
MATERIAL & MÉTODOS
Área de estudo e coleta de dados
(M1)Realizei este estudo em uma área de manguezal dentro
da Área de Proteção Ambiental Cananéia-Iguape-Peruíbe (APA-CIP),
no litoral sul do estado de São Paulo, em Julho de 2016. (M2)Adotei
como sistema de estudo galhas formadas por insetos da família
Cecidomyiidae (Diptera: Nematocera) em folhas de Avicennia
schaueriana (mangue-preto).
(M3)Andei ao longo de um transecto de 50 m e incluí na
minha população estatística todos os indivíduos de A. schaueriana que
se encontravam a 10 m de cada lado do transecto. (M4)Para cada
indivíduo, coletei todas as folhas que apresentavam galhas perto da
nervura central. (M5)Optei por não coletar folhas que estivessem com
seis ou mais galhas em toda a área foliar, porque assumi que as larvas
poderiam competir por recurso e influenciar na mortalidade umas das
outras (Hess et. al., 1996). (M6)Para avaliar a mortalidade diferencial
entre folhas mais ou menos expostas à radiação solar, coletei folhas no
estrato vertical superior (com maior incidência de luz) e no estrato
vertical inferior (com menor incidência de luz), em cada árvore.
(M7)Após a coleta, selecionei apenas as folhas que
apresentassem até duas galhas dentro e até três galhas fora de uma área
que denominei quadrante central. (M8)Para delimitar o quadrante
central na folha, dividi o comprimento da folha (ℎ) em quatro e
considerei os dois quartos centrais para o comprimento do quadrante
central (h/2). (M9)Para delimitar a largura do quadrante central,
considerei apenas a metade da largura próxima à nervura central (l1/2
+ l2/2) de cada lado do limbo da folha (𝑙# e 𝑙% ). (Figura 1).
(M10)Quando havia mais de uma galha dentro do quadrante central,
sorteei apenas uma. (M11)Para avaliar a taxa de mortalidade de larvas,
considerei apenas galhas num estágio de desenvolvimento avançado
(Figura 2). (M12)Utilizei esse critério para aumentar a detecção da
larva, viva ou morta, dentro da galha.

Tabela 2. Frequência de galhas vivas e mortas observadas para
cada estrato
Estrat
o
Superi
or
Inferio
r

Figura 7. Delimitação do quadrante central na folha de Avicennia
schaueriana. 𝒉 = comprimento da folha; 𝒍𝟏 = largura do lado
esquerdo do limbo da folha; 𝒍𝟐 = largura do lado direito do limbo da
folha. O círculo evidencia uma galha dentro do quadrante central.

Figura 8. Diferentes estágios de desenvolvimento de galhas em folhas
de Avicennia schaueriana. Galhas A, B e C representam estágios
avançados de desenvolvimento da larva. Galhas D e E representam
estágios iniciais de desenvolvimento. Foram analisadas apenas larvas
nos estágios avançados A, B e C.
(M13)Abri cada uma das galhas e verifiquei se havia larva
viva ou morta para calcular a taxa de mortalidade do quadrante central
para cada estrato. (M14)Observei quatro tipos morfológicos de galha
para classificar a larva como viva ou morta. (M15)Considerei como
evidências de sobrevivência as galhas que apresentavam evidência de
eclosão (abertura da galha, geralmente na superfície adaxial da folha,
de cor amarronzada) e as galhas fechadas nas quais encontrei a larva
viva. (M16)Considerei como evidência de mortalidade as galhas
fechadas nas quais não encontrei larva e as galhas fechadas nas quais
constatei a presença da larva morta.
Análise dos dados
(M17)Para testar minha hipótese, elaborei uma tabela com os
dados da condição da larva (mortalidade ou sobrevivência) e os dados
do estrato (superior ou inferior) para cada uma das folhas.
(M18)Calculei a taxa de mortalidade por estrato. (M19)Adotei como
minha variável preditora os estratos verticais e como minha variável
resposta a taxa de mortalidade de cada estrato. (M20)A estatística de
interesse foi a diferença entre as taxas de mortalidade do estrato
superior e do estrato inferior.
(M21)Realizei um teste de significância considerando o
cenário nulo, em que a taxa de mortalidade no estrato superior não
seria diferente da taxa de mortalidade do estrato inferior (10.000
permutações, α = 0,05). (M22)Para isso, aleatorizei os dados da coluna
referente ao estrato da árvore. (M23)Utilizei o ambiente de
programação R.3.1.3 (R Development Core Team, 2015) para realizar
as análises estatísticas. (M24)Minha previsão era encontrar uma taxa
de mortalidade de larvas maior no quadrante central das folhas do
estrato superior.
RESULTADOS
(R1)A diferença entre a taxa de mortalidade no estrato
superior e a taxa de mortalidade do estrato inferior foi de -0,115
(Tabela 1). (R2)Logo, a taxa de mortalidade no estrato superior foi
maior que no estrato inferior. (R3)A probabilidade de ocorrência do
cenário nulo foi maior que 5% (p = 0,89). (R4)Assim, o resultado da
minha análise não fornece evidências que me façam refutar o cenário
nulo de que a taxa de mortalidade nas folhas de A. schuaeriana não é
influenciada pelas condições de maior ou menor exposição solar.

N° de larvas
vivas

N° de larvas
mortas

Taxa de
mortalidade

20

6

0,230

17

9

0,346

DISCUSSÃO
(D1)Neste estudo avaliei se no estrato superior há maior taxa
de mortalidade das larvas de galhadores localizadas no quadrante
central de folhas de Avicennia schaueriana. (D2)Encontrei que a
exposição solar à qual as folhas estão submetidas não influencia a taxa
de mortalidade das larvas das galhas localizadas na região central da
folha. (D3)Dessa forma, refuto minha hipótese de que a mortalidade
das larvas é maior no estrato superior. (D4)Pelo menos três
explicações não mutuamente exclusivas existem para esses resultados.
(D5)Primeiro, este resultado pode estar relacionado às baixas
temperaturas no inverno na área de estudo. (D6)Lima et. al. (2009)
relataram morte de pupas de Diptera a partir de 32°C. (D7)Realizei a
coleta no mês de julho, quando a média da temperatura na região de
Peruíbe cai para valores entre 14 e 16°C (Tarifa, 2004) e dificilmente
atinge os 32°C. (D8)Portanto, apesar da temperatura na região central
das folhas do estrato superior ser maior do que daquelas do estrato
inferior, é possível que no inverno a temperatura não seja alta o
suficiente para levar as larvas a óbito. (D9)Em contrapartida, a
temperatura na área de estudo nos meses mais quentes do ano chega a
atingir 40°C. (D10)Portanto, no verão, é possível que a taxa de
mortalidade das larvas no estrato superior seja maior que no estrato
inferior.
(D11)Outra possível explicação é que, mesmo que picos de
temperatura no inverno superem os 32°C, a mortalidade pela
temperatura nas folhas do estrato superior pode estrar ocorrendo antes
mesmo da larva eclodir do ovo ou nos estágios iniciais de
desenvolvimento da larva. (D12)Portanto, a pressão de seleção da
temperatura seria maior nos estágios iniciais de desenvolvimento.
(D13)Nesse caso, a população amostrada deve apresentar indivíduos
com maior resistência a altas temperaturas. (D14)Como amostrei
galhas em estágios de desenvolvimento mais avançados, e que seriam
mais resistentes a temperaturas mais elevadas, não pude detectar
diferença de mortalidade entre os estratos.
(D15)Por fim, a hipótese de crescimento-lento-mortalidadealta prevê que insetos herbívoros que gastam mais tempo no
desenvolvimento do estágio juvenil estão mais susceptíveis ao ataque
de inimigos naturais nessa fase da vida (Haggstrom & Larsson, 1995).
(D16)Lima et. al. (2009) observaram um aumento da velocidade de
desenvolvimento e crescimento de larvas de uma espécie de Diptera
com o aumento da temperatura. (D17)Quando a temperatura aumentou
de 15° C para 32°C, o tempo de desenvolvimento ovo-adulto diminuiu
de 41 para 13 dias. (D18)A temperatura das folhas de A. schaueriana
no estrato superior da árvore é maior, podendo acelerar o
desenvolvimento das larvas e fazendo com que elas fiquem menos
susceptíveis a parasitoides quando comparadas às larvas do estrato
inferior. (D19)Dessa forma, a mortalidade causada por parasitoides no
estrato inferior estaria compensando a mortalidade causada pela
temperatura no estrato superior, o que poderia explicar a não detecção
de diferenças no sucesso reprodutivo de insetos galhadores que
colocam seus ovos nesses diferentes estratos.
(D20)Neste estudo, mostrei que a mortalidade das larvas nas
folhas de A. schaueriana não é influenciada pelo estrato no qual as
folhas se encontram. (D21)Sugeri que esse resultado pode ser
consequência de (i) limitações climática, com o limiar crítico de
temperatura que causa mortalidade não sendo atingido na época em
que o estudo foi realizado, (ii) de limitações do experimento, que pode
ter sido incapaz de detectar a mortalidade diferencial caso ela ocorra
no período anterior à formação da galha e (iii) da existência de fatores
de mortalidade prevalentes nos estratos inferiores, tais como ataques
por parasitoides. (D22)Adicionalmente, uma outra possibilidade que
não pode ser excluída é a baixa incidência de mortalidade, com altas
temperaturas apenas influenciando negativamente o desenvolvimento
larval sem matar o indivíduo. (D23)Futuros estudos podem verificar a
diferença de mortalidade entre os estratos no verão, quando a
temperatura ultrapassa os 32°C e avaliar a diferença entre os estratos
quanto à presença de parasitoides.
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Investimento em estruturas de captação de alimento é modulado
por disponibilidade de alimento
Aluno 24 – Versão inicial
RESUMO: Alometria é a variação de características morfométricas
em relação ao tamanho do corpo. Organismos planctívoros, como as
anêmonas, dependem de tentáculos para captar alimento e, quando em
condições adversas, podem investir mais em estruturas de captação de
alimento. O objetivo deste trabalho é verificar se anêmonas em
ambientes com menor disponibilidade de alimento invistem mais em
estruturas de captação de alimento do que anêmonas em ambientes
com maior disponibilidade de recursos. Coletei anêmonas em regiões
que variam em disponibilidade de alimento em um costão rochoso e
realizei medidas morfométricas do disco pedal e oral de cada
indivíduo. As anêmonas em regiões com menor disponibilidade de
alimento possuem, para uma mesma unidade de tamanho, maior
quantidade de tentáculos. O maior investimento em estruturas de
captação de alimento pode ser benéfico apesar em condições
ambientais extremas, uma vez que pode acarretar em graves
implicações fisiológicas para esses animais.
PALAVRAS-CHAVE: alometria, Anthopleura, área pedal,
forrageio, tentáculo
INTRODUÇÃO
(I1)Tamanho do corpo é um dos caracteres mais
importantes em estudos ecológicos devido as suas influências sobre
praticamente todas as características dos organismos, como estrutura
e organização molecular e celular, metabolismo e interações
ecológicas (Schmidt-Nielsen, 1984; Brown et al., 2007). (I2)Desde o
século passado, diversos estudos utilizam variações de características
morfométricas dos organismos para inferir processos ecológicos e
evolutivos (Stanley, 1973; Baker et al., 2015). (I3)Estas relações são
bem descritas por meio de equações de alometria, que representam a
variação de características morfométricas associada à variação de

tamanho (Klingenberg, 1996). (I4)Relações alométricas podem se
manifestar em diversos grupos de organismos, como predadores
suspensívoros. (I5)Predadores suspensívoros se alimentam de
particulado em suspensão e geralmente possuem um ou mais órgãos
usados para capturar alimento, como tentáculos, cílios e flagelos
(Humphries et al., 2007). (I6)Os órgãos de captura de alimento, por
serem o principal meio pelo qual predadores suspensívoros predam,
podem variar em extensão, podendo, em alguns casos, atingir o dobro
do tamanho corporal do animal (Brown et al., 2007). (I7)Relações
alométricas entre a superfície de captura de alimento e de tamanho do
corpo podem ser usadas para inferir estado nutricional e condições
ambientais em que o predador suspensívoro está (Shick, 1991).
(I8)Hildrew et al. (2007) descreve que algumas espécies de poliqueta
que produzem filamentos de muco para captura de presas podem
aumentar a produção destes filamentos quando o fluxo de água está
baixo, de modo a compensar as condições ambientais desfavoráveis.
(I9)Desse modo, predadores suspensívoros podem aumentar o
investimento em estruturas de captação de alimento quando as
condições ambientais prejudicam ou dificultam o aporte de alimento.
(I10)Anêmonas-do-mar são animais primordialmente
planctívoros que predam com o auxílio de tentáculos. (I11)Os
tentáculos ficam expostos contra a corrente de água e, conforme a água
passa, a frequência do contato com a presa depende da área de projeção
do tentáculo exposta (Sebens, 1981). (I12)As anêmonas vivem fixas
em ambientes de costões rochosos e são suscetíveis a gradientes
verticais de aporte de água e de disponibilidade de alimento
(Underwood & Chapman, 1995). (I13)O objetivo deste trabalho foi
estudar como a disponibilidade de alimento influencia o investimento
em estruturas de captação de alimento em anêmonas.
(I14)Considerando (i) que os recursos alimentares estão distribuídos
heterogeneamente no ambiente, (ii) que a variação de disponibilidade
de recursos alimentares no ambiente pode influenciar o investimento
em estruturas de captação de alimento em organismos e (iii) que
anêmonas são animais sésseis suscetíveis à disponibilidade de
alimento, espero que anêmonas em ambientes com menor
disponibilidade de alimento invistam mais em estruturas de captação
de alimento, de modo a maximizar a eficiência de seu forrageio.
MATERIAL & MÉTODOS
Área de estudo
(M1)Realizei o estudo em um ambiente de costão rochoso
na praia do Guaraú (24º22'1,42"S, 47º0'32,46"O), município de
Peruíbe, litoral sul do estado de São Paulo. (M2)Costões rochosos são
ambientes costeiros encontrados na transição entre os meios terrestre
e marinho e podem formar paredões verticais modelados por fatores
abióticos, como a abrasão pelas ondas e maré (Underwood &
Chapman, 1995). (M3)O padrão regular de subida e descida da maré
gera um gradiente vertical de disponibilidade de água e de aporte de
alimento que determina a distribuição e abundância de organismos e
forma faixas de zonação ao longo do costão rochoso (Levinton, 1995;
Underwood & Chapman, 1995). (M4)Zonação é o padrão de faixas
horizontais de biodiversidade que ocorre progressivamente de cima
para baixo na linha da costa (Stephenson & Stephenson, 1949). (M5)O
mesolitoral corresponde à faixa intermediária da zonação (Figura 1),
ficando submerso durante a maré alta e exposto durante a maré baixa.
(M6)Na maré baixa, o mesolitoral pode abrigar poças de maré, que são
depressões no substrato rochoso que represam água e servem de abrigo
para organismos suscetíveis à dessecação (Underwood & Chapman,
1995). (M7)As poças de maré na região inferior do mesolitoral têm
mais acesso à água e, consequentemente, maior disponibilidade de
alimento para anêmonas do que as poças do mesolitoral superior
(Levinton, 1995; Underwood & Chapman, 1995). (M8)Amostrei
poças de maré do mesolitoral superior e inferior, utilizando o limite da
ocorrência de mexilhões do gênero Brachidontes como indicador para
o mesolitoral superior e o limite da ocorrência de algas do gênero Ulva
como indicador para o mesolitoral inferior.

Figura 1. Mesolitoral de um costão rochoso. O mesolitoral
corresponde à faixa intermediária do padrão de zonação e é coberto e

descoberto pela maré diariamente. A região superior do mesolitoral
fica mais tempo fora da água do que a região inferior, gerando
gradientes verticais de acesso à água e disponibilidade de alimento ao
longo do costão rochoso.
Modelo de estudo
(M9)Anêmonas-do-mar são cnidários solitários e sésseis,
que se prendem ao substrato por um disco basal (Figura 2). (M10)A
parte principal das anêmonas é uma coluna (ou haste corporal) que
sustenta, em sua extremidade, o disco oral, onde ficam os tentáculos,
e a boca (Ruppert & Barnes, 1996). (M11)De forma geral, anêmonas
são predadoras que se alimentam de presas em suspensão. (M12)Para
se alimentar, as anêmonas deixam seus tentáculos expostos ao fluxo
de água e os balançam na tentativa de que eles encostem em potenciais
presas. (M13)Quando isso acontece, estruturas chamadas
nematocistos injetam veneno na presa que é levada até a boca pelos
tentáculos. (M14)As anêmonas do mar possuem um mecanismo de
retração muscular utilizado para se proteger de predadores que pode
resultar na retração completa ou parcial de seus tentáculos, disco oral,
boca e coluna (Schick, 1991; Ruppert & Barnes, 1996). (M15)Utilizei
anêmonas-do-mar Anthopleura krebsi como modelo de estudo. A.
krebsi vive em poças de maré do mesolitoral e se alimenta de
microcrustáceos e de larvas de animais marinhos (Schick, 1991; Daly,
2004).

pedal) e tenham mais tentáculos para uma mesma unidade de tamanho
do que as anêmonas de ambientes com maior disponibilidade de
alimento.
RESULTADOS
(R1)A área pedal média das anêmonas presentes no
mesolitoral superior foi de 52,79 mm² ± 1,5 (média ± desvio padrão)
e de 22,04 mm² ± 0,9 no mesolitoral inferior (Figura 3). (R2)A
variação na área pedal das anêmonas foi maior na região superior do
mesolitoral, cujo valor máximo foi de 151,66 mm² e o mínimo de
14,59 mm². (R3)Já na região inferior do mesolitoral, o valor máximo
de área pedal foi de 39,85 mm² e o mínimo foi de 5,96 mm². (R4)A
área pedal das anêmonas foi maior na região superior do mesolitoral
do que a da região inferior do mesolitoral (p = 0,013; α = 0,05). (R5)No
teste de regressão linear, as variáveis dependente e independente são
moduladas pelas condições ambientais (Figura 4, p = 0,028; α = 0,05).

Figura 3. Área pedal de anêmonas presentes nas regiões superior e
inferior do mesolitoral (n = 20) em um costão rochoso na praia do
Guaraú, Peruíbe, São Paulo. As linhas horizontais internas
representam as medianas, os retângulos representam os limites do
primeiro e terceiro quartis e as linhas verticais representam a variância
dos dados.
Figura 2. Estrutura corporal de uma anêmona-do-mar. As anêmonasdo-mar possuem um disco basal, pelo qual elas se prendem ao
substrato marinho, e uma haste corporal (coluna), que sustenta os
tentáculos e a boca.
Coleta de dados
(M16)Amostrei dez poças de maré na parte superior do
mesolitoral e dez poças de maré na parte inferior do mesolitoral que
continham anêmonas Anthopleura krebsi, ao longo de 100 m de
extensão horizontal do costão rochoso. (M17)Coletei todas as
anêmonas presentes na região central de cada uma das poças. (M18)No
laboratório, sorteei duas anêmonas de cada amostra e adicionei 10 ml
de solução de Lactopurga® a 10% no frasco de cada anêmona, a fim
de induzir o relaxamento de seus músculos. (M19)Esperei 12 h para
que a solução fizesse efeito e realizei as medições. (M20)Medi o maior
e o menor diâmetro do disco pedal, do disco oral e da boca e contei a
quantidade de tentáculos presentes de uma área de 25 mm².
Análise dos dados
(M21)O tamanho das anêmonas-do-mar pode
variar muito de acordo com o seu nível de retração muscular.
(M22)Estudos demonstram que a melhor maneira para se inferir o
tamanho de uma anêmona é por meio do cálculo da área de seu disco
pedal (Shick, 1991; Acuña, 2001). (M23)Assim, calculei a área do
disco pedal de cada anêmona para fazer inferências de tamanho.
(M24)Usando o pacote Rsampling-shiny (Prado et al., 2016) comparei
a média de tamanho das anêmonas em cada região do mesolitoral,
permutando os valores de tamanho 10.000 vezes para obter a
probabilidade de encontrar valores iguais ou mais extremos do que a
média pelo acaso.
(M25)Para verificar se as anêmonas na região superior do
mesolitoral investem mais em produção de tentáculos do que as
anêmonas da região inferior do mesolitoral, calculei a área tentacular
(área da boca subtraída da área do disco oral) para estimar a quantidade
de tentáculos presentes em cada anêmona. (M26)Realizei uma
regressão linear e mantive como variável independente o tamanho das
anêmonas e como variável dependente o número de tentáculos.
(M27)Este teste foi feito para cada região do mesolitoral considerado
(superior e inferior), com o intuito de testar se o tamanho da anêmona
e o número de tentáculo eram modulados pelo ambiente. (M28)Como
a variável independente estava em escala quadrática (área), as análises
foram feitas com os valores em escala logarítimica. (M29)Todas as
análises foram feitas em ambiente R versão 3.1.3 (R Core Team,
2015).
(M30)Espero que as anêmonas de ambientes com menor
disponibilidade de alimento sejam maiores (i.e. tenham maior área

Figura 4. Regressão linear entre log do número de tentáculos e log da
área pedal de anêmonas das regiões superior (preto) e inferior (azul)
do mesolitoral de um costão rochoso na praia do Guaraú, Peruíbe, São
Paulo.
DISCUSSÃO
(D1)O tamanho da anêmona e a relação tamanho e área de
captura de alimento variou entre anêmonas de ambientes com maior e
menor disponibilidade de alimento. (D2)As anêmonas de ambientes
com maior disponibilidade de alimento são maiores do que as
anêmonas de ambientes com menor disponibilidade de alimento.
(D3)Fatores bióticos podem interferir na distribuição e abundância de
anêmonas, como competição intraespecífica por espaço e alimento.
(D4)Anêmonas do gênero Anthopleura se reproduzem principalmente
por bipartição em condições ambientais ótimas, como fluxo de água
regular e contínuo e disponibilidade de alimento abundante (Shick,
1991). (D5)Como as região inferior do mesolitoral possui maior
disponibilidade de alimento, é possível que as anêmonas destas regiões
estejam se reproduzindo mais, o que aumenta a densidade de
indivíduos e aumenta a competição intraespecífica por espaço.
(D6)Desse modo, anêmonas em ambientes com maior disponibilidade
de alimento podem ter menos espaço para fixar o seu disco pedal, o
que reduz o seu tamanho corporal.
(D7)Os resultados referentes à regressão entre número de
tentáculos e área pedal são congruentes com o encontrado na literatura
para outras espécies do gênero. (D8)Em A. elegantissima e A.
xanthogrammica, indivíduos em regiões com menor disponibilidade
de alimento apresentam área de superfície de captura de presas com
crescimento alométrico em relação ao tamanho do corpo (Sebens,
1981). (D9)Alguns modelos de crescimento alométrico em anêmonas

sugerem que, além da área de superfície de captura de alimento, a
espessura da coluna e dos tecidos embrionários também pode variar de
acordo com a disponibilidade de alimento. (D10)Quando privadas de
alimento, as anêmonas tendem a expandir seu disco oral e seus
tentáculos, deixando a epiderme, endoderme e mesogléia mais finas
(Shick, 1991). (D11)Esse fenômeno, apesar de parecer benéfico para
anêmonas, pode ter sérias consequências para as trocas gasosas e
osmorregulação desses animais, o que indica que captura de presas
deve compensar esses prejuízos.
(D12)Anêmonas-do-mar em ambientes com maior
disponibilidade de alimento são maiores e possuem maior
investimento em estruturas de captação de alimento do que as
anêmonas em ambientes com menor disponibilidade de alimento.
(D13)O tamanho das anêmonas pode estar sendo modulado por fatores
bióticos existentes em ambientes com maior disponibilidade de
alimento. (D14)Por sua vez, as relações alométricas entre área de
estruturas de captação de recursos e tamanho, apesar de ter um
aparente benefício para as anêmonas, podem comprometer a
respiração e osmorregulação destes animais. (D15)Desse modo,
disponibilidade de alimento pode influenciar o crescimento alométrico
de estruturas para captação de alimento em anêmonas.
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Na medida certa: o investimento em estruturas de captação de
alimento em anêmonas é modulado pela disponibilidade de
alimento

INTRODUÇÃO
(I1)Plasticidade fenotípica é a capacidade de um organismo
apresentar variações fenotípicas dependendo do ambiente (Futuyma,
1998). (I2)Em metazoários, a plasticidade fenotípica pode ser
observada por meio de variações bioquímicas, fisiológicas,
comportamentais e morfológicas (Whitman & Agrawal, 2009).
(I3)Variações morfológicas, em particular, podem ser induzidas por
fatores abióticos, como luminosidade, temperatura e disponibilidade
de água (Shick, 1991). (I4)Por exemplo, cracas que recebem maior
aporte de água durante o dia possuem pênis maior, permitindo a cópula
entre mais indivíduos diferentes e espacialmente mais distantes
(Neufeld & Palmer, 2008).
(I5)Costões rochosos são ecossistemas costeiros
influenciados pela maré, que gera um gradiente vertical de
disponibilidade de água e de aporte de alimento (Levinton, 1995;
Underwood & Chapman, 1995). (I6)Esse gradiente ambiental
determina a distribuição e abundância de organismos, formando faixas
de zonação ao longo do costão rochoso (Connell, 1961; Levinton,
1995). (I7)O mesolitoral corresponde à faixa intermediária da
zonação, ficando submerso durante a maré alta e exposto durante a
maré baixa. (I8)Na maré baixa, o mesolitoral pode abrigar poças de
maré, que são depressões no substrato rochoso que represam água e
servem de abrigo para organismos suscetíveis à dessecação
(Underwood & Chapman, 1995). (I9)As poças de maré na região
inferior do mesolitoral têm mais acesso à água e, consequentemente,
maior disponibilidade de alimento para os organismos do que as poças
do mesolitoral superior (Levinton, 1995; Underwood & Chapman,
1995). (I10)Assim, animais sésseis que vivem em poças de maré
podem apresentar variações fenotípicas dependendo da posição do
costão em que estão se desenvolvendo (Hildrew et al., 2007).
(I11)Anêmonas-do-mar
são
animais
predadores
zooplanctívoros que podem ser encontrados em poças de maré em
costões rochosos (Shick, 1991; Ruppert & Barnes, 1996). (I12)Para se
alimentar, as anêmonas expõem seus tentáculos contra a corrente de
água na tentativa de que eles encostem em potenciais presas.
(I13)Quando isso acontece, estruturas chamadas nematocistos injetam
veneno na presa, que é levada até a boca pelos tentáculos (Ruppert &
Barnes, 1996). (I14)As anêmonas de poças de maré estão suscetíveis
ao gradiente de disponibilidade de alimento provocado pela maré.
(I15)Espécies do gênero Anthopleura (Cnidaria, Anthozoa), por
exemplo, podem apresentar variações de tamanho dependendo da
posição em que os indivíduos se estabeleceram no costão rochoso
(Sebens, 1982). (I16)Assim, é razoável supor que, além de variações
de tamanho, anêmonas apresentem variações no investimento de
estruturas de captação de alimento dependendo da disponibilidades de
alimento no ambiente.
(I17)O objetivo deste trabalho foi estudar como a
disponibilidade de alimento influencia o investimento em estruturas de
captação de alimento na anêmona-do-mar Anthopleura krebsi, cujos
indivíduos habitam poças de maré no mesolitoral e se alimentam de
microcrustáceos e larvas de animais marinhos (Schick, 1991; Daly,
2004). (I18)Considerando que as anêmonas do mar são animais que
habitam poças de maré em costões rochosos e que os recursos
alimentares estão distribuídos em um gradiente ao longo do costão
rochoso, espero que indivíduos que se estabelecem em ambientes com
menor disponibilidade de alimento invistam mais em estruturas de
captação de alimento de modo a maximizar a eficiência de forrageio.
MATERIAL & MÉTODOS

Aluno 24 – Versão intermediária
RESUMO: Plasticidade fenotípica é a capacidade de um genótipo
expressar diferentes fenótipos dependendo das condições ambientais.
Anêmonas são animais que podem apresentar variações morfológicas
dependendo da disponibilidade de alimento. Neste trabalho testei se
indivíduos da anêmona Anthopleura krebsi investem mais em
estruturas de captação de alimento em ambientes com menor
disponibilidade de alimento do que em ambientes com maior
disponibilidade de alimento. Coletei anêmonas nas regiões superior e
inferior do mesolitoral de um costão rochoso, contei o número de
tentáculos e calculei a área do disco pedal de cada indivíduo.
Indivíduos na região superior do mesolitoral investiram mais em
tentáculos do que as indivíduos na região inferior. O investimento em
estruturas de captação de alimento foi maior em ambientes com menor
disponibilidade de alimento, representando uma resposta fenotípica
plástica que pode maximizar a eficiência de forrageio.
PALAVRAS-CHAVE: Anthopleura,
plasticidade fenotípica, tentáculos.

forrageio,

mesolitoral,

Área de estudo e coleta de dados
(M1)Realizei o estudo em um ambiente de costão rochoso
na praia do Guaraú (24º22'1,42"S, 47º0'32,46"O), município de
Peruíbe, litoral sul do estado de São Paulo. (M2)Amostrei poças de
maré do mesolitoral superior e inferior, utilizando o limite da
ocorrência de mexilhões do gênero Brachidontes como indicador para
o mesolitoral superior e o limite da ocorrência de algas do gênero Ulva
como indicador para o mesolitoral inferior (Connell, 1961).
(M3)Amostrei 10 poças de maré em cada região do mesolitoral ao
longo de 100 m de extensão horizontal do costão rochoso. (M4)Coletei
todas as anêmonas presentes na região central de cada uma das poças.
(M5)No laboratório, sorteei dois indivíduos de cada amostra, adicionei
10 ml de solução de Lactopurga® a 10% no frasco de cada um a fim
de induzir o relaxamento de seus músculos e esperei 12 h para que a
solução fizesse efeito.
(M6)Anêmonas-do-mar são cnidários solitários e sésseis
que se prendem ao substrato por um disco pedal (Figura 1a). (M7)A
parte principal das anêmonas é uma coluna (ou haste corporal) que
sustenta, em sua extremidade, o disco oral, onde ficam os tentáculos e
a boca (Figura 1a). (M8)A variável que utilizei como medida de

investimento em estruturas de captação de alimento foi o número de
tentáculos. (M9)Para estimar o número de tentáculos em cada
indivíduo, contei o número de tentáculos presentes em uma área de 25
mm². (M10)Aproximei a área do disco oral e da boca ao formato de
uma elipse e medi, em milímetros, o raio maior e o menor das elipses
do disco oral e da boca (Figura 1b). (M11)Subtrai a área da boca da
área do disco oral e obtive a área do disco oral que era preenchida por
tentáculos (Figura 1b). (M12)Calculei, com base na quantidade de
tentáculos na área de 25 mm², a quantidade total de tentáculos em cada
anêmona.

Figura 2. Regressão linear entre o log do número de tentáculos e o log
da área pedal de indivíduos da anêmona Anthopleura krebsi que
ocorrem em poças de maré nas regiões superior (preto) e inferior
(laranja) do mesolitoral de um costão rochoso em Peruíbe, São Paulo.

Figura 1. (A) Estrutura corporal de uma anêmona-do-mar. As
anêmonas-do-mar possuem um disco pedal, pelo qual se prendem ao
substrato marinho, e uma coluna que sustenta os tentáculos e a boca.
(B) Esquema representando as aproximações feitas para estimativa do
número de tentáculos e para o cálculo da área pedal: (1) Raio menor
da boca; (2) raio maior da boca; (3) raio menor do disco oral; (4) raio
maior do disco oral; (5) raio menor do disco pedal e (6) raio maior do
disco pedal. A área de tentáculos está representada em cinza e a área
pedal em amarelo. Adaptado de Ruppert & Barnes (1996).
(M13)O tamanho das anêmonas-do-mar pode variar de
acordo com o seu nível de retração muscular. (M14)Estudos
demonstram que a melhor maneira para se inferir o tamanho de um
indivíduo é por meio do cálculo da área de seu disco pedal (Shick,
1991; Acuña, 2001). (M15)Assim, utilizei a área do disco pedal como
uma variável preditora do número de tentáculos e inclui esta
covariável nas análises, pois o número de tentáculos deve aumentar
com o tamanho da anêmona. (M16)Para medir a área do disco pedal,
aproximei a área do disco pedal ao formato de uma elipse e medi, em
milímetros, o raio maior e o menor dessa elipse (Figura 1b).
Análise dos dados
(M17)Para testar a hipótese de que indivíduos na parte
superior do mesolitoral investem mais em tentáculos, calculei os
coeficientes angular e linear das retas de regressão do número de
tentáculos em função da área do disco pedal, que foram as minhas
estatísticas de interesse. (M18)Criei um cenário nulo em que permutei
10.000 vezes entre as regiões inferior e superior do mesolitoral os
dados sobre número de tentáculos. (M19)Em cada permutação
recalculei os coeficientes angular e linear das retas de regressão do
número de tentáculos em função da área do disco pedal a fim de gerar
uma distribuição nula das estatísticas de interesse. (M20)Por fim,
calculei a probabilidade de encontrar valores de coeficientes angular e
linear maiores ou iguais que os observados em campo no cenário nulo
que gerei. (M21)Realizei as análises usando o pacote Rsampling-shiny
(Prado et al., 2016) em ambiente R versão 3.1.3 (R Core Team, 2015).
(M22)Minha previsão é que, dada uma mesma área de disco pedal,
indivíduos na região superior do costão rochoso teriam mais tentáculos
do que indivíduos na região inferior do costão rochoso.
RESULTADOS
(R1)Na região superior do mesolitoral, os indivíduos
possuíam, em média (± DP), 41,0 ± 22,2 tentáculos e 84,87 ± 34,78
mm² de área pedal. (R2)Na região inferior do mesolitoral, os
indivíduos apresentaram, em média (± DP), 10,5 ± 5,9 tentáculos e
32,59 ± 14,50 mm² de área pedal. (R3)Houve uma relação positiva
entre área pedal e número de tentáculos, porém os coeficientes
angulares das retas de regressão do número de tentáculos em função
da área pedal não diferiram entre as regiões superior e inferior do
mesolitoral (coeficiente angular = 0,842; p = 0,697). (R4)Os
interceptos das retas de regressão do número de tentáculos em função
da área pedal diferiram entre as regiões superior (intercepto = -0,146)
e inferior (intercepto = -0,380) do mesolitoral (p < 0,001; Figura 2).

DISCUSSÃO
(D1)Os resultados obtidos neste estudo indicam que
indivíduos da anêmona A. krebsi que se estabeleceram em ambientes
com menos recursos alimentares possuem mais tentáculos do que
anêmonas em indivíduos que se estabeleceram em ambientes com
mais recursos alimentares. (D2)Esses resultados indicam que
indivíduos em ambientes com maior disponibilidade de alimento
investem mais em estruturas de captação de alimento do que
indivíduos em ambientes com menor disponibilidade de alimento.
(D3)O maior investimento em estruturas de captação de alimento em
indivíduos de ambientes com poucos recursos alimentares pode
representar, portanto, uma resposta fenotípica plástica que maximiza a
eficiência de forrageio.
(D4)De forma geral, a plasticidade fenotípica referente ao
aumento das estruturas de captação de alimento representa uma
resposta evolutiva frente à variação de disponibilidade de alimento no
ambiente (Whitman & Agrawal, 2009) e pode ser encontrada em
diversos grupos de metazoários. (D5)Por exemplo, algumas espécies
de poliquetos que produzem filamentos de muco para captura de
presas podem aumentar a produção destes filamentos quando o fluxo
de água está baixo, de modo a compensar a baixa disponibilidade de
alimento (Hildrew et al., 2007). (D6)O investimento em estruturas de
captação de alimento aumenta a probabilidade de captura de presas,
mas pode gerar um custo para o organismo que produz e mantém estas
estruturas (Sebens, 1982; Hildrew et al., 2007). (D7)Em algumas de
medusas, indivíduos privados de alimento, podem aumentar a
extensão e/ou a quantidade de seus tentáculos e braços orais para
aumentar a probabilidade de captação de presas (Shick, 1991; Hildrew
et al., 2007). (D8)Contudo, ao fazer isso, esses animais reduzem a
espessura de sua mesogléia. (D9)Como os cnidários realizam trocas
gasosas pela superfície da epiderme e os gases são distribuídos para o
corpo do animal por difusão na mesogléia, ao reduzir a espessura da
mesogléia, as medusas dificultam o transporte de gases em seu interior
e podem comprometer funções vitais, como produção de ATP (Shick,
1991). (D10)Como anêmonas são animais sésseis e não podem investir
em outras estratégias de forrageio, como a predação ativa por presas,
é possível que o maior investimento em estruturas de captação de
alimento compense eventuais custos.
(D11)Além do investimento na produção de mais estruturas
para captação de alimento, anêmonas-do-mar também podem investir
na ampliação das estruturas já existentes (Shick, 1991). (D12)Em
anêmonas, o tamanho das cnidas aumenta conforme o tamanho do
corpo (Francis, 2004). (D13)Cnidas são organelas únicas dos cnidários
e podem ser do tipo nematocisto (Mariscal, 1984), que são
amplamente utilizados para a captura de presas. (D14)Como A. krebsi
pode apresentar variações fenotípicas em ambientes com diferentes
disponibilidades de alimento, é razoável supor que essas anêmonas
também possam investir no aumento de tamanho das estruturas de
captação de alimento, como tentáculos. (D15)O aumento dos
tentáculos pode acarretar no aumento do tamanho de nematocistos,
influenciando o tipo e/ou a quantidade de presas capturadas por esses
animais. (D16)Estudos que investiguem correlações entre quantidade
e extensão dos tentáculos e capacidade de captura de presas em
ambientes com maior e menor disponibilidade de alimento são
importantes para compreender processos ecológicos e evolutivos que
podem estar modulando plasticidade fenotípica em anêmonas.
(D17)Anêmonas de costão rochoso podem variar
fenotipicamente quando em ambientes com pouca disponibilidade de
alimento, aumentando o investimento em estruturas de captação de
presas. (D18)Os benefícios de um maior investimento em estruturas
de captação de alimento podem compensar possíveis custos,
representando uma resposta adaptativa importante para compensar

fatores ambientais estressantes, como escassez de alimento.
(D19)Portanto, é provável que a resposta plástica referente ao aumento
de investimento em estruturas de captação de alimento seja uma
estratégia eficiente quando a disponibilidade de alimento no ambiente
é baixa.
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Na medida certa: o investimento em estruturas de captação de
alimento em anêmonas é modulado pela disponibilidade de
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1998). (I2)Em metazoários, a plasticidade fenotípica pode ser
observada por meio de variações bioquímicas, fisiológicas,
comportamentais e morfológicas (Whitman & Agrawal, 2009).
(I3)Variações morfológicas, em particular, podem ser induzidas por
fatores abióticos, como luminosidade, temperatura e disponibilidade
de água (Shick, 1991). (I4)Por exemplo, cracas que recebem maior
aporte de água durante o dia possuem pênis maior, permitindo a cópula
entre mais indivíduos diferentes e espacialmente mais distantes
(Neufeld & Palmer, 2008).
(I5)Costões rochosos são ecossistemas costeiros
influenciados pela maré, que gera um gradiente vertical de
disponibilidade de água e de aporte de alimento (Levinton, 1995;
Underwood & Chapman, 1995). (I6)Esse gradiente ambiental
determina a distribuição e abundância de organismos, formando faixas
de zonação ao longo do costão rochoso (Connell, 1961; Levinton,
1995). (I7)O mesolitoral corresponde à faixa intermediária da
zonação, ficando submerso durante a maré alta e exposto durante a
maré baixa. (I8)Na maré baixa, o mesolitoral pode abrigar poças de
maré, que são depressões no substrato rochoso que represam água e
servem de abrigo para organismos suscetíveis à dessecação
(Underwood & Chapman, 1995). (I9)As poças de maré na região
inferior do mesolitoral têm mais acesso à água e, consequentemente,
maior disponibilidade de alimento para os organismos do que as poças
do mesolitoral superior (Levinton, 1995; Underwood & Chapman,
1995). (I10)Assim, animais sésseis que vivem em poças de maré
podem apresentar variações fenotípicas dependendo da posição do
costão em que estão se desenvolvendo (Hildrew et al., 2007).
(I11)Anêmonas-do-mar são predadores zooplanctívoros
que podem ser encontrados em poças de maré em costões rochosos
(Shick, 1991; Ruppert & Barnes, 1996). (I12)Para se alimentar, as
anêmonas expõem seus tentáculos contra a corrente de água na
tentativa de que eles encostem em potenciais presas. (I13)Quando isso
acontece, estruturas chamadas nematocistos injetam veneno na presa,
que é levada até a boca pelos tentáculos (Ruppert & Barnes, 1996).
(I14)As anêmonas de poças de maré estão suscetíveis ao gradiente de
disponibilidade de alimento provocado pela maré. (I15)Espécies do
gênero Anthopleura (Cnidaria, Anthozoa), por exemplo, podem
apresentar variações de tamanho dependendo da posição em que os
indivíduos se estabeleceram no costão rochoso (Sebens, 1982).
(I16)Assim, é razoável supor que, além de variações de tamanho,
anêmonas apresentem também variações no investimento em
estruturas de captação de alimento dependendo da disponibilidades de
alimento no ambiente.
(I17)O objetivo deste trabalho foi estudar como a
disponibilidade de alimento influencia o investimento em estruturas de
captação de alimento na anêmona-do-mar Anthopleura krebsi, cujos
indivíduos habitam poças de maré no mesolitoral e se alimentam de
microcrustáceos e larvas de animais marinhos (Schick, 1991; Daly,
2004). (I18)Considerando que as anêmonas do mar são animais que
habitam poças de maré em costões rochosos e que os recursos
alimentares estão distribuídos em um gradiente ao longo do costão
rochoso, espero que indivíduos que se estabelecem em ambientes com
menor disponibilidade de alimento invistam mais em estruturas de
captação de alimento de modo a maximizar a eficiência de forrageio.
MATERIAL & MÉTODOS

Aluno 24 – Versão final
RESUMO: Plasticidade fenotípica é a capacidade de um genótipo
expressar diferentes fenótipos dependendo das condições ambientais.
Anêmonas são animais que podem apresentar variações em tamanho
dependendo da disponibilidade de alimento. Neste trabalho testei se
indivíduos da anêmona Anthopleura krebsi investem mais em
estruturas de captação de alimento em ambientes com menor
disponibilidade de alimento do que em ambientes com maior
disponibilidade de alimento. Coletei anêmonas nas regiões superior e
inferior do mesolitoral de um costão rochoso, contei o número de
tentáculos e calculei a área do disco pedal de cada indivíduo.
Indivíduos na região superior do mesolitoral investiram mais em
tentáculos do que indivíduos na região inferior. O investimento em
estruturas de captação de alimento foi maior em ambientes com menor
disponibilidade de alimento, representando uma resposta fenotípica
plástica que pode maximizar a eficiência de forrageio.
PALAVRAS-CHAVE: Anthopleura,
plasticidade fenotípica, tentáculos.

forrageio,

mesolitoral,

INTRODUÇÃO
(I1)Plasticidade fenotípica é a capacidade de um organismo
apresentar variações fenotípicas dependendo do ambiente (Futuyma,

Área de estudo e coleta de dados
(M1)Realizei o estudo em um costão rochoso na praia do
Guaraú (24º22'1,42"S, 47º0'32,46"O), município de Peruíbe, litoral sul
do estado de São Paulo. (M2)Amostrei poças de maré do mesolitoral
superior e inferior, utilizando o limite da ocorrência de mexilhões do
gênero Brachidontes como indicador para o mesolitoral superior e o
limite da ocorrência de algas do gênero Ulva como indicador para o
mesolitoral inferior (Connell, 1961). (M3)Amostrei 10 poças de maré
em cada região do mesolitoral ao longo de 100 m de extensão
horizontal do costão rochoso. (M4)Coletei todas as anêmonas
presentes na região central de cada uma das poças. (M5)No
laboratório, sorteei dois indivíduos de cada amostra, adicionei 10 ml
de solução de Lactopurga® a 10% no frasco de cada um a fim de
induzir o relaxamento de seus músculos e esperei 12 h para que a
solução fizesse efeito.
(M6)Anêmonas-do-mar são cnidários solitários e sésseis
que se prendem ao substrato por um disco pedal (Figura 1a). (M7)A
parte principal das anêmonas é uma coluna (ou haste corporal) que
sustenta em sua extremidade o disco oral, onde ficam os tentáculos e
a boca (Figura 1a). (M8)A variável que utilizei como medida de
investimento em estruturas de captação de alimento foi o número de
tentáculos. (M9)Para estimar o número de tentáculos em cada
indivíduo, contei o número de tentáculos presentes em uma área de 25

mm². (M10)Aproximei a área do disco oral e da boca ao formato de
uma elipse e medi, em milímetros, o raio maior e o menor das elipses
do disco oral e da boca (Figura 1b). (M11)Subtrai a área da boca da
área do disco oral e obtive a área do disco oral que era preenchida por
tentáculos (Figura 1b). (M12)Com base na quantidade de tentáculos
na área de 25 mm², calculei a quantidade total de tentáculos em cada
anêmona.

Figura 2. Regressão linear entre o log do número de tentáculos e o log
da área pedal de indivíduos da anêmona Anthopleura krebsi que
ocorrem em poças de maré nas regiões superior (preto) e inferior
(laranja) do mesolitoral de um costão rochoso em Peruíbe, São Paulo.
Figura 1. (A) Esquema da estrutura corporal de uma anêmona-do-mar.
As anêmonas-do-mar possuem um disco pedal, pelo qual se prendem
ao substrato marinho, e uma coluna que sustenta os tentáculos e a boca.
(B) Esquema representando as aproximações feitas para estimativa do
número de tentáculos e para o cálculo da área pedal: (1) Raio menor
da boca; (2) raio maior da boca; (3) raio menor do disco oral; (4) raio
maior do disco oral; (5) raio menor do disco pedal e (6) raio maior do
disco pedal. A área de tentáculos está representada em cinza e a área
pedal em amarelo. Adaptado de Ruppert & Barnes (1996).
(M13)O tamanho das anêmonas-do-mar pode variar de
acordo com o seu nível de retração muscular. (M14)Estudos
demonstram que a melhor maneira para se inferir o tamanho de um
indivíduo é por meio do cálculo da área de seu disco pedal (Shick,
1991; Acuña, 2001). (M15)Assim, utilizei a área do disco pedal como
uma variável preditora do número de tentáculos e inclui esta
covariável nas análises, pois o número de tentáculos deve aumentar
com o tamanho da anêmona. (M16)Para medir a área do disco pedal,
aproximei a área do disco pedal ao formato de uma elipse e medi, em
milímetros, o raio maior e o menor desta elipse (Figura 1b).
Análise dos dados
(M17)Para testar a hipótese de que indivíduos na parte
superior do mesolitoral investem mais em tentáculos, calculei os
coeficientes angular e linear das retas de regressão do número de
tentáculos em função da área do disco pedal, que foram as minhas
estatísticas de interesse. (M18)Criei um cenário nulo em que permutei
10.000 vezes entre as regiões inferior e superior do mesolitoral os
dados sobre número de tentáculos. (M19)Em cada permutação
recalculei os coeficientes angular e linear das retas de regressão do
número de tentáculos em função da área do disco pedal a fim de gerar
uma distribuição nula das estatísticas de interesse. (M20)Por fim,
calculei a probabilidade de encontrar valores de coeficientes angular e
linear maiores ou iguais que os observados em campo no cenário nulo
que gerei. (M21)Realizei as análises usando o pacote Rsampling-shiny
(Prado et al., 2016) em ambiente R versão 3.1.3 (R Core Team, 2015).
(M22)Minha previsão é que, dada uma mesma área de disco pedal,
indivíduos na região superior do costão rochoso teriam mais tentáculos
do que indivíduos na região inferior do costão rochoso.
RESULTADOS
(R1)Na região superior do mesolitoral, os indivíduos
possuíam, em média (± DP), 41,0 ± 22,2 tentáculos e 84,87 ± 34,78
mm² de área pedal. (R2)Na região inferior do mesolitoral, os
indivíduos possuíam, em média (± DP), 10,5 ± 5,9 tentáculos e 32,59
± 14,50 mm² de área pedal. (R3)Houve uma relação positiva entre área
pedal e número de tentáculos, porém os coeficientes angulares das
retas de regressão do número de tentáculos em função da área pedal
não diferiram entre as regiões superior e inferior do mesolitoral
(coeficiente angular = 0,842; p = 0,697). (R4)Os interceptos das retas
de regressão do número de tentáculos em função da área pedal
diferiram entre as regiões (p < 0,001; Figura 2), sendo o intercepto da
superior (intercepto = 0,354) maior do que o da região inferior
(intercepto = -0,028) do mesolitoral.

DISCUSSÃO
(D1)Os resultados obtidos neste estudo indicam que
indivíduos da anêmona A. krebsi que se estabeleceram em ambientes
com menos recursos alimentares possuem mais tentáculos do que
indivíduos que se estabeleceram em ambientes com mais recursos
alimentares. (D2)Esses resultados indicam que indivíduos em
ambientes com menor disponibilidade de alimento investem mais em
estruturas de captação de alimento do que indivíduos em ambientes
com maior disponibilidade de alimento. (D3)O maior investimento em
estruturas de captação de alimento em indivíduos de ambientes com
poucos recursos alimentares pode representar, portanto, uma resposta
fenotípica plástica que maximiza a eficiência de forrageio em
anêmonas.
(D4)De forma geral, a plasticidade fenotípica referente ao
aumento das estruturas de captação de alimento representa uma
resposta evolutiva frente à variação de disponibilidade de alimento no
ambiente e pode ser encontrada em diversos grupos de metazoários
(Whitman & Agrawal, 2009). (D5)Por exemplo, algumas espécies de
poliquetos que produzem filamentos de muco para captura de presas
podem aumentar a produção destes filamentos quando o fluxo de água
está baixo, de modo a compensar a baixa disponibilidade de alimento
(Hildrew et al., 2007). (D6)O investimento em estruturas de captação
de alimento aumenta a probabilidade de captura de presas, mas pode
gerar um custo para o organismo que produz e mantém estas estruturas
(Sebens, 1982; Hildrew et al., 2007). (D7)Em algumas de medusas,
indivíduos privados de alimento, podem aumentar a extensão e/ou a
quantidade de seus tentáculos e braços orais para aumentar a
probabilidade de captação de presas (Shick, 1991; Hildrew et al.,
2007). (D8)Contudo, ao fazerem isso, os indivíduos reduzem a
espessura de sua mesogléia, que é responsável pela distribuição de
gases pelo corpo. (D9)Ao reduzir a espessura da mesogléia, as
medusas dificultam o transporte de gases pelo corpo e podem
comprometer funções vitais, como produção de ATP (Shick, 1991).
(D10)Como anêmonas são sésseis e não podem investir em outras
estratégias de forrageio, como a predação ativa por presas, é possível
que o maior investimento em estruturas de captação de alimento
compense eventuais custos.
(D11)Além do investimento na produção de mais estruturas
para captação de alimento, anêmonas-do-mar também podem investir
na ampliação das estruturas já existentes (Shick, 1991). (D12)Em
anêmonas, conforme o tamanho do corpo aumenta, aumenta também
o tamanho das cnidas (Francis, 2004), que são organelas utilizadas
para a captura de presas (Mariscal, 1984). (D13)Como A. krebsi pode
apresentar variações fenotípicas no número total de tentáculos em
ambientes com diferentes disponibilidades de alimento, é razoável
supor que os indivíduos desta espécie também possam investir no
aumento de comprimento dos tentáculos como forma adicional de
aumentar a eficiência de forrageio. (D14)O aumento dos tentáculos
pode acarretar no aumento do tamanho das cnidas, influenciando o tipo
e/ou a quantidade de presas capturadas pelos indivíduos.
(D15)Estudos que investiguem como a quantidade e comprimento dos
tentáculos influenciam a capacidade de captura de presas em
ambientes com maior e menor disponibilidade de alimento são
importantes para estabelecer uma relação causal entre a plasticidade
fenotípica reportada aqui e seu significado adaptativo para as
anêmonas.
(D16)Anêmonas de costão rochoso podem variar
fenotipicamente quando em ambientes com pouca disponibilidade de
alimento, aumentando o investimento em estruturas de captação de
presas. (D17)Os benefícios de um maior investimento em estruturas
de captação de alimento podem compensar possíveis custos,
representando uma resposta adaptativa importante para lidar com
fatores ambientais estressantes, como a escassez de alimento.

(D18)Concluo, portanto, que a resposta plástica referente ao aumento
de investimento em estruturas de captação de alimento seja uma
estratégia eficiente quando a disponibilidade de alimento no ambiente
é baixa.
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Plasticidade fenotípica modular em Ipomoea pes-caprae
Aluno 25 – Versão inicial
RESUMO: O conceito modular de plasticidade fenotípica considera
que, para organismos modulares como as plantas, respostas induzidas
por variações espaço-temporais em fatores como disponibilidade de
luz, água e nutrientes ocorrem no nível dos módulos, subunidades
funcionais semiautônomas. Esses desvios de sua trajetória de
crescimento ontogenética podem produzir módulos funcionalmente
especializados. Este estudo investiga como a variação ambiental em
uma zona de transição escrube-praia influi no desenvolvimento dos
módulos de Ipomoea pes-caprae. Comparei a área foliar e o volume
de raízes de trechos apicais e basais de ramos que cresciam ortogonais
e paralelos ao mar, com a hipótese de que a variação entre ápice e base
será em média, maior nos ramos ortogonais do que nos paralelos.
Descobri não somente que essa diferença não é observada, mas
também que gradiente ambiental parece induzir respostas que
diminuem essa variação, estimulando a produção de raízes e folhas ao
longo do ramo inteiro.
PALAVRAS-CHAVE: divisão de trabalho, estolonífera, vegetação
de dunas, respostas induzidas, plasticidade
INTRODUÇÃO
(I1)O conceito de plasticidade fenotípica foi definido como
a alteração na expressão de um genótipo por conta da influência de
fatores ambientais (Bradshaw, 1965). (I2)A relação entre genótipo e

ambiente tem implicações ecológicas e evolutivas. (I3)No entanto,
como ressaltam de Kroon et al., (2005), essa relação considera
implicitamente que os indivíduos funcionais se encontram em um
único ambiente quando expressam um fenótipo. (I4)Os mesmos
autores propõem que, para organismos modulares, a plasticidade
fenotípica pode ser uma resposta adaptativa em nível estrutural muito
menor do que um indivíduo funcional. (I5)As plantas são compostas
por módulos, subunidades funcionais semiautônomas (e.g., estolões,
colmos, folhas, rametas) que interagem com o ambiente em uma escala
espaço-temporal muito menor que a do indivíduo. (I6)O conceito
modular de plasticidade fenotípica em plantas (de Kroon et al., 2005)
portanto, considera que as respostas plásticas induzidas por variações
espaço-temporais em fatores como disponibilidade de luz, água e
nutrientes ocorrem a nível modular. (I7)Isso implica que uma planta
pode estar sujeita a múltiplas condições ambientais simultaneamente,
e que a plasticidade da planta como um todo é a soma de todas as
respostas modulares induzidas por fatores ambientais.
(I8)Respostas plásticas sobre caracteres morfológicos são
frequentemente confundidas com variações alométricas entre as partes
da planta durante o desenvolvimento ontogenético (Weiner, 2004),
que ocorrem mesmo na ausência de variações ambientais. (I9)O
estágio ontogenético de um módulo afeta não apenas o tamanho e
forma, mas também a capacidade de resposta ao ambiente.
(I10)Portanto, deve-se considerar o estágio ontogenético modular para
não confundir plasticidade com alometria. (I11)O desenvolvimento de
módulos aéreos e subterrâneos pode sofrer desvios de sua trajetória de
crescimento alométrica por meio de respostas plásticas às condições
locais (de Kroon et al., 2005). (I12)Isso implica que os módulos
possuem algum grau de percepção dos sinais ambientais e são capazes
de produzir uma resposta apropriada a um estímulo. (I13)Diversas
espécies, por exemplo, podem produzir raízes seletivamente em solos
ricos em nutrientes (Drew et al., 1973), ou desenvolver
diferencialmente suas gemas em locais iluminados. (I14)A capacidade
de responder localmente a estímulos somada à integração entre
módulos confere ao indivíduo um ajuste fino à heterogeneidade
espaço-temporal encontrada na maioria dos ambientes onde vivem,
produzindo módulos especializados em determinadas funções que se
complementem – e.g., módulos produzem mais raízes onde há maior
disponibilidade de água e mais tecidos foliares onde houver mais luz.
(I15)Zonas de transição entre a vegetação costeira alta e a
vegetação de praia são ambientes de alta heterogeneidade. (I16)Nesses
locais, a fisionomia predominantemente arbustiva característica de
zonas costeiras termina abruptamente e dá lugar a uma vegetação
herbácea que cresce sobre a areia. (I17)Espécies que vivem nessa zona
de transição incluem estoloníferas como a espécie Ipomoea pescaprae (Convolvulaceae), que se enraízam na vegetação costeira e
desenvolvem seus ramos em direção à praia. (I18)À medida que se
aproximam do mar, a influência da salinidade sobre balanço hídrico
dessas plantas aumenta, alterando o equilíbrio osmótico entre as
células vegetais e seu meio circundante, o que determina também uma
menor disponibilidade de água. (I19)Além disso, a distância do
componente arbustivo reduz o sombreamento, configurando locais
com alta incidência luminosa, que apesar de ser um recurso de grande
importância pode ter efeitos negativos como o sobre aquecimento e a
foto-inibição.
(I20)Por conta de sua natureza modular, indivíduos de
Ipomoea pes-caprae que crescem sobre o gradiente de transição entre
a vegetação costeira e vegetação de duna estão sujeitos a condições
heterogêneas de fatores ambientais, e podem apresentar respostas
plásticas locais. (I21)Meu objetivo com este estudo é investigar como
o gradiente de condições afeta o desenvolvimento modular em
Ipomoae pes-caprae. (I22)Minha hipótese é de que ramos sujeitos a
uma maior amplitude de condições ambientais apresentam maior
especialização funcional em seus módulos.
MATERIAL E MÉTODOS
Local e coleta de dados
(M1)Realizei meu estudo na praia do Guaraú, no município
de Peruíbe – SP. (M2)Neste local, a vegetação costeira da restinga
(escrube) é composta por um componente arbustivo de alto
adensamento, de cerca de 2 metros de altura. (M3)Conforme a
vegetação progride para a praia, o componente arbustivo dá lugar a
uma zona de transição onde predominam espécies herbáceas
estoloníferas, em um substrato arenoso de alta motilidade e pouca
capacidade de campo. (M4)A transição entre as vegetações de escrube
e de praia caracteriza um gradiente de vegetação, onde, conforme se
progride na direção do mar, diminuem a disponibilidade de água e
nutrientes e aumentam a incidência luminosa e a salinidade. (M5)Para
captar a influencia do gradiente ambiental sobre o desenvolvimento,
amostrei 20 ramos de Ipomoea pes-caprae em dois grupos de

distribuição espacial distintos. (M6)O primeiro grupo continha 10
ramos que cresciam ortogonalmente ao mar (ortogonais) atravessando
todo o gradiente de transição, representando indivíduos sujeitos a uma
grande amplitude de variação ambiental e, portanto, mais propensos a
apresentar especialização funcional modular. (M7)O segundo grupo
continha 10 ramos crescendo paralelos ao mar (paralelos), e representa
indivíduos sujeitos a uma pequena extensão do gradiente, que
apresentariam trajetórias de crescimento mais próximas da
ontogenética, menos propensos a apresentar especialização.
(M8)Sorteei em cada ramo cinco módulos dentre os vinte primeiros a
partir da folha totalmente expandida do ápice (grupo apical) e cinco
módulos dentre os vinte mais próximos do ponto de enraizamento
(grupo basal). (M9)Medi o comprimento e a largura das folhas assim
como o comprimento, largura e profundidade das raízes. (M10)A
partir dessa amostragem eu poderia comparar estágios ontogenéticos
semelhantes, sem o risco de confundir a variação alométrica
ontogenética com plasticidade fenotípica.
Análise estatística
(M11)Como estimativa do investimento em órgãos aéreos,
calculei a média de área foliar por módulo. (M12)Como estimativa do
investimento em órgãos subterrâneos, calculei a média de volume de
raízes por módulo. (M13)Para estimar a especialização modular em
cada ramo, calculei a porcentagem da variância total do ramo que era
explicada pela diferença morfométrica entre os grupos basal e apical,
tanto para folhas como para raízes. (M14)Minha estatística de
interesse, portanto, foi a diferença entre as médias de componentes de
variância entre ápice e base para os ramos ortogonais e ramos
paralelos. (M15)Realizei um teste de significância utilizando o
Rsampling-shiny (Prado et al., 2016). (M16)Construí o cenário nulo
realizando 1000 permutações na coluna da variável categórica de
disposição espacial dos ramos. (M17)Com isso, minha hipótese nula
seria refutada se o valor calculado para a estatística de interesse fosse
gerado ao acaso com probabilidade de 5% ou menos. (M18)Se os
módulos de I. pes-caprae de fato apresentam especialização funcional,
espero que a média de variância dos órgãos vegetativos entre grupos
para os ramos ortogonais seja maior do que a dos ramos paralelos.
RESULTADOS
(R1)Os módulos amostrados variaram em forma e
apresentaram diferentes composições de órgãos vegetativos.
(R2)Alguns módulos possuíam folhas e raízes, enquanto que outros
apenas um outro. (R3)Havia ainda aqueles que não apresentavam
nenhuma estrutura vegetativa, com gemas dormentes. (R4)Nos ramos
ortogonais, a média de área foliar do trecho apical foi 21% maior que
a do trecho basal, enquanto que a média do volume de raízes do trecho
apical foi 15% maior que a do trecho basal. (R5)Nos ramos paralelos,
a média de área foliar do trecho apical foi 82% maior que a do trecho
basal, enquanto que a média de volume de raízes do trecho apical foi
quase 90% maior que a do trecho basal. (R6)Os dados expressos na
Tabela 1 mostram também que, apesar das diferenças entre as médias
encontradas, a variabilidade em torno delas é muito grande, o que
impede que essas diferenças possam ser interpretadas como
tendências. (R7)Atribuo isso ao fato de que frequentemente os
módulos amostrados não apresentavam folhas ou raízes, enquanto
outros apresentavam raízes e folhas muito desenvolvidas. (R8)As
figuras 1 e 2 ilustram a variabilidade encontrada nos dados.
Tabela1. Médias de área foliar e volume de raízes para os módulos
próximos ao ápice e próximos ao enraizamento principal
Ramos
Área
Área
Volume
Volume
foliar
foliar
de raízes
de raízes
basal
apical
basal
apical
2
2
3
(cm )
(cm )
(cm )
(cm3)
Ortogonais
24,86
30,14 ± 102,30 ±
118,16 ±
±
21,61
89,86
192,82
23,84
Paralelos
18,47 ± 33,70 ± 53,87 ± 102,01 ±
25,79
20,77
67,14
109,07

Figura 1. Médias pareadas de área foliar modular (cm2) das porções
apical e basal do ramo. Linhas vermelhas representam ramos
crescendo paralelos ao mar e linhas azuis os ramos crescendo
ortogonais ao mar.

Figura
2. Valores pareados das médias de volume de raízes
modular (cm3) para as porções apical e basal do ramo. Linhas
vermelhas representam ramos crescendo paralelos ao mar e linhas
azuis os ramos crescendo ortogonais ao mar.
(R9)A média do componente de variância da área foliar
entre grupos basal e apical para ramos ortogonais foi de 0,32 ± 0,38 e
para os ramos paralelos 0,34 ± 0,26. A diferença entre os componentes
foi de -0,01 e não foi significativa (p=0,585). (R10)A média do
componente de variância do volume de raízes entre os grupos apical e
basal para os ramos ortogonais foi de 0,14 ± 0,07 (Figura 3) e para os
ramos paralelos foi de 0,11 ± 0,06 (Figura 4). (R11)A diferença entre
os componentes para raízes foi de -0.04 e também não foi significativa
(p=0,908). (R12)Portanto, a variação morfométrica em folhas e raízes
que se deve à diferença entre os trechos apicais e basais de ramos
ortogonais não é maior que a observada em ramos paralelos.

Figura 3. Boxplot com o componente de variância da área foliar entre
os grupos apical e basal, para os ramos crescendo paralelos ao mar e
ortogonais ao mar.

Figura 4. Boxplot com os componentes de variância do volume de
raízes entre os grupos apical e basal, para os ramos crescendo paralelos
ao mar e ortogonais ao mar.
DISCUSSÃO
(D1)A hipótese de que ramos sujeitos a uma maior
amplitude de condições ambientais apresentassem maior

especialização funcional foi rejeitada, tanto para raízes como para
folhas. (D2)Em geral, trechos apicais apresentam mais folhas e mais
raízes que os trechos basais. (D3)Essa diferença parece ser mais
acentuada em ramos paralelos do que em ramos ortogonais.
(D4)Ipomoea pes-caprae possui pouca biomassa e altos
índices de área foliar, e são altamente eficientes no uso da água (Ripley
& Pammenter, 2004), indicando que a água que se acumula nas dunas
é suficiente para sustentar a produtividade dos módulos apicais. (D5)A
produção de raízes adventícias complementa a absorção de água
localmente, como um sistema auxiliar ao da raiz principal e esse
suprimento pode contribuir com as chances de sobrevivência e
crescimento da planta (Kamamura & Furukawa, 2008). (D6)O padrão
de composição modular encontrado em ramos paralelos sugere que a
trajetória ontogenética de Ipomoea pes-caprae na ausência de uma
grande amplitude de condições ambientais seja de desenvolver folhas
e raízes conforme o ramo cresce. (D7)Apesar de o ápice
constantemente produzir folhas novas, os módulos parecem perder
suas folhas conforme envelhecem, e isso pode ser entendido como uma
estratégia para evitar a perda de água por transpiração.
(D8)Apesar de apresentarem mais folhas e raízes no trecho
apical, os ramos que crescem ortogonais ao mar apresentam um grande
volume de raízes e área foliar em ambos os trechos.
(D9)Possivelmente, o desenvolvimento nesse sentido é amparado pela
indução de produção de um maior volume de raízes adventícias e de
mais área foliar, reduzindo a variabilidade dentro do ramo, o que
explicaria o padrão encontrado. (D10)Durante a propagação
vegetativa pelas dunas, a produção de raízes é um importante aspecto
do desenvolvimento, pois o substrato é altamente móvel e a salinidade
do meio tende a diminuir a disponibilidade de água A magnitude da
diferença na produção de raízes é maior, implicando que os ramos
ortogonais enfrentam maior restrição no acesso à agua, e respondem
plasticamente a essas condições produzindo mais raízes.
(D11)Meu estudo concluiu que não há evidências de
especialização funcional nos módulos de Ipomoea pes-caprae.
(D12)No entanto, é possível detectar variações nos traços entre de
ramos sujeitos a grande heterogeneidade de ambiente que indicam que
as respostas induzidas na verdade diminuem a variação entre os
módulos. (D13)Proponho que estudos futuros investiguem a variação
morfológica de folhas e raízes em conjunto, para determinar como
esses dois tipos de órgãos variam um em relação ao outro.
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Respostas plásticas pouco pronunciadas em uma espécie
estolonífera clonal de vegetação de dunas
Aluno 25 – Versão intermediária
RESUMO: Respostas plásticas induzidas pelo ambiente depende da
escala espaço-temporal em que os estímulos ocorrem. Em organismos
modulares como plantas, essas respostas frequentemente acontecem
no nível dos módulos, o que pode induzir a uma especialização dessas
subunidades funcionais semiautônomas. Diferenças morfológicas
entre módulos de um mesmo indivíduo podem ser observadas em
plantas em que diferentes módulos podem estar sujeitos a diferentes
ambientes simultaneamente. O objetivo do meu estudo foi caracterizar
a relação entre a heterogeneidade ambiental com o padrão de

desenvolvimento dos módulos em ramos de Ipomoea pes-caprae.
Amostrei dez ramos crescendo em duas zonas ambientas
(heterogeneidade alta) e dez ramos crescendo em apenas uma (baixa
heterogeneidade), esperando encontrar variância maior em órgãos
vegetativos de ramos sujeitos à maior heterogeneidade ambiental. No
entanto, tal diferença não foi encontrada, possivelmente porque
existem mecanismos ligados a adaptações da espécie que
contingenciam as variações que poderiam ser geradas por respostas
plásticas induzidas pelo ambiente.
PALAVRAS-CHAVE: plasticidade fenotípica, adaptações ao
soterramento, especialização funcional, propagação vegetativa
INTRODUÇÃO
(I1)O conceito de plasticidade fenotípica é definido como
alterações na expressão de um genótipo por influência de fatores
ambientais (Bradshaw, 1965). (I2)Respostas plásticas podem ser
observadas em traços morfológicos, fisiológicos, reprodutivos e
comportamentais, podendo afetar interações ecológicas e parâmetros
demográficos (Miner et al., 2005). (I3)A relação entre o indivíduo
funcional (i.e., aquele que de fato interage com o meio) com os
estímulos que provocam essas respostas depende da escala temporal e
espacial com que esses estímulos ocorrem. (I4)Em organismos que
apresentam organização corporal modular como as plantas, as
respostas podem ocorrer em uma escala local, no nível dos módulos
(de Kroon et al., 2005).
(I5)A plasticidade de muitos traços morfológicos vegetais
ocorre com maior frequência em módulos do que em indivíduos (de
Kroon et al., 2005). (I6)Módulos são subunidades funcionais
semiautônomas (e.g., estolões, colmos, folhas), que interagem com o
ambiente em uma escala espaço-temporal muito menor que a do
indivíduo. (I7)Durante o desenvolvimento do indivíduo essas
subunidades permanecem integradas entre si e os recursos são
distribuídos por todo o organismo. (I8)No entanto, módulos de plantas
apresentam história de vida e parâmetros demográficos em escalas
temporais e espaciais muito mais restritas que o indivíduo como um
todo. (I9)Se as respostas plásticas acontecem no nível modular, um
grupo de módulos especializados em funções como captar recursos
que são localmente abundantes pode contribuir com a sobrevivência
do indivíduo inteiro.
(I10)A transição espacial entre a vegetação de escrube e a
vegetação de praia é caracterizada por uma zonação evidente. (I11)O
principal fator que determina essa zonação é o efeito de soterramento
que acontece na praia (Martinez & Psuty, 2008). (I12)A frequente
deposição de areia, ventos fortes e instabilidade do substrato impede
que comunidades vegetais permanentes se estabeleçam. (I13)O
soterramento reduz a taxa fotossintética, aumenta a taxa de respiração
e altera o microclima em torno da planta. (I14)No entanto, algumas
espécies herbáceas desenvolveram adaptações que as permitem
responder plasticamente ao soterramento, com modificações nas
estruturas e em traços fisiológicos. (I15)A capacidade dos módulos
dessas espécies de responder em escala local com alto grau de
independência entre si é um fator que confere a elas grande
maleabilidade para lidar com a instabilidade intrínseca desses
ambientes.
(I16)Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. (Convolvulaceae) é
uma espécie herbácea caméfita, perene e de hábito reptante. (I17)Seu
crescimento se dá através do alongamento dos estolões, que se
propagam sobre o substrato, e podem ramificar-se lateralmente e
produzir raízes adventícias e folhas nos entrenós. (I18)Nas zonas de
transição entre o escrube e a praia, seus ramos se estendem sobre a
areia, chegando muitas vezes próximos à zona de influência da maré.
(I19)Esses ambientes apresentam altos níveis de distúrbio, seja pelo
efeito do soterramento, ou por conta da ação mecânica das ondas ou
até pela exposição ao sal. (I20)Em contraste, ambientes próximos ao
escrube onde as ondas não chegam apresentam maior cobertura
vegetal, e consequentemente maior estabilidade do substrato. (I21)O
objetivo deste estudo é caracterizar a relação dessa zonação ambiental
com o padrão de desenvolvimento dos módulos em ramos de Ipomoea
pes-caprae. (I22)Dado que os módulos respondem localmente aos
estímulos ambientais, minha hipótese é de que os ramos sujeitos a uma
maior heterogeneidade de condições ambientais apresentam maior
diferenciação morfológica.
MATERIAL E MÉTODOS
Local e coleta de dados
(M1)Realizei meu estudo na praia do Guaraú, no município
de Peruíbe – SP (coordenadas geográficas). (M2)Neste local, a
vegetação de escrube é composta por um componente arbustivo de alto
adensamento, de cerca de 2 metros de altura. (M3)Na zona de transição
para a praia, o componente arbustivo dá lugar a uma vegetação rasteira

onde predominam espécies herbáceas estoloníferas, em um substrato
arenoso de grande instabilidade. (M4)É muito comum observar ramos
que crescem perpendiculares à linha do mar, seja na direção do oceano
ou na direção do escrube. (M5)Esses ramos atravessam a zona de
transição e consequentemente, alguns de seus módulos estão sujeitos
tanto à zona da praia como a zona próxima do escrube. (M6)Para
estimar a influência da zonação sobre o desenvolvimento dos módulos,
realizei buscas ativas para encontrar ramos com orientações distintas.
(M7)Amostrei dez ramos de I. pes-caprae crescendo
perpendicularmente à linha do mar que estivessem sujeitos à influência
de ambas as zonas e dez ramos crescendo paralelamente à linha do
mar, sujeitos a apenas à zona próxima do escrube. (M8)Em cada ramo,
realizei medidas pareadas de folhas e raízes em cinco módulos
sorteados próximos do ápice e em cinco módulos sorteados próximos
à base do ramo. (M9)Esses trechos foram selecionados para padronizar
as variações ontogenéticas que poderiam ser confundidas com
plasticidade. (M10)Em cada módulo sorteado tomei medidas do
comprimento e largura do limbo foliar, e do comprimento, largura e
profundidade das raízes. (M11)A partir dessas medidas, calculei o total
de área foliar e volume de raízes para cada módulo. (M12)Estimei a
área foliar como a área de uma elipse de diâmetro maior igual à largura
da folha e diâmetro menor igual ao comprimento. (M13)Como
estimativa do volume de raízes, calculei o volume de um cilindro
elíptico utilizando como altura a profundidade, e os diâmetro maior e
menor da base como a largura e o comprimento, respectivamente.
Análise estatística
(M14)Para estimar a diferenciação morfológica induzida
como respostas plásticas, analisei a variância das áreas foliares e do
volume de raízes em cada ramo. (M15)Se a diferenciação morfológica
é induzida por respostas locais, a variância que se deve a respostas em
diferentes condições informa o quanto a zonação ambiental influencia
o desenvolvimento diferencial dos módulos. (M16)É esperado que o
componente da variância total que se deve às diferenças morfométricas
entre os módulos apicais e os basais (daqui em diante, variância entre
ápice e base) seja em média, maior nos ramos que crescem
perpendiculares à linha do mar (ramos perpendiculares) do que nos
ramos que crescem paralelos à essa linha (ramos paralelos). (M17)A
estatística de interesse foi a diferença entre as médias da variância
entre ápice e base de ramos perpendiculares e ramos paralelos.
(M18)Realizei um teste de significância construindo um cenário nulo
através de 10000 permutações dentro da coluna contendo as
orientações dos ramos. (M19)Minha hipótese nula seria refutada se o
valor calculado para a estatística de interesse fosse gerado ao acaso
com probabilidade de 5% ou menos. (M20)Todos os testes estatísticos
foram feitos no Rsampling-shiny (Prado et al., 2016).
RESULTADOS
(R1)Os ramos amostrados apresentaram módulos com
diferentes formas, tamanhos e composição de órgãos vegetativos.
(R2)Foram amostrados 46 módulos com folhas e raízes, módulos com
apenas uma dessas estruturas e módulos sem nenhum órgão vegetativo
(Tabela 1). (R3)O conjunto de dados de área foliar e volume de raízes
apresentou grande variação em torno das médias (Tabela 2).
Tabela1. Número de módulos de quatro morfotipos nos ramos
perpendiculares e paralelos.
Orientação
Folha
Apenas
Apenas
Sem
e raiz
folha
raízes
estruturas
vegetativas
Perpendiculares 26
26
27
21
Paralelos
18
32
29
21
Tabela 2. Médias de área foliar
apicais e basais
Ramos
Área
foliar
basal
(cm2)
Perpendiculares
Paralelos

24,86 ±
23,84
18,47 ±
25,79

e volume de raízes para os módulos
Área
foliar
apical
(cm2)
30,14 ±
21,61
33,70 ±
20,77

Volume
de
raízes
basal
(cm3)
102,30 ±
89,86
53,87 ±
67,14

Volume
de raízes
apical
(cm3)
118,16 ±
192,82
102,01 ±
109,07

Os pares de médias apical e basal para cada ramo estão ilustrados na
Figura 1 para área foliar e na Figura 2 para o volume de raízes.

Figura 1. Médias pareadas de área foliar por módulo (cm2) do ápice e
da base dos ramos. Linhas vermelhas representam ramos crescendo
paralelos ao mar e linhas azuis os ramos crescendo ortogonais ao mar.

Figura
2. Médias pareadas do volume de raízes por módulo (cm3)
do ápice e da base dos ramos. Linhas vermelhas representam ramos
crescendo paralelos ao mar e linhas azuis os ramos crescendo
ortogonais ao mar.
(R4)A média de variância entre ápice e base para área foliar
em ramos perpendiculares foi de 0,32 ± 0,38 e para os ramos paralelos
0,34 ± 0,26. (R5)A variação morfométrica nas folhas de ramos
perpendiculares não é significativamente maior que a encontrada em
ramos paralelos (p=0,585). (R6)A média de variância entre ápice e
base para o volume de raízes em ramos perpendiculares foi de 0,14 ±
0,07, e para os ramos paralelos 0,11 ± 0,06. (R7)Portanto, a variação
morfométrica em raízes de ramos perpendiculares também não foi
significativamente maior do que a encontrada em ramos paralelos
(p=0,908).
DISCUSSÃO
(D1)O padrão de desenvolvimento de módulos não é
afetado pela exposição a ambientes mais heterogêneos. (D2)Mesmo
sujeitos a uma zonação ambiental, ramos de Ipomea pes-caprae
mantiveram o padrão de desenvolvimento que apresentam quando
expostos a condições menos variáveis. (D3)A ausência de qualquer
indício de especialização indica que as adaptações à instabilidade do
ambiente que I. pes-caprae possui impeçam que qualquer tipo de
resposta plástica gere uma variação preponderante sobre a morfologia
dos órgãos vegetativos do indivíduo. (D4)Outra possível explicação
seria de que o desenvolvimento ontogenético dos módulos é altamente
independente do restante do indivíduo.
(D5)I. pes-caprae apresenta diversas adaptações ao
ambiente altamente dinâmico em que é encontrada. (D6)A integração
fisiológica entre os módulos media a resposta do indivíduo ao
soterramento, um dos principais fatores de estresse nos ambientes de
duna (Bach, 2000). (D7)Módulos soterrados respondem com um
aumento na produção de folhas e no crescimento dos estolões.
(D8)Além disso, a integração entre os módulos também favorece a
continuidade do suprimento de água e reservas energéticas para
módulos distantes da raiz principal, permitindo que o indivíduo como
um todo continue crescendo e produzindo folhas apesar de suas
estruturas produtivas estarem soterradas. (D9)A espécie também
apresenta adaptações contra o estresse hídrico. (D10)Seu status hídrico
depende da biomassa subterrânea extensiva em sistemas de raízes e
caules subterrâneos. (D11)A ação das raízes adventícias contribui com
um suprimento complementar de água (Kamakura & Furukawa,
2009). (D12)A baixa quantidade de biomassa aérea e o baixo índice de
área foliar característico da espécie reduz as taxas de transpiração e a
chance de o indivíduo ser limitado por água e nutrientes (Ripley &
Pammenter, 2004). (D13)A grande quantidade de mecanismos para
lidar com as adversidades do ambiente de duna sugere que a
morfologia da planta seja pouco variável. (D14)As respostas plásticas
em nível modular devem ocorrer, mas não seriam responsáveis por
gerar diferentes padrões morfológicos entre módulos.
(D15)Espécies herbáceas perenes e clonais como I. pescaprae frequentemente têm seus ramos rompidos pela ação de ondas

e tempestades. (D16)Os fragmentos são dispersos pela água e
colonizam novas localidades. (D17)Essa característica pode ser
entendida como uma estratégia de propagação vegetativa. (D18)Por
conta disso, os módulos clonais apresentariam alto grau de
independência em relação ao indivíduo, e tenderiam a produzir suas
estruturas vegetativas no início do seu desenvolvimento.
(D19)Módulos mais velhos tenderiam a perder as folhas e raízes,
permanecendo como parte do sistema que integra os módulos jovens
à raiz principal. (D20)Dessa maneira, essa característica da história de
vida dos módulos poderia reduzir a variabilidade morfológica gerada
por respostas plásticas induzidas pelo ambiente. (D21)A trajetória
ontogenética de desenvolvimento dos módulos foi selecionada de
modo a aumentar as chances de, em um eventual rompimento, o
rameta ser capaz de sobreviver e se desenvolver.
(D22)A variação morfológica encontrada em ramos de
Ipomoea pes-caprae não apresenta evidências de que haja qualquer
tipo de especialização funcional nos módulos. (D23)A plasticidade da
espécie deve ser um fator subjacente a outros fatores que definem as
características morfológicas da planta, como adaptações à
instabilidade do ambiente de dunas e sua estratégia de propagação
vegetativa clonal. (D24)Eu sugiro que, em estudos futuros, se
investigue a variação conjunta na biomassa de raízes e folhas, para
determinar em que porções do ramo há maior produção de estruturas
vegetativas.
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Influência da heterogeneidade do ambiente sobre repostas
plásticas em uma espécie estolonífera de vegetação de dunas
Aluno 25 – Versão final
RESUMO: Respostas plásticas induzidas pelo ambiente dependem da
escala espaço-temporal em que os estímulos ocorrem. Em organismos
modulares como plantas, essas respostas podem acontecer no nível dos
módulos, o que pode induzir uma especialização dessas subunidades
funcionais semiautônomas. Diferenças morfológicas entre módulos de
um mesmo indivíduo podem ser observadas em plantas em que
diferentes módulos estão sujeitos a diferentes ambientes
simultaneamente. O objetivo do meu estudo foi testar a relação entre
a heterogeneidade ambiental e o padrão de desenvolvimento dos
módulos em ramos de Ipomoea pes-caprae. Amostrei dez ramos
crescendo em duas zonas ambientais (heterogeneidade alta) e dez
ramos crescendo em apenas uma (baixa heterogeneidade), esperando
encontrar variância maior entre órgãos vegetativos de ramos sujeitos à
maior heterogeneidade ambiental. No entanto, tal diferença não foi
encontrada, possivelmente porque existem mecanismos ligados a
adaptações da espécie, que restringem as variações que poderiam ser
geradas por respostas plásticas induzidas pelo ambiente.
PALAVRAS-CHAVE: plasticidade
funcional, propagação vegetativa

fenotípica,

especialização

INTRODUÇÃO
(I1)O conceito de plasticidade fenotípica é definido como
alterações na expressão de um genótipo por influência de fatores
ambientais (Bradshaw, 1965). (I2)Respostas plásticas podem ser
observadas em características morfológicas, fisiológicas, reprodutivas
e comportamentais, podendo afetar interações ecológicas e parâmetros
demográficos (Miner et al., 2005). (I3)A influência dos estímulos que
provocam essas respostas depende da escala temporal e espacial em
que eles ocorrem. (I4)Em organismos que apresentam organização
corporal modular, como as plantas, as respostas podem ocorrer em
uma escala mais fina, no nível dos módulos (de Kroon et al., 2005).
(I5)A plasticidade de muitas características morfológicas
vegetais ocorre com maior frequência em módulos do que em
indivíduos (de Kroon et al., 2005). (I6)Módulos são subunidades
funcionais semiautônomas (e.g., estolões, colmos, folhas), que
interagem com o ambiente em uma escala espaço-temporal menor que
a do indivíduo. (I7)Durante o desenvolvimento do indivíduo essas
subunidades permanecem integradas entre si e os recursos são
distribuídos por todo o organismo. (I8)No entanto, módulos de plantas
apresentam história de vida e parâmetros demográficos em escalas
temporais e espaciais muito mais restritas que o indivíduo como um
todo (de Kroon et al., 2005). (I9)Se as respostas plásticas acontecem
no nível do módulo, um grupo de módulos especializados em uma
determinada função poderia atuar de maneira complementar a outros,
contribuindo de maneira integrada para a sobrevivência do indivíduo.
(I10)Um experimento avaliou o desenvolvimento de ramos de
Duchesnea indica crescendo expostos a uma heterogeneidade de
disponibilidade de recursos na escala dos módulos. (I11)Nos
microambientes com alta disponibilidade de luz, houve maior
produção de folhas, e em microambientes com alta disponibilidade
hídrica, maior produção de raízes (Liao et al., 2009).
(I12)Em escalas espaciais finas, plântulas, indivíduos
pequenos e módulos podem estar sujeitos a condições distintas
daquelas percebidas por indivíduos de maior porte que ocupam mais
espaço. (I13)A região de transição entre a vegetação de escrube e a
vegetação de praia é caracterizada por uma zonação evidente. (I14)O
principal fator que determina essa zonação é o efeito de soterramento
que acontece na praia (Maun, 2008). (I15)O soterramento altera o
microclima em torno da planta e causa reduções na taxa fotossintética
(Maun, 2008). (I16)No entanto, algumas espécies herbáceas possuem
características que as permitem responder plasticamente ao
soterramento, com modificações nas estruturas e em traços
fisiológicos, tanto no nível do indivíduo como no nível dos módulos.
(I17)Espécies estoloníferas e rizomatosas possuem módulos capazes
de responder em escala local com alto grau de independência, o que
confere a elas grande maleabilidade para tolerar a instabilidade
intrínseca desses ambientes. (I18)Além disso, a integração entre os
módulos pode promover um efeito integrativo entre módulos sujeitos
a diferentes condições, alterando a resposta dos módulos quantitativa
e qualitativamente. (I19)Essas características conferem a essas
espécies grande plasticidade fenotípica, aumentando suas chances de
sobrevivência e reprodução.
(I20)Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. (Convolvulaceae) é
uma espécie herbácea caméfita, perene e de hábito reptante. (I21)Seu
crescimento se dá através do alongamento dos estolões, que se
propagam sobre o substrato e podem ramificar-se lateralmente e
produzir raízes adventícias e folhas nos entrenós. (I22)Os ramos são
compostos por uma sequência de módulos, que apresentam um estolão
com uma gema lateral, onde se desenvolvem folhas e raízes. (I23)Nas
regiões de transição entre o escrube e a praia, seus ramos se estendem
sobre a areia, chegando muitas vezes próximos à zona de influência da
maré. (I24)Esses ambientes apresentam altos níveis de distúrbio, seja
pelo efeito do soterramento, pela ação mecânica das ondas, vento ou
até pela exposição ao sal. (I25)Em contraste, ambientes próximos ao
escrube que não são atingidos por ondas apresentam maior
estabilidade do substrato. (I26)O objetivo deste estudo é avaliar se a
zonação ambiental altera o padrão de desenvolvimento dos módulos
em ramos de Ipomoea pes-caprae. (I27)Dado que os módulos podem
responder localmente aos estímulos ambientais, minha hipótese é de
que ramos sujeitos a uma maior heterogeneidade de condições
ambientais apresentam maior diferenciação morfológica entre os
módulos.
MATERIAL E MÉTODOS
Local e coleta de dados
(M1)Realizei meu estudo na praia do Guaraú, no município de Peruíbe
– SP (24o22’1,42’S, 47o18’32,46 O). (M2)A vegetação de escrube
local apresenta um componente arbustivo de alto adensamento, de
cerca de 2 metros de altura. (M3)Na região de transição para a praia,
o componente arbustivo dá lugar a uma vegetação rasteira na qual

predominam espécies herbáceas estoloníferas, em um substrato
arenoso de grande instabilidade. (M4)Os ramos de I. pes-caprae
crescem em diversas orientações e atingem comprimentos muito
variáveis. (M5)É muito comum observar ramos que crescem
perpendiculares à linha do mar, seja na direção do oceano ou na
direção do escrube. (M6)Esses ramos atravessam a região de transição
e consequentemente, alguns de seus módulos estão sujeitos à zona da
praia e outros à zona próxima do escrube. (M7)Outros ramos crescem
paralelos à linha do mar e permanecem dentro da região de transição.
(M8)Para estimar a influência da zonação sobre o
desenvolvimento dos módulos, realizei uma busca por ramos
crescendo em diferentes direções. (M9)Amostrei dez ramos de I. pescaprae crescendo perpendicularmente à linha do mar e que estivessem
sujeitos à influência de ambas as zonas e dez ramos crescendo
paralelamente à linha do mar, sujeitos apenas à zona próxima do
escrube. (M10)É importante controlar as posições dos módulos
amostrados em cada ramo, uma vez que a variação morfológica por
respostas induzidas pelo ambiente pode ser confundida com as
variações de origem ontogenética. (M11)Portanto, realizei medidas
pareadas de folhas e raízes em cinco módulos sorteados entre os vinte
mais próximos do ápice e em cinco módulos sorteados entre os vinte
mais próximos à base de cada ramo. (M12)Em cada módulo sorteado
tomei medidas das estruturas presentes. (M13)Medi o comprimento e
largura do limbo foliar, e do comprimento, largura e profundidade das
raízes. (M14)A partir dessas medidas, calculei o total de área foliar e
volume de raízes para cada módulo quando essas estruturas estavam
presentes. (M15)Estimei a área foliar como a área de uma elipse de
diâmetro maior igual à largura da folha e diâmetro menor igual ao
comprimento. (M16)Como estimativa do volume de raízes, calculei o
volume de um cilindro elíptico utilizando a profundidade como altura,
e os diâmetros maior e menor da base como a largura e o comprimento,
respectivamente.
Análise estatística
(M17)Para estimar a diferenciação morfológica induzida
como resposta plástica, calculei as médias (incluindo os valores zero
quando estruturas não estavam presentes) e a variância das áreas
foliares e do volume de raízes em cada ramo. (M18)Se a diferenciação
morfológica é induzida por respostas no nível do módulo, a variância
entre módulos que se deve à exposição a diferentes condições informa
o quanto a zonação ambiental influencia o desenvolvimento
diferencial dos módulos. (M19)É esperado que o componente da
variância total que se deve às diferenças morfológicas entre os
módulos apicais e os basais (daqui em diante, variância entre ápice e
base) seja, em média, maior nos ramos que crescem perpendiculares à
linha do mar (ramos perpendiculares) do que nos ramos que crescem
paralelos à essa linha (ramos paralelos). (M20)A estatística de
interesse foi a diferença entre as médias da variância entre ápice e base
de ramos perpendiculares e ramos paralelos. (M21)Realizei um teste
de significância construindo um cenário nulo através de 10000
permutações dentro da coluna contendo as orientações dos ramos.
(M22)Minha hipótese nula seria refutada se o valor calculado para a
estatística de interesse fosse gerado ao acaso com probabilidade de 5%
ou menos. (M23)Todos os testes estatísticos foram feitos no
Rsampling-shiny (Prado et al., 2016).
RESULTADOS
(R1)Os ramos amostrados apresentaram módulos com
diferentes formas, tamanhos e composição de órgãos vegetativos.
(R2)Foram amostrados módulos com folhas e raízes, módulos com
apenas uma dessas estruturas e módulos sem nenhum órgão vegetativo
(Tabela 1). (R3)Módulos apicais apresentaram raízes e folhas mais
frequentemente do que os da base. (R4)O conjunto de dados de área
foliar e volume de raízes apresentou grande variação em torno das
médias (Tabela 2).
Tabela 1. Número de módulos com diferentes composições de órgãos
estruturais nos 10 ramos perpendiculares e 10 paralelos.
Orientação
Folha e
Apenas
Apenas
Sem
raiz
folhas
raízes
estrutura
(base/ápi
(base/ápi
(base/ápi
s
ce)
ce)
ce)
vegetativ
as
(base/ápi
ce)
Perpendicul
9 / 17
10 / 16
19 / 8
12 / 9
ares
Paralelos
4 / 14
12 / 20
22 / 7
12 / 9

Tabela 2. Médias de área foliar e volume de raízes de módulos apicais
e basais
Ramos
Área
Área
Volume
Volume
foliar
foliar
de
de raízes
basal
apical
raízes
apical
(cm2)
(cm2)
basal
(cm3)
(cm3)
Perpendiculares 24,86 ±
30,14 ± 102,30 ±
118,16 ±
23,84
21,61
89,86
192,82
Paralelos

18,47 ±
25,79

33,70 ±
20,77

53,87 ±
67,14

102,01 ±
109,07

(R5)Os pares de médias apical e basal de cada ramo para área foliar
(Figura 1) e volume de raízes (Figura 2) apresentaram grande
variabilidade.

Figura 1. Médias pareadas de área foliar por módulo do ápice e da
base dos ramos. Linhas vermelhas representam ramos crescendo
paralelos ao mar e linhas azuis os ramos crescendo ortogonais ao mar.

Figura
2. Médias pareadas do volume de raízes por módulo do
ápice e da base dos ramos. Linhas vermelhas representam ramos
crescendo paralelos ao mar e linhas azuis os ramos crescendo
ortogonais ao mar.
(R6)A média da variância entre ápice e base para área foliar
em ramos perpendiculares foi de 0,32 ± 0,38 e para os ramos paralelos
0,34 ± 0,26. (R7)O investimento médio em área foliar por módulo de
ramos perpendiculares não é significativamente maior que a
encontrada em ramos paralelos (p=0,585). (R8)A média de variância
entre ápice e base para o volume de raízes por módulo em ramos
perpendiculares foi de 0,14 ± 0,07, e para os ramos paralelos 0,11 ±
0,06. (R9)Portanto, o investimento médio em raízes por módulo de
ramos perpendiculares também não foi significativamente maior do
que o encontrado em ramos paralelos (p=0,908).
DISCUSSÃO
(D1)A exposição a ambientes mais heterogêneos não é o
principal fator promovendo diferenças entre o padrão de
desenvolvimento dos módulos. (D2)Ramos de Ipomea pes-caprae
expostos a alta heterogeneidade ambiental apresentaram padrão de
desenvolvimento similar aos ramos expostos a condições menos
variáveis. (D3)Não houve indício de especialização sobre a média de
investimento foliar por módulo nem sobre a média de investimento em
raízes por módulo. (D4)A alta variabilidade encontrada indica que a
plasticidade sobre as características morfológicas possivelmente
ocorre, mas em outro nível de organização. (D5)Outra possível
explicação seria de que o desenvolvimento ontogenético dos módulos
é altamente independente do restante do indivíduo, não importando a
localização do ramo como um todo.
(D6)I. pes-caprae apresenta diversas características que a
permitem se manter no ambiente altamente dinâmico em que é

encontrada. (D7)A integração fisiológica entre os módulos de um
mesmo ramo media a resposta de indivíduos dessa espécie ao
soterramento, um dos principais fatores de estresse nos ambientes de
duna (Bach, 2000). (D8)Módulos soterrados respondem com um
aumento na produção de folhas e no crescimento dos estolões.
(D9)Além disso, a integração entre os módulos também favorece a
continuidade do suprimento de água e reservas energéticas para
módulos distantes da raiz principal, permitindo que o indivíduo como
um todo continue crescendo e produzindo folhas apesar de parte de
suas estruturas produtivas estarem soterradas. (D10)A espécie também
apresenta características que conferem tolerância ao estresse hídrico.
(D11)A ação das raízes adventícias contribui com um suprimento
complementar de água (Kamakura & Furukawa, 2009). (D12)A baixa
quantidade de biomassa aérea e o baixo índice de área foliar
característico da espécie reduzem as taxas de transpiração e a chance
de o indivíduo ser limitado por água e nutrientes (Ripley &
Pammenter, 2004). (D13)A grande quantidade de mecanismos para
lidar com as adversidades do ambiente de duna sugere que a
morfologia da planta seja extremamente variável, como observado
neste estudo. (D14)Essa variação pode ser fruto de respostas
integradas entre diferentes módulos, e poderiam estar ocorrendo no
nível do indivíduo, e não do módulo.
(D15)Como observado no estudo, módulos apicais
apresentaram folhas e raízes com maior frequência do que os basais.
(D16)Espécies herbáceas perenes e clonais como I. pes-caprae
frequentemente têm seus ramos rompidos pela ação de ondas e
tempestades. (D17)Os fragmentos dessas espécies comumente são
dispersos pela água e colonizam novas localidades (Maun, 2008).
(D18)Essa característica pode ser entendida como uma estratégia de
propagação vegetativa, e seria vantajosa no caso de rompimento do
ramo, pois módulos com estruturas vegetativas formadas teriam maior
chance de colonizar novas áreas. (D19)Portanto, módulos clonais
apresentariam alto grau de independência em relação ao indivíduo e
tenderiam a produzir suas estruturas vegetativas no início do seu
desenvolvimento. (D20)Com isso, cada módulo responderia
independentemente aos estímulos do microambiente ao qual está
exposto e as respostas plásticas seriam condicionadas somente à
heterogeneidade em escala espacial fina. (D21)Isso acarretaria em uma
grande variação morfológica, sem especialização funcional no nível
do indivíduo.
(D22)A variação morfológica encontrada em ramos de
Ipomoea pes-caprae não apresenta evidências de que haja diferenças
no padrão de investimento em órgãos vegetativos em módulos
expostos à maior ou menor heterogeneidade. (D23)A alta variação
morfológica encontrada em folhas e raízes sugere que as
possivelmente ocorrem em outro nível de organização corporal.
(D24)É possível que as diferenças entre módulos sejam afetadas pelo
efeito integrativo entre eles ou pelo desenvolvimento independente em
cada módulo. (D25)Eu sugiro que, em estudos futuros, seja
investigada a variação morfológica em outros níveis de organização.
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A co-ocorrência de agentes danosos da planta pode variar de
acordo com a disponibilidade de recursos
Aluno 26 – Versão inicial
RESUMO: Plantas servem de recurso para muitos tipos de
organismos, dentre eles, herbívoros e microrganismos. As plantas
apresentam sistemas de defesa que podem variar para os diferentes
tipos de agentes e esses mecanismos de defesa podem ser
influenciados pela disponibilidade de recursos que a planta tem para
investir na defesa. Em um ambiente mais pobre a planta deve ser mais
eficiente na sua defesa contra os vários agentes danosos e isso pode
diminuir a co-ocorrência entre eles. A hipótese de que em ambientes
pobres, a planta se defende melhor, diminuindo a co-ocorrência de
herbívoros e fungos foi corroborada.
PALAVRAS-CHAVE: alocação de recursos, comunidades de
patógenos, defesa em plantas, defesa induzida, herbivoria, patógenos
foliares
INTRODUÇÃO
(I1)Plantas servem de recurso para muitos tipos de
organismos e por isso estão sujeitas a várias interações negativas (com
prejuízo), por exemplo, com fitófagos herbívoros e microrganismos
patogênicos. (I2)Assim, como ocorre em animais, plantas possuem
mecanismos de defesa que podem ser tanto estruturais (e.g., triquílias,
cutícula), como através de compostos químicos. (I3)Esses compostos
químicos são principalmente metabólitos secundários, como
substâncias fonólicas ou alcaloides. (I4)Contudo a produção desses
compostos tem um custo, pois a planta precisa alocar o carbono para
essas vias ao invés utilizá-lo para outros fins, como o crescimento
(Lambers et al., 2008).
(I5)Na planta é possível olhar para o dano causado pelos
fitófagos e patógenos especialmente no nível da folha e avaliar quais
são os organismos que podem influenciar negativamente a planta.
(I6)Dentro do grupo dos herbívoros é possível distinguir entre
mastigadores, raspadores, minadores e endófagos e como
microrganismos podemos considerar os diferentes tipos de fungos.
(I7)Os danos causados pelos fitófagos e patógenos trazem prejuízos ao
crescimento relativo da planta (Lambers et al., 2008) e esses danos
podem induzir mecanismos específicos de defesa, conhecida como
defesa induzida. (I8)A resposta induzida engloba diferentes fases,
desde a elicitação por danos mecânicos ao tecido da folha, até a
produção dos compostos e pode ocorrer de forma bem local, apenas
no conjunto de células afetadas, por exemplo confinando o agente do
dano ou na planta como um todo (Lambers et al., 2008).
(I9)Uma vez que a planta sofre danos por diferentes agentes
é possível que exista uma interação entre eles, podendo, por exemplo,
aumentar a susceptibilidade da planta a novos danos (e.g., um
herbívoro facilitando a entrada de um microrganismo patogênico).
(I10)Os compostos secundários que participam da linha de defesa da
planta podem ter múltiplas funções, agindo tanto em patógenos
microbiais como herbívoros, em um processo conhecido como
resistência cruzada (cross-resistance) (Lambers et al., 2008). (I11)A
resistência cruzada seria vantajosa pois a planta conseguiria se
defender de vários organismos com o mesmo investimento.
(I12)Contudo, estudos já apontaram que podem existir interferências
nas vias de sinalização da resposta à patógenos microbiais e à
herbivoria, especialmente na fase de produção dos compostos
secundários, pois existiria um trade-off na produção de compostos
para um ou outro tipo de fitófago (Felton & Korth, 2000; Lambers et
al., 2008).
(I13)Seja qual for o mecanismo de defesa da planta, tanto
para os fitófagos ou patógenos, existem custos envolvidos. (I14)Para
a planta só vale a pena investir na defesa quando os custos, por
exemplo na produção dos metabólitos secundários, forem menores do
que aqueles decorrentes dos agentes (e.g., parte da folha consumida
por um herbívoro ou afetada para a realização da fotossíntese).
(I15)Por isso, as condições da disponibilidade de recursos devem
influenciar nos mecanismos de defesa. (I16)Em um ambiente com
poucos recursos, a perda de uma folha significa um prejuízo muito
maior para a planta do que essa perda para uma planta em um ambiente
com recursos abundantes. (I17)Além disso, a variação no ambiente
poderia também influenciar como se dão as interações entre os
diferentes fitófagos e patógenos e isso afetar a resposta de defesa na
planta.

(I18)Neste estudo pretendo avaliar como as correlações
entre diferentes agentes, herbívoros e microrganismos, variam com a
disponibilidade de recursos para a planta, uma vez que pode existir
uma alocação diferente dos recursos nas vias e mecanismos de defesa.
(I19)Como em um ambiente pobre para a planta, sua eficiência na
defesa contra outros organismos deve ser maior, a co-ocorrência de
diferentes tipos de herbívoros e/ou microrganismos deve ser menor.
MATERIAIS & MÉTODOS
Área de estudo e coleta de dados
(M1)Para avaliar como a disponibilidade de recursos para
a planta influencia na ocorrência de diferentes tipos de fitófagos e
patógenos, amostrei folhas de árvores crescendo em dois ambientes
distintos. (M2)A espécie modelo foi o mangue-branco (Laguncularia
racemosa) que cresce em dois ambientes de mangue. (M3)Em um dos
mangues a disponibilidade de recursos é baixa e por as árvores
crescerem menos, esse ambiente é conhecido como mangue anão.
(M4)A coleta de dados foi feita em um manguezal da praia do Guaraú
(-24°22.396', -047°01.150') localizada dentro da Área de Proteção
Ambiental Cananéia-Iguape-Peruíbe (APA-CIP), no litoral sul do
estado de São Paulo.
(M5)Ao longo de um transecto de 30m selecionei 10
indivíduos de L. racemosa em cada um dos dois mangues e coletei
aleatoriamente 10 folhas de cada árvore, garantindo apenas que
metade das folhas fossem da parte superior da copa e a outra metade
da parte inferior, englobando assim a possível variação no gradiente
vertical da copa. (M6)Como a resposta de defesa da folha na planta
pode ocorrer de forma bem local, especialmente para os patógenos
microbiais, as folhas de um mesmo indivíduo foram consideradas
como amostras independentes.
(M7)Cada folha foi analisada quanto ao tipo de herbívoro
e microrganismo que ocorriam e o nível de infestação de cada um
deles. (M8)Para avaliar o nível de infestação contei quantos quadrados
estavam ocupados por cada tipo de agente, utilizando uma grade com
quadrados de 5mm x 5mm. (M9)Como tipos de organismos com
interações negativas com a planta (denominados no resto do trabalho
como morfotipos), considerei os herbívoros mastigadores, raspadores
e minadores, uma espécie endófaga e alguns tipos de fungos.
Análise dos dados
(M10)Primeiramente calculei um índice de sobreposição
de uso do recurso, neste caso a folha, de Bray curtis para cada par de
morfotipos
1

DISCUSSÃO
(D1)A co-ocorrência dos morfotipos, que representam
organismos com interação negativa com a planta, foi maior nos
ambientes com maior disponibilidade de recursos, indicando que
realmente a planta se defende de forma mais eficiente nos ambientes
onde há uma restrição de recursos.
(D2)A maior eficiência da defesa nos locais pobres poderia ser
gerada por um aumento na defesa induzida, de modo que quando um
organismo causa um dano na planta, ela logo responde aumentando
sua resistência. (D3)Neste caso, a defesa da planta seria mais geral.
(D4)Contudo a incidência de herbívoros e fungos foi muito alta em L.
racemosa, ou seja, praticamente não ocorreram folhas totalmente
saudáveis. (D5)Isso pode indicar que um mecanismo de resistência
cruzada, não parece ser o responsável pelo padrão encontrado.
(D6)Outro mecanismo que levaria ao mesmo padrão é a
existência de um trade-off nas respostas de defesa. (D7)Em um
ambiente com pouco recurso o trade-off para a planta pode ser mais
intenso e como consequência a defesa diferencial dos morfotipos será
mais evidente. (D8)Logo, a co-ocorrência de morfotipos será menor,
pois a planta está investindo em se defender de apenas alguns tipos de
danos. (D9)Já no ambiente mais rico, esse trade-off deve ser menor,
pois com abundância de recursos, a planta pode produzir diferentes
compostos, contra diferentes organismos e assim diferentes espécies
estariam sendo controladas. (D10)Apesar da co-ocorrência de
herbívoros e fungos ter sido maior no mangue com muito recurso,
indicando uma maior susceptibilidade da planta à danos, o prejuízo de
perder uma folha por consumo ou doença não é tão grande nesse
ambiente.
(D11)Este estudo mostra que a defesa da planta contra agentes
danosos, herbívoros ou microrganismos, pode variar em decorrência
de fatores ambientais como a disponibilidade de recursos. (D12)Além
disso, coloca em evidência um mecanismo pelo qual a planta,
enquanto recurso para outras espécies, pode modular a interação entre
fitófagos e outros patógenos.
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A co-ocorrência de fitófagos na planta variar de acordo com a
disponibilidade de nutrientes no solo

min (𝑥/ , 𝑦/ )
/2#

(M11)Onde xi e yi são as proporções da área total dos
morofotipos x e y na folha i. N é o número de folhas. (M12)A fórmula
foi aplicada para os dois ambientes e em seguida calculei a diferença
desses coeficientes do ambiente rico em recursos (mangue normal) e
pobre (mangue anão) de forma pareada. (M13)A média dessas
diferenças foi usada para avaliar se a hipótese apresentada é diferente
do cenário nulo, para o qual não há diferenças nas correlações entre os
cinco morfotipos, ao comparar os ambientes com variação na
disponibilidade de recursos.

Sobreposição de uso do recurso

RESULTADOS
(R1)O esperado é que no ambiente pobre de recursos a coocorrência dos morfotipos seja menor, uma vez que a planta estaria se
defendendo de forma mais eficiente de herbívoros e microrganismos.
(R2)A média das diferenças entre as sobreposições nos dois ambientes
foi maior no ambiente rico em recursos para a planta (0.049, p=0,016),
com apenas uma das interações entre os morfotipos indo no sentido
contrário ao esperado (Figura 1).

Aluno 26 – Versão intermediária
RESUMO: Plantas servem de recurso para uma ampla diversidade de
organismos, dentre eles, herbívoros e microrganismos. As plantas
apresentam mecanismos de defesa que podem variar para os diferentes
tipos de insetos herbívoros e microrganismos que consomem recursos
vegetais, aqui chamados de fitófagos. Os mecanismos de defesa
podem ser influenciados pela disponibilidade de recursos que a planta
tem para investir, por exemplo em compostos secundários que agem
contra as espécies que causam danos. Em um ambiente com poucos
nutrientes a planta deve ser mais eficiente na sua defesa contra várias
espécies antagonistas, tais como fitófagos, fungos e patógenos. As
estratégias de defesa e a eficiência com que ela é realizada podem
diminuir a co-ocorrência entre as espécies antagonistas. A hipótese de
que em ambientes pobres, a planta se defende melhor, diminuindo a
co-ocorrência de herbívoros e fungos foi corroborada.
PALAVRAS-CHAVE: alocação de recursos, defesa em plantas,
defesa induzida, herbivoria, patógenos foliares, patologias vegetais,
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Figura 1. Valores de sobreposição de uso do recurso folha
para os cinco morfotipos (mastigador, raspador, minador, endófagos e
fungo). As linhas conectam os valores referentes ao mesmo par de
interação entre os morfotipos. A linha preta indica a correlação entre
fungo e raspador.

INTRODUÇÃO
(I1)Plantas servem de recurso para muitos tipos de
organismos e, portanto, interagem antagonisticamente com inúmeras
espécies, desde vertebrados e insetos herbívoros até microrganismos
patogênicos (Agrios, 2005; Pieterse & Dicke, 2007). (I2)Pressões
seletivas impostas pelas espécies antagonistas moldaram diferentes
estratégias de defesa nas plantas (Walters 2011). (I3)Dentre as
estratégias empregadas pelas plantas contra seus inimigos naturais
incluem-se defesas estruturais (e.g., tricomas, cutícula espessa),
bióticas (e.g., associações com formigas) e também uma gama de
compostos químicos (e.g., taninos e fenóis) (Agrawal & Rutter, 1998;
Lambers et al., 2008).
(I4)A maioria dos compostos usados como defesa nas plantas são
metabólitos secundários, os quais podem ser produzidos como
resposta a agentes causadores de danos, em um mecanismo conhecido

como defesa induzida (Lambers et al., 2008). (I5)A defesa induzidadas
plantas se assemelha a uma resposta imune, reduzindo a preferência e
desenvolvimento dos agentes danosos e contrapondo-se às estratégias
de defesa constitutivas (Agrawal, 1998). (I6)Vários estudos têm
mostrado que a indução da defesa química engloba uma cadeia
complexa de eventos, envolvendo várias fases. (I7)As diferentes
etapas da defesa induzida incluem: (i) o reconhecimento do dano
mecânico ou necrose causados pelo herbívoro ou patógeno, (ii) a
ativação de vias de cascatas de sinalização que propagam o sinal até
células específicas e (iii) a produção de compostos defensivos (Agrios,
2005; Pieterse & Dicke, 2007; Walters & Heil, 2007).
(I8)A magnitude na indução de defesas químicas pode aumentar
quando diferentes espécies de inimigos naturais co-ocorrem, levando
a uma diminuição da susceptibilidade da planta a danos futuros
(Walters & Heil, 2007). (I9)Sem essa amplificação de defesas, as
interações entre as diferentes espécies de inimigos podem aumentar a
susceptibilidade da planta a novos danos. (I10)Exemplos de
correlações positivas entre herbívoros e patógenos são os casos em que
a herbivoria ou espécies de fungos facilitam a entrada de
microrganismos patogênicos na planta através da exposição de tecidos
vegetais internos (Al-Naimi et al., 2004). (I11)É razoável supor que a
magnitude das respostas induzidas nas plantas perante múltiplas
espécies antagonistas seja maior em ambientes com recursos mais
limitados, já que nesses ambientes os custos associados aos danos das
estruturas vegetais são mais altos. (I12)Contudo, a planta não pode
manter sua defesa sempre nos níveis máximos, pois existem custos
associados que podem, por exemplo, diminuir as taxas de crescimento
quanto há um aumento na resistência contra insetos e patógenos
(Walters & Heil, 2007).
(I13)Embora existam diferentes custos ligados aos
mecanismos de defesa química da planta (e.g., ecológicos e genéticos)
(Walters & Heil, 2007), o mais significativo decorre da alocação de
recursos nas vias de produção de compostos defensivos em detrimento
de investimentos no crescimento e reprodução (Lambers et al., 2008).
(I14)A produção de um composto contra uma espécie pode representar
uma demanda conflitante na medida em que a planta deixa de produzir
compostos contra outras espécies antagonistas (Felton & Korth, 2000).
(I15)Além disso, a ativação da resposta induzida contra determinado
tipo de inimigo pode ter efeitos negativos na via de sinalização contra
outros tipos de inimigos (Walters & Heil, 2007; Lambers et al., 2008).
(I16)Só é vantajoso para planta investir em uma defesa específica
quando os custos da produção dos metabólitos secundários forem
menores que as perdas impostas pelos herbívoros e patógenos.
(I17)Esse balanço entre custos e benefícios dos mecanismos de defesa
empregados pode mudar se existe uma variação ambiental na
disponibilidade de recursos para as plantas. (I18)Em ambientes com
recursos limitados, a perda de uma folha por herbivoria ou por doenças
significa um prejuízo mais severo ao balanço energético da planta, de
modo que sob essas condições a planta deveria investir mais em defesa
(Janzen, 1974; Coley & Barone, 1996).
(I19)Neste estudo pretendo investigar como a
disponibilidade de nutrientes para as plantas influencia a co-ocorrência
entre diferentes fitófagos (aqui definidos amplamente como
herbívoros e/ou microrganismos consumidores de vegetais) em folhas.
(I20)Espero que em ambientes com poucos recursos para as plantas,
além dos danos gerais em folhas serem menores, também seja
encontrado um menor grau de co-ocorrência entre tipos de fitófagos.
MATERIAIS & MÉTODOS
Área de estudo e coleta de dados
(M1)Realizei este trabalho em julho de 2016, durante a IX
edição do Curso de Campo da Mata Atlântica. (M2)A área de estudo
engloba um manguezal próximo à praia do Guaraú (-24°22,396', 047°01,150') localizado dentro da Área de Proteção Ambiental
Cananéia-Iguape-Peruíbe (APA-CIP), no litoral sul do estado de São
Paulo. (M3)Para avaliar como a disponibilidade de recursos para a
planta influencia a ocorrência de diferentes tipos de fitófagos, amostrei
folhas de indivíduos de Laguncularia racemosa L. (Combretaceae)
(mangue-branco) crescendo em dois ambientes distintos de um mesmo
mangue. (M4)Um dos ambientes é caracterizado por ter um solo mais
rico em nutrientes para as árvores. (M5)No outro ambiente, conhecido
como mangue-anão, pelo solo ter uma composição mais arenosa a
disponibilidade de recursos é baixa e a produtividade das árvores é
menor (Feller, 1995; Naidoo, 2006). (M6)As duas áreas do mangue
foram consideradas como representantes de ambientes contrastantes
quanto à disponibilidade de recursos para a planta.
(M7)Estipulei dois transectos paralelos ao rio com 50
metros de comprimento, sendo um no solo pobre em nutrientes e o
segundo no solo rico. (M8)Ao longo desses transectos selecionei 10
indivíduos de L. racemosa, mantendo uma distância mínima entre eles

de cerca de cinco metros de modo que as copas das árvores amostradas
não se tocassem. (M9)Para cada indivíduo selecionado coletei cinco
folhas da parte superior da copa e outras cinco da parte inferior,
controlando assim um possível viés gerado pela variação no gradiente
vertical da copa. (M10)Para selecionar quais folhas seriam
amostradas, partindo da base do tronco, fiz uma coleta aleatória
sorteando apenas um dos ramos sempre que existia uma bifurcação,
até o sorteio de apenas uma folha no ramo.
(M11)Analisei cada folha quanto ao tipo e nível de dano
causado por diferentes inimigos naturais. (M12)Como tipos de
inimigos considerei indícios de atividade de dois sub-grupos de
herbívoros, os exófagos classificados em duas categorias
(mastigadores e raspadores) e os endófagos também em duas
categorias (minadores e um outro tipo de endófago, possivelmente um
ácaro) (Figura 1a-d). (M13)Como um segundo grupo, considerei a
categoria dos fungos (Figura 1e). (M14)Neste trabalho, esses cinco
tipos de inimigos antagonistas são considerados como representantes
de fitófagos, em um sentido amplo do termo, como agentes que
causam danos foliares. (M15)Para avaliar o nível do dano contabilizei
a área ocupada por cada tipo de fitófago, utilizando como referência
uma grade com quadrados de 5mm x 5mm (25mm2) (Figura 1f).
Análise dos dados
(M16)Para cada folha considerei o nível de dano como a
área ocupadas pelo fitófago na folha (FF) dividido pela área total da
folha (TF). (M17)Como área total de ocorrência do fitófago somei a
área ocupada em cada folha (FT) nas quais aquele fitófago apareceu
para os dois ambientes separadamente. (M18)Análises exploratórias
mostraram que as proporções de área afetada pelos diferentes
fitófagos, de forma geral, não são diferentes entre os estratos da copa
nos dois ambientes (Anexo 1). (M19)Por isso, não foi necessário fazer
as análises ponderando pelo fator do estrato da copa.
(M20)Considerando que a folha é um recurso para os
fitófagos, calculei o índice de sobreposição (IS) de uso de Bray-Curtis
para esse recurso, para cada par de fitófagos, como:
1

IS =

min (𝑥/ , 𝑦/ )
/2#

(M21)Onde xi e yi são as proporções da área total (FF/FT)
ocupada pelos fitófagos x e y na folha i. N é o número total de folhas.
(M22)Calculei o IS para cada par de fitófagos (i.e., as combinações
entre mastigador, raspador, minador, endófagos e fungo), nos dois
ambientes. (M23)O IS pode ser utilizado para inferir o quanto os
diferentes tipos de fitófagos poderiam co-existir no micro-habitat
representado pela folha e, em virtude disso, o quanto poderiam
influenciar a susceptibilidade da folha aos diferentes danos. (M24)O
valor de IS pode variar de zero a um, representando pares de fitófagos
que não têm nenhuma semelhança quanto ao uso da folha até pares que
utilizam exatamente da mesma maneira o recurso (i.e., co-ocorreram).
(M25)Tenho como expectativa que os valores de IS para todos os pares
de fitófagos sejam menores nos indivíduos de L. racemosa que
crescem na porção do mangue com solo pobre em nutrientes.
(M26)Em seguida, calculei a diferença dos valores de IS
dos ambientes pobre e rico em nutrientes de forma pareada para as dez
combinações possíveis de fitófagos. (M27)Comparando a média
dessas diferenças (MD) com uma distribuição gerada sob o cenário
nulo, no qual não há efeito da disponibilidade de nutrientes sobre a
susceptibilidade da planta, é possível testar a hipótese alternativa.
(M28)Para gerar essa distribuição nula usei uma permutação trocando
os valores de IS dos pares de fitófagos entre os ambientes pobre e rico
em nutrientes. (M29)A hipótese de no ambiente com menos recursos
a co-ocorrência entre fitófagos ser menor pode ser corroborada caso a
frequência da MD observada não ocorrer mais de 5% das vezes.
RESULTADOS
(R1)Dentre as 200 folhas analisadas (i.e., 100 para cada
ambiente), apenas uma delas não apresentou indícios de atividade dos
fitófagos e estava presente no mangue com alta disponibilidade de
recursos no solo. (R2)O fitófago responsável pela maior área
danificada foi o fungo, seguido pelo endófagos, sendo que o raspador
foi o único grupo que afetou uma área maior no ambiente de solo pobre
(Tabela 1). (R3)A análise da área total danificada pelo conjunto dos
cinco fitófagos confirmou que na média as árvores do mangue de solo
pobre são menos afetadas pelas espécies antagonistas (-0,094, p =
0,015) (Figura 2). (R4)O IS dos pares de fitófagos foi em média -0,049
(p = 0,016) menor no mangue com o solo pobre (Figura 3)..
(R5)Apenas a interação entre fungo e raspador apresentou o sentido
contrário ao esperado (Figura 3).
Tabela 1. Porcentagem da área danificada por cada tipo de fitófago
considerando a área total do conjunto de folhas nos ambientes pobre e

rico em nutrientes para indivíduos de Laguncularia racemosa (n =
200).
Área danificada por cada tipo de fitófago (%)
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o
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0,9
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Figura 2. Proporção da área danificada considerando o
conjunto de folhas para cada um dos indivíduos de L. racemosa
crescendo em solos pobres e ricos em nutrientes (n = 20). A barra
central das caixas representa as medianas. Os pontos pretos cheios
indicam os valores das médias. A caixa engloba metade dos valores.

Figura 3. Valores do índice de sobreposição (IS) de uso da
folha para os cinco tipos de fitófagos (Ma – mastigador, R – raspador,
Mi – minador, E – endófagos, F – fungo) (n = 200). As linhas conectam
os valores referentes ao mesmo par de interação entre os tipos de
fitófagos. A linha preta indica os IS que mudaram no sentido contrário
ao esperado.
DISCUSSÃO
(D1)Os resultados deste trabalho confirmam que em
ambientes com pouca disponibilidade de nutrientes no solo plantas têm
menos danos nas folhas, possivelmente por um aumento no
investimento em defesa. (D2)A hipótese da co-ocorrência de fitófagos
ser menor em plantas crescendo no mangue de solo pobre também foi
corroborada, isso pode indicar que além de aumentar sua defesa, a
planta está respondendo com uma defesa induzida específica.
(D3)A teoria da defesa induzida assume que os custos da
planta só se defender quando atacada compensam a diminuição dos
custos de manter um nível constantemente alto de defesa (Walters &
Heil, 2007). (D4)Essa compensação deve ser mais acentuada em
condições com poucos recursos, sendo vantajoso para a planta
responder rapidamente ao sofrer algum tipo de dano. (D5)Como a
planta não tem muitos recursos à sua disposição sua defesa deve ser
mais eficiente e uma possível demanda conflitante nos mecanismos de
defesa é em relação a qual dos fitófagos essas defesas devem ser
dirigidas.
(D6)Uma defesa bastante eficiente seria aquela na qual a
resposta é focada a inimigos para os quais as plantas estão mais
susceptíveis. (D7)Este trabalho mostrou que os fungos constituíram o
grupo que mais causou danos às folhas, representando assim um
inimigo importante para as plantas. (D8)Esse maior impacto pode ser
agravado pelas condições de alta humidade relativa e temperatura que
favorecem a proliferação dos fungos em mangues (Odum et al., 1982).
(D9)Caso a resposta induzida em plantas com restrição de recursos
seja específica aos primeiros inimigos que as atacam, os tipos de
compostos produzidos pelas plantas dependem da ordem de chagada
dos agentes danosos a resposta. (D10)Ao focar suas defesas para um

grupo de inimigos a planta acaba influenciando a co-ocorrência entre
diferentes grupos.
(D11)Embora outros trabalhos já tenham mostrado como a
disponibilidade de recursos pode influenciar o nível de herbivoria em
plantas de restinga e do costão rochoso (Zuluaga et al., 2013), poucos
são os trabalhos que avaliam essas interações no ambiente de mangue
(Odum et al., 1982; Feller, 1995). (D12)Feller (1995), também avaliou
fatores que poderiam estar relacionados a uma maior incidência de
danos em Rhizophora mangle L. (FAMÍLIA) e não encontrou relação
com a disponibilidade de recursos, embora tenha encontrado para a
altura da maré e níveis de água. (D13)Para compreender melhor os
motivos que levam a esses padrões contrastantes é preciso desenvolver
novos estudos, avaliando espécies vegetais diferentes e considerando
vários grupos de inimigos naturais (e.g., insetos herbívoros e
microrganismos patogênicos). (D14)Mais estudos também poderiam
ajudar a entender porque aparentemente as plantas não se defendem
tão bem no mangue, uma vez que praticamente todas as folhas
apresentaram algum tipo de dano.
(D15)Mudar a perspectiva de olhar para as espécies
antagonísticas também pode elucidar diferentes processos que
poderiam estar por trás dos padrões encontrados neste trabalho.
(D16)Para a escala de um inseto ou fungo a planta pode representar
um complexo conjunto de habitats com características e condições
diferentes (Al-Naimi et al., 2004). (D17)Embora a competição seja é
muito estudada em animais e plantas, ainda é pouco avaliada no
contexto de patógenos (Al-Naimi et al., 2004). (D18)Sabe-se que as
interações entre herbívoros e outras espécies que utilizam a planta
como recurso podem ser influenciadas por questões químicas e
fisiológicas da própria planta (Al-Naimi et al., 2004) e pelo uso do
recurso por outras espécies (Sendoda, 2007). (D19)A influência da
planta sobre essas interações pode ser estudada olhando para como a
co-ocorrência muda ao alterarem-se as condições da planta, o que deve
influenciar indiretamente o recurso para outras espécies consumidoras.
(D20)Um dos mecanismos de interferência indireta nessas
comunidades poderia justamente ocorrer pelas respostas induzidas
diferenciais da planta que ao mudar seu fenótipo pode influenciar toda
uma comunidade de organismos (Pieterse & Dicke, 2007).
(D21)Este estudo mostra que existe uma interação da
resposta de defesa das plantas em função da disponibilidade de
nutrientes, com plantas de ambientes com poucos recursos sofrendo
menos danos. (D22)Essa mudança afeta indiretamente a comunidade
de espécies que usam a planta como recurso, influenciando as
interações entre elas e diminuindo a co-ocorrência de fitófagos.
(D23)Assim, do mesmo modo que a interação dos inimigos naturais
das plantas poderia aumentar a susceptibilidade a danos vegetais, a
resposta da planta a esses perigos pode interferir na relação entre as
espécies inimigas.
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ANEXOS
Anexo 1. Proporção de área das folhas com danos dos diferentes tipos
de fitófagos nos dois estratos/porções da copa para cada ambiente de
mangue. O lado esquerdo de cada gráfico apresenta os valores para a
área pobre em recursos e o lado direito para a área rica em recursos. O
eixo da proporção de área da folha afetada está em escalas diferentes
para melhor visualização. Só a comparação do fungo no ambiente
pobre deu diferença.

A susceptibilidade da planta a danos foliares varia de acordo
com a disponibilidade de recursos no solo
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RESUMO: Plantas são recursos para várias espécies de herbívoros,
dos quais se protegem usando diferentes defesas. A defesa induzida
envolve a produção de compostos químicos em resposta a danos. A
co-ocorrência de inimigos diferentes poderia aumentar a resposta da
defesa induzida, diminuindo assim a susceptibilidade da planta. O
objetivo deste trabalho foi investigar como a disponibilidade de
recursos para a planta influencia sua susceptibilidade a danos foliares,
através da co-ocorrência entre diferentes fitófagos. Calculei um índice
de sobreposição a partir da área danificada por cada fitófago em folhas
de Laguncularia racemosa crescendo em solos pobres e ricos em
nutrientes. Nos locais de solo pobre, plantas sofreram menos danos e
a co-ocorrência dos diferentes fitófagos foi menor. Isso reforça a
importância da defesa induzida específica em ambientes com poucos
recursos. Tais mudanças nos mecanismos de defesa da planta
modulam indiretamente interações na comunidade de espécies que as
usam como recurso.

PALAVRAS-CHAVE: alocação de recursos, defesa induzida,
herbivoria, hipótese da disponibilidade de recursos, patógenos
foliares, patologias vegetais
INTRODUÇÃO
(I1)Plantas servem de recurso para muitas espécies e,
portanto, interagem antagonisticamente com cada uma delas.
(I2)Vertebrados, insetos herbívoros e até microrganismos patogênicos
podem ser considerados como inimigos naturais das plantas (Agrios,
2005; Pieterse & Dicke, 2007). (I3)Pressões seletivas impostas pelas
espécies antagonistas moldaram diferentes estratégias de defesa nas
plantas (Walters, 2011). (I4)Dentre as estratégias empregadas pelas
plantas contra seus inimigos incluem-se defesas estruturais (e.g.,
tricomas, cutícula espessa), bióticas (e.g., associações com formigas)
e também uma gama de compostos químicos (e.g., taninos e fenóis)
(Agrawal & Rutter, 1998; Lambers et al., 2008).
(I5)A maioria dos compostos usados como defesa nas plantas são
metabólitos secundários, os quais podem ser produzidos como
resposta a agentes que causaram algum tipo de dano, através de um
mecanismo conhecido como defesa induzida (Lambers et al., 2008).
(I6)A defesa induzida das plantas se assemelha à uma resposta imune,
reduzindo a preferência e desenvolvimento dos agentes danosos e
contrapondo-se às estratégias de defesa constitutivas (Karban &
Baldwin. 1997; Agrawal, 1998). (I7)Vários estudos têm mostrado que
a indução da defesa química engloba uma cadeia complexa de eventos,
envolvendo várias fases. (I8)As diferentes etapas da defesa induzida
incluem: (i) o reconhecimento do dano mecânico ou necrose causados
pelo herbívoro ou patógeno, (ii) a ativação de vias de cascatas de
sinalização que propagam o sinal até células específicas e (iii) a
produção de compostos defensivos (Agrios, 2005; Pieterse & Dicke,
2007; Walters & Heil, 2007).
(I9)A magnitude na indução de defesas químicas pode aumentar
quando diferentes espécies de inimigos naturais co-ocorrem, levando
a uma diminuição da susceptibilidade da planta a danos futuros
(Walters & Heil, 2007). (I10)Sem essa amplificação de defesas, as
interações entre as diferentes espécies de inimigos podem aumentar a
susceptibilidade da planta a novos danos. (I11)Exemplos de
correlações positivas entre herbívoros e patógenos podem ser
encontrados quando a herbivoria ou espécies de fungos facilitam a
entrada de microrganismos patogênicos na planta, através da
exposição de tecidos vegetais internos (Al-Naimi et al., 2004). (I12)É
razoável supor que a magnitude das respostas induzidas nas plantas
perante múltiplas espécies antagonistas seja maior em ambientes com
recursos mais limitados, já que nesses ambientes os custos associados
aos danos das estruturas vegetais são mais altos. (I13)Contudo, a
planta não pode manter sua defesa sempre nos níveis máximos, pois
existem custos associados que podem, por exemplo, diminuir as taxas
de crescimento quanto há um aumento na resistência contra insetos e
patógenos (Walters & Heil, 2007).
(I14)Embora existam custos ecológicos e genéticos
ligados aos mecanismos de defesa química da planta (Walters & Heil,
2007), o custo mais significativo decorre da alocação de recursos nas
vias de produção de compostos defensivos em detrimento de
investimentos no crescimento e reprodução (Lambers et al., 2008).
(I15)A produção de um composto contra uma espécie pode representar
uma demanda conflitante na medida em que a planta deixa de produzir
compostos contra outras espécies antagonistas (Felton & Korth, 2000).
(I16)Além disso, a ativação da resposta induzida contra determinado
tipo de inimigo pode ter efeitos negativos na via de sinalização contra
outros inimigos (Walters & Heil, 2007; Lambers et al., 2008). (I17)Só
é vantajoso para planta investir em uma defesa específica quando os
custos da produção dos metabólitos secundários forem menores que as
perdas impostas pelos herbívoros e patógenos. (I18)Esse balanço entre
custos e benefícios dos mecanismos de defesa empregados pode mudar
se existe uma variação ambiental na disponibilidade de recursos para
as plantas. (I19)Segundo a Hipótese da Disponibilidade de Recursos,
em ambientes com recursos limitados, a perda de uma folha por
herbivoria ou por doenças significa um prejuízo mais severo ao
balanço energético da planta, de modo que sob essas condições a
planta deveria investir mais em defesa (Janzen, 1974; Coley & Barone,
1996).
(I20)Neste estudo investiguei como a disponibilidade de
recursos para as plantas influencia sua susceptibilidade a danos através
da co-ocorrência entre diferentes inimigos naturais. (I21)Espero que
em ambientes com solos pobres em nutrientes, além dos danos gerais
em folhas serem menores, também seja encontrado um menor grau de
co-ocorrência entre tipos distintos de fitófagos (aqui definidos
genericamente como insetos herbívoros e/ou microrganismos
consumidores de vegetais).

MATERIAIS & MÉTODOS
Área de estudo e coleta de dados
(M1)Realizei este trabalho em Julho de 2016, durante a IX
edição do Curso de Campo da Mata Atlântica. (M2)A área de estudo
engloba um manguezal próximo à praia do Guaraú (-24°22,396', 047°01,150') localizado dentro da Área de Proteção Ambiental
Cananéia-Iguape-Peruíbe (APA-CIP), no litoral sul do estado de São
Paulo. (M3)Para avaliar como a disponibilidade de recursos para a
planta influencia a ocorrência de diferentes tipos de fitófagos, amostrei
folhas de indivíduos de Laguncularia racemosa L. (Combretaceae)
(mangue-branco) crescendo em dois ambientes distintos de um mesmo
mangue. (M4)Um dos ambientes é caracterizado por ter um solo mais
rico em nutrientes para as árvores. (M5)No outro ambiente, conhecido
como mangue-anão, o solo tem uma composição mais arenosa levando
a uma menor disponibilidade de recursos e baixa produtividade das
árvores (Feller, 1995; Naidoo, 2006). (M6)As duas áreas do mangue
foram consideradas como representantes de ambientes contrastantes
quanto à disponibilidade de recursos para a planta.
(M7)Delimitei dois transectos paralelos ao rio Guaraú com
50 metros de comprimento, sendo um no solo pobre em nutrientes e o
segundo no solo rico. (M8)Ao longo desses transectos selecionei 10
indivíduos de L. racemosa, mantendo uma distância mínima entre eles
de cerca de cinco metros, de modo que as copas das árvores
amostradas não se tocassem. (M9)Para cada indivíduo selecionado
coletei cinco folhas da parte superior da copa e outras cinco da parte
inferior, controlando assim um possível viés gerado pela variação no
gradiente vertical da copa. (M10)Para selecionar quais folhas seriam
amostradas, partindo da base do tronco, fiz uma coleta aleatória
sorteando apenas um dos ramos sempre que havia uma bifurcação, até
o sorteio de apenas uma folha no ramo.
(M11)Analisei cada folha quanto ao tipo e nível de dano
causado por diferentes inimigos naturais. (M12)Como tipos de
inimigos considerei indícios de atividade de dois sub-grupos de
herbívoros, os exófagos classificados em duas categorias
(mastigadores e raspadores) e os endófagos também em duas
categorias (minadores e um tipo não identificado, possivelmente um
ácaro, mas que denominei apenas de morfotipo, Figura 1a-d).
(M13)Como um segundo grupo, considerei a categoria dos fungos
(Figura 1e). (M14)Neste trabalho, esses cinco tipos de inimigos
antagonistas são considerados como representantes de fitófagos, em
um sentido amplo do termo, como agentes que causam danos foliares.
(M15)Para avaliar o nível do dano contabilizei a área ocupada por cada
tipo de fitófago, utilizando como referência uma grade com quadrados
de 5mm x 5mm (25mm2, Figura 1f).

(M20)Considerando que a folha é um recurso para os
fitófagos, calculei o índice de sobreposição (IS) de uso de Bray-Curtis
para esse recurso, para cada par de fitófagos, como:

(M21)Onde xi e yi são as proporções da área total (FF/FT)
ocupada pelos fitófagos x e y na folha i. N é o número total de folhas.
(M22)Calculei o IS para cada par de fitófagos (i.e., as combinações
entre mastigador, raspador, minador, morfotipo e fungo), nos dois
ambientes. (M23)O IS pode ser utilizado para inferir o quanto os
diferentes tipos de fitófagos coexistem e assim o quanto poderiam
influenciar a susceptibilidade da folha aos diferentes danos. (M24)O
valor de IS pode variar de zero a um, representando pares de fitófagos
que não têm nenhuma coincidência quanto ao uso da folha até pares
que utilizam exatamente da mesma maneira o recurso (i.e., coocorreram). (M25)Tenho como expectativa que os valores de IS para
todos os pares de fitófagos sejam menores nos indivíduos de L.
racemosa que crescem no trecho do mangue com solo pobre em
nutrientes.
(M26)Em seguida, calculei a diferença dos valores de IS
dos ambientes pobre e rico em nutrientes de forma pareada para as dez
combinações possíveis de fitófagos. (M27)Comparando a média
dessas diferenças com uma distribuição gerada sob o cenário nulo, no
qual não há efeito da disponibilidade de nutrientes sobre a
susceptibilidade da planta, é possível testar a hipótese alternativa.
(M28)Para gerar essa distribuição nula usei uma permutação com
10.000 rodadas trocando os valores de IS dos pares de fitófagos entre
os ambientes pobre e rico em nutrientes. (M29)A hipótese de que no
ambiente com menos recursos a co-ocorrência entre fitófagos ser
menor pode ser corroborada caso a frequência da MD observada não
ocorrer mais de 5% das vezes.
RESULTADOS
(R1)Dentre as 200 folhas analisadas (i.e., 100 para cada
ambiente), apenas uma delas não apresentou indícios de atividade dos
fitófagos e estava presente no mangue com alta disponibilidade de
recursos no solo. (R2)O fitófago responsável pela maior área
danificada foi o fungo, seguido pelo morfotipo não identificado de
endófago (Tabela 1). (R3)Apenas o raspador afetou uma área maior no
ambiente de solo pobre (Tabela 1). (R4)A análise da área total
danificada pelo conjunto dos cinco fitófagos confirmou que na média
as árvores do mangue de solo pobre são menos afetadas pelas espécies
antagonistas (-0,094, p = 0,015; Figura 2). (R5)O IS dos pares de
fitófagos foi em média -0,049 (p = 0,016) menor no mangue com o
solo pobre (Figura 3). (R6)Apenas a interação entre fungo e raspador
apresentou o sentido contrário ao esperado (Figura 3).
Tabela 1. Porcentagem da área danificada por cada tipo de fitófago
considerando a área total de folhas nos ambientes pobre e rico em
nutrientes para indivíduos de Laguncularia racemosa (n = 200).
Área danificada por cada tipo de fitófago (%)

Figura 1. Exemplos de fotos gerais e aproximadas das
folhas de Laguncularia racemosa amostradas com os cinco tipos de
fitófagos e o método de contagem da área danificada. Tipos de
fitófagos: (a) mastigador, (b) raspador, (c) minador, (d) morfotipo e
(e) fungo. (f) Desenho em transparência das folhas com os símbolos
de cada tipo de fitófago presente.
Análise dos dados
(M16)Para cada folha considerei o nível de dano como a
área ocupadas pelo fitófago na folha (FF) dividido pela área total da
folha (TF). (M17)Como área total de ocorrência do fitófago somei a
área ocupada em todas as folhas (FT) nas quais aquele fitófago
apareceu para os dois ambientes separadamente. (M18)Análises
exploratórias mostraram que as proporções de área afetada pelos
diferentes fitófagos, de forma geral, não são diferentes entre os estratos
da copa nos dois ambientes (Anexo 1). (M19)Por isso, não foi
necessário fazer as análises ponderando pelo fator do estrato da copa.
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Figura 2. Proporção da área danificada considerando o
conjunto de folhas para cada um dos indivíduos de Laguncularia
racemosa crescendo em solos pobres e ricos em nutrientes (n = 20). A
caixa engloba metade dos valores encontrados sendo que a barra
central corresponde à mediana. Os pontos cheios pretos indicam os
valores das médias.

Figura 3. Valores do índice de sobreposição (IS) de uso da
folha de indivíduos de Laguncularia racemosa para os cinco tipos de
fitófagos (Ma – mastigador, R – raspador, Mi – minador, Mo –
morfotipo, F – fungo) (n = 200). As linhas conectam os valores
referentes ao mesmo par de interação entre os tipos de fitófagos. A
linha preta indica os IS que mudaram no sentido contrário ao esperado.
DISCUSSÃO
(D1)Os resultados deste trabalho confirmam que em
ambientes com pouca disponibilidade de nutrientes no solo plantas têm
menos danos nas folhas, possivelmente por um aumento no
investimento em defesa. (D2)A hipótese da co-ocorrência de fitófagos
ser menor em plantas crescendo no mangue de solo pobre também foi
corroborada, isso pode indicar que além de aumentar sua defesa em
geral, a planta está respondendo com uma defesa induzida específica.
(D3)A teoria da defesa induzida assume que os custos da
planta só se defender quando atacada (i.e., custos dos danos durante a
fase de resposta da planta) não ultrapassam os custos que ela teria de
manter um nível constantemente alto de defesa (Walters & Heil,
2007). (D4)Essa compensação deve ser mais acentuada em condições
com poucos recursos, sendo vantajoso para a planta responder
rapidamente ao sofrer algum tipo de dano. (D5)Como a planta não tem
muitos recursos à sua disposição sua defesa deve ser mais eficiente e
uma possível demanda conflitante nos mecanismos de defesa é em
relação a qual dos fitófagos essas defesas devem ser dirigidas.
(D6)Uma defesa bastante eficiente seria aquela na qual a
resposta é focada a inimigos para os quais as plantas estão mais
susceptíveis. (D7)Este trabalho mostrou que os fungos constituíram o
grupo que mais causou danos às folhas, representando assim um
inimigo importante para as plantas. (D8)Esse maior impacto pode ser
agravado pelas condições de alta humidade relativa e alta temperatura
que favorecem a proliferação dos fungos em mangues (Odum et al.,
1982). (D9)Caso a resposta induzida em plantas com restrição de
recursos seja específica aos primeiros inimigos que as atacam, os tipos
de compostos produzidos para defesa dependeriam da ordem de
chegada dos agentes danosos. (D10)Ao focar suas defesas para o grupo
inicial de inimigos a planta acaba influenciando a co-ocorrência entre
diferentes grupos de espécies inimigas.
(D11)Mudar a perspectiva de olhar pelo lado da planta, e
passar a olhar pelo lado das espécies antagonísticas também pode
elucidar diferentes processos que poderiam estar por trás dos padrões
encontrados neste trabalho. (D12)Para a escala de um inseto ou fungo
a planta pode representar um complexo conjunto de habitats com
características e condições diferentes (Al-Naimi et al., 2004).
(D13)Embora a competição seja muito estudada em animais e plantas,
ainda é pouco avaliada no contexto de patógenos (Al-Naimi et al.,
2004). (D14)Sabe-se que as interações entre herbívoros e outras
espécies que utilizam a planta como recurso podem ser influenciadas
por questões químicas e fisiológicas da própria planta (Al-Naimi et al.,
2004) e pelo uso do recurso por outras espécies (Sendoda, 2007).
(D15)A influência da planta sobre essas interações pode ser
investigada considerando como a co-ocorrência muda ao alterarem-se
as condições da planta, e assim indiretamente do recurso de outras
espécies, e se essas mudanças são diferentes para grupos específicos
de espécies (e.g., herbívoros rapadores e fungos). (D16)Um dos
mecanismos de interferência indireta poderia justamente ocorrer pelas
respostas induzidas diferenciais da planta que ao mudar seu fenótipo
pode influenciar toda uma comunidade de espécies (Pieterse & Dicke,
2007).
(D17)O fato de praticamente todas as folhas terem tido
algum grau de dano levanta a possibilidade de que, mesmo adaptadas,
plantas de mangue ainda podem sofrer com o ambiente estressante.
(D18)Isso faz sentido dentro da Hipótese do Estresse, segundo a qual
em ambientes estressantes as plantas deixam de investir em defesa
para poderem manter outros processos vitais (Janzen, 1974; Coley &
Barone, 1996). (D19)Desse modo, parece que plantas de mangue

apresentam tanto respostas para o estresse diminuindo de modo geral
o investimento em defesa, como ainda tem outro efeito de modularem
esse investimento de acordo com os nutrientes do solo.
(D20)Embora outros trabalhos já tenham mostrado como a
disponibilidade de recursos pode influenciar o nível de herbivoria em
plantas de restinga e do costão rochoso (Zuluaga et al., 2013), poucos
são os trabalhos que avaliam essas interações no ambiente de mangue
(Odum et al., 1982; Feller, 1995). Feller (1995), também avaliou
fatores que poderiam estar relacionados a uma maior incidência de
danos em Rhizophora mangle L. (Rhizophoraceae) e não encontrou
relação com a disponibilidade de recursos, embora tenha encontrado
para a altura da maré e níveis de água. (D21)Para compreender melhor
os motivos que levam a esses padrões contrastantes é preciso
desenvolver novos estudos, avaliando espécies vegetais diferentes e
considerando vários grupos de inimigos naturais (e.g., insetos
herbívoros e microrganismos patogênicos). (D22)Mais estudos
também poderiam ajudar a entender porque aparentemente as plantas
não se defendem tão bem no mangue, uma vez que praticamente todas
as folhas apresentaram algum tipo de dano.
(D23)Este estudo mostra que existe uma interação da
resposta de defesa das plantas em função da disponibilidade de
nutrientes, com plantas de ambientes com poucos recursos sofrendo
menos danos. (D24)A mudança nos mecanismos de defesa influencia
indiretamente a comunidade de espécies que usam a planta como
recurso, influenciando as interações entre elas e diminuindo a coocorrência de fitófagos. (D25)Assim, do mesmo modo que a interação
dos inimigos naturais das plantas poderia aumentar a susceptibilidade
a danos vegetais, a resposta da planta a esses perigos pode interferir na
relação entre as espécies inimigas.
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ANEXOS
Anexo 1. Proporção de área das folhas com danos causados pelos
diferentes tipos de fitófagos nos dois estratos da copa para cada
ambiente de mangue. O lado esquerdo de cada gráfico apresenta os
valores para a área pobre em recursos e o lado direito para a área rica
em recursos. O eixo da variável dependente indica a proporção de área
da folha afetada para cada fitófago e está em escalas diferentes para
melhor visualização. Apenas a comparação dos fungos entre estratos
no ambiente pobre foi significativa (p = 0,006).
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Peucetia flava (Araneae: Oxyopidae) possuem preferência por
folhas novas de Clidemia clitellata (Melastomataceae) como sítio
de forrageio
Aluno 27 – Versão inicial
RESUMO: Estratégias de seleção de sítio de forrageamento surgiram
em vários grupos e o uso de plantas como sítios pode ser estudado com
sistemas aranha – planta. Meu objetivo foi compreender se Peucetia
flava se distribuem de forma diferencial entre folhas novas e velhas de
Clidemia capitellata. Minha primeira hipótese é que folhas novas tem
maior potencial de reter presas e a segunda é que aranhas preferem
folhas novas como sítio de forrageio. Vistoriei moitas de C. capitelatta
em busca de P. flava e amostrei folhas para estimar a área das folhas
disponíveis na população. Contei artrópodes vivos e mortos retidos nas
folhas. Comparei valores obtidos com os esperados, de acordo com a
área disponível de folhas novas e velhas. Minhas hipóteses foram
corroboradas e tenho evidências de que folhas novas são preferidas
como sítio de forrageio por possuírem maior disponibilidade de
recursos e proverem facilidade na manipulação da presa.
PALAVRAS – CHAVE: aranhas – lince, disponibilidade de recursos,
manipulação de presa teoria do forrageio ótimo, tricomas glândulares
INTRODUÇÃO
(I1)A ação de obter alimento possui uma série de custos
associados, como por exemplo o custo da procura, da própria
manipulação e digestão do alimento e também a exposição à
predadores (Davies et al., 2012). (I2)A teoria do forrageio ótimo
propõe que um indivíduo que consegue minimizar os custos
associados com a busca por alimento terá um saldo energético maior,
e assim, pode ter um sucesso diferencial quando comparado a outros
indivíduos da população. (I3)Ao longo da história evolutiva de muitos
grupos de animais surgiram estratégias de seleção de sítio para o
forrageio. (I4)Alguns animais selecionam locais para o forrageio
aonde há um menor risco de predação, outros buscam locais em que a
constância de alimento é maior ou que tenham uma maior
disponibilidade de presas (Davies et al., 2012).
(I5)Interações ecológicas em que as plantas provêm recurso
ou servem como alimento para artrópodes são amplamente estudadas.
(I6)Casos como o mutualismo entre plantas que provém alimento
continuamente para formigas em troca de proteção são exemplos
clássicos de interação (Rico-Gray & Oliveira, 2006). (I7)Mas há
também muitos casos em que animais usam as plantas apenas como

sítio de forrageio, e a interação entre aranhas e plantas é um ótimo
exemplo (Werneck, 2010). (I8)Algumas espécies de aranhas
constroem teias entre ramos e folhas, como as aranhas da família
Nephilidae, e assim conseguem interceptar diversas presas que voam
na altura dos ramos (Foelix, 2011). (I9)Aranhas da família Thomisidae
não constroem teias e exibem a estratégia de forrageio de senta e
espera próximo as flores, e dessa forma elas conseguem capturar
visitantes florais (Foelix, 2011).
(I10)Aranhas do gênero Peucetia (Araneae: Oxyopidae)
são cursoriais, ao invés de construir teias elas detectam e vão em
direção à presa para captura-la (Santos & Brescovit, 2003; Foelix,
2011). (I11)Algumas espécies desse gênero estão associadas a plantas
que possuem folhas com tricomas (Turner, 1979; Romero et al, 2008).
(I12)A espécie Peucetia flava pode ser encontrada em plantas de
espécie Clidemia capitellata, uma melastomatácea que apresenta
folhas com tricomas glândulares (Werneck, 2010). (I13)Tricomas
glândulares são estruturas filiformes que produzem uma substância
viscosa, a presença dessa estrutura na folha dificulta o ataque de
herbívoros (Barbosa et al., 2010). (I14)Estudos anteriores apontaram
que P. flava preferem as folhas com tricomas glandulares quando
comparadas com folhas com tricomas simples (Werneck, 2010).
(I15)Além disso, também há observações de que, enquanto pequenos
insetos se aderem facilmente aos tricomas glândulares, P. flava parece
não ter os movimentos negativamente afetados pelos tricomas.
(I16)Nesse caso, as folhas de C. capitellata servem como sítio de
forrageio para P. flava, já que a aranha captura os insetos recentemente
aderidos nas folhas pilosas.
(I17)O objetivo deste trabalho foi compreender se aranhas
Peucetia flava se distribuem de forma diferencial entre folhas novas e
velhas de Clidemia capitellata. (I18)Sabendo que folhas novas
apresentam maior densidade de tricomas glandulares ativos (Acero,
2016), minha primeira hipótese foi que presas potenciais das aranhas
devem ficar mais fortemente retidas em folhas novas do que em folhas
velhas. (I19)Se minha primeira hipótese fosse respaldada, minha
segunda hipótese era que aranhas P. flava deveriam ter preferência por
folhas novas como sítio de forrageio, quando comparadas com as
folhas velhas.
MATERIAL & MÉTODOS
(M1)Realizei esse estudo no bairro do Guaraú (24°22’S,
47°2’O), município de Peruíbe, litoral sul de São Paulo, em julho de
2016. (M2)Busquei por moitas de Clidemia capitellata em um
transecto com cerca de 1,1 km, entre a rua do Telégrafo e a avenida
Garça Vermelha. (M3)Vistoriei todas as moitas presentes no transecto
que estavam na borda do transecto e eram acessíveis. (M4)Quando
encontrava uma aranha semelhante à Peucetia, anotava em que folha
ela estava e a coletava para, posteriormente, verificar a espécie
(baseada em Santos & Brescovit, 2003). (M5)Para classificar a idade
das folhas, considerei como folha jovem apenas o primeiro e segundo
par de folhas de um ramo, considerei todas as folhas seguintes como
velhas (Figura 1).
(M6)Para amostrar uma quantidade de folhas que
representassem as folhas presentes na população de C. capitellata eu
fiz uma amostragem sistemática. (M7)Iniciei a amostragem das folhas
com a primeira moita em que busquei por P. flava. (M8)Para
selecionar as moitas subsequentes, padronizei uma distância de
aproximadamente 50 metros entre cada moita amostrada. (M9)Quando
não havia moitas no local, eu andava mais 50 metros e, se houvesse
moitas de ambos os lados do transecto, eu sorteava qual dos lados seria
amostrado. (M10)Cada moita selecionada foi dividida em até dez
quadrantes e eu sorteei o quadrante que seria amostrado. (M11)Cada
quadrante era comporto por um número variável de ramos, que
também foram sorteados. (M12)Finalmente, com o ramo sorteado em
mãos, separei as folhas novas das velhas e as reservei. (M13)Amostrei
um total de 12 moitas e, assim, obtive uma quantidade de folhas que
representam a população de folhas nas moitas de C. capitellata.
(M14)Medi o comprimento e a largura de cada uma das folhas
amostradas e calculei a área das folhas, aproximando para uma elipse.
(M15)Dessa forma obtive uma estimativa da área total das moitas
amostradas e que proporção dessa área era representada pela área de
folhas novas e pela área de folhas velhas.

Figura 1. (A) Moita de Clidemia capitellata, com um círculo
indicando o que considerei como folha jovem e a seta indicando um
exemplo de folha velha. (B) Peucetia flava sobre uma folha jovem de
C. capitellata. (C) P. flava observada na lupa durante verificação das
espécies encontradas.
Retenção de presas nas folhas
(M16)Para minha hipótese sobre a retenção diferencial de
presas em folhas novas e velhas eu gerei duas previsões: (1) as folhas
mais novas devem conter maior número de carcaças de artrópodes
presos ao limbo da folha; (2) as folhas mais novas devem conter menor
número de artrópodes andando livremente (i. e. vágeis) no limbo da
folha. (M17)Para coletar os dados referentes à essas previsões eu
observei com a lupa todas as folhas amostradas. (M18)Contabilizei o
número de carcaças e de pequenos artrópodes que se locomoviam
sobre as folhas. (M19)Para identificar as carcaças eu tentei verificar a
presença de antenas, olhos e corpo metamerizado. (M20)Os pequenos
artrópodes vivos presentes nas folhas foram categorizados em
morfotipos. (M21)Além disso, usei os valores calculados de proporção
de área das moitas que era representado por folhas novas e velhas.
(M22)Para testar minhas previsões implementei um teste quiquadrado, do pacote básico do programa R (R Core Team, 2016).
(M23)O teste comparou os números observados de (1) carcaças de
artrópodes e (2) artrópodes vágeis com os números que seriam
esperados baseado na proporção de área de folhas novas e velhas
disponíveis na população.
Preferência de sítio de forrageamento
(M24)Minha previsão, para a hipótese de seleção de sítio
de forrageamento, é que as aranhas seriam mais frequentemente
observadas em folhas novas, quando comparado ao que seria esperado
se elas se distribuíssem conforme a disponibilidade de área de folhas
novas e velhas na população. (M25)Para análise, eu realizei um teste
qui-quadrado, do pacote básico do programa R (R Core Team, 2016).
(M26)O teste comparou o número de aranhas observadas em folhas
novas e velhas com o número que seria esperado pela área de folhas
novas e velhas disponíveis na população.
RESULTADOS
(R1)Coletei de 140 folhas novas, que tiveram uma área
somada de 0,257 m2 e 103 folhas velhas, com a área somada de 0,589
m2. (R2)A área total de folhas amostradas foi de 0,846 m2 (Figura 2a).
(R3)Os tipos de carcaças mais comumente encontrados foram de
cabeça e tórax de dípteras e ortópteras, mas também identifiquei partes
do corpo de hemípteras e himenópteras. (R4)Encontrei 88 carcaças em
folhas novas e 81 em folhas velhas (Figura 2b). (R5)O teste de quiquadrado apontou que o número de carcaças observado era diferente
do esperado para as áreas de folhas novas e velhas disponíveis (p <
0,001). (R6)Os artrópodes vágeis observados nas folhas foram
separados em 7 morfotipos, encontrei 4 animais de 3 morfotipos nas
folhas novas e 39 animais de sete morfotipos nas folhas (Figura 2c).
(R7)O teste de qui-quadrado apontou que o número de artrópodes
vágeis observado era diferente do esperado para as áreas de folhas
novas e velhas disponíveis (p < 0,001). (R8)Observei poucos insetos
alados ainda vivos sobre as folhas, apenas 1 em uma folha velha e 2
em folhas velhas. (R9)Encontrei 48 aranhas da espécie Peucetia flava,
sendo que 39 estavam em folhas novas e 9 em folhas velhas (Figura
2d). (R10)O teste de qui-quadrado foi significativo, mostrando que o
número de aranhas observado era diferente do esperado para as áreas
de folhas novas e velhas disponíveis (p < 0,001).

Figura 2. (A) Área de folhas novas e folhas velhas amostradas em
moitas de Clidemia capitellata. (B) Carcaças de artrópodes
encontradas em folhas novas e velhas. (C) Artrópodes vágeis
encontrados em folhas novas e velhas. (D) Aranhas da espécie
Peucetia flava encontradas em folhas novas e velhas. As barras
representam as proporções e dentro das barras estão os valores
absolutos. Valores referentes às folhas novas estão em cinza claro e às
folhas velhas em cinza escuro. A linha verde representa a proporção
esperada baseada na área de folhas novas e velhas disponíveis.
DISCUSSÃO
(D1)Minha primeira hipótese foi corroborada, o que
evidencia que folhas novas de Clidemia capitellata possuem maior
potencial em reter presas de Peucetia flava. (D2)Minha segunda
hipótese também foi sustentada, já que meus dados mostraram que
indivíduos de P. flava eram muito mais frequentemente encontrados
em folhas novas. (D3)Mesmo possuindo uma área foliar muito menor
do que as folhas velhas, as aranhas preferem se posicionar e forragear
sobre as folhas novas (Figura 1a, b).
(D4)Ao contar o número de artrópodes retidos na superfície
das folhas, eu estava observando um efeito da densidade de tricomas
glândulares em mantê-los aderidos. (D5)Mas, ao mesmo tempo, essa
observação é uma estimativa da disponibilidade de alimento presente
em folhas novas e folhas velhas para Peucetia flava. (D6)As presas
consumidas por P. flava normalmente são artrópodes pequenos
(Turner, 1979), que se fixam nas folhas de C. capitellata e não
conseguem se desprender. (D7)Essas presas não são, necessariamente
herbívoros que atacam as moitas, já que esses possuem um tamanho
corpóreo, em geral, muito maior que P. flava (Barbosa et al., 2010).
(D8)Sendo assim, o resultado que obtive, de carcaças de artrópodes
sendo mais numerosas por unidade de área nas folhas jovens, é um
indicativo que as folhas jovens apresentam maior disponibilidade de
presas para P. flava.
(D9)Constatei que havia um maior número de pequenos
artrópodes que se locomoviam nas folhas velhas de Clidemia
capitellata, entre os tricomas glândulares. (D10)Ao relacionar isso
com o fato de que nas folhas novas os tricomas são menos espaçados
(Acero, 2016), acredito que o menor número desses artrópodes indica
que, até mesmo esses animais tão diminutos, evitam as folhas novas.
(D11)Encontrei dois insetos alados de tamanhos similares, um
psocoptera em uma folha velha e um hemíptero em uma folha nova e
pude observar que a locomoção do animal na folha nova era muito
mais limitada. (D12)Meus dados também me permitem aferir que as
folhas novas podem causar uma maior limitação no movimento das
presas de Peucetia flava. (D13)Uma maior limitação no movimento
do artrópode nas folhas jovens poderia facilitar o encontro e a
manipulação do alimento após a aranha ter detectado sua presa (Foelix,
2011).
(D14)Minha segunda hipótese se referia à preferência de
Peucetia flava por folhas novas de Clidemia clitellata, e foi
corroborada. (D15)Obtive dados de que as folhas novas oferecem
maior potencial de reter presas, o que pode levar a uma maior
disponibilidade de alimento e maior facilidade de manipulação.
(D16)Dessa forma, a preferência observada faz parte de um
encadeamento de fatos que pude evidenciar com meu trabalho.
(D17)A preferência de uma espécie de Peucetia da América do Norte
por uma parte específica da planta já havia sido apontada por Romero
et al. (2008), essa espécie era frequentemente encontrada em botões
florais. (D18)Em conjunto, nossos trabalhos trazem informações sobre
o nível de refinamento nas estratégias de escolha de sítio de forrageio
em aranhas cursoriais.
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Aranhas-lince (Peucetia flava) preferem folhas mais pilosas de
uma melastomatácea como sítio de forrageio

(I10)Aranhas do gênero Peucetia (Araneae: Oxyopidae),
conhecidas popularmente como aranhas-lince, são cursoriais, isto é,
não constroem teias. Aranhas-lince detectam e vão em direção à presa
para capturá-la (Foelix, 2011). (I11)Pelo menos dez espécies desse
gênero têm registros de associação com plantas que possuem folhas
com tricomas, pertencentes às famílias das solanáceas, asteráceas e
melastomatáceas (Vasconcellos-Neto et al., 2007; Romero et al.,
2008). (I12)A espécie Peucetia flava pode ser encontrada em plantas
da espécie Clidemia capitellata, conhecidas popularmente como
pixirica, uma melastomatácea que possui folhas com tricomas
glândulares (Nascimento et al., 2010; Werneck, 2010). (I13)Tricomas
glândulares são estruturas filiformes que produzem uma substância
viscosa e a presença dessa estrutura é apontada como defesa mecânica
contra herbivoria (Duffey, 1986; Barbosa et al., 2010). (I14)Estudos
anteriores apontaram que P. flava prefere folhas com tricomas
glandulares ao invés de folhas com tricomas simples (Werneck, 2010).
(I15)Além disso, há observações de que, enquanto pequenos insetos
se prendem nos tricomas glândulares, o movimento de P. flava não é
afetado (Vasconcellos-Neto et al., 2007; Romero et al., 2008)
(I16)Dado que a densidade de tricomas glândulares varia
em folhas de diferentes idades e que folhas novas apresentam maior
densidade de tricomas ativos (Acero, 2016), o objetivo deste trabalho
foi compreender se a distribuição de aranhas Peucetia flava diferia
entre folhas novas e velhas de Clidemia capitellata. (I17)Minha
primeira hipótese era que potenciais presas das aranhas deviam ficar
mais retidas em folhas novas do que em folhas velhas. (I18)Caso esta
hipótese se confirmasse, minha segunda hipótese era que aranhas P.
flava prefeririam folhas novas como sítio de forrageio, quando
comparadas com as folhas velhas.
MATERIAL & MÉTODOS
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RESUMO: Aranhas-lince forrageiam sobre folhas que possuem
tricomas glândulares e a densidade dos tricomas varia entre folhas de
Clidemia capitellata. Busquei compreender se há diferença na
distribuição da aranha Peucetia flava entre folhas novas e velhas de C.
capitellata. Minha primeira hipótese é que folhas novas retêm mais
presas e a segunda é que aranhas preferem folhas novas como sítio de
forrageio. Vistoriei moitas de C. capitellata em busca de P. flava,
amostrei as folhas disponíveis e contei artrópodes vivos e mortos nas
folhas. Folhas novas apresentaram mais carcaças por unidade de área
e dez vezes menos artrópodes vivos que as folhas velhas. O número de
aranhas foi quatro vezes maior em folhas novas, maior que o esperado
pela área de folhas. Minhas hipóteses foram corroboradas e tenho
evidências de que folhas novas são preferidas como sítio de forrageio
por possuírem maior disponibilidade de recursos e facilitarem a
manipulação da presa.
PALAVRAS – CHAVE: aranhas cursoriais, Clidemia capitellata,
tricomas glândulares, Oxyopidae
INTRODUÇÃO
(I1)Para um animal, a obtenção de alimento tem uma série
de custos associados, como o da procura, da manipulação e da
exposição à predadores (Davies et al., 2012). (I2)A teoria do forrageio
ótimo propõe que um indivíduo que consegue minimizar os custos
associados à busca por alimento terá um saldo energético maior, e
assim, pode ter um sucesso diferencial em sobrevivência e reprodução.
(I3)Sendo assim, se um indivíduo é capaz de detectar um local onde a
atividade de forrageio tem um menor custo, essa característica é
vantajosa e pode ser selecionada. (I4)Ao longo da história evolutiva
de muitos grupos de animais surgiram estratégias de seleção de sítio
para o forrageio, normalmente relacionados a um menor risco de
predação e maior disponibilidade de alimento. (Davies et al., 2012).
(I5)Interações ecológicas em que as plantas provêm recurso
ou servem como alimento para artrópodes são muito estudadas
(Schoonhoven et al., 2005). (I6)Plantas que provêm alimento
continuamente para formigas em troca de proteção (Rico-Gray &
Oliveira, 2006) e herbívoros considerados pragas agrícolas são
exemplos clássicos (Schoonhoven et al., 2005). (I7)Porém há também
interações, menos abordadas na literatura, em que animais usam as
plantas apenas como sítio de forrageio (Schoonhoven et al., 2005) e a
relação entre aranhas e plantas pode ser exemplo desse último caso de
interação (Turner, 1979). (I8)Algumas espécies de aranhas constroem
teias entre ramos e folhas, como as nefilídeas, que conseguem
interceptar presas que voam na altura dos ramos (Foelix, 2011).
(I9)Aranhas da família Thomisidae não constroem teias e exibem a
estratégia de forrageio de senta e espera próximo às flores e, dessa
forma, capturam visitantes florais (Foelix, 2011).

Área de estudo e coleta de dados
(M1)Realizei esse estudo no bairro do Guaraú (24°22’S,
47°2’O), município de Peruíbe, litoral sul de São Paulo, em julho de
2016. (M2)Busquei por moitas de Clidemia capitellata em um
transecto com cerca de 1,1 km, entre a rua do Telégrafo e a avenida
Garça Vermelha. (M3)Vistoriei todas as moitas acessíveis da borda do
transecto. (M4)Durante a vistoria, quando encontrava uma aranha
semelhante à Peucetia, anotava em que folha ela estava e a coletava
para a identificação da espécie (baseada em Santos & Brescovit,
2003). (M5)Para classificar a idade das folhas, considerei como jovem
o primeiro e o segundo par de folhas de um ramo, todas as seguintes
considerei velhas (Figura 1a). (M6)Aranhas encontradas entre folhas
novas e os botões florais foram consideradas como presentes em folhas
novas.
(M7)Para amostrar folhas novas e velhas em moitas de C.
capitellata, fiz uma amostragem sistemática. (M8)Iniciei a
amostragem das folhas com a primeira moita em que busquei por P.
flava. (M9)Para selecionar as moitas seguintes, padronizei uma
distância de aproximadamente 50 metros entre cada moita amostrada
e sorteei o lado do transecto e o quadrante e o ramo da moita que seria
amostrado. (M10)Amostrei um total de 12 moitas e separei as folhas
novas e velhas dos ramos sorteados. (M11)Como folhas de diferentes
idades tem áreas distintas e os dados deste trabalho foram baseados em
contagens de animais sobre a área, calculei a área das folhas coletadas.
(M12)Para calcular a área, medi o comprimento e a largura e
considerei o formato da folha semelhante à uma elipse. (M13)Dessa
forma obtive uma estimativa da área total das folhas amostradas e que
proporção dessa área era representada por folhas novas e por folhas
velhas.

Figura 1. (A) Moita de Clidemia capitellata, com um círculo
indicando folhas jovem e a seta indicando uma folha velha. (B)
Peucetia flava sob uma folha jovem de C. capitellata. (C) P. flava
observada na lupa.

Retenção de presas nas folhas
(M14)Para a hipótese sobre a retenção diferencial de presas
em folhas novas e velhas previ que: (1) as folhas novas devem conter
maior número de carcaças de artrópodes presos ao limbo da folha; (2)
as folhas novas devem conter menor número de artrópodes vivos se
deslocando (i. e. vágeis) no limbo da folha. (M15)Com essas variáveis
operacionais eu tenho uma estimativa da (1) disponibilidade de
recursos que estaria disponível para as aranhas e (2) da limitação no
movimento das presas causada pelos tricomas. (M16)Essa forma de
estimar a disponibilidade de recursos é confiável, pois após as aranhas
se alimentarem o exoesqueleto das presas se mantém sobre a folha
(Turner, 1979). (M17)Observei todas as folhas na lupa e contabilizei
o número de carcaças e de pequenos artrópodes vágeis sobre as folhas.
(M18)Para identificar as carcaças eu verifiquei a presença de antenas,
olhos e corpo metamerizado. (M19)Os artrópodes vivos sobre as
folhas foram categorizados em morfotipos e contabilizados.
(M20)Para testar minhas previsões implementei um teste quiquadrado, do pacote básico do programa R (R Core Team, 2016).
(M21)O teste comparou os números observados de (1) carcaças de
artrópodes e (2) artrópodes vágeis com os números que seriam
esperados baseado na proporção de área de folhas novas e velhas
disponíveis.
Preferência de sítio de forrageamento
(M22)A previsão para a hipótese de preferência de sítio de
forrageamento, é um maior número de observações aranhas em folhas
novas do que seria esperado, caso se elas se distribuíssem conforme a
disponibilidade de folhas novas e velhas. (M23)Para análise, eu
realizei um teste qui-quadrado, do pacote básico do programa R (R
Core Team, 2016). (M24)O teste comparou o número de aranhas
observadas em folhas novas e velhas com o número esperado pela área
de folhas novas e velhas disponíveis.
RESULTADOS
(R1)Coletei 140 folhas novas e 103 folhas velhas, a área
média das folhas velhas foi 3 vezes maior que a área média das folhas
novas (Figura 2a). (R2)Área disponível de folhas novas e velhas foi
diferente, mas o número de carcaças encontradas em folhas novas e
velhas foi praticamente igual (Figura 2b). (R3)Dessa forma, há maior
número de carcaças por unidade de área de folhas novas e o número
observado foi diferente do esperado para as áreas de folhas disponíveis
(p < 0,001). (R4)O número de artrópodes vágeis observados em folhas
novas foi 10 vezes menor que nas folhas velhas (Figura 2c), estes eram
pequenos, poucos passavam de 1 mm de comprimento, e se
deslocavam entre os tricomas. (R5)Os valores observados diferiram do
que era esperado (p < 0,001). (R6)Encontrei 48 aranhas da espécie
Peucetia flava, sendo que o número de aranhas em folhas novas foi 4
vezes maior do que nas folhas velhas (Figura 2d). (R7)O número de
aranhas observado foi diferente do esperado para as áreas de folhas
novas e velhas disponíveis (p < 0,001).

Figura 2. Valores referentes às folhas novas estão em cinza claro e às
folhas velhas em cinza escuro. A linha verde representa a proporção
esperada baseada na área de folhas novas e velhas disponíveis. As
barras representam as proporções e dentro das barras estão os valores
absolutos. (A) Área de folhas novas e folhas velhas amostradas em
moitas de Clidemia capitellata. (B) Carcaças de artrópodes. (C)
Artrópodes vágeis. (D) Aranhas da espécie Peucetia flava.
DISCUSSÃO
(D1)Minha primeira hipótese foi corroborada, pois as
folhas novas de Clidemia capitellata retêm mais presas de Peucetia
flava. (D2)As folhas novas possuem mais carcaças presas nos tricomas
e menos artrópodes se movendo sobre a folha. (D3)A segunda hipótese
também foi corroborada, pois os indivíduos de P. flava foram
encontrados quatro vezes mais em folhas novas do que em folhas

velhas. (D4)Sendo assim, tenho evidências de que P. flava prefere
forragear nas folhas novas de Clidemia capitellata.
(D5)Constatei que folhas novas de C. capitellata, devido a
maior densidade de tricomas glândulares, possuem maior
disponibilidade de alimento para Peucetia flava. (D6)Alguns trabalhos
prévios já haviam apontado que espécies de plantas com alta
densidades de tricomas, ou com tricomas que produzem substâncias
muito viscosas retêm mais insetos no limbo das folhas (VasconcellosNeto et al., 2007). (D7)Encontrei poucos artrópodes pequenos se
movimentando sobre as folhas novas, o que pode indicar que a
mobilidade das presas nas folhas novas é limitada. (D8)VasconcelosNetto et al. (2007) relatou que Peucetia eram os únicos animais que
forrageavam sobre folhas muito viscosas da planta Helichrysum
cooperi, que continham muitas presas. (D9)Talvez a menor
mobilidade das presas, causada pelos tricomas glandulares, seja o fator
que permite as aranhas do gênero Peucetia capturarem presas maiores
que seu tamanho corpóreo (Turner, 1979). (D10)Sendo assim, folhas
novas podem ser um sítio de forrageamento onde P. flavia tem um
menor custo associado à busca e manipulação do alimento.
(D11)Peucetia viridans foi mais estudada quanto a dieta e
possui mais informações de história natural do que P. flava
(Vasconcellos-Neto et al., 2007). (D12)Sabe-se que P. viridans preda
insetos herbívoros, o que aparentemente traz benefícios tanto para a
aranha quanto para a planta. (D13)Por esse motivo, alguns
pesquisadores sugeriram que pode haver uma interação mutualista
entre o gênero Peucetia e a planta com tricomas. (D14)No entanto,
algumas espécies desse gênero, preferem forragear próximo às flores
e capturam insetos polinizadores, o que é negativo para planta (Turner,
1979; Romero et al., 2008). (D15)Romero et al. (2008) investigaram
se a relação entre espécies de Peucetia (P. flava e P. rubrolineata) e
as plantas que elas usavam como sítio de forrageio era uma interação
mutualista. (D16)Há evidências de que a presença de Peucetia gera
uma pequena diminuição na densidade de herbívoros, mas que é
suficiente para um aumento no fitness da planta (Romero et al., 2008).
(D17)Observei algumas aranhas entre folhas novas e os botões florais
de C. capitellata. (D18)Estudos futuros sobre esse sistema aranha planta poderiam investigar como a presença de Peucetia flava
influencia a aptidão de Clidemia capitellata.
(D19)Embora exista uma dezena de espécies de Peucetia
que forrageiam em folhas com tricomas, poucos estudos focaram na
locomoção da aranha e de suas presas sobre essas estruturas.
(D20)Trabalhos experimentais poderiam avaliar, de forma mais
precisa, os custos da manipulação de presa em folhas com tricomas
glandulares. (D21)Outros trabalhos já haviam mostrado que a
diferença em quantidade de tricomas ou viscosidade da substância
produzida pelas glândulas influenciam a escolha do sítio de forrageio
por Peucetia. (D22)Entretanto, esses trabalhos comparavam a
preferência da aranha por diferentes espécies de plantas (VasconcelosNetto et al., 2007; Romero et al., 2008; Werneck, 2010). (D23)Neste
trabalho mostrei como a preferência de sítio de forrageio por Peucetia
flava varia entre folhas de diferentes idades em uma mesma espécie de
planta. (D24)P. flava preferem folhas novas de Clidemia capitellata,
as quais possuem maior densidade de tricomas, retêm mais alimento e
podem facilitar a manipulação das presas.
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RESUMO: Aranhas-lince forrageiam sobre folhas que possuem
tricomas glândulares e a densidade dos tricomas varia entre folhas de
Clidemia capitellata. Busquei compreender se há diferença na
distribuição da aranha Peucetia flava entre folhas novas e velhas de C.
capitellata. Minha primeira hipótese é que folhas novas retêm mais
presas e a segunda é que aranhas preferem folhas novas como sítio de
forrageio. Vistoriei moitas de C. capitellata em busca de P. flava,
amostrei as folhas disponíveis e contei artrópodes vivos e mortos nas
folhas. Folhas novas apresentaram mais carcaças por unidade de área
e dez vezes menos artrópodes vivos que as folhas velhas. O número de
aranhas foi quatro vezes maior em folhas novas, maior que o esperado
pela área de folhas. Minhas hipóteses foram corroboradas e tenho
evidências de que folhas novas são preferidas como sítio de forrageio
por possuírem maior disponibilidade de recursos e facilitarem a
manipulação da presa.
PALAVRAS–CHAVE: aranhas cursoriais, Clidemia capitellata,
tricomas glândulares, Oxyopidae.
INTRODUÇÃO
(I1)Para um animal, a obtenção de alimento tem uma série
de custos associados, como o da procura, da manipulação e da
exposição à predadores (Davies et al., 2012). (I2)A teoria do forrageio
ótimo propõe que um indivíduo que minimizar os custos associados à
busca por alimento terá um saldo energético maior, e assim, poderá ter
um maior sucesso reprodutivo. (I3)Sendo assim, se um indivíduo é
capaz de detectar um local onde a atividade de forrageio tem um menor
custo, essa característica pode ser selecionada. (I4)Estratégias de
seleção de sítio para o forrageio surgiram em muitos grupos de animais
ao longo da história evolutiva, normalmente relacionadas a um menor
risco de predação e maior disponibilidade de alimento (Davies et al.,
2012).
(I5)Interações ecológicas em que as plantas provêm recurso
ou servem como alimento para artrópodes são muito estudadas
(Schoonhoven et al., 2005). (I6)Plantas que provêm alimento
continuamente para formigas em troca de proteção (Rico-Gray &
Oliveira, 2006) e herbívoros considerados pragas agrícolas são
exemplos clássicos (Schoonhoven et al., 2005). (I7)Porém há também
interações, menos abordadas na literatura, em que animais usam as

plantas apenas como sítio de forrageio (Schoonhoven et al., 2005),
como a relação de algumas aranhas e plantas (Turner, 1979). (I8)Há
aranhas que constroem teias entre ramos e folhas, como as nefilídeas,
que conseguem interceptar presas que voam na altura dos ramos
(Foelix, 2011). (I9)Aranhas da família Thomisidae não constroem
teias e exibem a estratégia de forrageio de senta e espera próximo às
flores e, dessa forma, capturam visitantes florais (Foelix, 2011).
(I10)Aranhas do gênero Peucetia (Araneae: Oxyopidae),
conhecidas popularmente como aranhas-lince, são cursoriais e não
constroem teias de captura de presas. (I11)Aranhas-lince detectam a
presa visualmente e vão em direção para capturá-la (Foelix, 2011).
(I12)Pelo menos dez espécies desse gênero têm registros de associação
com plantas que possuem folhas com tricomas, pertencentes às
famílias das solanáceas, asteráceas e melastomatáceas (VasconcellosNeto et al., 2007; Romero et al., 2008). (I13)A espécie Peucetia flava
pode ser encontrada em plantas da espécie Clidemia capitellata, uma
melastomatácea que possui folhas com tricomas glândulares
(Nascimento et al., 2010; Werneck, 2010). (I14)Tricomas glândulares
são estruturas filiformes que produzem uma substância viscosa e
podem atuar como defesa mecânica contra herbivoria (Duffey, 1986;
Barbosa et al., 2010). (I15)Peucetia flava prefere folhas com tricomas
glandulares ao invés de folhas com tricomas simples (Werneck, 2010).
(I16)Além disso, há observações de que os tricomas glândulares
prendem insetos, mas não limitam os movimentos de P. flava. (Sugiura
& Yamazaki, 2006; Vasconcellos-Neto et al., 2007; Romero et al.,
2008).
(I17)Dado que a densidade de tricomas glândulares varia
em folhas de diferentes idades e que folhas novas apresentam maior
densidade de tricomas ativos (Acero-Murcia, 2016), o objetivo deste
trabalho foi compreender se a distribuição de aranhas Peucetia flava
diferia entre folhas novas e velhas de Clidemia capitellata. (I18)Minha
primeira hipótese era que potenciais presas das aranhas ficariam mais
retidas em folhas novas do que em folhas velhas. (I19)Caso esta
hipótese se confirmasse, minha segunda hipótese era que aranhas P.
flava prefeririam folhas novas como sítio de forrageio, quando
comparadas com as folhas velhas.
MATERIAL & MÉTODOS
Área de estudo e coleta de dados
(M1)Realizei esse estudo no bairro do Guaraú (24°22’S,
47°2’O), município de Peruíbe, litoral sul de São Paulo, em julho de
2016. (M2)Busquei por moitas de Clidemia capitellata em um
transecto com cerca de 1,1 km, entre a rua do Telégrafo e a avenida
Garça Vermelha. (M3)Vistoriei todas as moitas acessíveis da borda do
transecto. (M4)Durante a vistoria, quando encontrava uma aranha
semelhante a Peucetia, anotava em que folha ela estava e a coletava
para a identificação da espécie (baseada em Santos & Brescovit,
2003). (M5)Para classificar a idade das folhas, considerei como jovem
o primeiro e o segundo par de folhas de um ramo, todas as outras
considerei velhas (Figura 1a). (M6)Aranhas encontradas entre folhas
novas e os botões florais foram consideradas como presentes em folhas
novas.
(M7)Para amostrar folhas novas e velhas em moitas de C.
capitellata, fiz uma amostragem sistemática. Iniciei a amostragem das
folhas com a primeira moita em que busquei por P. flava. (M8)Para
selecionar as moitas seguintes, padronizei uma distância de
aproximadamente 25 m entre cada moita amostrada e sorteei o lado do
transecto, o quadrante e o ramo da moita que seria amostrado.
(M9)Amostrei um total de 12 moitas e separei as folhas novas e velhas
dos ramos sorteados. (M10)Como os dados deste trabalho foram
baseados em contagens de animais ponderadas pela área das folhas,
calculei as áreas. (M11)Medi o comprimento e a largura e considerei
o formato da folha semelhante à uma elipse. (M12)Dessa forma obtive
a estimativa da área total das folhas amostradas e que proporção dessa
área era representada por folhas novas e por folhas velhas.

Figura 1. (A) Moita de Clidemia capitellata, com um círculo
indicando folhas jovem e a seta indicando uma folha velha. (B)

Peucetia flava sob uma folha jovem de C. capitellata. (C) P. flava
observada na lupa.
Retenção de presas nas folhas
(M13)Para a hipótese sobre a retenção diferencial de presas
em folhas novas e velhas previ que: (1) as folhas novas devem conter
maior número de carcaças de artrópodes presos ao limbo da folha; (2)
as folhas novas devem conter menor número de artrópodes vivos se
deslocando (i.e., vágeis) no limbo da folha. (M14)Com essas variáveis
operacionais eu obtive uma estimativa da (1) disponibilidade de
recursos para as aranhas e (2) da limitação no movimento das presas
causada pelos tricomas. (M15)Essa forma de estimar a disponibilidade
de recursos é confiável, pois após as aranhas se alimentarem o
exoesqueleto das presas se mantém sobre a folha (Turner, 1979).
(M16)Observei todas as folhas na lupa e contabilizei o número de
carcaças e de pequenos artrópodes vágeis sobre elas. (M17)Para
identificar as carcaças eu verifiquei a presença de antenas, olhos e
corpo metamerizado. (M18)Os artrópodes vivos foram categorizados
em morfotipos e contabilizados. (M19)Para testar minhas previsões
implementei um teste qui-quadrado, do pacote básico do programa R
(R Core Team, 2016). (M20)O teste comparou os números observados
de (1) carcaças de artrópodes e (2) artrópodes vágeis com os números
que seriam esperados baseado na proporção de área de folhas novas e
velhas disponíveis.
Preferência de sítio de forrageamento
(M21)A previsão para a hipótese de preferência de sítio de
forrageamento, é um maior número de observações aranhas em folhas
novas do que seria esperado caso se elas se distribuíssem conforme a
disponibilidade de folhas novas e velhas. (M22)Para análise, eu
realizei um teste qui-quadrado, do pacote básico do programa R (R
Core Team, 2016). (M23)O teste comparou o número de aranhas
observadas em folhas novas e velhas com o número esperado pela área
de folhas novas e velhas disponíveis.
RESULTADOS
(R1)Coletei 140 folhas novas e 103 folhas velhas, a área
média das folhas velhas foi três vezes maior que a área média das
folhas novas (Figura 2a). (R2)Área disponível de folhas novas e velhas
foi diferente, mas o número de carcaças encontradas em folhas novas
e velhas foi praticamente igual (Figura 2b). (R3)Dessa forma, há maior
número de carcaças por unidade de área de folhas novas e o número
observado foi diferente do esperado para as áreas de folhas disponíveis
(p < 0,001). (R4)O número de artrópodes vágeis observados em folhas
novas foi dez vezes menor que nas folhas velhas (Figura 2c), estes
eram pequenos, poucos passavam de 1 mm de comprimento, e se
deslocavam entre os tricomas. (R5)Os valores observados diferiram do
que era esperado (p < 0,001). (R6)Encontrei 48 aranhas da espécie
Peucetia flava, sendo que o número de aranhas em folhas novas foi
quatro vezes maior do que nas folhas velhas (Figura 2d). (R7)O
número de aranhas observado foi diferente do esperado para as áreas
de folhas novas e velhas disponíveis (p < 0,001).

Figura 2. Valores referentes às folhas novas estão em cinza claro e às
folhas velhas em cinza escuro. A linha verde representa a proporção
esperada baseada na área de folhas novas e velhas disponíveis. As
barras representam as proporções e dentro das barras estão os valores
absolutos. (A) Área de folhas novas e folhas velhas amostradas em
moitas de Clidemia capitellata. (B) Carcaças de artrópodes. (C)
Artrópodes vágeis. (D) Aranhas da espécie Peucetia flava.
DISCUSSÃO
(D1)Minha primeira hipótese foi corroborada, pois as
folhas novas de Clidemia capitellata retêm mais presas de Peucetia
flava. (D2)As folhas novas possuem mais carcaças presas nos tricomas
e menos artrópodes se movendo sobre a folha. (D3)A segunda hipótese
também foi corroborada, pois os indivíduos de P. flava foram
encontrados quatro vezes mais em folhas novas do que em folhas

velhas. (D4)Sendo assim, tenho evidências de que P. flava prefere
forragear nas folhas novas de Clidemia capitellata.
(D5)Constatei que folhas novas de C. capitellata, devido a
maior densidade de tricomas glândulares, possuem maior
disponibilidade de alimento para Peucetia flava. (D6)Espécies de
plantas com alta densidades de tricomas, ou com tricomas que
produzem substâncias muito viscosas retêm mais insetos no limbo das
folhas (Sugiura & Yamazaki, 2006, Vasconcellos-Neto et al., 2007).
(D7)Encontrei poucos artrópodes se movimentando sobre as folhas
novas, o que pode indicar que a mobilidade nessas folhas é limitada.
(D8)Talvez a menor mobilidade das presas, causada pelos tricomas
glandulares, seja o fator que permite as aranhas do gênero Peucetia
capturarem presas maiores que seu tamanho corpóreo (Turner, 1979;
Nyffeler, 1992). (D9)Sendo assim, folhas novas podem ser um sítio de
forrageamento onde P. flavia tem um custo menor associado ao
encontro e à manipulação do alimento.
(D10)Peucetia viridans foi mais estudada quanto a dieta e
possui mais informações de história natural do que P. flava
(Vasconcellos-Neto et al., 2007). (D11)Sabe-se que P. viridans preda
insetos herbívoros, o que aparentemente traz benefícios tanto para a
aranha quanto para a planta. (D12)Por esse motivo, foi proposta a
existência de uma interação mutualista entre Peucetia e plantas com
tricomas. (D13)Há evidências de que a presença de Peucetia gera uma
pequena diminuição na densidade de herbívoros, mas que é suficiente
para um aumento na aptidão da planta (Romero et al., 2008). (D14)No
entanto, algumas espécies desse gênero, preferem forragear próximo
às flores e capturam insetos polinizadores, o que é negativo para planta
(Turner, 1979; Romero et al., 2008). (D15)Observei algumas aranhas
entre folhas novas e os botões florais de C. capitellata. (D16)Estudos
futuros sobre esse sistema aranha-planta poderiam investigar como a
presença de Peucetia flava influencia a aptidão de Clidemia
capitellata.
(D17)Embora um quarto das espécies de Peucetia
forrageiem em folhas com tricomas, poucos estudos focaram na
locomoção da aranha e de suas presas sobre essas estruturas.
(D18)Trabalhos experimentais poderiam avaliar os custos da
manipulação de presa em folhas com tricomas glandulares.
(D19)Outros estudos já haviam mostrado que a diferença em
quantidade de tricomas ou viscosidade da substância produzida pelas
glândulas influenciam a escolha do sítio de forrageio por Peucetia.
(D20)Entretanto, esses trabalhos comparavam a preferência da aranha
por diferentes espécies de plantas (Vasconcelos-Netto et al., 2007;
Romero et al., 2008; Werneck, 2010). (D21)Neste trabalho mostrei
como a preferência de sítio de forrageio por P. flava varia entre folhas
de diferentes idades em uma mesma espécie de planta. (D22)Peucetia
flava preferem folhas novas de Clidemia capitellata, as quais possuem
maior densidade de tricomas, retêm mais alimento e podem facilitar a
manipulação das presas.
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Infestação por galhas e desempenho de larvas galhadoras não são
influenciados pela salinidade em manguezais
Aluno 28 – Versão inicial
RESUMO: A qualidade do ambiente tem efeito sobre a abundância e
o desempenho dos indivíduos. Para insetos galhadores este efeito
depende da resposta das plantas à qualidade do ambiente. Em
manguezais, o desempenho das plantas é menor em ambientes menos
salinos. Investiguei se a infestação por galhas e o desempenho das
larvas de um cecidomiídeo galhador de uma planta de manguezal serão
maiores em mangues mais salinos do que em mangues menos salinos.
Comparei a infestação foliar e a porcentagem de larvas sobreviventes
em folhas coletadas nas duas áreas. A infestação foliar e a
porcentagem de larvas sobreviventes não diferiu entre os dois tipos de
manguezal. A ausência de relação entre infestação por galhas e
desempenho de larvas galhadoras pode se relacionar a demandas
conflitantes na alocação de recursos para o desenvolvimento foliar em
plantas de ambientes mais salinos e à modulação da qualidade dos
tecidos da galha pelo galhador.

indivíduos: quanto maior a sobreposição entre as condições locais e as
condições requeridas e toleradas, maior a probabilidade de os
indivíduos persistirem no ambiente e de atingirem seu desempenho
ótimo (Guisan & Thuiller, 2005).
(I6)A combinação de efeitos diretos e indiretos da
qualidade do ambiente é especialmente importante quando
consideramos a interação entre plantas e animais que as utilizam como
recursos. (I7)Nestes casos, a resposta das plantas à qualidade do
ambiente determina a qualidade dos recursos vegetais e,
consequentemente, o sucesso do animal, uma relação que aumenta em
magnitude à medida que a interação se torna mais intensa (Bernays &
Chapman, 1994). (I8)Um exemplo de interação em que a qualidade do
recurso vegetal pode ser crucial para o sucesso do indivíduo se dá entre
plantas e insetos galhadores. (I9)Insetos galhadores são aqueles que,
durante o estágio larval, induzem a proliferação e diferenciação de
células parenquimáticas vegetais por meio de interações entre a
expressão gênica das larvas e a maquinaria biológica da planta
(Shorthouse e Rohfritsch, 1992; Schick e Dahlsten, 2003). (I10)Esse
processo resulta na formação de estruturas denominadas galhas, que
protegem as larvas contra condições ambientais desfavoráveis e
inimigos naturais, além de fornecer os recursos foliares dos quais as
larvas se alimentam (Shorthouse e Rohfritsch, 1992; Schick e
Dahlsten, 2003). (I11)Assim, a resposta das plantas à qualidade do
ambiente pode ter grande impacto sobre o desenvolvimento larval e o
sucesso do adulto.
(I12)Em áreas de manguezais, as respostas das plantas e de
seus insetos galhadores estão relacionados a condições de salinidade,
oxigenação e estabilidade do substrato. (I13)Por serem ambientes de
transição entre o ambiente terrestre e marinho, os manguezais estão
sob grande influência da dinâmica de marés e a intensidade e
frequência de inundação variam entre as regiões do manguezal,
resultando em zonas com níveis distintos de salinidade e estabilidade
do substrato (Krauss et al., 2008; Prado et al., 2013). (I14)As espécies
vegetais que ocorrem em manguezais apresentam adaptações
fisiológicas relacionadas à sustentação no solo lodoso, à captação de
oxigênio e à excreção de sal (Krauss et al., 2008). (I15)Tais adaptações
permitem que as espécies formem extensas florestas de mangue ao
longo da costa, com grande exuberância próximo à foz de rios.
(I16)Em regiões mais a montante dos rios, a influência das marés, e
consequentemente a influência da salinidade, é reduzida e as florestas
de mangue se tornam menos extensas e com árvores de menor porte,
passando a ser chamadas de mangue anão. (I17)Assim, em manguezais
onde a salinidade é muito reduzida, as espécies de mangue se
encontram em ambiente sub ótimo, o que pode prejudicar o
desenvolvimento dos indivíduos (Kozlowski & Pallardy. 1997).
(I18)Os prejuízos ao desenvolvimento vegetal podem levar
a uma menor qualidade nutricional das folhas produzidas pelas
espécies de mangue, o que afeta o desenvolvimento das larvas
galhadoras e seu desempenho em termos de sobrevivência,
crescimento e aptidão. (I19)Considerando que muitos insetos
galhadores são de pequeno porte e têm capacidade limitada de
dispersão (Bernays & Chapman, 1994), o pior desempenho dos
indivíduos pode resultar em declínio populacional ao longo do tempo
e, consequentemente, em uma queda na taxa de infestação local.
(I20)Assim, meu objetivo foi investigar o efeito da salinidade em
manguezais sobre a infestação por galhas e o desempenho de larvas
galhadoras, utilizando como modelo um cecidomiídeo parasita de
Avicennia schaueriana. (I21)Minhas hipóteses são que, em um
mangue mais salino, I) a infestação por galhas e II) o desempenho das
larvas galhadoras serão maiores do que em um mangue menos salino.

PALAVRAS-CHAVE:
aptidão,
Avicennia
schaueriana
(Acanthaceae), Cecidomiidae (Diptera), condições ambientais

MATERIAL & MÉTODO

INTRODUÇÃO
(I1)As características do ambiente determinam a
abundância e o desempenho dos organismos que nele ocorrem (Guisan
& Thuiller, 2005). (I2)A influência das características ambientais pode
ocorrer de forma direta, refletindo a adequação das tolerâncias dos
indivíduos às condições abióticas, como temperatura, umidade e
disponibilidade de oxigênio. (I3)Quando as condições abióticas
ultrapassam os limites de tolerância dos indivíduos, processos
biológicos são comprometidos, podendo levar ao desempenho sub
ótimo e até mesmo à morte, como é o caso da desnaturação proteica e
da perda excessiva de água em condições extremas de temperatura
(Lewin, 2009). (I4)A influência das condições ambientais sobre os
indivíduos também pode ocorrer de forma indireta, envolvendo
interações com fatores bióticos, como é o caso da disponibilidade de
presas, de parceiros reprodutivos e de inimigos naturais. (I5)A
qualidade do ambiente é determinada pela adequação das condições
abióticas e bióticas locais às tolerâncias e requerimentos dos

Local de estudo
(M1)Realizei o estudo em duas áreas de manguezal
localizadas no bairro Guaraú (24°36'90”S, 47°01'92”O), Peruíbe, São
Paulo. (M2)A primeira área (aqui chamada de mangue salino) situa-se
próximo à foz do rio Guaraú e está sujeita à grande influência das
marés, o que pode levar a um alto grau de salinidade no local.
(M3)Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa e Avicennia
schaueriana são espécies abundantes nessa área (Prado et al., 2013).
(M4)A segunda área (aqui chamada de mangue salobro) situa-se a
cerca de 1 km de distância da primeira, em uma região a montante do
rio, estando sujeita a menor influência das marés e, consequentemente,
a menor salinidade. (M5)Nesse local, a espécie predominante é L.
racemosa, seguida de R. mangle. (M6)A abundância de A.
schaueriana é baixa, com indivíduos esparsos e de menor porte do que
os encontrados na primeira área, o que indica que a espécie está
próximo a seu limite de distribuição, onde as condições podem ser
menos favoráveis a seu desenvolvimento.

Coleta de dados
(M7)No mangue salino, a área de amostragem localizavase na margem esquerda do rio Guaraú, na qual defini uma linha de 70
m de comprimento paralela ao curso d'água, a uma distância de 8 m da
margem. (M8)A cada 3,5 m, amostrei o indivíduo de A. schaueriana
mais próximo à linha e, caso houvesse mais de um indivíduo à mesma
distância, aleatorizei o indivíduo a ser amostrado. (M9)Coletei 5 folhas
de cada indivíduo, sorteando um dos ramos situados a 1,5 m de altura
e, no ramo sorteado, uma folha a ser coletada. (M10)Restringi a coleta
de folhas a 1,5 m de altura de forma a amostrar apenas folhas em
regiões sombreadas, minimizando possíveis efeitos da exposição ao
sol sobre a seleção de sítios de oviposição pelo inseto galhador (Rojas
et al., 2016) e sobre o desempenho das larvas. (M11)Além disso, a
coleta a 1,5 m de altura permitiu a padronização da amostragem nas
duas áreas, já que no mangue salobro a altura dos indivíduos de A.
schaueriana é menor do que no mangue salino. (M12)Como a coleta
aleatória de folhas inclui folhas com e sem galhas, realizei uma busca
ativa por folhas com galhas como forma de complementar o número
amostral de galhas para medida de desempenho das larvas.
(M13)Neste caso, coletei apenas folhas em ramos situados à altura
máxima de 1,5 m.
(M14)No mangue salobro, como os indivíduos de A.
schaueriana eram mais esparsos, realizei uma busca ativa por 15
indivíduos, respeitando uma distância mínima de 15 m da margem
esquerda do rio Guaraú. (M15)Ao adotar uma maior distância mínima
da margem do que a adotada no mangue salino, busquei reduzir o
efeito do aporte de sal nas áreas mais inundadas pelo rio no mangue
salobro e maximizar as diferenças de salinidade entre as duas áreas de
mangue. (M16)Coletei as folhas no mangue salobro utilizando o
mesmo procedimento de coleta empregado no mangue salino.
(M17)Para analisar o grau de infestação por galhadores em
cada área, primeiro calculei o número médio de galhas por folha em
cada indivíduo e depois calculei a média desses valores (aqui chamada
de infestação foliar), definida como a variável operacional de
infestação. (M18)Apenas as folhas coletadas aleatoriamente foram
utilizadas na análise do grau de infestação. (M19)Para investigar o
desempenho das larvas galhadoras, utilizei folhas amostradas
aleatoriamente e amostradas por busca ativa e selecionei apenas folhas
em que houvesse galhas que atendessem aos critérios de inclusão de
isolamento e fase de desenvolvimento. (M20)Pelo critério de
isolamento, selecionei apenas folhas com uma ou mais galhas isoladas.
(M21)Considerei galhas como isoladas se, em um raio de 1 cm em seu
entorno, não houvesse outras galhas presentes, mesmo que houvesse
mais galhas nas folhas. (M22)Pelo critério de desenvolvimento,
selecionei dois tipos de galhas isoladas: I) galhas com formato esférico
e que possuíssem uma reentrância ainda vedada, indicando que a larva
está em fase adianta de desenvolvimento, mas não eclodiu, e II) galhas
com sinais de emergência do adulto. (M23)Das folhas que possuíam
galhas que atendessem aos dois critérios de inclusão, sorteei folhas até
que um total de 37 galhas adequadas para análise fossem selecionadas.
(M24)Em uma mesma folha, poderia haver mais de uma galha para
análise. (M25)Como variável operacional de desempenho das larvas
galhadoras, utilizei a porcentagem de larvas sobreviventes nas galhas
sorteadas. (M26)As larvas foram consideradas sobreviventes quando
havia sinais de emergência do adulto e quando as larvas foram
encontradas no interior da galha. (M27)Larvas não encontradas no
interior da galha ou encontradas mortas foram consideradas não
sobreviventes. (M28)Como a sobrevivência das larvas pode ser
negativamente afetada pelo aumento da competição por recursos na
folha, contabilizei a quantidade de galhas presentes em cada folha
analisada. (M29)Dividi as folhas em duas categorias (baixa e alta
quantidade de galhas) com base na mediana da distribuição do número
de galhas por folha. (M30)Assim, analisei a sobrevivência das larvas
galhadoras em cada área de mangue em relação à quantidade de galhas
a que ela estava exposta.
Análise dos dados
(M31)Para testar se a infestação foliar no mangue salino foi
maior do que no mangue salobro, realizei um teste de significância por
permutação, no qual a estatística de interesse é a diferença entre a
infestação foliar das duas áreas de mangue. (M32)Para tanto, permutei
o número médio de galhas por folha de cada indivíduo entre as áreas
de mangue, criando um cenário nulo no qual o número médio de galhas
por folha de cada indivíduo independe do ambiente em que o indivíduo
se encontra. (M33)Em cada permutação, calculei a diferença entre a
infestação foliar dos ambientes, gerando uma distribuição nula de
diferenças. (M34)A diferença na infestação foliar observada neste
estudo só foi considerada diferente do esperado ao acaso se diferenças
iguais ou maiores do que ela ocorressem com probabilidade inferior a
5% na distribuição nula.

(M35)Para testar se a porcentagem de larvas sobreviventes
foi maior no mangue salino do que no mangue salobro realizei um teste
de significância por permutação, no qual a estatística de interesse é a
diferença entre a porcentagem de larvas sobreviventes nas duas áreas
de mangue. (M36)Para tanto, permutei a categorização das larvas em
vivas e mortas entre os diferentes ambientes, mantendo fixa a categoria
de quantidade de galhas a que a larva estava submetida para retirar o
efeito da competição entre larvas. (M37)Em cada permutação, calculei
a diferença entre a porcentagem de larvas sobreviventes nas duas áreas
de mangue, criando uma distribuição nula de diferenças. (M38)A
diferença na porcentagem de larvas sobreviventes observada neste
estudo só foi considerada diferente do esperado ao acaso se diferenças
iguais ou maiores do que ela ocorressem com probabilidade inferior a
5% na distribuição nula.
(M39)Para testar se a maior quantidade de galhas na folha
reduz a sobrevivência das larvas, realizei um teste de significância por
permutação, no qual a estatística de interesse é a diferença entre a
porcentagem de larvas sobreviventes nas duas categorias de
quantidade de galhas, descontando o efeito do ambiente. (M40)Para
tanto, permutei a categorização das larvas em vivas e mortas, entre as
diferentes categorias de quantidade de galhas, mantendo fixo ambiente
em que a galha se encontrava. (M41)Em cada permutação, calculei a
diferença entre a porcentagem de larvas sobreviventes nas duas
categorias de quantidade de galhas, criando uma distribuição nula de
diferenças. (M42)A diferença na porcentagem de larvas sobreviventes
observada só foi considerada diferente do esperado ao acaso se
diferenças iguais ou maiores do que ela ocorressem com probabilidade
inferior a 5% na distribuição nula.
RESULTADOS
(R1)Em média, 24% das folhas de cada indivíduo
continham galhas no mangue salino e 19% das folhas de cada
indivíduo continham galhas no mangue salobro. (R2)A infestação
foliar não diferiu entre as duas áreas de mangue, sendo de 1,44
galha/folha no ambiente salino e de 0,89 galha/folha no ambiente
salobro (p = 0,296; Figura 1).

Figura 1. Infestação foliar em área de mangue salino e de mangue
salobro. A barra horizontal representa a mediana, as caixas
representam o intervalo correspondente a 50% dos valores observados.
No ambiente salino, ocorreram dois valores extremos de infestação
foliar não apresentados no gráfico: 6,8 e 11,6 galhas/folha.
(R3)A porcentagem de larvas sobreviventes no mangue
salino foi de 70,83% em baixa quantidade de galhas e 84,61% em alta
quantidade de galhas. (R4)Já no mangue salobro a sobrevivência foi
de 81,25% e 52,38% em baixa e alta quantidade de galhas,
respectivamente. (R5)A porcentagem de sobrevivência das larvas não
diferiu em relação ao ambiente (p = 0,169) nem em relação à
quantidade de larvas presentes na folha (p = 0,232; Figura 2).

Figura 2. Porcentagem de larvas sobreviventes em mangue salino e
mangue salobro localizadas em folhas com baixa e alta quantidade de
galhas. Os pontos representam a porcentagem de larvas sobreviventes
e as barras representam o intervalo de confiança de 95%.

DISCUSSÃO
(D1)A qualidade do recurso vegetal em espécies de
mangue pode ser menor em ambientes sub ótimos, como ambientes de
baixa salinidade (Kozlowski & Pallardy, 1997), afetando a aptidão de
insetos galhadores. (D2)No entanto, não encontrei evidências de que a
infestação por galhas e o desempenho das larvas de um cecidomiídeo
galhador de A. schaueriana é maior em uma área de mangue mais
salina em comparação a uma área menos salina.
(D3)A ausência de relação entre a salinidade do mangue e
o desempenho da larva pode ser explicada por uma modulação da
planta no investimento de recursos. (D4)Na área menos salina, onde
as condições de desenvolvimento da espécie são menos adequadas do
que na área mais salina, indivíduos de A. schaueriana podem alocar
mais recursos para a produção de folhas de maior qualidade em
detrimento da alocação de recursos para outras funções da planta,
como crescimento, resultando em pequeno porte dos indivíduos
(Hanley et al., 2007). (D5)O maior investimento em qualidade da folha
pode ser benéfico para a planta por aumentar a eficiência fotossintética
e, consequentemente, a produção de compostos orgânicos necessários
à manutenção do seu metabolismo. (D6)Desse modo, uma demanda
conflitante no uso dos recursos, mesmo em condição de limitação de
desempenho da planta, pode fazer com que a qualidade da folha nos
dois ambientes seja semelhante, possibilitando o mesmo desempenho
dos galhadores.
(D7)Além disso, é possível que as larvas galhadoras
tenham mecanismos de detecção da qualidade foliar e possam modular
as vias bioquímicas de indução da galha, aumentando a produção de
tecidos nutritivos ou aumentando o teor nutricional dos tecidos (Stone
& Schonrogge, 2003). (D8)Esse mecanismo pode levar a um
desacoplamento entre as respostas das plantas e as respostas do insetos
galhadores à qualidade do ambiente e possibilitar alto sucesso do
desenvolvimento da larva em uma grande amplitude de condições
ambientais, garantindo a persistência de um maior número de
populações de cecidomiídeos.
(D9)A resposta das plantas à qualidade do ambiente parece
não influenciar a infestação por galhas e o desempenho das larvas
galhadoras. (D10)Este padrão pode estar relacionado a demandas
conflitantes na alocação de recursos das plantas sob diferentes
qualidades ambientais e à capacidade de larvas galhadoras modularem
a qualidade dos tecidos da galha.
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Condições desfavoráveis à planta hospedeira não influenciam a
infestação por galhas e o desempenho de larvas galhadoras
Aluno 28 – Versão intermediária
RESUMO: Condições abióticas desfavoráveis prejudicam o
desempenho das plantas, podendo influenciar o desempenho e a
competição de galhadores. Investiguei, em uma planta de mangue, se
a infestação por galhas e o desempenho das larvas do galhador em
diferentes intensidades de competição são maiores em ambientes mais
favoráveis à planta. Comparei entre dois manguezais com diferentes
salinidades a porcentagem de folhas infestadas, a infestação foliar e a
porcentagem de larvas sobreviventes em função da quantidade de
galhas por folha. Considerei que as plantas teriam pior desempenho
em salinidades menores. A porcentagem de folhas infestadas, a
infestação foliar e a porcentagem de larvas sobreviventes não
diferiram entre as áreas. A ausência de relação entre qualidade do
ambiente para a planta, infestação por galhas e desempenho dos
galhadores pode decorrer do balanço entre qualidade de recursos
foliares e defesas das plantas, além da capacidade do galhador de
modular a qualidade dos tecidos da galha.
PALAVRAS-CHAVE:
aptidão,
Avicennia
schaueriana,
Cecidomyidae (Diptera), estresse abiótico, manguezais, salinidade
INTRODUÇÃO
(I1)As condições ambientais, como temperatura, umidade
e disponibilidade de água e nutrientes, influenciam a fisiologia de
espécies vegetais e, consequentemente, seu desempenho em termos de
sobrevivência, crescimento e reprodução (Taiz & Zeiger, 2006). (I2)O
desempenho das plantas, por sua vez, desencadeia um efeito bottomup que influencia o desempenho e a dinâmica populacional dos
herbívoros (Bruyn et al., 2002). (I3)Este efeito é especialmente
importante para herbívoros especialistas, como insetos galhadores,
cujo desenvolvimento larval ocorre dentro de galhas induzidas pela
larva nas plantas hospedeiras. (I4)Galhas são estruturas resultantes da
proliferação e diferenciação de células parenquimáticas vegetais por
meio de interações entre a expressão gênica das larvas e a maquinaria
biológica da planta (Shorthouse & Rohfritsch, 1992; Schick e
Dahlsten, 2003). (I5)Além de oferecer proteção às larvas contra
condições ambientais desfavoráveis e inimigos naturais, as
galhasfornecem os recursos foliares dos quais as larvas se alimentam
(Shorthouse & Rohfritsch, 1992; Schick & Dahlsten, 2003).
(I6)Assim, plantas com melhor desempenho seriam mais infestadas
por insetos galhadores, já que tais plantas poderiam oferecer recursos
mais abundantes e, consequentemente, favorecer o desenvolvimento
das larvas e aumentar a abundância dos insetos no local em que a
planta se encontra (Price, 1991).
(I7)Manguezais são ecossistemas intertidais lodosos que
ocorrem ao longo da costa de regiões tropicais e subtropicais e abrigam
espécies vegetais tipicamente halófitas (Kikuzawa & Lechowicz,
2011). (I8)Nestes ecossistemas, as condições limitantes ao
desempenho das plantas incluem a oxigenação e a estabilidade do
substrato, além do nível de salinidade no solo (Krauss et al., 2008;
Prado et al., 2013). (I9)Tais condições variam tanto entre zonas de um
mesmo manguezal quanto entre diferentes manguezais, uma vez que
dependem da intensidade e frequência de inundação definida pela
influência da dinâmica de marés (Prado et al., 2013). (I10)Em áreas
com menor influência das marés, a salinidade é reduzida, o que pode
prejudicar o desenvolvimento de algumas espécies típicas de
manguezais, como Rhizophora mangle L. (Werner & Stelzer, 1990) e
Avicennia marina (Forssk.) Vierh (Nguyen et al., 2015). (I11)O efeito
prejudicial da redução da salinidade decorre, por exemplo, da redução
da taxa de crescimento devido a uma menor taxa de assimilação de
carbono e a uma menor área foliar, o que diminui a captação de
recursos para a fotossíntese (Nguyen et al., 2015). (I12)Assim, é
comum que, próximo à foz de rios, espécies de mangue formem
extensas e exuberantes florestas, enquanto em regiões mais a montante
dos rios, os manguezais se tornam menos extensos e com árvores de
menor porte (Lüttge, 2008).
(I13)Os prejuízos ao desenvolvimento vegetal podem levar
a uma menor capacidade de produzir fotossintatos em espécies de
mangue de regiões menos salinas (Nguyen et al., 2015). (I14)A menor
produção de fotossintatos resultana redução da qualidade nutricional
das folhas e, consequentemente, pode reduzir a abundância e a
qualidade do recurso adquirido pelas larvas galhadoras, prejudicando
seu desenvolvimento. (I15)O pior desempenho das larvas,
especialmente em termos de sobrevivência e reprodução, pode resultar
em declínio populacional ao longo do tempo e, consequentemente, em

uma queda na taxa de infestação por galhas em locais onde plantas têm
desempenho limitado (Shorthouse & Rohfritsch, 1992).
(I16)A baixa qualidade das folhas pode ter efeitos também
sobre o resultado da competição por recursos entre larvas galhadoras.
(I17)Em folhas com altas densidades de larvas, a competição poderia
ser mais intensa, devido à redução de recurso destinada a cada larva
individualmente, o que poderia impactar negativamente no seu
desenvolvimento (Shorthouse & Rohfritsch, 1992). (I18)Em locais em
que o recurso foliar é escasso e menos nutritivo, o efeito negativo da
competição pode ser maior do que em locais com melhor abundância
e qualidade do recurso. (I19)Assim, meu objetivo foi investigar o
efeito da qualidade do ambiente para a planta hospedeira sobre a
infestação por galhas e o desempenho de larvas galhadoras, utilizando
como modelo um cecidomiídeo parasita de Avicennia schaueriana
Stapf & Leechm. (Avicenniaceae). (I20)Considerando que a qualidade
nutricional das folhas de A. schaueriana é potencialmente maior em
ambientes mais salinos, minhas hipóteses são que: I) em um mangue
mais salino, a infestação por galhas será maior do que em mangues
menos salinos, e que II) o desempenho das larvas galhadoras será
melhor em condições de baixa competição em um mangue mais salino
e pior em condições de alta competição em um mangue menos salino.
MATERIAL & MÉTODO
Sistema de estudo
(M1)Realizei o estudo em duas áreas de manguezal
localizadas nas imediações do bairro Guaraú (24°36'90”S,
47°01'92”O), Peruíbe, São Paulo. (M2)A primeira área (aqui chamada
de mangue salino) situa-se próximo à foz do rio Guaraú e está sujeita
à grande influência das marés, o que pode levar a um alto grau de
salinidade no local. (M3)Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa
(L.) C.F.Gaertn e Avicennia schaueriana são espécies abundantes
nessa área (Prado et al., 2013). (M4)A segunda área (aqui chamada de
mangue salobro) situa-se a cerca de 1 km de distância da primeira
(Figura 1), em uma região a montante do rio, estando sujeita a menor
influência das marés e, consequentemente, a menor salinidade.
(M5)Nesse local, a espécie predominante é L. racemosa, seguida de R.
mangle. (M6)A abundância de A. schaueriana é baixa, com indivíduos
esparsos e de menor porte do que os encontrados na primeira área
(observação pessoal).

Figura 1. Área de mangue salino e de mangue salobro às margens do
Rio Guaraú, no bairro Guaraú, Peruíbe, São Paulo.
(M7)Nas duas áreas de mangue, as folhas de A.
schaueriana são infestadas por galhas induzidas por um inseto da
família Cecidomyidae (Diptera). (M8)Os cecidomiídeos são insetos
pequenos e frágeis, com capacidade limitada de voo (Schick &
Dahlsten, 2003). (M9)Em A. schaueriana, as galhas de cecidomiídeos
possuem apenas uma câmara interna, (i.e., abrigam apenas uma larva)
e sua cor é esverdeada (Maia & Silva, 2016). (M10)O formato da galha
se altera ao longo do desenvolvimento da larva: em fases iniciais, a
galha ocorre na face adaxial da folha e tem formato achatado,
assumindo forma globular e intralaminar à medida em que se expande
tanto na face adaxial quanto na face abaxial da lâmina foliar (Maia &
Silva, 2016). (M11)Nas fases posteriores de desenvolvimento, é
possível observar a formação de uma reentrância na extremidade
abaxial da galha, que dará origem à abertura de emergência do
indivíduo adulto.
Coleta de dados
(M12)No mangue salino, a área de amostragem localizavase na margem esquerda a jusante do rio Guaraú, na qual defini uma
linha de 70 m de comprimento paralela ao curso d'água, a uma
distância de 8 m da margem. (M13)A cada 3,5 m, amostrei o indivíduo
de A. schaueriana mais próximo à linha e, caso houvesse mais de um
indivíduo à mesma distância, sorteei o indivíduo a ser amostrado.
(M14)No mangue salobro, como os indivíduos de A. schaueriana eram
mais esparsos, realizei uma busca arbitrária por 15 indivíduos,
respeitando uma distância mínima de 15 m da margem esquerda a
jusante do rio Guaraú. (M15)Ao adotar uma maior distância mínima

da margem do que a adotada no mangue salino, busquei reduzir o
efeito do aporte de sal nas áreas mais inundadas pelo rio no mangue
salobro e maximizar as diferenças de salinidade entre as duas áreas de
mangue.
(M16)Para a análise da infestação por galhas, coletei 5
folhas de cada indivíduo, sorteando um dos ramos situados a 1,5 m de
altura e, no ramo sorteado, uma folha a ser coletada. (M17)Restringi a
coleta de folhas a 1,5 m de altura de forma a amostrar apenas folhas
em regiões sombreadas, minimizando possíveis efeitos da exposição
ao sol sobre a seleção de sítios de oviposição pelo inseto galhador
(Rojas et al., 2016) e sobre o desempenho das larvas. (M18)Para a
análise do desempenho das larvas, realizei uma busca arbitrária por
folhas com galhas em ramos à altura máxima de 1,5 m, de modo a
complementar o número de galhas amostradas na coleta aleatória de
folhas.
(M19)Como variáveis operacionais do grau de infestação,
utilizei a porcentagem de folhas infestadas por indivíduo e a infestação
foliar média. (M20)Para estimar a porcentagem de folhas infestadas
por indivíduo, dividi o número de folhas com galhas pelo número total
de folhas coletadas por indivíduo e multipliquei o valor por 100.
(M21)Para estimar a infestação foliar média, estimei a infestação foliar
de cada indivíduo dividindo o número total de galhas encontradas em
todas as folhas com galhas pelo número total de folhas coletadas do
indivíduo. (M22)A infestação foliar média corresponde à média da
infestação foliar de todos os indivíduos amostrados na área.
(M23)Para investigar o desempenho das larvas galhadoras,
selecionei apenas folhas em que houvesse galhas uma ou mais galhas
isoladas. (M24)Considerei galhas como isoladas se, em um raio de 1
cm em seu entorno, não houvesse outras galhas presentes, mesmo que
houvesse mais galhas nas folhas. (M25)Dentre as galhas isoladas,
selecionei: I) galhas com formato esférico e que possuíssem a
reentrância evidente e vedada, indicando que a larva está em fase
adianta de desenvolvimento, mas não emergiu, e II) galhas com sinais
de emergência do adulto. (M26)Das folhas que possuíam galhas que
atendessem a todos os critérios de inclusão, sorteei folhas até que um
total de 37 galhas fossem selecionadas, sendo que em alguns casos
mais de uma galha foi selecionada por folha. (M27)Como variável
operacional de desempenho das larvas galhadoras, utilizei a
porcentagem de larvas sobreviventes entre as galhas sorteadas.
(M28)As larvas foram consideradas sobreviventes quando havia sinais
de emergência do adulto ou quando as larvas foram encontradas vivas
no interior da galha, seguindo os critérios de Giroldo (2015).
(M29)Para avaliar o efeito da competição, dividi as folhas dos dois
ambientes em duas categorias (baixa e alta quantidade de galhas), com
base na mediana da distribuição do número de galhas por folha.
(M30)Os valores de mediana foram de 4 e 3 galhas por folha no
mangue salino e no mangue salobro, respectivamente. (M31)Assim,
analisei a porcentagem de larvas sobreviventes em relação e e à
quantidade de galhas a que ela estava exposta, utilizando quatro
categorias de condição de ocorrência da galha: salino/baixa,
salino/alta, salobro/baixa e salobro/alta.
Análise dos dados
(M32)Para testar se a porcentagem de folhas infestadas por
indivíduo no mangue salino foi maior do que no mangue salobro,
realizei um teste de significância por permutação, no qual a estatística
de interesse foi a diferença entre a porcentagem média de folhas
infestadas por indivíduo nas duas áreas de mangue. (M33)Para tanto,
permutei a porcentagem de folhas infestadas de cada indivíduo entre
as áreas de mangue, criando um cenário nulo no qual a porcentagem
de folhas infestadas independe do ambiente em que o indivíduo se
encontra. (M34)Em cada permutação, calculei a diferença entre a
média na porcentagem de folhas infestadas por indivíduo nas duas
áreas de mangue, gerando uma distribuição nula de diferenças.
(M35)Para testar se a infestação foliar média no mangue
salino foi maior do que no mangue salobro, realizei um teste de
significância por permutação, no qual a estatística de interesse foi a
diferença entre a infestação foliar média das duas áreas de mangue.
(M36)Para tanto, permutei o número médio de galhas por folha de
cada indivíduo entre as áreas de mangue, criando um cenário nulo no
qual o número médio de galhas por folha de cada indivíduo independe
do ambiente em que o indivíduo se encontra. (M37)Em cada
permutação, calculei a diferença entre a infestação foliar média dos
ambientes, gerando uma distribuição nula de diferenças.
(M38)Para testar se a porcentagem de larvas sobreviventes
será maior em condições de baixa competição em um mangue mais
salino e menor em condições de alta competição em um mangue
menos salino, realizei um teste de significância por permutação
análogo à análise de variância, no qual a estatística de interesse era a
razão entre a variância entre categorias de ocorrência da galha sobre a

variância dentro de cada categoria. (M39)Para tanto, atribuí o valor 1
a larvas sobreviventes e o valor 0 a larvas não sobreviventes e permutei
os valores entre as quatro categorias de ocorrência das galhas,
mantendo galhas de uma mesma folha juntas na permutação.
(M40)Deste modo, a criei um cenário nulo em que a sobrevivência das
larvas independe do ambiente e da quantidade de galhas na folha.
(M41)Em cada ciclo de permutação, calculei a razão entre a variância
entre categorias de ocorrência da galha sobre a variância dentro de
cada cada categoria de ocorrência da galha, obtendo uma distribuição
nula de razões entre variâncias.
(M42)Em cada teste realizei 10 mil permutações e o valor
da estatística de interesse observado neste estudo só foi considerado
diferente do esperado ao acaso se diferenças iguais ou maiores do que
ele ocorressem com probabilidade inferior a 5% na distribuição nula.
(M43)Todas as análises foram realizadas utilizando os pacotes
Rsampling (Prado et al., 2016) e shiny (Chang et al., 2015) do
programa R (R Core Team, 2016).
RESULTADOS
(R1)Em média, 24% das folhas por indivíduo continham
galhas no mangue salino e 19% das folhas de cada indivíduo
continham galhas no mangue salobro. (R2)A porcentagem média de
folhas infestadas por indivíduo não diferiu entre os dois ambientes (p
= 0,806; Figura 2). (R3)A infestação foliar média não diferiu entre as
duas áreas de mangue, sendo de 4,83 galhas/folha no ambiente salino
e de 5,20 galhas/folha no ambiente salobro (p = 0,438; Figura 3).

Figura 2. Porcentagem de folhas infestadas por indivíduo em área de
mangue salino e mangue salobro. As barras horizontais representam a
mediana, as caixas representam o intervalo correspondente a 50% dos
valores observados (o segundo e o terceiro quartil da distribuição). As
linhas horizontais externas correspondem ao valor que delimita a caixa
vezes 1,5.

Figura 3. Infestação foliar em área de mangue salino e de mangue
salobro. As barras horizontais representam a mediana, as caixas
representam o intervalo correspondente a 50% dos valores observados
(o segundo e o terceiro quartil da distribuição). As linhas horizontais
externas correspondem ao valor que delimita a caixa vezes 1,5. . No
ambiente salino, ocorreram dois valores extremos de infestação foliar
não apresentados no gráfico: 6,8 e 11,6 galhas/folha.
(R4)A porcentagem de larvas sobreviventes no mangue
salino foi de 70,83% (17/24) em folhas com baixa quantidade de
galhas e 84,61% (11/13) em folhas com alta quantidade de galhas.
(R5)Já no mangue salobro a sobrevivência foi de 81,25% (13/16) e
52,38% (11/21) em folhas com baixa e alta quantidade de galhas,
respectivamente. (R6)A porcentagem de sobrevivência das larvas não
diferiu entre as diferentes categorias de ocorrência da galha (p = 0,162,
Figura 4).

Figura 4. Porcentagem de larvas sobreviventes em mangue salino e
mangue salobro localizadas em folhas com baixa e alta quantidade de
galhas. Os pontos representam a porcentagem de larvas sobreviventes
e as barras representam o intervalo de confiança de 95%.
DISCUSSÃO
(D1)A qualidade do recurso vegetal para herbívoros em
espécies de mangue pode ser menor em ambientes sub ótimos, como
ambientes de baixa salinidade (Nguyen et al., 2015), potencialmente
influenciando a aptidão de insetos galhadores. (D2)No entanto, não
encontrei evidências de que a infestação por galhas e o desempenho
das larvas de um cecidomiídeo galhador de A. schaueriana seja maior
em um ambiente mais favorável para a planta hospedeira em
comparação a um ambiente menos favorável, nem que a competição
por recursos influencie o desempenho das larvas.
(D3)A ausência de relação entre a salinidade do mangue e
a infestação local pode decorrer de um desacoplamento entre o
desempenho da planta e o desempenho das larvas galhadoras,
resultando em um grau de infestação semelhante em diferentes
condições ambientais. (D4)Os mecanismos que podem levar a esse
desacoplamento incluem um balanço entre a qualidade do recurso
fornecido pela planta hospedeira e as defesas da planta. (D5)Em
ambientes menos favoráveis às plantas, como mangues salobros, a
limitação na produção de fotossintatos pode levar a uma demanda
conflitante no investimento em sistemas de defesa especializados
(Felton & Korth, 2000; Lambers et al., 2008). (D6)Alta pressão de
fitófagos, como fungos e minadores, e baixa infestação por galhas
podem resultar em maior investimento em defesas especializadas para
esses inimigos e reduzir a defesa contra infestação por galhas,
facilitando a sobrevivência das larvas galhadoras, mesmo em
condições de pior qualidade nutritiva dos recursos foliares. (D7)Em
estudo realizado com L. racemosa na mesma área de mangue salobro
deste estudo, Dufner (2016) encontrou menor coocorrência de
fitófagos, sugerindo que as plantas de fato investem em recursos
especializados contra um tipo de inimigo natural, permitindo a
infestação por um inimigo distinto. (D8)Já em ambientes mais
favoráveis ao desenvolvimento da planta hospedeira, como mangues
salinos, a demanda conflitante no investimento em defesas
especializadas pode ser menor (Bernays & Chapman, 1994; Dufner,
2016). (D9)Assim, larvas galhadoras teriam acesso a recursos mais
nutritivos nas folhas, mas estariam sujeitas a maior mortalidade em
decorrência dos mecanismos de defesa da planta, resultando em
desempenho semelhante nos dois tipos de ambiente. (D10)Estudos
futuros podem investigar o efeito da demanda conflitante de
investimento entre mecanismos de defesa distintos sobre a infestação
por galhas e o desempenho dos insetos galhadores.
(D11)Além disso, é possível que as larvas galhadoras
tenham mecanismos de detecção da qualidade foliar e possam modular
a produção de tecidos nutritivos ou a qualidade nutricional dos tecidos
da galha, compensando o baixo desempenho das plantas em ambientes
mais estressantes (Stone & Schonrogge, 2003). (D12)Assim, larvas
em ambientes que propiciam piores condições de desenvolvimento
para as plantas hospedeiras despenderiam maior energia na indução de
tecidos nutritivos do que larvas em ambientes que propiciam melhores
condições para as plantas. (D13)Esse maior investimento energético
pode resultar em uma demanda conflitante entre a energia alocada para
promover modificações nos tecidos da galha e a energia alocada para
o desenvolvimento da larva (Shorthouse & Rohfritsch, 1992).
(D14)Assim, a diferença de investimento energético entre larvas em
ambientes mais ou menos favoráveis para as plantas hospedeiras pode
resultar em um mesmo grau de sobrevivência das larvas nos dois
ambientes, mas tem potenciais efeitos sobre estágios posteriores de
desenvolvimento. (D15)Em ambientes de menor qualidade para as

plantas, as larvas poderiam crescer menos e ter menor aptidão na fase
adulta.
(D16)A ausência de efeito da competição por recursos
sobre o desempenho das larvas pode decorrer de benefícios associados
ao isolamento da galha na folha. (D17)Assim, mesmo que a
quantidade de galhas na folha seja alta, galhas isoladas como as
utilizadas neste estudo não seriam influenciadas por seus competidores
e larvas em folhas com alta quantidade de galhas teriam um
desempenho semelhante ao de larvas em folhas com menor quantidade
de galhas. (D18)Neste cenário, pode haver uma pressão seletiva sobre
as fêmeas de insetos galhadores para ovipositarem em regiões foliares
com menor densidade de galha. (D19)Estudos futuros podem
investigar a relação entre a agregação de galhas e seus efeitos sobre o
crescimento de larvas galhadoras, testando se em caso de larvas que se
desenvolvem em condições de agregação os efeitos negativos da
competição por recurso se manifestam.
(D20)Condições ambientais mais estressantes para as
plantas e a competição por recursos parecem não influenciar a
infestação por galhas e o desempenho das larvas galhadoras.
(D21)Este padrão pode estar relacionado a um balanço entre a
qualidade dos recursos foliares e a defesa contra insetos galhadores em
plantas sob diferentes qualidades ambientais e à capacidade de larvas
galhadoras modularem a qualidade dos tecidos da galha. (D22)Além
disso, os efeitos competitivos entre larvas podem ser compensados
pelo aumento da drenagem de recursos por galhas em maior densidade.
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Condições desfavoráveis à planta hospedeira não influenciam a
infestação por galhas e o desempenho de larvas galhadoras
Aluno 28 – Versão final
RESUMO: Condições abióticas desfavoráveis prejudicam o
desempenho das plantas, podendo influenciar o desempenho e a
competição de galhadores. Investiguei, em uma planta de mangue, se
a infestação por galhas e o desempenho das larvas do galhador em
diferentes intensidades de competição são maiores em ambientes mais
favoráveis à planta. Comparei entre dois manguezais com diferentes
salinidades a porcentagem de folhas infestadas, a infestação foliar e a
porcentagem de larvas sobreviventes em função da quantidade de
galhas por folha. Considerei que as plantas teriam pior desempenho
em salinidades menores. A porcentagem de folhas infestadas, a
infestação foliar e a porcentagem de larvas sobreviventes não
diferiram entre as áreas. A ausência de relação entre qualidade do
ambiente para a planta, infestação por galhas e desempenho dos
galhadores pode decorrer do balanço entre qualidade de recursos
foliares e defesas das plantas, além da capacidade do galhador de
modular a qualidade dos tecidos da galha.
PALAVRAS-CHAVE:
aptidão,
Avicennia
schaueriana,
Cecidomyidae (Diptera), estresse abiótico, manguezais, salinidade
INTRODUÇÃO
(I1)As condições ambientais, como temperatura, umidade
e disponibilidade de água e nutrientes, influenciam a fisiologia de
espécies vegetais e, consequentemente, seu desempenho em termos de
sobrevivência, crescimento e reprodução (Taiz & Zeiger, 2006). (I2)O
desempenho das plantas, por sua vez, desencadeia um efeito bottomup que influencia o desempenho e a dinâmica populacional dos
herbívoros (Bruyn et al., 2002). (I3)Este efeito é especialmente
importante para insetos com interações especialistas com plantas,
como muitos insetos galhadores, cujo desenvolvimento larval ocorre
dentro de galhas induzidas pela larva nas plantas hospedeiras.
(I4)Galhas são estruturas resultantes da proliferação e diferenciação de
células parenquimáticas vegetais por meio de interações entre a
expressão gênica das larvas e a maquinaria biológica da planta
(Shorthouse & Rohfritsch, 1992; Schick e Dahlsten, 2003). (I5)Além
de oferecer proteção às larvas contra condições ambientais
desfavoráveis e inimigos naturais, as galhas fornecem os recursos
foliares dos quais as larvas se alimentam (Shorthouse & Rohfritsch,
1992; Schick & Dahlsten, 2003). (I6)Assim, plantas com melhor
desempenho seriam mais infestadas por insetos galhadores, já que tais
plantas poderiam oferecer recursos mais abundantes e,
consequentemente, favorecer o desenvolvimento das larvas e
aumentar a abundância dos insetos no local em que a planta se encontra
(Price, 1991).
(I7)Manguezais são ecossistemas intertidais lodosos que
ocorrem ao longo da costa de regiões tropicais e subtropicais e abrigam
espécies vegetais tipicamente halófitas (Kikuzawa & Lechowicz,
2011). (I8)Nestes ecossistemas, as condições limitantes ao
desempenho das plantas incluem a oxigenação e a estabilidade do
substrato, além do nível de salinidade no solo (Krauss et al., 2008;
Prado et al., 2013). (I9)Tais condições variam tanto entre zonas de um

mesmo manguezal quanto entre diferentes manguezais, uma vez que
dependem da intensidade e frequência de inundação definida pela
influência da dinâmica de marés (Prado et al., 2013). (I10)Em áreas
com menor influência das marés, a salinidade é reduzida, o que pode
prejudicar o desenvolvimento de algumas espécies típicas de
manguezais, como Rhizophora mangle L. (Werner & Stelzer, 1990) e
Avicennia marina (Forssk.) Vierh (Nguyen et al., 2015). (I11)O efeito
prejudicial da redução da salinidade decorre, por exemplo, da redução
da taxa de crescimento devido a uma menor taxa de assimilação de
carbono e a uma menor área foliar, o que diminui a captação de
recursos para a fotossíntese (Nguyen et al., 2015). (I12)Assim, é
comum que, próximo à foz de rios, espécies de mangue formem
extensas e exuberantes florestas, enquanto em regiões mais a montante
dos rios, os manguezais se tornam menos extensos e com árvores de
menor porte (Lüttge, 2008).
(I13)Os prejuízos ao desenvolvimento vegetal podem levar
a uma menor capacidade de produzir fotossintatos em espécies de
mangue de regiões menos salinas (Nguyen et al., 2015). (I14)A menor
produção de fotossintatos resultana redução da qualidade nutricional
das folhas e, consequentemente, pode reduzir a abundância e a
qualidade do recurso adquirido pelas larvas galhadoras, prejudicando
seu desenvolvimento. (I15)O pior desempenho das larvas,
especialmente em termos de sobrevivência e reprodução, pode resultar
em declínio populacional ao longo do tempo e, consequentemente, em
uma queda na taxa de infestação por galhas em locais onde plantas têm
desempenho limitado (Bernays & Chapman, 1994).
(I16)A baixa qualidade das folhas pode ter efeitos também
sobre o resultado da competição por recursos entre larvas galhadoras.
(I17)Em folhas com altas densidades de larvas, a competição poderia
ser mais intensa, devido à redução de recurso destinada a cada larva
individualmente, o que poderia impactar negativamente no seu
desenvolvimento (Shorthouse & Rohfritsch, 1992). (I18)Em locais em
que o recurso foliar é escasso e menos nutritivo, o efeito negativo da
competição pode ser maior do que em locais com melhor abundância
e qualidade do recurso. (I19)Assim, meu objetivo foi investigar o
efeito da qualidade do ambiente para a planta hospedeira sobre a
infestação por galhas e o desempenho de larvas galhadoras, utilizando
como modelo um cecidomiídeo parasita de Avicennia schaueriana
Stapf & Leechm. (Avicenniaceae). (I20)Considerando que a qualidade
nutricional das folhas de A. schaueriana é potencialmente maior em
ambientes mais salinos, minhas hipóteses são que: I) em um mangue
mais salino, a infestação por galhas será maior do que em mangues
menos salinos, e que II) o desempenho das larvas galhadoras será
melhor em condições de baixa competição em um mangue mais salino
e pior em condições de alta competição em um mangue menos salino.
MATERIAL & MÉTODO
Sistema de estudo
(M1)Realizei o estudo em duas áreas de manguezal
localizadas nas imediações do bairro Guaraú (24°36'90”S,
47°01'92”O), Peruíbe, São Paulo. (M2)A primeira área (aqui chamada
de mangue salino) situa-se próximo à foz do rio Guaraú e está sujeita
à grande influência das marés, o que pode levar a um alto grau de
salinidade no local. (M3)Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa
(L.) C.F.Gaertn e Avicennia schaueriana são espécies abundantes
nessa área (Prado et al., 2013). (M4)A segunda área (aqui chamada de
mangue salobro) situa-se a cerca de 1 km de distância da primeira
(Figura 1), em uma região a montante do rio, estando sujeita a menor
influência das marés e, consequentemente, a menor salinidade.
(M5)Nesse local, a espécie predominante é L. racemosa, seguida de R.
mangle. (M6)A abundância de A. schaueriana é baixa, com indivíduos
esparsos e de menor porte do que os encontrados na primeira área
(observação pessoal).

Figura 1. Vista aérea da região do bairro Guaraú, Peruíbe, São Paulo.
Em amarelo estão demarcadas as áreas de mangue salino e de mangue
salobro às margens do Rio Guaraú utilizadas neste estudo.

(M7)Nas duas áreas de mangue, as folhas de A.
schaueriana são infestadas por galhas induzidas por um inseto da
família Cecidomyidae (Diptera). (M8)Os cecidomiídeos são insetos
pequenos e frágeis, com capacidade limitada de voo (Schick &
Dahlsten, 2003). (M9)Em A. schaueriana, as galhas de cecidomiídeos
possuem apenas uma câmara interna, (i.e., abrigam apenas uma larva)
e sua cor é esverdeada (Maia & Silva, 2016). (M10)O formato da galha
se altera ao longo do desenvolvimento da larva: em fases iniciais, a
galha ocorre na face adaxial da folha e tem formato achatado,
assumindo forma globular e intralaminar à medida em que se expande
tanto na face adaxial quanto na face abaxial da lâmina foliar (Maia &
Silva, 2016). (M11)Nas fases posteriores de desenvolvimento, é
possível observar a formação de uma reentrância na extremidade
abaxial da galha, que dará origem à abertura de emergência do
indivíduo adulto.
Coleta de dados
(M12)No mangue salino, a área de amostragem localizavase na margem esquerda a jusante do rio Guaraú, na qual defini uma
linha de 70 m de comprimento paralela ao curso d'água, a uma
distância de 8 m da margem. (M13)A cada 3,5 m, amostrei o indivíduo
de A. schaueriana mais próximo à linha e, caso houvesse mais de um
indivíduo à mesma distância, sorteei o indivíduo a ser amostrado.
(M14)No mangue salobro, como os indivíduos de A. schaueriana eram
mais esparsos, realizei uma busca arbitrária por 15 indivíduos,
respeitando uma distância mínima de 15 m da margem esquerda a
jusante do rio Guaraú. (M15)Ao adotar uma maior distância mínima
da margem do que a adotada no mangue salino, busquei reduzir o
efeito do aporte de sal nas áreas mais inundadas pelo rio no mangue
salobro e maximizar as diferenças de salinidade entre as duas áreas de
mangue.
(M16)Para a análise da infestação por galhas, coletei 5
folhas de cada indivíduo, sorteando um dos ramos situados a 1,5 m de
altura e, no ramo sorteado, uma folha a ser coletada. (M17)Restringi a
coleta de folhas a 1,5 m de altura de forma a amostrar apenas folhas
em regiões sombreadas, minimizando possíveis efeitos da exposição
ao sol sobre a seleção de sítios de oviposição pelo inseto galhador
(Rojas et al., 2016) e sobre o desempenho das larvas. (M18)Para a
análise do desempenho das larvas, realizei uma busca arbitrária por
folhas com galhas em ramos à altura máxima de 1,5 m, de modo a
complementar o número de galhas amostradas na coleta aleatória de
folhas.
(M19)Como variáveis operacionais do grau de infestação,
utilizei a porcentagem de folhas infestadas por indivíduo e a infestação
foliar média. (M20)Para estimar a porcentagem de folhas infestadas
por indivíduo, dividi o número de folhas com galhas pelo número total
de folhas coletadas por indivíduo e multipliquei o valor por 100.
(M21)Para estimar a infestação foliar média, estimei a infestação foliar
de cada indivíduo dividindo o número total de galhas encontradas em
todas as folhas com galhas pelo número total de folhas coletadas do
indivíduo. (M22)A infestação foliar média corresponde à média da
infestação foliar de todos os indivíduos amostrados em cada
manguezal.
(M23)Para investigar o desempenho das larvas galhadoras,
selecionei apenas folhas com uma ou mais galhas isoladas.
(M24)Considerei galhas como isoladas se, em um raio de 1 cm em seu
entorno, não houvesse outras galhas presentes. (M25)Dentre as galhas
isoladas, selecionei: I) galhas com formato esférico e que possuíssem
a reentrância evidente e vedada, indicando que a larva está em fase
adianta de desenvolvimento, mas não emergiu, e II) galhas com sinais
de emergência do adulto. (M26)Das folhas que possuíam galhas que
atendessem a todos os critérios de inclusão, sorteei folhas até que um
total de 37 galhas fossem selecionadas, sendo que em alguns casos
mais de uma galha foi selecionada por folha. (M27)Como variável
operacional de desempenho das larvas galhadoras, utilizei a
porcentagem de larvas sobreviventes entre as galhas sorteadas.
(M28)As larvas foram consideradas sobreviventes quando havia sinais
de emergência do adulto ou quando as larvas foram encontradas vivas
no interior da galha, seguindo os critérios de Giroldo (2015).
(M29)Para avaliar o efeito da competição em relação ao ambiente,
dividi as folhas dos dois ambientes em duas categorias (baixa e alta
quantidade de galhas), com base na mediana da distribuição do número
de galhas por folha. (M30)Os valores de mediana foram de 4 e 3 galhas
por folha no mangue salino e no mangue salobro, respectivamente.
(M31)Assim, analisei a porcentagem de larvas sobreviventes
utilizando quatro categorias de condição de ocorrência da galha:
salino/baixa, salino/alta, salobro/baixa e salobro/alta.

Análise dos dados
(M32)Para testar se a porcentagem de folhas infestadas por
indivíduo no mangue salino foi maior do que no mangue salobro,
realizei um teste de significância por permutação, no qual a estatística
de interesse foi a diferença entre a porcentagem média de folhas
infestadas por indivíduo nas duas áreas de mangue. (M33)Para tanto,
permutei a porcentagem de folhas infestadas de cada indivíduo entre
as áreas de mangue, criando um cenário nulo no qual a porcentagem
de folhas infestadas independe do ambiente em que o indivíduo se
encontra. (M34)Em cada permutação, calculei a diferença entre a
média na porcentagem de folhas infestadas por indivíduo nas duas
áreas de mangue, gerando uma distribuição nula de diferenças.
(M35)Para testar se a infestação foliar média no mangue
salino foi maior do que no mangue salobro, realizei um teste de
significância por permutação, no qual a estatística de interesse foi a
diferença entre a infestação foliar média das duas áreas de mangue.
(M36)Para tanto, permutei o número médio de galhas por folha de
cada indivíduo entre as áreas de mangue, criando um cenário nulo no
qual o número médio de galhas por folha de cada indivíduo independe
do ambiente em que o indivíduo se encontra. (M37)Em cada
permutação, calculei a diferença entre a infestação foliar média dos
ambientes, gerando uma distribuição nula de diferenças.
(M38)Para testar se a porcentagem de larvas sobreviventes
será maior em condições de baixa competição em um mangue mais
salino e menor em condições de alta competição em um mangue
menos salino, realizei um teste de significância por permutação
análogo à análise de variância, no qual a estatística de interesse era a
razão entre a variância entre categorias de ocorrência da galha sobre a
variância dentro de cada categoria. (M39)Para tanto, atribuí o valor 1
a larvas sobreviventes e o valor 0 a larvas não sobreviventes e permutei
os valores entre as quatro categorias de ocorrência das galhas,
mantendo galhas de uma mesma folha juntas na permutação.
(M40)Deste modo, a criei um cenário nulo em que a sobrevivência das
larvas independe do ambiente e da quantidade de galhas na folha.
(M41)Em cada ciclo de permutação, calculei a razão entre a variância
entre categorias de ocorrência da galha sobre a variância dentro de
cada cada categoria de ocorrência da galha, obtendo uma distribuição
nula de razões entre variâncias.
(M42)Em cada teste realizei 10.000 permutações e o valor
da estatística de interesse observado neste estudo só foi considerado
diferente do esperado ao acaso se diferenças iguais ou maiores do que
ele ocorressem com probabilidade inferior a 5% na distribuição nula.
(M43)Todas as análises foram realizadas utilizando os pacotes
Rsampling (Prado et al., 2016) e shiny (Chang et al., 2015) do
programa R (R Core Team, 2016).
RESULTADOS
(R1)Em média, 24% das folhas por indivíduo continham
galhas no mangue salino e 19% das folhas de cada indivíduo
continham galhas no mangue salobro. (R2)A porcentagem média de
folhas infestadas por indivíduo não diferiu entre os dois ambientes (p
= 0,806; Figura 2). (R3)A infestação foliar média não diferiu entre as
duas áreas de mangue, sendo de 4,83 galhas/folha no ambiente salino
e de 5,20 galhas/folha no ambiente salobro (p = 0,438; Figura 3).

Figura 2. Porcentagem de folhas infestadas por indivíduo em área de
mangue salino e mangue salobro. As barras horizontais representam a
mediana, as caixas representam o intervalo correspondente a 50% dos
valores observados (o segundo e o terceiro quartil da distribuição).

Figura 3. Infestação foliar em área de mangue salino e de mangue
salobro. As barras horizontais representam a mediana, as caixas
representam o intervalo correspondente a 50% dos valores observados
(o segundo e o terceiro quartil da distribuição). No ambiente salino,
ocorreram dois valores extremos de infestação foliar não apresentados
no gráfico: 6,8 e 11,6 galhas/folha.
(R4)A porcentagem de larvas sobreviventes no mangue
salino foi de 70,83% (17/24) em folhas com baixa quantidade de
galhas e 84,61% (11/13) em folhas com alta quantidade de galhas.
(R5)Já no mangue salobro a sobrevivência foi de 81,25% (13/16) e
52,38% (11/21) em folhas com baixa e alta quantidade de galhas,
respectivamente. (R6)A porcentagem de sobrevivência das larvas não
diferiu entre as diferentes categorias de ocorrência da galha (p = 0,162,
Figura 4).

Figura 4. Porcentagem de larvas sobreviventes em mangue salino e
mangue salobro localizadas em folhas com baixa e alta quantidade de
galhas. Os pontos representam a porcentagem de larvas sobreviventes
e as barras representam o intervalo de confiança de 95%.
DISCUSSÃO
(D1)A qualidade do recurso vegetal para herbívoros em
espécies de mangue pode ser menor em ambientes sub ótimos, como
ambientes de baixa salinidade (Nguyen et al., 2015), potencialmente
influenciando a aptidão de insetos galhadores. (D2)No entanto, não
encontrei evidências de que a infestação por galhas e o desempenho
das larvas de um cecidomiídeo galhador de A. schaueriana seja maior
em um ambiente mais favorável para a planta hospedeira em
comparação a um ambiente menos favorável, nem que a competição
por recursos influencie o desempenho das larvas.
(D3)A ausência de relação entre a salinidade do mangue e
a infestação local pode decorrer de um desacoplamento entre o
desempenho da planta e o desempenho das larvas galhadoras,
resultando em um grau de infestação semelhante em diferentes
condições ambientais. (D4)Os mecanismos que podem levar a esse
desacoplamento incluem um balanço entre a qualidade do recurso
fornecido pela planta hospedeira e as defesas da planta. (D5)Em
ambientes menos favoráveis às plantas, como mangues salobros, a
limitação na produção de fotossintatos pode levar a uma demanda
conflitante no investimento em sistemas de defesa especializados
(Felton & Korth, 2000; Lambers et al., 2008). (D6)Alta pressão de
fitófagos, como fungos e minadores, e baixa infestação por galhas
podem resultar em maior investimento em defesas especializadas para
esses inimigos e reduzir a defesa contra infestação por galhas,
facilitando a sobrevivência das larvas galhadoras, mesmo em
condições de pior qualidade nutritiva dos recursos foliares. (D7)Em
estudo realizado com L. racemosa na mesma área de mangue salobro
deste estudo, Dufner (2016) encontrou menor coocorrência de
fitófagos, sugerindo que as plantas de fato investem em recursos
especializados contra um tipo de inimigo natural, permitindo a
infestação por um inimigo distinto. (D8)Já em ambientes mais
favoráveis ao desenvolvimento da planta hospedeira, como mangues
salinos, a demanda conflitante no investimento em defesas
especializadas pode ser menor (Bernays & Chapman, 1994; Dufner,
2016). (D9)Assim, larvas galhadoras teriam acesso a recursos mais
nutritivos nas folhas, mas estariam sujeitas a maior mortalidade em
decorrência dos mecanismos de defesa da planta, resultando em
desempenho semelhante nos dois tipos de ambiente. (D10)Estudos
futuros podem investigar o efeito da demanda conflitante de
investimento entre mecanismos de defesa distintos sobre a infestação
por galhas e o desempenho dos insetos galhadores.
(D11)Além disso, é possível que as larvas galhadoras
tenham mecanismos de detecção da qualidade foliar e possam modular
a produção de tecidos nutritivos ou a qualidade nutricional dos tecidos
da galha, compensando o baixo desempenho das plantas em ambientes
menos favoráveis (Stone & Schonrogge, 2003). (D12)A capacidade de
regular os tecidos das galhas, seja em termos de nutrição ou proteção,
também pode estar envolvida na ausência de padrão encontrada entre
desempenho das larvas e condições abióticas diretamente

desfavoráveis ao desenvolvimento larval. (D13)Barreto (2016), por
exemplo, encontrou evidências de sobrevivência similar entre larvas
sujeitas a diferentes riscos de dessecação em regiões da copa de A.
schaueriana diferencialmente expostas à radiação solar. (D14)Larvas
em ambientes que propiciam piores condições de desenvolvimento
para as plantas hospedeiras ou para as próprias larvas despenderiam
maior energia na indução de tecidos nutritivos do que larvas em
ambientes que propiciam melhores condições para as plantas.
(D15)Esse maior investimento energético pode resultar em uma
demanda conflitante entre a energia alocada para promover
modificações nos tecidos da galha e a energia alocada para o
desenvolvimento da larva (Shorthouse & Rohfritsch, 1992). (D16)A
diferença de investimento energético entre larvas em ambientes mais
ou menos favoráveis para as plantas hospedeiras pode resultar em um
mesmo grau de sobrevivência das larvas nos dois ambientes, mas tem
potenciais efeitos sobre estágios posteriores de desenvolvimento.
(D17)Em ambientes de menor qualidade para as plantas, as larvas
poderiam ter limitações não na sobrevivência, mas no crescimento,
resultando em indivíduos adultos menores nestes ambientes.
(D18)A ausência de efeito da competição por recursos
sobre o desempenho das larvas pode decorrer de benefícios associados
ao isolamento da galha na folha. (D19)Logo, mesmo que a quantidade
de galhas na folha seja alta, galhas isoladas como as utilizadas neste
estudo não seriam influenciadas por seus competidores e larvas em
folhas com alta quantidade de galhas teriam um desempenho
semelhante ao de larvas em folhas com menor quantidade de galhas.
(D20)Neste cenário, pode haver uma pressão seletiva sobre as fêmeas
de insetos galhadores para ovipor em regiões foliares com menor
densidade de galhas. (D21)No entanto, Marin (2015) sugere efeitos
positivos da agregação de galhas nas folhas e estudos futuros podem
investigar a relação entre a agregação de galhas e o crescimento de
larvas galhadoras, testando se em caso de larvas que se desenvolvem
em condições de agregação os efeitos negativos da competição por
recurso se manifestam.
(D22)Condições ambientais mais estressantes para as
plantas e a competição por recursos parecem não influenciar a
infestação por galhas e o desempenho das larvas galhadoras.
(D23)Este padrão pode estar relacionado a um balanço entre a
qualidade dos recursos foliares e a defesa contra insetos galhadores em
plantas sob diferentes qualidades ambientais e à capacidade de larvas
galhadoras modularem a qualidade dos tecidos da galha. (D24)Além
disso, os efeitos competitivos entre larvas situadas em folhas com alta
quantidade de galhas podem ser minimizados pelo isolamento da galha
na folha.
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Diferenças na esclerificação foliar de duas espécies de árvores
mirmecófitas
Aluno 29 – Versão inicial
RESUMO: Mutualismo é uma interação ecológica em que todos
indivíduos envolvidos se beneficiam. A relação entre embaúbas e
formigas é um exemplo dessa interação, na qual a planta fornece
recursos e recebe proteção das formigas. Porém, estudos mostraram
que embaúbas brancas se beneficiam menos da proteção das formigas
que embaúbas vermelhas. Hipotetizei que embaúbas brancas
investiriam mais em esclerificação foliar para se proteger que
embaúbas vermelhas. Coletei folhas de embaúbas de ambas as
espécies e calculei o peso necessário para romper suas folhas como
indicador de esclerificação foliar. Uma análise de diferença das médias
dos pesos para as duas espécies mostrou que a diferença foi
significativa. A diferença na esclerificação foliar em embaúbas deve
ser resultado de estratégias distintas da alocação de recursos para
defesas adquiridas pelas espécies. Essa característica deve influenciar
não apenas características individuais, mas também ecológicas da
espécie e da comunidade local em que as embaúbas se estabelecem.
PALAVRAS-CHAVE: Cecropia, defesa contra herbivoria, embaúba,
interações ecológicas, mirmecofilia, Urticaceae.
INTRODUÇÃO
(I1)Mutualismo é o nome dado à interação ecológica entre
indivíduos de espécies diferentes com custos e benefícios, que resulta
em um balanço líquido positivo para todos indivíduos envolvidos

(Bronstein, 2009). (I2)As interações mutualísticas entre plantas e
formigas são conhecidas como mirmecofilia. (I3)Na mirmecofilia,
plantas oferecem às formigas sítios de nidificação e alimento enquanto
as formigas defendem as plantas contra herbívoros e trepadeiras, além
de contribuir para a dispersão de sementes (Davidson et al., 1991;
Beattie & Hughes, 2002).
(I4)Árvores do gênero Cecropia (Urticaceae), conhecidas
popularmente como embaúbas, são exemplos de plantas com
mirmecofilia. (I5)Embaúbas possuem caules do tipo colmo, onde
formigas do gênero Azteca podem formar suas colônias (Hölldobler &
Wilson, 1990). (I6)Embaúbas também possuem estruturas na base do
pecíolo denominadas triquílias. (I7)As triquílias produzem compostos
ricos em glicogênio chamados corpúsculos müllerianos, utilizados
pelas formigas como alimento. (I8)Em contrapartida, as formigas
protegem a planta contra a ação de herbívoras e plantas trepadeiras
(Janzen, 1969; Mello, 2012).
(I9)As embaúbas são bastante associadas a áreas
perturbadas e estágios iniciais de sucessão nas florestas tropicais da
América. (I10)Ao mínimo duas espécies de embaúbas ocorrem no
sudeste do Brasil: a embaúba vermelha (Cecropia glaziovii) e a
embaúba branca (Cecropia pachystachia) (Mello, 2012).
(I11)Formigas associadas a embaúbas vermelhas apresentam um
comportamento de defesa mais intenso que embaúbas brancas
(Nishimura et al., 2009; Fadil, 2013) e são mais eficientes na remoção
de lianas (Mello, 2012). (I12)Além disso, Acero-Murcia et al. (2016)
constataram que embaúbas vermelhas produzem mais corpúsculos
müllerianos que embaúbas brancas. (I13)Assim, é possível que a
relação mutualística entre as formigas e as embaúbas brancas resulte
em um balanço líquido menor que as embaúbas vermelhas.
(I14)Dado que indivíduos protegidos por um parceiro
mutualista geralmente possuem outros mecanismos de defesa
(Edmunds, 1974), o objetivo deste trabalho foi avaliar se a menor
proteção oferecida por formigas em embaúbas brancas pode ser
compensada por um maior investimento em defesas mecânicas, como
a esclerificação foliar. (I15)Minha hipótese é a de que embaúbas
brancas investem mais em esclerificação foliar que as embaúbas
vermelhas.
MATERIAL & MÉTODOS
Área de estudo
(M1)Realizei o estudo no bairro do Guaraú
(24°22’80,88”S, 47°00’43,24”O), município de Peruíbe, litoral sul do
estado de São Paulo, em julho de 2016. (M2)O clima, de acordo com
a classificação de Koeppen é subtropical úmido com temperatura
média anual de 21,1°C e precipitação média anual de 2850 mm (Tarifa,
2004). (M3)O relevo é caracterizado por planícies costeiras, entre 1,5
e 4 m de altitude (Souza & Souza, 2004), cobertas por floresta atlântica
em diferentes estágios de sucessão. (M4)Devido às atividades
humanas, a vegetação remanescente no bairro apresenta-se
fragmentada por construções urbanas, como casas e ruas, entre as
quais embaúbas podem ser encontradas.
Coleta de dados
(M5)Busquei ativamente por embaúbas brancas e
vermelhas pelas ruas do bairro do Guaraú. (M6)As duas espécies de
embaúbas podem ser diferenciadas pela cor das brácteas que recobrem
a gema apical. (M7)Embaúbas vermelhas possuem brácteas
avermelhadas, ao passo que embaúbas brancas possuem brácteas
esverdeadas. (M8)Para cada embaúba encontrada com altura maior
que 2 m , coletei a folha mais próxima ao solo por ser a folha mais
velha, com o maior nível de esclerificação foliar presente no indivíduo.
(M9)Embaúbas possuem folhas palmadas, com
ramificações radiais que partem do centro da folha. (M10)De cada uma
das folhas das embaúbas coletadas, recortei uma tira retangular de 2
cm x 5 cm da ramificação diretamente oposta ao sentido do pecíolo, à
direita da nervura central. (M11)Usei esta tira para calcular o peso
necessário para romper a folha, usado como indicador da
esclerificação foliar. (M12)O peso necessário para romper a folha é
um bom indicador da alocação de compostos de carbono alocados em
defesa estrutural e pode ser associado à resistência contra herbivoria
(Cornelissen et al., 2003). (M13)Baseado no protocolo de MarceloRego (2012), fixei esta tira a um dinamômetro de 500 g, ao qual
acoplei um recipiente plástico. (M14)Adicionei água a este recipiente
a uma velocidade constante até que a folha se rompesse. (M15)O peso
foi então calculado a partir da fórmula P = 9,8×m, em que P é a medida
em newtons (N) necessária pra rasgar a folha; 9,8 se refere à aceleração
(m×s²) da gravidade na Terra e m é a quantidade de água necessária,
em Kg, para que a folha se rompa.

Análise dos dados
(M16)Minha previsão foi que o peso médio necessário para
romper as folhas de embaúbas brancas seria maior que o peso médio
necessário para romper as folhas de embaúbas vermelhas. (M17)Como
estatística de interesse, calculei a diferença entre as médias dos pesos
necessários para romper as folhas das duas espécies, tendo como
variável dependente o peso e independente as espécies de embaúbas.
(M18)Gerei um cenário nulo em que não haveria diferença entre as
médias dos pesos necessários para romper as folhas das duas espécies
de embaúbas. (M19)Para isso, usei um teste de significância por
permutação no qual aleatorizei os pesos entre as duas espécies 10000
vezes. (M20)Estabeleci um nível de significância de 0,05. (M21)As
análises foram feitas em ambiente R versão 3.2.4 (R Core Team, 2016)
com o pacote RSampling-shiny (Prado et al., 2016).
RESULTADOS
(R1)Ao total, amostrei 16 embaúbas vermelhas e 16
embaúbas brancas. (R2)A média total dos pesos necessários para
romper as folhas das embaúbas foi 6,83 N (± 2,26). (R3)Para as
embaúbas brancas, a média dos pesos necessários para romper as
folhas foi 8,25 N (± 1,82) e para as embaúbas vermelhas a média dos
pesos necessários para romper as folhas foi 5,47 N (± 1,78). (R4)A
diferença das médias observada foi significativa (diferença das médias
= 2,78; p < 10-4, figura 1).

Figura 1: Boxplot dos pesos necessários para romper as folhas de
embaúbas brancas (n=16) e vermelhas (n=16). Os asteriscos
representam as médias, as barras horizontais, as medianas e as caixas,
os intervalos com 50% dos valores observados.
DISCUSSÃO
(D1)Constatei que a esclerificação foliar em embaúbas
brancas é de fato maior que em embaúbas vermelhas, o que corrobora
minha hipótese. (D2)Apesar de serem espécies do mesmo gênero, a
alocação dos recursos adquiridos pelas duas espécies pode ser
diferente. (D3)Uma vez que embaúbas brancas investem menos na
produção de corpúsculos müllerianos que embaúbas vermelhas
(Acero-Murcia et al., 2016), embaúbas brancas devem alocar os
recursos preferencialmente para as folhas. (D4)Essa estratégia deve
diminuir a produção dos corpúsculos müllerianos, mas aumentar a
esclerificação foliar, de forma que a proteção contra herbivoria seja
equivalente entre as espécies.
(D5)A maior esclerificação foliar de embaúbas brancas
também pode possuir implicações relacionadas a sua distribuição e a
comunidade de espécies local. (D6)Apesar de embaúbas serem árvores
de ambientes mais abertos, estudos sugerem que embaúbas brancas
são mais tolerantes à incidência solar (Folgarait & Davidson, 1994).
(D7)Dessa forma, esta espécie pode se estabelecer em ambientes onde
o estresse físico causado pela radiação solar seja maior, atuando como
pioneiras e facilitando o estabelecimento de outras espécies vegetais
(Whitmore, 1989).
(D8)Esses resultados, contudo, têm que ser interpretados
com cautela. Se embaúbas brancas estão mais expostas à incidência
solar, elas devem apresentar maiores taxas de crescimento (Coley et
al., 1985). (D9)Maiores taxas de crescimento deveriam se refletir em
maior esclerificação foliar. (D10)Contudo, essa relação deveria ser
proporcional não apenas à esclerificação foliar, mas também à
produção de corpúsculos müllerianos. (D11)Assim, estudos futuros
poderiam estudar a relação entre crescimento, produção de
corpúsculos müllerianos e esclerificação foliar em embaúbas a fim de
compreendermos melhor os mecanismos que poderiam gerar um
padrão diferente do encontrado.
(D12)É possível que o mutualismo seja mantido nesta
espécie devido ao mecanismo de compensação na defesa contra
herbivoria empregado por embaúbas brancas, o que garante à espécie
um balanço líquido positivo apesar da proteção fornecida pelas
formigas ser aparentemente menor em embaúbas brancas.
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Diferenças na esclerificação foliar de duas espécies congêneras de
árvores mirmecófitas
Aluno 29 – Versão intermediária
RESUMO: Mutualismos são interações entre indivíduos de diferentes
espécies que beneficiam ambos os lados. A relação entre embaúbas e
formigas é um exemplo dessa interação, na qual a planta fornece
recursos e recebe proteção das formigas. Embaúbas brancas, porém,
são menos protegidas por formigas que embaúbas vermelhas. Assim,
é possível que embaúbas brancas invistam mais em defesas mecânicas,
como esclerificação foliar, que embaúbas vermelhas. Para testar esta
hipótese, coletei folhas de embaúbas brancas e vermelhas para analisar
sua esclerificação foliar e constatei que embaúbas brancas possuem
mais esclerificação foliar que embaúbas vermelhas. O maior
investimento em esclerificação foliar por embaúbas brancas aumenta
a proteção contra herbívoros e a resistência à radiação solar. A maior
esclerificação foliar também permitiria às embaúbas brancas ampliar
sua distribuição para ambientes com maior estresse físico melhor que
embaúbas vermelhas. Sugiro também que não apenas consequências,
mas também motivos que levaram a essas diferenças sejam melhor
estudados.
PALAVRAS-CHAVE: Cecropia, defesa contra herbivoria, embaúba,
interações ecológicas, mirmecofilia.
INTRODUÇÃO
(I1)Mutualismo é o nome dado à interação ecológica entre
indivíduos de espécies diferentes na qual ambos os lados obtêm lucros
líquidos em termos de aptidão ao intercambiar recursos ou serviços
(Guimarães et al., 2016). (I2)As interações mutualísticas entre plantas
e formigas são conhecidas como mirmecofilia. (I3)Na mirmecofilia,
plantas oferecem às formigas sítios de nidificação e alimento ao passo
que as formigas defendem as plantas contra herbívoros. (I4)Elas
também podem cortar lianas que se ramificam sobre a árvore e
contribuir para a dispersão de sementes (Davidson et al., 1991; Beattie
& Hughes, 2002).
(I5)Árvores do gênero Cecropia (Urticaceae), conhecidas
popularmente como embaúbas, são exemplos de plantas com
mirmecofilia. (I6)Embaúbas possuem caules do tipo colmo, onde
formigas do gênero Azteca podem formar suas colônias (Hölldobler &
Wilson, 1990). (I7)Algumas embaúbas também possuem estruturas na
base do pecíolo denominadas triquílias. As triquílias produzem
compostos ricos em glicogênio chamados corpúsculos müllerianos,
utilizados pelas formigas como alimento. (I8)Em contrapartida, as
formigas protegem a planta contra a ação de herbívoros e plantas
trepadeiras (Janzen, 1969; Mello, 2012).
(I9)Duas espécies de embaúbas mirmecófitas ocorrem no
sudeste do Brasil: a embaúba vermelha (Cecropia glaziovii) e a
embaúba branca (Cecropia pachystachia) (Sposito, 1999).
(I10)Formigas associadas a embaúbas vermelhas apresentam um
comportamento de defesa mais intenso que formigas em embaúbas
brancas (Nishimura et al., 2009; Mello, 2012; Fadil, 2013). (I11)Além
disso, Acero-Murcia et al. (2016) constataram que embaúbas
vermelhas produzem mais corpúsculos müllerianos que embaúbas
brancas. (I12)Assim, é possível supor que embaúbas brancas se
beneficiem menos da relação mutualista com formigas que embaúbas
vermelhas.
(I13)Dado que indivíduos protegidos por um parceiro
mutualista geralmente possuem outros mecanismos de defesa
(Edmunds, 1974) e que as embaúbas brancas se beneficiam menos da
proteção por formigas que embaúbas vermelhas, o objetivo deste
trabalho foi avaliar se a menor proteção oferecida por formigas em
embaúbas brancas pode ser compensada por uma maior esclerificação
foliar, um mecanismo de defesa mecânica que confere maior dureza à
folha (Coley & Barone, 1996). (I14)Minha hipótese é a de que
embaúbas brancas investem mais em esclerificação foliar que
embaúbas vermelhas.

MATERIAL & MÉTODOS
Área de estudo
(M1)Realizei o estudo no bairro do Guaraú
(24°22’80,88”S, 47°00’43,24”O), município de Peruíbe, litoral sul do
estado de São Paulo, em julho de 2016. (M2)O clima, de acordo com
a classificação de Koeppen é subtropical úmido com temperatura
média anual de 21,1°C e precipitação média anual de 2850 mm (Tarifa,
2004). (M3)O relevo é caracterizado por planícies costeiras, entre 1,5
e 4 m de altitude (Souza & Souza, 2004), cobertas por vegetação de
restinga. (M4)Devido às atividades humanas, a vegetação
remanescente no bairro apresenta-se fragmentada por construções
urbanas, como casas e ruas, entre as quais embaúbas podem ser
encontradas.
Coleta de dados
(M5)Amostrei um total de 16 embaúbas vermelhas e 16
embaúbas brancas presentes nas ruas do bairro do Guaraú. (M6)As
duas espécies de embaúbas podem ser diferenciadas pela cor das
brácteas que recobrem a gema apical. (M7)Embaúbas vermelhas
possuem brácteas avermelhadas e embaúbas brancas possuem brácteas
esverdeadas. (M8)Para cada embaúba encontrada com altura maior
que 2 m, coletei a folha saudável localizada na posição mais baixa da
copa por ser a folha mais velha, com o maior nível de esclerificação
foliar presente no indivíduo.
(M9)Embaúbas possuem folhas palmadas, com
ramificações radiais que partem do centro da folha. Recortei uma tira
retangular de 2 cm x 5 cm da ramificação diretamente oposta, paralela
ao pecíolo, à direita da nervura central de cada uma das folhas
coletadas para calcular o peso necessário para romper a folha. (M10)O
peso necessário para romper a folha é um bom indicador da alocação
de compostos de carbono alocados em defesa estrutural e pode ser
associado à resistência contra herbivoria e esclerificação foliar.
(Cornelissen et al., 2003). (M11)Baseado no protocolo de MarceloRego (2012), fixei esta tira a um dinamômetro de 500 g, ao qual
acoplei um recipiente plástico. (M12)Adicionei água a este recipiente
continuamente até que a folha se rompesse. (M13)O peso foi então
calculado a partir da equação P = 9,8×m, em que P é a medida em
newtons (N) necessária pra rasgar a folha; 9,8 se refere à aceleração
(m×s²) da gravidade na Terra e m é a quantidade de água necessária,
em quilos, para que a folha se rompa.
Análise dos dados
(M14)Para avaliar se haveria diferença entre a
esclerificação foliar de cada uma das espécies de embaúbas, calculei a
diferença entre as médias dos pesos necessários para romper as folhas
das duas espécies. (M15)Gerei um cenário nulo em que não haveria
diferença entre as médias dos pesos necessários para romper as folhas
das duas espécies de embaúbas. (M16)Usei um teste de significância
no qual permutei os pesos entre as duas espécies 10.000 vezes
(α=0,05). (M17)As análises foram feitas em ambiente R versão 3.2.4
(R Core Team, 2016) com o pacote RSampling-shiny (Prado et al.,
2016). (M18)Minha previsão foi que o peso médio necessário para
romper as folhas de embaúbas brancas seria maior que o peso médio
necessário para romper as folhas de embaúbas vermelhas.
RESULTADOS
(R1)A média dos pesos necessários para romper as folhas
das embaúbas brancas foi 8,25 N (± 1,82) e para as embaúbas
vermelhas a média dos pesos necessários para romper as folhas foi
5,47 N (± 1,78). (R2)A diferença das médias observada foi
significativa (diferença das médias = 2,78; p < 0,001, figura 1).

Figura 1: Pesos necessários para romper as folhas de embaúbas
brancas (n=16) e vermelhas (n=16). Os asteriscos representam as
médias, as barras horizontais, as medianas, as caixas, os intervalos
com 50% dos valores observados e as barras verticais representam os

demais 50% dos valores observados (25% no quartil superior, 25% no
quartil inferior).
DISCUSSÃO
(D1)Constatei que a esclerificação foliar em embaúbas
brancas é de fato maior que em embaúbas vermelhas, o que corrobora
minha hipótese. (D2)Apesar de serem espécies do mesmo gênero, a
alocação dos recursos nas duas espécies pode ser diferente. (D3)Uma
vez que embaúbas brancas investem menos na produção de
corpúsculos müllerianos que embaúbas vermelhas (Acero-Murcia et
al., 2016), embaúbas brancas podem alocar os recursos
preferencialmente para as folhas, aumentando a esclerificação foliar e,
assim, se proteger melhor contra a herbivoria. (D4)Essa estratégia
poderia ser uma explicação para o padrão encontrado.
(D5)Meus resultados, contudo, têm que ser interpretados
com cautela. (D6)A maior esclerificação foliar pode ser uma
consequência de embaúbas brancas estarem mais expostas à incidência
solar, já que a esclerificação foliar também uma estratégia de defesa
das plantas para economizar água (Lüttge, 1997). (D7)Além disso, é
possível que a alocação de recursos na planta seja direcionada a
defesas químicas (Howe & Schaller, 2008) ou outras funções, como
crescimento e reprodução. (D8)Assim, estudos futuros poderiam
estudar a relação existente entre a menor produção de corpúsculos
müllerianos em embaúbas brancas e outras funções da planta.
(D9)Apesar de embaúbas serem árvores de ambientes mais
abertos, embaúbas brancas são mais tolerantes à incidência solar
(Folgarait & Davidson, 1994). (D10)A maior esclerificação foliar de
embaúbas brancas pode ser o mecanismo que permite à espécie ocupar
ambientes onde o estresse físico causado pela radiação solar seja alto,
o que aumentaria sua distribuição espacial. (D11)Dessa forma, ao
atuar como plantas pioneiras (Whitmore, 1989), é possível que
embaúbas brancas sejam melhores facilitadoras do estabelecimento de
outras espécies vegetais que embaúbas vermelhas.
(D12)Os motivos que levaram a uma diferença nas
estratégias de defesa das duas espécies de embaúbas ainda não são
claros. (D13)É possível que embaúbas vermelhas e brancas estejam
em diferentes estágios da relação mutualista mesmo sendo simpátricas
e congêneras (Webb et al., 2002). (D14)Assim, sugiro que os
mecanismos evolutivos que pudessem levar à diferenciação das
estratégias de defesa nas espécies sejam melhor estudadas, de forma a
compreendermos melhor a relação mutualista em árvores
mirmecófitas.
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Diferenças na esclerificação foliar de duas espécies congêneres de
árvores mirmecófitas
Aluno 29 – Versão final
RESUMO: Mutualismos são interações entre indivíduos de diferentes
espécies que beneficiam ambos os lados. A relação entre embaúbas e
formigas é um mutualismo no qual a planta fornece recursos e recebe
proteção das formigas. Apesar de serem espécies simpátricas,
embaúbas brancas são menos protegidas por formigas que embaúbas
vermelhas. Assim, é possível que embaúbas brancas invistam
relativamente mais em defesas mecânicas, como esclerificação foliar.
Para testar esta hipótese, coletei folhas de embaúbas brancas e
vermelhas para medir sua esclerificação foliar e constatei que

embaúbas brancas possuem mais esclerificação foliar que embaúbas
vermelhas. O maior investimento em esclerificação foliar por
embaúbas brancas pode aumentar a proteção contra herbívoros e a
resistência à radiação solar, além de aumentar sua habilidade de
colonizar ambientes abertos. Sugiro que os processos evolutivos que
levaram a essas diferenças entre espécies de embaúba sejam estudados
para compreendermos melhor a origem de diferentes tipos de defesa
em plantas mirmecófitas.
PALAVRAS-CHAVE: Cecropia, defesa contra herbivoria, embaúba,
interações ecológicas, mirmecofilia, mutualismo.
INTRODUÇÃO
(I1)Mutualismo é o nome dado à interação ecológica entre
indivíduos de espécies diferentes na qual ambos os lados obtêm lucros
líquidos em termos de aptidão ao trocar recursos ou serviços
(Guimarães et al., 2016). (I2)As interações mutualísticas entre plantas
e formigas são conhecidas como mirmecofilia. (I3)Plantas
mirmecófilas fornecem às formigas sítios de nidificação e alimento, ao
passo que as formigas defendem essas plantas contra herbívoros.
(I4)Adicionalmente, as formigas podem cortar lianas que se ramificam
sobre a árvore e também contribuir para a dispersão de sementes
(Davidson et al., 1991; Beattie & Hughes, 2002).
(I5)Árvores do gênero Cecropia (Urticaceae), conhecidas
popularmente como embaúbas, são exemplos de plantas mirmecófilas.
(I6)Embaúbas possuem caules do tipo colmo, onde formigas do gênero
Azteca podem formar suas colônias (Hölldobler & Wilson, 1990).
(I7)Algumas embaúbas também possuem estruturas na base do pecíolo
denominadas triquílias. (I8)As triquílias produzem corpúsculos
müllerianos, compostos ricos em glicogênio utilizados pelas formigas
como alimento. (I9)Em contrapartida, as formigas protegem a planta
contra a ação de herbívoros e a infestação por plantas trepadeiras
(Janzen, 1969; Mello, 2012).
(I10)Dentre as espécies de embaúbas que ocorrem no
sudeste do Brasil, duas são consideradas mirmecófitas: a embaúba
vermelha (Cecropia glaziovii) e a embaúba branca (Cecropia
pachystachia) (Sposito, 1999). (I11)Essas duas espécies apresentam
diferenças em suas relações com as formigas. (I12)Primeiro, formigas
associadas a embaúbas vermelhas apresentam um comportamento de
defesa mais intenso que formigas em embaúbas brancas (Nishimura et
al., 2009; Mello, 2012; Fadil, 2013). (I13)Além disso, Acero-Murcia
et al. (2016) constataram que embaúbas vermelhas produzem mais
corpúsculos müllerianos que embaúbas brancas. (I14)É possível
supor, portanto, que embaúbas brancas se beneficiam menos das
interações com formigas. (I15)Dessa forma, embaúbas brancas
poderiam investir em outras formas de defesa, como a esclerificação
foliar, um mecanismo de defesa mecânica que confere maior dureza à
folha (Coley & Barone, 1996).
(I16)O objetivo deste trabalho foi investigar se embaúbas
brancas apresentam maior esclerificação foliar em relação às
embaúbas vermelhas. (I17)Dado que indivíduos protegidos por um
parceiro mutualista geralmente possuem outros mecanismos de defesa
(Edmunds, 1974) e que as embaúbas brancas se beneficiam menos da
proteção por formigas que embaúbas vermelhas, minha hipótese é que
embaúbas brancas investem mais em esclerificação foliar que
embaúbas vermelhas.
MATERIAL & MÉTODOS
Área de estudo
(M1)Realizei o estudo no bairro do Guaraú (24° 22’ 80” S,
47° 00’ 43” O), município de Peruíbe, no litoral sul do estado de São
Paulo, em julho de 2016. (M2)O clima, de acordo com a classificação
de Koeppen, é subtropical úmido com temperatura média anual de
21,1°C e precipitação média anual de 2850 mm (Tarifa, 2004). (M3)O
relevo é caracterizado por planícies costeiras cujas altitudes variam
entre 1,5 e 4 m (Souza & Souza, 2004) e que são cobertas por
vegetação de restinga. (M4)Devido às atividades humanas, a
vegetação remanescente no bairro apresenta-se fragmentada por
construções urbanas, tais como casas e ruas, entre as quais embaúbas
podem ser encontradas.
Coleta de dados
(M5)Duas espécies de embaúba ocorrem simpatricamente
na área de estudo: a embaúba branca e a embaúba vermelha.
(M6)Assim, amostrei um total de 16 embaúbas vermelhas e 16
embaúbas brancas presentes nas ruas do bairro do Guaraú. (M7)As
duas espécies de embaúbas podem ser diferenciadas pela cor das
brácteas que recobrem a gema apical. (M8)Embaúbas vermelhas
possuem brácteas avermelhadas e embaúbas brancas possuem brácteas

esverdeadas. (M9)Para cada embaúba com altura maior que 2 m
encontrada, coletei a folha saudável localizada na posição mais baixa
da copa por ser essa a folha mais velha e, portanto, com o maior nível
de esclerificação foliar presente em um indivíduo.
(M10)Embaúbas possuem folhas palmadas, com
ramificações radiais que partem do centro da folha. (M11)Recortei
uma tira retangular de 2 cm x 5 cm da ramificação diretamente oposta,
paralela ao pecíolo e à direita da nervura central de cada uma das
folhas coletadas para calcular o peso necessário para romper a folha.
(M12)Defini como minha estatística de interesse o peso necessário
para romper a folha, que é um indicador da alocação de compostos de
carbono alocados na estrutura foliar e pode, portanto, ser entendido
como um indicador de resistência contra herbivoria e de esclerificação
foliar (Cornelissen et al., 2003). (M13)Baseado no protocolo de
Marcelo-Rego (2012), fixei a tira recortada a um dinamômetro de 500
g, ao qual acoplei um recipiente plástico. (M14)Adicionei água ao
recipiente continuamente até que a folha se rompesse. (M15)O peso
foi então calculado a partir da equação P = 9,8×m, em que P é a
medida em newtons (N) necessária pra rasgar a folha; 9,8 se refere à
aceleração (m×s²) da gravidade na Terra e m é a quantidade de água
necessária, em quilos, para que a folha se rompa.
Análise dos dados
(M16)Para avaliar se haveria diferença de esclerificação
foliar entre as espécies de embaúbas, calculei a diferença entre as
médias dos pesos necessários para romper as folhas das duas espécies.
(M17)Gerei um cenário nulo em que não haveria diferença entre as
médias dos pesos necessários para romper as folhas das duas espécies
de embaúbas. (M18)Usei um teste de significância no qual permutei
os pesos entre as duas espécies 10.000 vezes (α=0,05). (M19)As
análises foram feitas em ambiente R versão 3.2.4 (R Core Team, 2016)
com o pacote RSampling-shiny (Prado et al., 2016). (M20)Minha
previsão foi que o peso médio necessário para romper as folhas de
embaúbas brancas seria maior que o peso médio necessário para
romper as folhas de embaúbas vermelhas.
RESULTADOS
(R1)A média dos pesos necessários para romper as folhas
foi 8,25 N (± 1,82) para as embaúbas brancas e 5,47 N (± 1,78) para
as embaúbas vermelhas. (R2)A diferença das médias observada foi
significativa (diferença das médias = 2,78 N; p < 0,001, figura 1).

Figura 1: Boxplot dos pesos necessários para romper as folhas de
embaúbas brancas (n=16) e vermelhas (n=16). Os asteriscos
representam as médias, as barras horizontais mais espessas, as
medianas e as linhas que delimitam as caixas, os intervalos com 50%
dos valores observados.
DISCUSSÃO
(D1)Constatei que a esclerificação foliar em embaúbas
brancas é maior que em embaúbas vermelhas, o que corrobora minha
hipótese. (D2)Apesar de serem espécies congêneres, a alocação dos
recursos em diferentes tipos de defesa pode divergir nas duas espécies.
(D3)A associação a formigas pouco agressivas e provavelmente
menos eficientes em relação à remoção de herbívoros pode ter
selecionado embaúbas brancas que investem menos na produção de
corpúsculos müllerianos e realocam recursos para as folhas,
aumentando a esclerificação foliar e ganhando uma defesa
complementar contra a herbivoria.
(D4)Os resultados obtidos, contudo, têm que ser
interpretados com cautela, pois outros processos podem ser
responsáveis pelo mesmo padrão. (D5)A maior esclerificação foliar
pode ser uma resposta adaptativa por embaúbas brancas estarem frente
a maiores graus de exposição à incidência solar, de forma que a
esclerificação foliar seja uma estratégia das plantas para economizar
água (Lüttge, 1997). (D6)Nesse contexto, a menor produção de
corpúsculos müllerianos em embaúbas brancas também poderia
decorrer de aumentos de investimentos em defesas químicas (Howe &

Schaller, 2008) ou em outras características determinantes de
sobrevivência e sucesso reprodutivo.
(D7)Apesar de espécies do gênero Cecropia serem, de
forma geral, árvores de ambientes mais abertos, embaúbas brancas são
particularmente tolerantes à incidência solar (Folgarait & Davidson,
1994). (D8)A maior esclerificação foliar que observei nas embaúbas
brancas pode ser o mecanismo que permite à espécie ocupar ambientes
onde o estresse físico causado pela radiação solar seja alto, o que
aumentaria sua distribuição espacial. (D9)Dessa forma, folhas mais
esclereficadas confeririam mais uma vantagem à planta.
(D10)Os motivos que levaram a uma diferença nas
estratégias de defesa das duas espécies de embaúbas ainda não são
claros. (D11)É possível que essas populações de embaúbas vermelhas
e brancas tenham divergido no que se refere ao grau de dependência
da relação mutualista com as formigas, mesmo sendo simpátricas e
congêneres (Webb et al., 2002). (D12)Sugiro que os mecanismos
evolutivos que pudessem levar à diferenciação das estratégias de
defesa nas espécies sejam melhor estudados. (D13)Assim, poderemos
compreender melhor a interação mutualista em árvores mirmecófitas.
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O estresse hídrico não afeta a proteção contra dessecação em
anêmonas do costão rochoso
Aluno 30 – Versão inicial
RESUMO: Diversas espécies possuem adaptações morfológicas ou
comportamentais que as permitem evitar dessecação em ambientes
com estresse hídrico. A zona mesolitoral de costões rochosos é uma
zona sujeita a variação da maré na qual as espécies que lá habitam
ficam sujeitas a dessecação quando a maré é baixa. Agrupamentos de
anêmonas habitam a zona mesolitoral e aderem conchas a sua
superfície evitando a dessecação. Os indivíduos da borda dos
agrupamentos estão mais sujeitos a dessecação que os indivíduos da
borda. O objetivo deste trabalho é investigar se há maior investimento
em defesa quando há maior estresse hídrico utilizando uma espécie de
anêmona como modelo. Amostrei indivíduos da borda e do centro de
agrupamentos e comparei a área de cobertura das conchas aderidas a
eles. Os indivíduos da borda apresentaram maior área de conchas,
investindo mais em defesa contra dessecação na borda dos
agrupamentos e selecionando conchas maiores.
PALAVRAS-CHAVE: Anthopleura krebsi, agrupamento, verrucae,
INTRODUÇÃO
(I1)A água é essencial para que diversas atividades
metabólicas ocorram nos organismos. (I2)Para algumas espécies, a
água pode ser um recurso bastante limitante. (I3)É comum que
espécies sob constante estresse hídrico possuam diversas adaptações
estruturais e comportamentais que facilitem a entrada de água no
organismo e evitem a dessecação. (I4)Nos locais em que a água é um
recurso limitante, também pode ocorrer competição pela água ou ainda
por outros recursos relacionados a adaptações que facilitem a entrada
de água e evitem a dessecação.
(I5)O costão rochoso, apesar de estar sob direta relação
com o mar, é um ambiente em que há condições de estresse hídrico
para diversas espécies. (I6)As rochas presentes no costão estão sujeitas
a variação das marés, havendo zonas que permanecem submersas pela
água (i.e. zona infralitoral), zonas que ficam submersas apenas quando
a maré está alta (i.e. zona mesolitoral) e zonas que recebem apenas

algumas gotas de água (i.e. zona supra-litoral; Begon, 2007). (I7)É
possível observar marcada transição entre as espécies presentes em
cada zona, cada qual sujeita a diferentes condições. (I8)As espécies do
mesolitoral costumam enfrentar maior variação das condições,
devendo ser capazes de sobreviver a submersão na água e também a
situações de estresse hídrico. (I9)Nessas situações, pode-se esperar
que haja competição entre as espécies e os indivíduos das populações
para conseguir recursos que evitem a dessecação, como por exemplo
melhores sítios de permanência.
(I10)Anêmonas são organismos que podem ser
encontrados em locais mais profundos do oceano e também no costão
rochoso (Shick, 1991). (I11)As espécies de costão rochoso se
distribuem na zona infralitoral e também na zona mesolitoral, onde
podem ficar expostas ao ar e sujeitas a grande dessecação quando a
maré está baixa. (I12)Algumas anêmonas de costão, como a espécie
Anthopleura krebsi, grudam fragmentos de conchas em sua coluna que
faz com que elas fiquem menos expostas ao ar e a radiação quando
elas se retraem (Hart & Crowe, 1977). (I13)A menor exposição faz
com que anêmonas que conseguem cobrir de conchas grande parte de
sua superfície em contato com o ar estejam menos sujeitas à
dessecação. (I14)Além de possuir adaptação a dessecação por
diminuição da superfície de contato com o ar, alguns dos indivíduos
podem evitar a dessecação ficando agrupados em concavidades das
rochas que formam poças na maré baixa. (I15)Nesses agrupamentos,
os indivíduos que permanecem no centro estão menos sujeitos a
dessecação, por ser um local em que a temperatura é menor do que na
borda (Bingham et al. 2011).
(I16)O objetivo deste trabalho é responder a pergunta:
como o estresse hídrico afeta a o investimento em defesas contra
dessecação no costão rochoso? (I17)Utilizando a espécie de anêmona
A. krebsi como modelo, minha hipótese é que indivíduos sob maior
estresse hídrico investirão mais em defesas contra dessecação do que
indivíduos sob menor estresse hídrico no costão rochoso. (I18)Em
anêmonas, o investimento em defesa contra dessecação está
relacionado com a quantidade de conchas aderidas às verrucae de suas
colunas. (I19)A quantidade de conchas disponíveis em diferentes em
regiões diferentes da zona de mesolitoral do costão rochosso pode ser
diferente, podendo ocorrer competição entre as anêmonas.
(I20)Portanto, para testar minha hipótese, testei primeiro se o aporte
de conchas é diferente para duas regiões do mesolitoral no costão
rochoso.
MATERIAIS & MÉTODOS
Local de estudo e coleta de dados
(M1)Realizei minhas coletas em um ambiente de costão
rochoso na ponta da praia do Guaraú, no município de Peruíbe, em São
Paulo. (M2)A distribuição e a conformação das rochas no costão
permite a formação de poças de água na zona de mesolitoral. (M3)Essa
zona está sujeita a variação das marés, ficando totalmente submersa
apenas quando a maré está alta.
(M4)Amostrei indivíduos de anêmonas de poças de duas
áreas da zona de meso-litoral na maré baixa. (M5)Considerei como
região “Alta” a porção mais alta da zona de mesolitoral, onde era
possível observar uma divisão clara entre a presença de mexilhões na
zona mesolitoral e cracas na zona supralitoral. (M6)Considerei como
região “Baixa” a porção mais baixa da zona de mesolitoral, onde havia
constante entrada e saída de água das ondas e era possível observar a
presença de algumas algas. (M7)Fotografei todas as poças amostradas
com uma escala para posterior determinação da área e densidade dos
agrupamentos de anêmonas. (M8)Tanto na região “Baixa”, quanto na
região “Alta” coletei dois indivíduos de cada agrupamento, um
indivíduo no centro e um indivíduo na borda. (M9)Para coletar os
indivíduos da borda, determinei um número para cada extremidade da
borda e sorteei um desses números. (M10)Ao todo, coletei 20 pares de
indivíduos do centro e da borda de 20 agrupamentos. (M11)Dentre os
agrupamentos, 10 estavam na região “Alta” da zona mesolitoral e 10
estavam na região “Baixa” da zona mesolitoral.
(M12)Utilizei um paquímetro para medir o diâmetro maior
e o diâmetro menor do disco oral das anêmonas. (M13)Com essas
medidas foi possível calcular a área de uma elipse (Á𝑟𝑒𝑎 =
(𝑑𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 2) 𝑥 𝑑𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 2 𝑥 𝜋 ). (M14)A área
do disco oral calculada é uma aproximação da área da anêmona que
fica exposta quando ela se contrai no substrato. (M15)Removi todas
os fragmentos de concha que estavam presos às verrucae,
protuberâncias na coluna das anêmonas. (M16)Fotografei todos os
fragmentos grudados em cada anêmona com uma escala e medi a área
total dos fragmentos utilizando o programa ImageJ.

Teste de premissa
(M17)A diferença no aporte de conchas para a região
“Alta” e “Baixa” da zona mesolitoral pode ser diferente, de modo que
a competição nesses locais seja diferente e possa gerar o padrão
esperado pela minha hipótese. (M18)Para verificar se a área média das
conchas na região “Alta” e na região “Baixa era diferente, comparei a
reta de regressão de área média das conchas por densidade em
agrupamentos da região “Alta” com a reta de regressão de área média
das conchas por densidade em agrupamentos da região “Baixa”.
(M19)Esperava que as retas apresentassem a mesma inclinação, mas
interceptos diferentes. (M20)A inclinação das retas indica a influência
da densidade de anêmonas sobre a área de conchas que elas possuem
em média. (M21)O intercepto das retas indica onde a influência da
densidade é maior, portanto, onde há maior competição por conchas.
(M22)Para testar se a diferença entre as inclinações das retas de
regressão é diferente do esperado no cenário nulo, permutei os valores
das áreas das conchas 5.000 vezes. (M23)Se o valor das diferenças
entre a inclinação das retas nos cenários nulos for maior ou menor que
o valor observado em menos de 5% das vezes, a hipótese nula será
refutada. (M24)Para testar se a diferença entre os interceptos das retas
de regressão é diferente do esperado no cenário nulo, também permutei
os valores das áreas das conchas 5000 vezes. (M25)Se o valor das
diferenças entre os interceptos das retas nos cenários nulos for maior
ou menor que o valor observado em menos de 5% das vezes, a
hipótese nula será refutada.
(M26)A inclinação das retas de regressão de área média das
conchas em função da densidade de anêmonas não diferiu para as
regiões “Alta” e “Baixa” (Figura 1; p-valor=0,374). (M27)O
intercepto das retas também não diferiu entre as regiões “Alta” e
“Baixa” (Figura 1; p-valor=0,093).

Figura 1. Área média das conchas para cada agrupamento em função
da densidade de anêmonas no agrupamento. Os círculos pretos
representam os agrupamentos na região “Alta”, enquanto os triângulos
pretos representam os agrupamentos na região “Baixa”.
(M28)Dessa forma, o aporte de conchas não é diferente
entre os agrupamentos nas zonas mais altas e mais baixas do
mesolitoral. (M29)Assim, minha previsão é que de maneira geral,
anêmonas na borda de agrupamentos terão mais área de concha em
função de seu tamanho que anêmonas no centro de agrupamentos.
Análises estatísticas
(M30)Para verificar se a área dos fragmentos de concha era
maior para as anêmonas em áreas de borda comparei os interceptos e
as inclinações das retas de regressão entre área do disco oral e área das
conchas para os indivíduos da borda e os indivíduos do centro.
(M31)Esperava que as retas apresentassem a mesma inclinação, mas
interceptos diferentes. (M32)A inclinação das retas indica a influência
da área do disco oral sobre a área de conchas. (M33)O intercepto das
retas indica onde a influência do disco oral, portanto, onde há maior
área de conchas para um mesmo tamanho de disco oral. (M34)Para
testar se a diferença entre as inclinações das retas de regressão é
diferente do esperado no cenário nulo, permutei os valores das áreas
das conchas 5.000 vezes. (M35)Se o valor das diferenças entre a
inclinação das retas nos cenários nulos for maior ou menor que o valor
observado em menos de 5% das vezes, a hipótese nula será refutada.
(M36)Para testar se a diferença entre os interceptos das retas de
regressão é diferente do esperado no cenário nulo, também permutei
os valores das áreas das conchas 5000 vezes. (M37)Se o valor das
diferenças entre os interceptos das retas nos cenários nulos for maior
que o valor observado em menos de 5% das vezes, a hipótese nula será
refutada.
RESULTADOS
(R1)A média de área das conchas para os indivíduos da
borda foi de 36,97 ± 49,66 mm2 (média ± desvio-padrão). (R2)A média
de área das conchas pra os indivíduos do centro foi de 37,40 ± 45,47

mm2 (média ± desvio-padrão). (R3)A reta de regressão da área das
conchas e a área do disco oral para os indivíduos da borda possui
inclinação igual a 0,77 e intercepto de 4,55. (R4)A reta de regressão
da área das conchas e a área do disco oral para os indivíduos do centro
possui inclinação igual a 0,92 e intercepto de -17,12. (R5)Não houve
diferença na inclinação entre das retas da área das conchas pela área
do disco oral entre as anêmonas da borda e do centro dos
agrupamentos (Figura 2; p-valor=0,76), ou seja, a área das conchas
aumentou igualmente para os indivíduos da borda e do centro. (R6)No
entanto, o valor da área das conchas sempre foi maior para os
indivíduos da borda, pois o intercepto da reta para os indivíduos da
borda foi diferente do intercepto para os indivíduos do centro (Figura
2; p-valor=0,04).

Figura 2. Área das conchas presas às anêmonas pela área do disco oral
das anêmonas. Os pontos em vermelho correspondem aos indivíduos
na borda dos agrupamentos e os pontos azuis correspondem aos
indivíduos no centro dos agrupamentos. As retas representam a relação
entre a área do disco oral e a área das conchas para a borda (em
vermelho) e para o centro (azul).
DISCUSSÃO
(D1)A área das conchas aderidas às anêmonas é maior para
indivíduos de diferentes tamanho que estão na borda dos
agrupamentos. (D2)Dessa forma, os indivíduos de A. krebsi sujeitos a
maior estresse hídrico investem mais em defesa contra dessecação
diminuindo a área exposta da superfície do corpo ao aumentar a área
das conchas aderidas em suas verrucae.
(D3)É possível que as anêmonas sujeitas a maior
dessecação possuam algum mecanismo que as permite selecionar
conchas que conferem maior área de cobertura. (D4)Hart e Crowe
(1977) encontraram que indivíduos de A. elegantissima de diferentes
localidades aderem conchas maiores do que as conchas disponíveis no
substrato. (D5)Dessa forma, é razoável pensar que as anêmonas como
A. elegantissima e A. krebsi podem selecionar quais conchas irão ficar
aderidas em sua coluna. (D6)Não há informações disponíveis para
entender como isso ocorre, porém é possível que esses anêmonas
escolham as conchas com base em seu peso ou tamanho, uma vez que
as conchas decantam acima das anêmonas quando chegam às poças.
(D7)Anêmonas possuem cílios na superfície do corpo que possuem
função mecanorreceptora e podem ser capazes de detectar o tamanho
e o peso das conchas (Shick, 1991).
(D8)A principal função das conchas aderidas as anêmonas
parece estar relacionada a dessecação, como foi corroborado neste
trabalho. (D9)No entanto, ainda há discussão sobre a função das
conchas aderidas em relação a pressão de predação. (D10)É possível
que as conchas protejam melhor as anêmonas por formarem uma
camada de conchas que as camuflam no ambiente e impedem que
predadores orientados visualmente as enxerguem (Hart & Crowe,
1977). (D11)No entanto, as anêmonas costumam se contrair quando
não há estímulos externos apenas quando estão fora da água e quando
há grande incidência de luz solar, pois é raro observar anêmonas
fechadas quando estão submersas. (D12)Além disso, a presença de
conchas pode formar uma barreira física para predadores que tentem
consumir as anêmonas. (D13)Essa última explicação não possui
suporte experimental, e as anêmonas possuem outras estratégias de
defesa contra predadores, como a presença de cnidas com substâncias
urticantes em seus tentáculos (Shick, 1991).
(D14)Há maior área de cobertura por conchas nos
indivíduos da borda dos agrupamentos, o que está relacionado a uma
maior condição de estresse hídrico a qual estão sujeitos esses
indivíduos. (D15)Trabalhos futuros podem investigar como as
anêmonas selecionam as conchas que usarão de cobertura, além de
tentar entender melhor como a presença de conchas pode estar
relacionada com outros fatores, como a predação.
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O risco de dessecação influencia o comportamento de anêmonas
em agrupamentos
Aluno 30 – Versão intermediária
RESUMO: Indivíduos que vivem em grupos possuem diferentes
custos e benefícios dependendo de sua posição no grupo. Em espécies
sésseis, indivíduos na periferia dos agrupamentos podem estar sujeitos
a maior risco de dessecação. A anêmona Anthopleura krebsi ocorre em
agrupamentos no mesolitoral do costão rochoso e adere conchas à
superfície corporal podendo evitar a perda de água na maré baixa. O
objetivo deste trabalho é verificar se indivíduos em posições de maior
risco de dessecação investirão mais em defesas contra dessecação do
que indivíduos em posições mais favorecidas nos agrupamentos.
Amostrei indivíduos da borda e do centro de agrupamentos e comparei
a área de cobertura das conchas aderidas a eles. Os indivíduos da borda
apresentaram maior área de conchas. A utilização de conchas para
cobrir o corpo pode diminuir a evapotranspiração das anêmonas o que
faz com que esse comportamento seja vantajoso para indivíduos sob
maior risco de dessecação no grupo.
PALAVRAS-CHAVE: Anthopleura krebsi, comportamento
decorativo, comportamento gregário, evapotranspiração, costão
rochoso
INTRODUÇÃO
(I1)A vida em grupo possui diversos benefícios para os
indivíduos de algumas espécies, maximizando a aptidão desses
indivíduos. (I2)Para espécies vágeis, alguns dos benefícios da vida em
grupo são a diminuição do risco de predação pelo efeito de diluição e
o maior sucesso no forrageio (Davies et al., 2012). (I3)Para indivíduos
de espécies sésseis, o agrupamento pode diminuir sua superfície de
contato com o ambiente, conservando sua temperatura e a diminuindo
seu risco de dessecação (Krause & Huxton, 2002). (I4)As fêmeas da
espécie de borboleta Chlosyne lacinia, por exemplo, ovipõem grupos
de ovos e, em condições de baixa umidade, há maior sobrevivência
dos ovos que estão em grupos maiores (Clark & Faeth, 1998). (I5)No
entanto, a vida em grupo também pode trazer diversos custos,
principalmente para os indivíduos que se encontram em posições
desfavoráveis dentro do grupo. (I6)No caso de espécies vágeis,
indivíduos em posições mais periféricas do grupo ficam mais expostos
e podem ter maior risco de predação em relação aos indivíduos centrais
(Davies et al., 2012). (I7)Da mesma forma, indivíduos de espécies
sésseis que se encontram na periferia dos agrupamentos possuem
maior superfície de contato com o ambiente e provavelmente gastam
mais energia que os indivíduos do centro para conservar calor e
diminuir o risco de dessecação (Krause & Huxton, 2002). (I8)Dessa
forma, os indivíduos devem competir pelas melhores posições dentro
do grupo ou por recursos que garantam os benefícios de viver em
grupo mesmo em posições pouco favoráveis em condições limitantes
(Davies et al., 2012).
(I9)Há alguns ambientes em que as condições são
constantemente limitantes, como é o caso de ambientes áridos e frios
em que é comum animais endotermos se agruparem para evitar perda
de calor. (I10)Há ambientes em que as condições são bastante
variáveis e os fatores abióticos que são limitantes podem mudar. Esse
é o caso de costões rochosos, onde a distribuição das espécies está
sujeita à variação das marés. (I11)No costão rochoso há zonas que
permanecem submersas pela água constantemente (infralitoral), zonas
que ficam submersas apenas quando a maré está alta (mesolitoral) e
zonas que recebem apenas algumas gotas de água mesmo quando a
maré está alta (supra-litoral) (Tait & Dipper, 1998). (I12)As espécies
do mesolitoral costumam enfrentar maior variação das condições,
devendo ser capazes de sobreviver a submersão na água e também a
situações de risco de dessecação por exposição ao ar. (I13)Nas
situações de risco de dessecação, as espécies podem ficar limitadas a
locais com maior umidade e indivíduos em agrupamentos podem

competir para conseguir as melhores posições dentro do grupo ou para
conseguir recursos que aumentem o investimento de defesa contra a
dessecação.
(I14)Anêmonas são exemplos de organismos que podem se
agregar e que podem ser encontrados no costão rochoso (Shick, 1991).
(I15)As espécies de costão rochoso se distribuem principalmente no
infralitoral, mas podem ser encontradas também no mesolitoral (Shick,
1991), onde podem ficar expostas ao ar e sujeitas ao risco de
dessecação quando a maré está baixa. (I16)Indivíduos de algumas
espécies de anêmonas que ocorrem em costões grudam fragmentos de
conchas em suas verrucae, protuberâncias na camada epitelial mais
externa de seu eixo longitudinal (coluna; e.g. Hart & Crowe, 1977).
(I17)Esse epitélio fica exposto à água e se retrai quando exposto ao ar
durante a maré baixa. (I18)As conchas aderidas fazem com que o
epitélio fique menos exposto ao ar e à radiação quando há retração da
coluna, pois cobrem parte da anêmona (Hart & Crowe, 1977). (I19)A
menor exposição faz com que indivíduos que conseguem cobrir de
conchas grande parte de sua superfície em contato com o ar estejam
menos sujeitos à dessecação. (I20)Outra forma de minimizar o risco
de dessecação é a formação de agrupamentos nas poças de maré.
(I21)Nesses agrupamentos, os indivíduos que permanecem no centro
estão menos sujeitos a dessecação quando o agrupamento não está
submerso. (I22)Além de possuírem menor superfície de contato com
o ar por estarem rodeados de coespecíficos, os indivíduos centrais
também possuem menor temperatura que os indivíduos da borda,
reduzindo a perda de água por evapotranspiração (Bingham et al.
2011).
(I23)O objetivo deste trabalho foi responder a pergunta:
como o risco de dessecação influencia o investimento em defesas
contra dessecação por indivíduos da anêmona Anthopleura krebsi?
(I24)Minha hipótese é que indivíduos em posições de maior risco de
dessecação em agrupamentos investirão mais em defesas contra
dessecação do que indivíduos em posições mais favorecidas.
MATERIAL & MÉTODOS
Local de estudo e coleta de dados
(M1)Realizei as coletas em um ambiente de costão rochoso
na ponta da praia do Guaraú, no município de Peruíbe, São Paulo. A
distribuição e a conformação das rochas no costão permite a formação
de poças de maré no mesolitoral. (M2)Coletei indivíduos de A. krebsi
em poças de duas regiões do mesolitoral, durante a maré baixa.
(M3)Considerei como região “alta” a porção superior do mesolitoral,
onde era possível observar uma divisão clara entre a presença de
mexilhões e cracas (que marcam o limite inferior do supralitoral, ver
Tait & Dipper, 1998). (M4)Considerei como região “baixa” a porção
inferior do mesolitoral, onde havia constante entrada e saída de água
das ondas e era possível observar a presença de algumas algas.
(M5)Fotografei todas as poças amostradas com uma régua de escala
para posterior determinação da área e densidade dos agrupamentos de
A. krebsi. (M6)Tanto na região “baixa”, quanto na região “alta” coletei
dois indivíduos de cada agrupamento: um indivíduo no centro e outro
na borda. (M7)Para coletar os indivíduos da borda, aproximei a área
do agrupamento a uma elipse e sorteei um indivíduo de uma das quatro
extremidades dos diâmetros maior e menor do agrupamento. (M8)Ao
todo, coletei pares de indivíduos no centro e na borda de 20
agrupamentos, sendo 10 na região “alta” e 10 na região “baixa” do
mesolitoral.
(M9)Em laboratório, utilizei um paquímetro para medir o
diâmetro maior e o diâmetro menor do disco oral das anêmonas.
(M10)Com essas medidas, calculei a área do disco oral aproximando
seu formato ao de uma elipse usando a fórmula:
E/âFGHIJ FK/JI
E/âFGHIJ FGMJI
Á𝑟𝑒𝑎 =
×
×𝜋
%
%
(M11)A área do disco oral é uma aproximação da área da
anêmona que fica exposta quando o indivíduo se contrai no substrato
(Shick, 1997). (M12)Em seguida, removi todos os fragmentos de
conchas que estavam presos à coluna dos indivíduos. (M13)Fotografei
todos os fragmentos grudados em cada indivíduo com uma régua de
escala e, por fim, medi a área total dos fragmentos de conchas por
anêmona utilizando o programa ImageJ (Rasband, 1997). (M14)A
área total dos fragmentos de conchas reflete o investimento em defesa
contra dessecação.
Teste de premissa
(M15)A intensidade de competição entre os indivíduos dos
agrupamentos pode ser diferente entre as regiões “alta” e “baixa” do
mesolitoral, pois a quantidade de conchas disponíveis e a densidade de
indivíduos nas regiões “alta” e “baixa” pode variar. (M16)Como a
região “alta” fica menos tempo submersa pela maré, é esperado que
nessa região cheguem menos conchas. (M17)Portanto na região “alta”
as conchas são recurso limitante que pode causar competição entre os

indivíduos. (M18)A região “baixa” do mesolitoral apresenta maior
densidade de indivíduos, podendo ocorrer maior competição porque
há mais indivíduos competindo pela quantidade de conchas
disponíveis. (M19)Para poder gerar uma previsão sobre o que ocorre
nas diferentes regiões do mesolitoral, testei se a intensidade de
competição entre as duas regiões do mesolitoral difere e, caso ela seja
diferente, onde ela é maior.
(M20)Para verificar se a área média das conchas na região
“alta” e na região “baixa” era de fato diferente, comparei as retas de
regressão entre a área média das conchas e a
densidade dos
agrupamentos em cada região. (M21)Esperava que as retas possuíssem
a mesma inclinação, mas interceptos diferentes. (M22)A inclinação
das retas indica a influência da densidade de anêmonas sobre a área de
conchas que elas possuem em média. (M23)O intercepto das retas
indica onde a influência da densidade é maior, portanto, onde há maior
competição por fragmentos de conchas. (M24)Para testar se a
diferença entre as inclinações das retas de regressão era diferente do
esperado em um cenário nulo, permutei os valores das áreas das
conchas 5.000 vezes entre as duas regiões utilizando os pacotes
Rsampling (Prado et al., 2016) e shiny (Chang et al., 2015) do
programa R (R Core Team, 2016). (M25)Se o valor das diferenças
entre a inclinação das retas nos cenários nulos for maior ou menor que
o valor observado em menos de 5% das vezes, a hipótese nula seria
refutada. (M26)Para testar se a diferença entre os interceptos das retas
de regressão era diferente do esperado em um cenário nulo, também
permutei os valores das áreas das conchas 5000 vezes entre as duas
regiões utilizando os pacotes Rsampling (Prado et al., 2016) e shiny
(Chang et al., 2015) do programa R (R Core Team, 2016). (M27)Se o
valor das diferenças entre os interceptos das retas nos cenários nulos
fosse maior ou menor que o valor observado em menos de 5% das
vezes, a hipótese nula seria refutada.
(M28)A inclinação das retas de regressão de área média das
conchas por indivíduo em função da densidade de anêmonas não
diferiu para as regiões “alta” e “baixa” (diferença de inclinação = 46,226 , p = 0,374). (M29)O intercepto das retas também não diferiu
entre as regiões “alta” e “baixa” (diferença de interceptos = 0,232, p =
0,997). (M30)Dessa forma, o aporte de conchas não parece ser
diferente entre os agrupamentos nas regiões “alta” e “baixa” do
mesolitoral. (M31)Assim, minha previsão é que independente da
região na zona mesolitoral, anêmonas na borda de agrupamentos terão
maior área de concha em função de seu tamanho que anêmonas no
centro de agrupamentos.
Análises estatísticas
(M32)Para testar se a área dos fragmentos de concha era
maior para as anêmonas em áreas de borda comparei os interceptos e
as inclinações das retas de regressão entre área do disco oral e área das
conchas para indivíduos da borda e do centro. (M33)Esperava que as
retas possuíssem a mesma inclinação, mas interceptos diferentes.
(M34)A inclinação das retas indica a influência da área do disco oral
sobre a área de conchas. (M35)O intercepto das retas indica onde a
área de conchas é maior para um mesmo tamanho de disco oral.
(M36)Para testar se a diferença entre as inclinações das retas de
regressão é diferente do esperado em um cenário nulo, permutei os
valores das áreas das conchas 5.000 vezes entre os indivíduos da borda
e do centro utilizando os pacotes Rsampling (Prado et al., 2016) e
shiny (Chang et al., 2015) do programa R (R Core Team, 2016).
(M37)Se o valor das diferenças entre a inclinação das retas nos
cenários nulos fosse maior ou menor que o valor observado em menos
de 5% das vezes, a hipótese nula seria refutada. (M38)Para testar se a
diferença entre os interceptos das retas de regressão é diferente do
esperado em um cenário nulo, também permutei os valores das áreas
das conchas 5000 vezes entre os indivíduos da borda e do centro
utilizando os pacotes Rsampling (Prado et al., 2016) e shiny (Chang et
al., 2015) do programa R (R Core Team, 2016). (M39)Se o valor das
diferenças entre os interceptos das retas nos cenários nulos fosse maior
que o valor observado em menos de 5% das vezes, a hipótese nula seria
refutada.
RESULTADOS
(R1)A média (± desvio-padrão) da área das conchas para
os indivíduos da borda foi de 36,97 ± 49,66 mm2. (R2)Para os
indivíduos do centro, a média de área das conchas foi de 37,40 ± 45,47
mm2. (R3)A reta de regressão da área do disco oral e a área das conchas
para os indivíduos da borda possui inclinação igual a 0,77 e intercepto
de 4,55. (R4)A reta de regressão da área do disco oral e a área das
conchas para os indivíduos do centro possui inclinação igual a 0,92 e
intercepto de -17,12. (R5)Não houve diferença na inclinação entre as
retas da área das conchas pela área do disco oral entre as anêmonas da
borda e do centro dos agrupamentos (diferença entre as inclinações =

-0,148, p=0,609; Figura 2). (R6)No entanto, o valor da área das
conchas sempre foi maior para os indivíduos da borda, pois o
intercepto da reta para os indivíduos da borda foi diferente do
intercepto para os indivíduos do centro (diferença entre os interceptos
= 17,039, p=0.042; Figura 2).

Figura 1. Área das conchas presas a cada indivíduo pela área do disco
oral das anêmonas. Os pontos em vermelho correspondem aos
indivíduos na borda dos agrupamentos e os pontos azuis correspondem
aos indivíduos no centro dos agrupamentos. As retas representam a
relação entre a área do disco oral e a área das conchas para a borda (em
vermelho) e para o centro (azul) dos agrupamentos.
DISCUSSÃO
(D1)A área das conchas aderidas às anêmonas da borda é
maior do que para indivíduos do centro dos agrupamentos. (D2)Essa
diferença entre indivíduos da borda e do centro está possivelmente
associada ao maior risco de dessecação a qual devem estar sujeitos os
indivíduos da borda de agrupamentos. (D3)O padrão observado, no
entanto, também poderia estar relacionado a diferenças geneticamente
determinadas entre indivíduos que ocupam o centro e a borda dos
agrupamentos. (D4)No entanto, é comum que anêmonas agrupadas
sejam clones de um único indivíduo que se estabeleceu em um local
primeiro (Shick, 1991). (D5)Dessa forma, é esperado que todos os
indivíduos de um agrupamento possuam os mesmo genes e que
diferenças fenotípicas ocorram devido a variações nas condições
ambientais. (D6)Considerando, portanto, que agrupamentos de A.
krebsi são formados majoritariamente por clones, a diferença da área
das conchas aderidas pode ser atribuída a variações em condições
ambientais.
(D7)Assim como A. krebsi e outras anêmonas, outros
animais também aderem materiais externos ao seu corpo (Ruxton &
Stevens, 2015). (D8)As ninfas do reduvídeo Mepraia spinolai, por
exemplo, aderem grão de sujeira e areia em seu corpo (Ramírez et al.,
2013). (D9)Esse comportamento é chamado de “comportamento
decorativo” e parece estar associado a principalmente a defesa contra
predadores e parasitas em invertebrados (Berke et al., 2006; Ruxton &
Stevens, 2015). (D10)Indivíduos de M. spinolai com detritos aderidos,
por exemplo, tiveram maior probabilidade de sobrevivência quando
expostos a predadores que indivíduos com o corpo totalmente exposto.
(D11)O aumento na área das conchas para indivíduos da borda dos
agrupamentos de A. krebsi também poderia estar relacionado a
diminuição do risco de predação desses indivíduos, uma vez que
indivíduos da borda de agrupamentos estão mais expostos a
predadores (Davies et al., 2012). (D12)No entanto, a relação dessa
função com o comportamento decorativo das anêmonas é difícil de ser
testada (Hart & Crowe, 1977). (D13)Além disso, a utilização de
conchas como defesa à predação parece pouco provável uma vez que
as anêmonas já possuem defesas eficientes contra predadores, como as
cnidas (Shick, 1997).
(D14)Hart e Crowe (1997) encontraram que a
sobrevivência de indivíduos da anêmona Anthopleura elegantissima é
significativamente maior quando elas possuem conchas aderidas a sua
superfície. (D15)Hart e Crowe (1997) também encontraram que a
perda de água por evapotranspiração em A. elegantissima é maior
quando não há cobertura de conchas e os indivíduos tem sua superfície
externa totalmente exposta. (D16)Assim, o mecanismo que promove a
proteção contra dessecação ao aderir conchas é a diminuição da
evapotranspiração pela diminuição da superfície de contato com o ar.
(D17)Portanto, o investimento em aderir conchas a superfície do corpo
parece ser bastante vantajoso para A. elegantissima. (D18)Da mesma
forma, indivíduos em posições com maior risco a dessecação em
agrupamentos de A. krebsi devem diminuir sua evapotranspiração ao
aderir conchas em sua superfície, padrão que foi encontrado neste
trabalho.
(D19)O aumento na área da conchas em indivíduos da
borda de agregações de A. krebsi parece estar relacionado
principalmente com o risco de dessecação, entretanto outros estudos
relacionados ao risco de predação e à camuflagem podem ser feitos

para compreender melhor os fatores que podem determinar a história
de vida dessas anêmonas. (D20)A utilização de conchas como defesa
contra dessecação é uma função do comportamento decorativo pouco
estudada, portanto, A. krebsi pode ser um bom modelo para entender
melhor essa função e o comportamento decorativo. (D21)Estudos
futuros também podem explorar como é a modulação desse
comportamento em agrupamentos diante condições variáveis de
temperatura e vento.
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Anêmonas na borda de agrupamentos investem mais em defesa
contra dessecação

agrupamentos também pode diminuir sua superfície de contato com o
ambiente, conservando a temperatura e a diminuindo o risco individual
de dessecação (Krause & Huxton, 2002). (I3)As fêmeas da borboleta
Chlosyne lacinia, por exemplo, depositam ovos agrupados e, em
condições de baixa umidade, há maior sobrevivência dos ovos que
estão em grupos maiores (Clark & Faeth, 1998). (I4)No entanto, os
benefícios usufruídos pelos indivíduos muitas vezes dependem da
posição que eles ocupam nos agrupamentos. (I5)Indivíduos em
posições mais periféricas geralmente ficam mais expostos e podem ter
maior risco de predação em relação aos indivíduos centrais (Davies et
al., 2012). (I6)Da mesma forma, indivíduos na periferia dos
agrupamentos possuem maior superfície de contato com o ambiente e
provavelmente gastam mais energia que os indivíduos no centro para
conservar calor e correm maior risco de dessecação (Krause & Huxton,
2002).
(I7)Há alguns ambientes em que as condições abióticas são
constantemente severas, como é o caso de zonas áridas ou frias, onde
é comum animais se agruparem para evitarem perda de calor e/ou de
água (Gilbert et al., 2010). (I8)Por outro lado, há ambientes em que as
condições abióticas variam temporalmente, algumas vezes dentro da
escala do dia. Esse é o caso de costões rochosos, onde a distribuição
das espécies está sujeita à variação das marés (Raffaelli & Hawkins,
1999). (I9)Nos costões rochosos há zonas que permanecem submersas
pela água constantemente (infralitoral), zonas que ficam submersas
apenas quando a maré está alta (mesolitoral) e zonas que recebem
apenas algumas gotas de água quando a maré está alta (supra-litoral)
(Raffaelli & Hawkins, 1999). (I10)Ao longo dessa zonação, as
espécies do mesolitoral são aquelas que usualmente enfrentam maior
variação das condições abióticas, devendo ser capazes de sobreviver à
submersão e também a situações de risco de dessecação por exposição
ao ar (Raffaelli & Hawkins, 1999). (I11)As respostas comportamentais
ao risco de dessecação variam entre as espécies e incluem, por
exemplo, a seleção de micro-habitats com maior umidade, construção
de tocas e formação de agrupamentos (Garrity, 1984).
(I12)Algumas espécies de anêmonas podem ser
encontradas em costões rochosos, onde formam agregações que
contêm até centenas de indivíduos (Shick, 1991). (I13)Anêmonas que
ocorrem no mesolitoral podem ficar expostas ao ar e sujeitas ao risco
de dessecação quando a maré está baixa (Shick, 1991). (I14)Como
uma possível defesa contra o risco de dessecação, indivíduos de
algumas espécies aderem fragmentos de conchas em suas verrucae,
protuberâncias na camada epitelial mais externa da coluna (Hart &
Crowe, 1977). (I15)A coluna se retrai quando exposta ao ar durante a
maré baixa e as conchas aderidas ao epitélio fazem com que o
indivíduo fique menos exposto ao ar e à radiação solar (Figura 1; Hart
& Crowe, 1977). (I16)Portanto, indivíduos que conseguem cobrir de
conchas grande parte de sua superfície em contato com o ar devem
estar menos sujeitos à dessecação. (I17)Adicionalmente, como as
anêmonas de costão usualmente formam agrupamentos, indivíduos
estabelecidos no centro provavelmente estão menos sujeitos à
dessecação, pois possuem menor superfície de contato com o ar.
(I18)Por estarem rodeados de coespecíficos, indivíduos centrais
também possuem menor temperatura que os indivíduos da borda,
reduzindo assim a perda de água por evapotranspiração (Bingham et
al., 2011).
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RESUMO: Os custos e benefícios da vida em grupo dependem da
posição ocupada pelos indivíduos nos agrupamentos. Em espécies
sésseis, indivíduos na borda dos agrupamentos podem estar sujeitos a
maior risco de predação ou dessecação. A anêmona Anthopleura
krebsi ocorre em agrupamentos no mesolitoral de costões rochosos e
adere conchas à superfície corporal, podendo assim evitar a perda
d'água na maré baixa. Neste trabalho, testei se indivíduos na borda dos
agrupamentos, onde o risco de dessecação é maior, investem mais em
defesas contra dessecação do que indivíduos no centro dos
agrupamentos. Amostrei indivíduos na borda e no centro de
agrupamentos e comparei a área de cobertura das conchas aderidas a
eles. Indivíduos da borda tiveram maior área de conchas. A utilização
de mais conchas para cobrir o corpo pode diminuir a
evapotranspiração das anêmonas na borda dos agrupamentos,
conferindo vantagens para indivíduos sob maior risco de dessecação.
PALAVRAS-CHAVE: Anthopleura krebsi, comportamento
decorativo, plasticidade fenotípica, costão rochoso, vida em grupo.
INTRODUÇÃO
(I1)A vida em grupo provê diversos benefícios, tais como
a diminuição do risco de predação pelo efeito de diluição e o maior
sucesso no forrageio (Davies et al., 2012). (I2)A formação de

Figura 1. Representações esquemáticas de: (a) uma anêmona com a
coluna relaxada e tentáculos expostos e (b) uma anêmona com a coluna
contraída e tentáculos retraídos (extraído de Ruppert & Barnes, 1996).
Na espécie estudada, Anthopleura krebsi, a parte do corpo que fica
exposta após a contração da coluna e dos tentáculos possui fragmentos
de conchas que minimizam a perda d'água quando o indivíduo está
exposto ao ar durante a maré baixa.
(I19)O objetivo deste trabalho foi responder a pergunta:
como a posição dos indivíduos dentro de agrupamentos da anêmona
Anthopleura krebsi influencia seu investimento em defesas contra
dessecação? (I20)Minha hipótese é que indivíduos na borda dos
agrupamentos, que possivelmente enfrentam maior risco de

dessecação, investirão mais em defesas contra dessecação do que
indivíduos em posições mais favorecidas no centro dos agrupamentos.
MATERIAL & MÉTODOS
Local de estudo e coleta de dados
(M1)Realizei as coletas em um costão rochoso na praia do
Guaraú (24º22'1,42"S, 47º0'32,46"O), no município de Peruíbe, São
Paulo. (M2)A distribuição e a conformação das rochas no mesolitoral
do costão estudado permite a formação de poças de maré, onde coletei
indivíduos de A. krebsi durante períodos de maré baixa.
(M3)Considerei como região “alta” a porção superior do mesolitoral,
onde era possível observar uma divisão clara entre a presença de
mexilhões e cracas, que marcam o limite inferior do supralitoral (ver
Tait & Dipper, 1998). (M4)Considerei como região “baixa” a porção
inferior do mesolitoral, onde havia constante entrada e saída de água
das ondas e era possível observar a presença de algumas algas.
(M5)Fotografei todas as poças amostradas usando uma
régua como escala para posterior determinação da área e densidade dos
agrupamentos de A. krebsi. (M6)Tanto na região “baixa” quanto na
região “alta”, coletei dois indivíduos de cada agrupamento: um no
centro e outro na borda. (M7)Para coletar os indivíduos da borda,
aproximei a área do agrupamento a uma elipse e sorteei um indivíduo
de uma das quatro extremidades dos diâmetros maior e menor do
agrupamento. (M8)Ao todo, coletei pares de indivíduos no centro e na
borda de 20 agrupamentos, sendo 10 na região “alta” e 10 na região
“baixa” do mesolitoral.
(M9)Em laboratório, utilizei um paquímetro para medir o
diâmetro maior e o diâmetro menor do disco oral das anêmonas.
(M10)Com essas medidas, calculei a área do disco oral, aproximando
seu formato ao de uma elipse usando a fórmula:
.
(M11)A área do disco oral é uma aproximação da área da anêmona
que fica exposta quando o indivíduo se contrai no substrato (Shick,
1997). (M12)Em seguida, removi todos os fragmentos de conchas que
estavam presos à coluna dos indivíduos. (M13)Fotografei todos os
fragmentos presos em cada indivíduo usando uma régua como escala.
(M14)Por fim, medi a área total dos fragmentos de conchas por
anêmona utilizando o programa ImageJ (Rasband, 1997).
(M15)Considerei a área total dos fragmentos de conchas como
variável operacional para o investimento em defesa contra dessecação.
Análises estatísticas
(M16)A intensidade de competição por fragmentos de
conchas entre indivíduos dos agrupamentos pode ser diferente entre as
regiões “alta” e “baixa” do mesolitoral, pois a quantidade de conchas
disponíveis e a densidade de indivíduos nestas duas regiões pode
variar. (M17)Como a região “alta” fica menos tempo submersa, seria
esperado que nesta região chegassem menos conchas. (M18)Portanto,
as conchas seriam um recurso limitante na região “alta”, podendo
causar competição entre os indivíduos. (M19)Por outro lado, a região
“baixa” parece ter maior densidade de indivíduos de A. krebsi.
(M20)Mesmo que o aporte de fragmentos de conchas seja maior na
região “baixa”, o maior adensamento poderia levar a uma maior
competição entre os indivíduos.
(M21)Para investigar se deveria tratar as regiões “alta” e
“baixa” do mesolitoral como ambientes distintos nas análises que
descreverei a seguir, primeiro comparei as retas de regressão entre a
área média das conchas aderidas aos indivíduos e a densidade dos
agrupamentos em cada região. (M22)A inclinação das retas indica a
influência da densidade de anêmonas sobre a área de conchas que elas
possuem. (M23)O intercepto das retas, por sua vez, indica onde a
influência da densidade é maior, portanto, onde há maior competição
por fragmentos de conchas.
(M24)Para testar se a diferença entre as inclinações das
retas de regressão era diferente do esperado ao acaso, permutei os
valores das áreas das conchas 5.000 vezes entre as duas regiões.
(M25)Se o valor das diferenças entre a inclinação das retas no cenário
nulo fosse maior ou menor que o valor observado em menos de 5%
das vezes, a hipótese nula seria refutada. (M26)Para testar se a
diferença entre os interceptos das retas de regressão era diferente do
esperado ao acaso, também permutei os valores das áreas das conchas
5.000 vezes entre as duas regiões. (M27)Se o valor das diferenças entre
os interceptos das retas no cenário nulo fosse maior ou menor que o
valor observado em menos de 5% das vezes, a hipótese nula seria
refutada.
(M28)Encontrei que a inclinação das retas de regressão
entre a área das conchas por indivíduo e a densidade de anêmonas não
diferiu para as regiões “alta” e “baixa” (diferença de inclinação = -

46,226, p = 0,374). (M29)O intercepto das retas também não diferiu
entre as regiões “alta” e “baixa” (diferença de interceptos = 0,232, p =
0,997). (M30)Dessa forma, o aporte de fragmentos de conchas ou a
intensidade de competição por estes fragmentos não parecem ser
diferentes entre os agrupamentos das regiões “alta” e “baixa” do
mesolitoral. (M31)Com base nesse resultado, juntei as poças de maré
de ambas as regiões para testar a previsão de que indivíduos na borda
dos agrupamentos teriam maior área de concha em função de seu
tamanho do que indivíduos no centro dos agrupamentos.
(M32)Para testar minha previsão comparei os interceptos e
as inclinações das retas de regressão entre área do disco oral e área das
conchas para indivíduos da borda e do centro. (M33)Esperava que as
retas possuíssem a mesma inclinação, mas interceptos diferentes.
(M34)A inclinação das retas indica a influência da área do disco oral
sobre a área de conchas e o intercepto indica onde a área de conchas é
maior para um mesmo tamanho de disco oral. (M35)Para testar se a
diferença entre as inclinações das retas de regressão seria diferente do
esperado ao acaso, permutei os valores das áreas das conchas 5.000
vezes entre os indivíduos da borda. (M36)Se o valor das diferenças
entre a inclinação das retas no cenário nulo fosse maior ou menor que
o valor observado em menos de 5% das vezes, a hipótese nula seria
refutada. (M37)Por fim, para testar se a diferença entre os interceptos
das retas de regressão seria diferente do esperado ao acaso, também
permutei os valores das áreas das conchas 5.000 vezes entre os
indivíduos da borda e do centro. (M38)Se o valor das diferenças entre
os interceptos das retas no cenário nulo fosse maior que o valor
observado em menos de 5% das vezes, a hipótese nula seria refutada.
(M39)Realizei todas as análises descritas acima utilizando
os pacotes Rsampling (Prado et al., 2016) e shiny (Chang et al., 2015)
do programa R (R Core Team, 2016).
RESULTADOS
(R1)A média (± desvio-padrão) da área das conchas para
os indivíduos da borda foi de 36,97 ± 49,66 mm2. (R2)Para os
indivíduos do centro, a média de área das conchas foi de 37,40 ± 45,47
mm2. (R3)A reta de regressão da área do disco oral e da área das
conchas para os indivíduos da borda teve inclinação igual a 0,77 e
intercepto de 4,55. (R4)A reta de regressão da área do disco oral e da
área das conchas para os indivíduos do centro teve inclinação igual a
0,92 e intercepto de -17,12. (R5)Não houve diferença na inclinação
entre as retas da área das conchas pela área do disco oral entre
indivíduos da borda e do centro dos agrupamentos (diferença entre as
inclinações = -0,148, p = 0,609; Figura 2). (R6)No entanto, para um
mesmo valor de área do disco oral, o valor da área das conchas foi
consistentemente maior para os indivíduos da borda, pois o intercepto
da reta para os indivíduos da borda foi diferente do intercepto para os
indivíduos do centro (diferença entre os interceptos = 17,039, p =
0,042; Figura 2).

Figura 2. Regressão entre a área das conchas aderidas à coluna e a
área do disco oral de indivíduos da anêmona Anthopleura krebsi. Os
pontos vermelhos correspondem aos indivíduos na borda dos
agrupamentos e os pontos azuis correspondem aos indivíduos no
centro dos agrupamentos. As retas representam a relação predita para
área do disco oral e área das conchas em indivíduos na borda (em
vermelho) e no centro (azul) dos agrupamentos.
DISCUSSÃO
(D1)A área das conchas aderidas aos indivíduos de A.
krebsi na borda dos agrupamentos foi maior do a dos indivíduos do
centro. (D2)Essa diferença entre indivíduos da borda e do centro está
possivelmente associada ao maior risco de dessecação ao qual devem
estar sujeitos os indivíduos da borda dos agrupamentos. (D3)O padrão
observado, no entanto, também poderia estar relacionado a diferenças
geneticamente determinadas entre indivíduos que ocupam o centro e a
borda dos agrupamentos. (D4)Entretanto, é comum que anêmonas
agrupadas sejam clones de um ou poucos indivíduos que se
estabeleceram primeiro (Shick, 1991). (D5)Dessa forma, seria
esperado que todos os indivíduos de um agrupamento possuam os

mesmos genes e que diferenças fenotípicas ocorram devido a variações
nas condições ambientais. (D6)Considerando, portanto, que
agrupamentos de A. krebsi são formados majoritariamente por clones,
a diferença da área das conchas aderidas pode ser atribuída
principalmente à plasticidade fenotípica em resposta a variações nas
condições ambientais dentro das poças.
(D7)Assim como A. krebsi, indivíduos de outras espécies
de animais também aderem materiais ao seu corpo (Ruxton & Stevens,
2015). (D8)Ninfas do reduvídeo Mepraia spinolai, por exemplo,
aderem grãos de sujeira e areia em seu corpo (Ramírez et al., 2013).
(D9)Esse comportamento, chamado de “comportamento decorativo”,
parece estar associado principalmente à defesa contra predadores e
parasitas em artrópodes (Berke et al., 2006; Ruxton & Stevens, 2015).
(D10)De fato, ninfas de M. spinolai com detritos aderidos tiveram
maior probabilidade de sobrevivência do que indivíduos com o corpo
totalmente exposto quando expostos a predadores (Ramírez et al.,
2013). (D11)O aumento na área das conchas para indivíduos da borda
dos agrupamentos de A. krebsi também poderia estar relacionado à
diminuição do risco de predação, uma vez que indivíduos da borda de
agrupamentos poderiam estar mais expostos a predadores, tais como
estrelas-do-mar (Shick, 1997). (D12)No entanto, a utilização de
conchas como defesa contra a predação parece pouco provável porque
anêmonas já possuem defesas eficientes contra predadores, tais como
as cnidas (Shick, 1997).
(D13)Hart & Crowe (1997) encontraram que a
sobrevivência de indivíduos da anêmona A. elegantissima é
significativamente maior quando os indivíduos possuem conchas
aderidas a sua superfície. (D14)Os autores encontraram também que a
perda de água por evapotranspiração é maior quando não há cobertura
de conchas e os indivíduos têm sua superfície externa totalmente
exposta. (D15)Assim, o mecanismo que promove a proteção contra
dessecação ao aderir conchas é a diminuição da evapotranspiração pela
diminuição da superfície de contato com o ar. (D16)Portanto, o
investimento em aderir conchas à superfície do corpo parece ser
bastante vantajoso para A. elegantissima. (D17)Os resultados obtidos
neste estudo com A. krebsi reforçam a importância da adesão de
conchas como estratégia de defesa contra dessecação. (D18)Em
condições naturais de campo, indivíduos em posições com maior risco
a dessecação investiram mais na adesão de conchas em sua superfície,
o que provavelmente diminui a evapotranspiração quando a poça de
maré está seca.
(D19)O aumento na área das conchas em indivíduos da
borda de agregações de A. krebsi parece estar relacionado
principalmente com o risco de dessecação. (D20)Entretanto, outros
estudos relacionados ao risco de predação e à camuflagem podem ser
feitos para compreender melhor os fatores que podem ter influenciado
a evolução desse comportamento decorativo em anêmonas.
(D21)Também seria interessante estudar os custos associados à adesão
das conchas nas verrucae das anêmonas, pois é provável que elas
produzam uma substância adesiva que mantêm os fragmentos
grudados (Hart & Crowe, 1977). (D22)Visto que indivíduos na borda
investem mais no comportamento decorativo do que indivíduos no
centro, é possível que indivíduos na borda possuam investimento
reduzido em outras funções, como reprodução sexuada e produção de
tentáculos para forrageio. (D23)Dessa forma, estudos futuros
poderiam testar a existência de demandas conflitantes entre o
investimento em defesa contra dessecação e outras funções vitais para
as anêmonas. (D24)Por fim, sabendo que as anêmonas preferem
conchas maiores (Hart & Crowe, 1977), trabalhos futuros podem
investigar possíveis diferenças de seletividade entre indivíduos no
centro e na borda dos agrupamentos, uma vez que para os indivíduos
na borda a necessidade de conchas melhores supostamente seria maior.
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Denso-dependência e as reservas nutricionais de sementes de
Guanandi
Aluno 31 – Versão inicial
RESUMO: Plantas competem por recursos e possuem estratégias para
garantir que sua prole atinja a maturidade. A competição
intraespecífca é mais intensa do que a interespecífica e a incorporação
de biomassa é um bom indicador do desempenho de plântulas.
Testamos o efeito da competição intraespecífica sobre a incorporação
de biomassa em plântulas de uma espécie que possui sementes com
reservas de nutrientes. Amostramos 20 pares de plântulas e
verificamos que o aproveitamento das reservas nutricionais da
semente é maior quando o indivíduo está distante de coespecíficos.
Concluímos que plântulas que aproveitam os recursos inicialmente
disponíveis para alocação em raízes terão mais chance de serem
recrutadas e se reproduzirem.
PALAVRAS-CHAVE: Calophyllum brasiliense, Restinga, Planície
costeira.
INTRODUÇÃO
(I1)A distribuição de plantas e seu arranjo espacial em
relação a outras não é dado pelo acaso. (I2)As condições ambientais
são determinantes para definir as plantas que existem em um dado
local. (I3)Também, as interações entre as plantas podem ocorrer de
diversas maneiras, e a ausência de interação reconhecível entre elas,
conhecida como neutralismo, é considerada bastante rara ().(I4)Uma
das interações mais importantes para o desempenho das plantas em
ambientes naturais é a competição. (I5)Na competição, para que um
competidor seja mais bem sucedido é necessário que outro seja
prejudicado, pois em geral o que está em disputa é um recurso
limitante para ambos os envolvidos. (I6)Dependendo do ambiente em
que estão, as plantas podem competir por diferentes recursos. (I7)Por
exemplo, em ambientes áridos, a água é o elemento mais disputado
entre as plantas. (I8)Em ambientes com disponibilidade de água, a
água deixa de ser limitante e recursos como nutrientes e luz são os
mais disputados entre as plantas. (I9)A competição pode ocorrer de
duas formas principais, interespecífica e intraespecífica. (I10)Como
espécies de plantas diferentes possuem demandas de nutrientes
diferentes, a competição interespecífica é considerada menos intensa.
(I11)Caso a plantas esteja próxima a indivíduos coespecíficos, que
possuem demanda de nutrientes idênticas, a competição é mais
intensa.
(I12)A fase do ciclo de vida em que uma planta se encontra
também é importante sobre o efeito da competição. (I13)Plantas que
chegaram à fase adulta tiveram que superar diversos filtros bióticos e
abióticos até atingir a maturidade. (I14)Os estágios iniciais do

desenvolvimento vegetal são os mais sensíveis às condições bióticas e
abióticas e, assim, são os que experimentam as maiores taxas de
mortalidade. (I15)A partir da produção e dispersão de frutos pela
planta em estágio reprodutivo, filtros abióticos, como a presença de
umidade e temperatura ideais para a quebra da dormência e
germinação da semente, são cruciais para determinar a sobrevivência
nos estágios iniciais de desenvolvimento. (I16)Filtros bióticos como a
predação, parasitismo e competição por espaço e recursos também
limitam as chances de uma planta jovem se estabelecer em um
ambiente, mesmo que sob condições adequadas ao seu
desenvolvimento. (I17)Em um ambiente florestal, as plantas do dossel
bloqueiam grande parte da radiação solar incidente, fazendo com que
a disponibilidade de luz nos estratos inferiores seja reduzida. (I18)De
maneira análoga, indivíduos adultos possuem sistemas radiculares
mais desenvolvidos, o que lhes permite acessar mais prontamente os
recursos disponíveis no solo. (I19)Logo, quanto mais biomassa a
planta conseguir incorporar, melhor será seu desempenho ante seus
competidores. (I20)Assim, indivíduos jovens necessitam incorporar a
maior quantidade de biomassa possível a fim de se tornarem aptos a
competir de maneira eficaz pela aquisição de recursos.
(I21)Para atenuar os efeitos da competição sobre sua prole,
as plantas desenvolveram estratégias para aumentar as chances de
gerar novos indivíduos reprodutivos. (I22)Uma das estratégias é
produzir uma enorme quantidade de frutos pequenos, que não
demandam muito gasto energético, mas que a taxa de mortalidade é
muito elevada. (I23)Outra estratégia é produzir frutos maiores, que
demandam maior gasto energético e contém uma reserva de nutrientes
capaz de fornecer a energia necessária ao desenvolvimento inicial da
planta jovem, reduzindo sua taxa de mortalidade. (I24)No entanto,
embora os frutos sejam estruturas projetadas para alcançar a maior
distância possível da planta adulta, muitos deles não são dispersos e
acabam se depositando abaixo da copa da planta adulta. (I25)Assim,
um banco de plântulas se forma e diferentes graus de agregação podem
ser distinguidos. (I26)Desta forma, muitas plântulas podem se agregar
abaixo de ramos férteis que não foram acessados por dispersores,
sofrendo os efeitos deletérios da denso-dependência (Jansen &
Connel). (I27)Por outro lado, abaixo de ramos férteis que tiveram
grande parte dos frutos consumidos por dispersores, poucos frutos se
depositam no solo. (I28)Como a escala espacial de uma plântula é
pequena, variações mínimas na densidade de coespecíficos ao seu
redor podem ser determinantes ao seu desenvolvimento.
(I29)Dado que (1) as plantas competem por recursos
limitantes e possuem estratégias para aumentar seu desempenho, (2) a
incorporação de biomassa é um bom proxy da habilidade competitiva
de uma planta, (3) as fases iniciais do desenvolvimento são as mais
sensíveis aos efeitos da competição e da denso-dependência, o
objetivo deste trabalho é responder à pergunta: Como a presença de
competidores coespecíficos interfere no desenvolvimento inicial de
uma planta que possui reserva de nutrientes? (I30)Testei a hipótese de
que Indivíduos agregados a coespecíficos terão menor
desenvolvimento do que indivíduos isolados em relação ao consumo
da reserva de nutrientes. (I31)Previ que, para uma determinada taxa de
consumo da reserva de nutrientes da semente, indivíduos próximos à
coespecíficos terão menor incorporação de biomassa do que
indivíduos isolados.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
(M1)Realizei o estudo em uma área Floresta Alta de
Restinga situada na planície costeira do município de Peruíbe, São
Paulo (24º22'1.42''S, 47º18'32.46''O).
Objeto de estudo
(M2)As plântulas coletadas pertencem à espécie arbórea
Calophyllum brasiliense (Calophyllaceae), que possui ampla
distribuição e é encontrada em diversos biomas brasileiros. (M3)Na
área de estudo, é uma das espécies dominantes e os adultos atingem
cerca de 20 metros de altura e 80 cm de diâmetro. (M4)Possui
frutificação anual e produz sementes de cerca de 1 cm de diâmetro que
são dispersas essencialmente por morcegos. (M5)Forma bancos de
plântulas abundantes que nos estágios iniciais sobrevivem com a ajuda
das reservas de nutrientes das sementes, que preenche o interior do
fruto por completo.
Coleta dos dados
(M6)Identifiquei 20 indivíduos adultos de C. brasiliense e,
para cada indivíduo, amostrei duas plântulas. (M7)Uma plântula que
encontrava-se sem coespecífcos em um raio de 20 cm e uma plântula
com ao menos um coespecífco dentro do mesmo raio, formando um

par de plântulas para cada adulto. (M8)Para tanto, sorteei quatro
quadrantes a partir do adulto e coletei os indivíduos encontrados mais
próximos à linha divisória do quadrante, em cada condição. (M9)Para
assegurar que os indivíduos amostrados foram gerados a partir do
mesmo evento reprodutivo, coletei apenas indivíduos que
apresentavam o fruto ou vestígios dele ainda ligados à plântula.
(M10)Para o cálculo da porcentagem de recursos consumidos do fruto,
calculei a diferença entre o volume da semente e do compartimento do
fruto. (M11)Para o cálculo da biomassa total da plântula, sequei o
material em forno doméstico por duas horas a 180º C. (M12)Em
seguida, pesei as plântulas em uma balança de precisão.
Análise dos dados
(M13)Para avaliar se a incorporação de biomassa em
relação ao consumo da reserva de nutrientes da semente é diferente
entre indivíduos agregados e isolados, realizei uma análise de
covariância. (M14)Como variável independente, utilizei os valores de
porcentagem de consumo das sementes e, como variável dependente,
a biomassa incorporada pelas plântulas. (M15)Para testar se o padrão
encontrado poderia ser esperado ao acaso aleatorizei, dentro das linhas
de cada par de plântulas, as linhas do tratamento “agregado” e
“isolado” 10000 vezes. (M16)Todas as análises foram feitas usando o
software R versão 3.1.3 (R Core Team, 2015) usando o pacote
Rsampling-shiny (Prado et al., 2016).
RESULTADOS
(R1)A biomassa média das plântulas amostradas foi de 0,94
gramas e variou entre 0,17 g e 2,52 g. (R2)Para o grupo das plântulas
agregadas a média foi de 0,77 g e variou entre 0,17 g e 2,0 g. (R3)Para
as plântulas isoladas a média foi de 1,10 g e variou entre 0,26 g e 2,52
g. (R4)O consumo médio das sementes para o grupo isolado foi de
70,5 % e para o agregado foi de 64,7 %.
(R5)Não houve diferença significativa na inclinação das
retas entre os dois grupos (p=0,055). (R6)Também, não houve
interação entre consumo da semente e incorporação de biomassa nos
dois grupos (p=0,1404). (R7)No entanto a diferença no intercepto das
retas da regressão linear foi significativa (p=0,039) e evidenciou que
existe diferença relação testada entre os grupos (Figura 1).

Figura 1. Gráfico de covariância entre a biomassa seca de plântulas e
o consumo da reserva de nutrientes disponível em sementes de
Calophyllum brasilense (Calophyllaceae) para o grupo de plântulas
agregadas a coespecíficos (linha superior) e isoladas (linha inferior).
DISCUSSÃO
(D1)Os resultados corroboraram minha hipótese de que
haveria maior incorporação de biomassa em plântulas que estivessem
mais distantes de coespecíficos, dado o consumo dos recursos
disponíveis na semente. (D2)De maneira similar, plântulas que
compartilham o entorno imediato com coespecíficos incorporaram
menos biomassa dada uma taxa de consumo dos recursos
disponíveis. (D3)Assim, o efeito prejudicial da denso-dependência é
marcante e influencia no sucesso do recrutamento de novas árvores.
(D4)Em florestas de restingas, onde o solo em geral é
arenoso, tanto a disponibilidade de nutrientes como a retenção de
água é baixa (Britez et al. 2007). (D5)Assim, espécies que produzem
sementes com reservas de nutrientes que podem ser utilizadas pelas
plântulas possuem uma maior chance de recrutamento. (D6)Isso
possivelmente é um dos fatores que torna a espécie Calophyllum
brasiliense uma das mais frequentes e abundantes nas restingas de
diversas regiões do Brasil (Marques et al. 2015).
(D7)Entretanto, a capacidade de produzir sementes com
reservas de nutrientes não parece sobrepujar o efeito da densodependência. (D8)As reservas de nutrientes da semente são
suficientes para garantir o desenvolvimento inicial dos novos
indivíduos mas, assim que o final do recurso se aproxima, ocorre
uma mortalidade em massa das plântulas. (D9)Assim, plântulas
agregadas que alocam os recursos de maneira estratégica,

possivelmente em raízes, terão maiores chances de sobreviver
quando os recursos da semente acabarem.
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Competição intraespecífica e as reservas nutricionais disponíveis
para as plântulas de guanandi Calophyllum brasiliense
(Calophyllaceae)
Aluno 31 – Versão intermediária
RESUMO: Plantas competem por recursos e possuem estratégias para
aumentar as chances de que sua prole atinja a maturidade. A
competição intraespecífca é mais intensa do que a interespecífica e
isso se reflete no desempenho de plântulas. Testei o efeito da
competição intraespecífica sobre a incorporação de biomassa em
plântulas de Calophyllum brasiliense, uma espécie na qual os frutos
possuem sementes com grande aporte de nutrientes. Amostrei 40
plântulas oriundas de 20 adultos e observei que o aproveitamento das
reservas nutricionais da semente é maior quando o indivíduo está
distante de coespecíficos do que quando está próximo. Meus
resultados apontam para um efeito negativo da competição
intraespecífica e, indiretamente, para a importância da dispersão de
sementes a longas distâncias. Concluí que plântulas capazes de
converter maiores taxas dos recursos inicialmente disponíveis nas
sementes no seu desenvolvimento terão mais chances de serem
recrutadas.
PALAVRAS-CHAVE:
Calophyllaceae,
denso-dependência,
espécies tolerantes a alagamentos, hipótese de Janzen-Connel,
tamanho de semente
INTRODUÇÃO
(I1)As condições ambientais que variam em grande escala
(i.e. gradientes de precipitação e temperatura) e em pequena escala
(i.e. micro relevo e suscetibilidade a alagamentos) são determinantes
para definir as plantas que existem em um dado local (Turner, 2011).
(I2)Uma vez que as plantas compartilham um ambiente passam a
interagir de forma positiva, negativa ou neutra (Schulze et al., 2005).
(I3)Um exemplo de interação positiva é a facilitação, na qual uma
planta que tolera condições adversas pode modificar as condições
ambientais em seu entorno imediato e favorecer o estabelecimento
espécies menos tolerantes (Bertness & Callaway, 1994). (I4)No
entanto, em florestas tropicais e subtropicas, a interação mais
importante para o desempenho das plantas é a competição (Turner,
2001). (I5)A competição entre plantas é, em geral, indireta, ou seja,
não ocorre por espaço e sim por recursos (Burslem et al., 2005).
(I6)Desta forma, ambos os envolvidos na disputa sofrem efeitos
negativos sobre suas taxas de sobrevivência, crescimento e reprodução
(Turner, 2001). (I7)Na competição, a relação entre espécies varia de
acordo com as circunstâncias bióticas e abióticas (Bazzaz, 1979).
(I8)Ainda, a competição pode ser interespecífica ou intraespecífica.
(I9)Como espécies diferentes de plantas possuem demandas
diferentes, a competição interespecífica por nutrientes é considerada
menos intensa. (I10)Caso as plantas estejam próximas a indivíduos
coespecíficos, que possuem demanda de nutrientes idênticas, a
competição é mais intensa e surgem efeitos dependentes da densidade
(i.e. denso-dependência) (Tilman, 1984). (I11)Além disso, indivíduos
coespecíficos que se encontram agregados e próximos da planta mãe
têm maiores chances de serem encontrados e consumidos por parasitas
e herbívoros especialistas, efeito este conhecido como hipótese de
Janzen-Connel (Janzen, 1970; Connel, 1971). (I12)Assim, a
competição é um importante agente de pressão seletiva de adaptações
para espécies vegetais que coexistem.
(I13)Os estágios iniciais do desenvolvimento vegetal são
os mais sensíveis às condições bióticas e abióticas, e também os que
experimentam as maiores taxas de mortalidade (Burslen et al., 2005).
(I14)Para atenuar os efeitos da competição sobre sua prole, as plantas
possuem estratégias para aumentar as chances de gerar novos
indivíduos reprodutivos. (I15)Algumas das estratégias para contornar
a competição são a dispersão e a produção de frutos relativamente
grandes, que demandam maior gasto energético. (I16)Assim, a energia
despendida pode se converter em uma reserva de nutrientes capaz de
fornecer a energia necessária ao desenvolvimento inicial da planta

jovem, reduzindo sua taxa de mortalidade (Schulze et al., 2005).
(I17)Ainda, embora os frutos sejam estruturas com potencial de
alcançar a maior distância possível da planta adulta, através da oferta
de recursos para agentes dispersores, muitos deles não são dispersos e
acabam se depositando embaixo da copa da planta mãe (Turner, 2001).
(I18)Assim, um banco de plântulas se forma em diferentes graus de
agregação. (I19)Desta forma, muitas plântulas podem se agregar
embaixo de ramos férteis que não foram acessados por agentes
dispersores. (I20)Por outro lado, abaixo de ramos férteis que tiveram
grande parte dos frutos consumidos por dispersores, poucos frutos se
depositam no solo e as plântulas oriundas deles ficam mais espaçadas
entre si. (I21)Devido ao tamanho pequeno, tanto da parte aérea como
das raízes, a escala espacial de interação de uma plântula é pequena, e
assim, variações mínimas na densidade de coespecíficos ao seu redor
podem ser determinantes ao seu desenvolvimento (Cousens et al.,
2008).
(I22)Dado que (1) as plantas competem por recursos
limitantes e possuem estratégias para lidar com a competição, (Tilman,
1984; Turner, 2001) (2) as fases iniciais do desenvolvimento são as
mais sensíveis aos efeitos da competição e da denso-dependência
(Janzen, 1970; Connel, 1971; Burslen et al., 2005) e (3) plantas sob
maior competição terão maior dificuldade de obter nutrientes do solo
e usarão os recursos disponíveis na semente mais rapidamente, o
objetivo deste trabalho é responder à pergunta: Como a presença de
competidores coespecíficos interfere no desenvolvimento de uma
plântula que possui reserva de nutrientes em sua semente? (I23)Testei
a hipótese de que indivíduos próximos a coespecíficos, submetidos à
competição mais intensa, terão menor desenvolvimento do que
indivíduos isolados quando considerado o consumo da reserva de
nutrientes de suas sementes.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
(M1)Realizei o estudo em fragmentos de Floresta Alta de
Restinga situados na planície costeira do município de Peruíbe, São
Paulo (24º22'1.42''S, 47º18'32.46''O). (M2)O clima, de acordo com a
classificação de Koeppen, é subtropical úmido, com temperatura
média anual de 22ºC. (M3)Nestes locais o solo é arenoso e a matéria
orgânica se restringe às camadas mais superficiais. (M4)O micro
relevo determina diferentes graus de alagamento e, nas partes mais
baixas, o lençol freático pode aflorar nos períodos chuvosos, que vão
de novembro a março (Marques & Duleba, 2004).
Objeto de estudo
(M5)Realizei as coletas de plântulas pertencentes à espécie
arbórea Calophyllum brasiliense Cambess. (Calophyllaceae) (M6)A
espécie possui distribuição pantropical e, na área de estudo, é uma das
espécies dominantes com adultos que atingem cerca de 20 metros de
altura e 80 cm de diâmetro (Lorenzi, 1992). (M7)Possui frutificação
anual e produz sementes de cerca de 1 cm de diâmetro que são
dispersas essencialmente por morcegos. (M8)Forma bancos de
plântulas abundantes que nos estágios iniciais sobrevivem com a ajuda
das reservas de nutrientes das sementes, que preenche o interior do
fruto por completo (Lorenzi, 1992; Marques & Joly, 2000).
Coleta dos dados
(M9)Identifiquei 20 indivíduos adultos de C. brasiliense,
selecionados pela existência ou não de banco de plântulas ao seu redor.
(M10)Para cada indivíduo, amostrei duas plântulas: uma plântula que
encontrava-se sem coespecíficos em um raio de 20 cm e uma plântula
com ao menos um coespecífico dentro do mesmo raio. (M11)Assim,
um par de plântulas sob a copa de cada adulto foi coletado. (M12)Para
tanto, sorteei quatro quadrantes a partir do adulto e coletei as plântulas
encontradas mais próximas à linha divisória do quadrante (Figura 1a).
(M13)Para cada agregado, sorteei qual indivíduo seria coletado.
(M14)Cada quadrante foi alinhado em relação à margem do
fragmento. (M15)Para assegurar que os indivíduos amostrados foram
gerados a partir do mesmo evento reprodutivo, coletei apenas
indivíduos que apresentavam o fruto e a semente, ou vestígios deles
ainda ligados à plântula (Figura 1b).

Figura 2. Gráfico de covariância entre a biomassa seca de plântulas e
o consumo da reserva de nutrientes disponível em sementes de
Calophyllum brasilense Camb. (Calophyllaceae) para o grupo de
plântulas agregadas a coespecíficos (pontos e linha em vermelho) e
isoladas (pontos e linha em azul).

Figura 1. (a) Representação esquemática da coleta de indivíduos
isolados e agregados, a letra A no centro dos quadrantes 1, 2, 3 e 4
representa um indivíduo adulto. PA= plântulas agregadas e PI=
plântulas isoladas. (b) Esquema de uma plântula de Calophyllum
brasiliense com destaque para o fruto fixado à plântula, na linha
divisória entre o caule e a raiz. (c) Representação do fruto de C.
brasiliense com semente parcialmente consumida em seu interior.
(M16)Para estimar o efeito da competição sobre o consumo
dos recursos disponíveis na semente, calculei o volume do que restou
da semente dentro do fruto e o volume do compartimento interno do
fruto. (M17)A semente possui formato ovoide e o fruto é esférico
(Figura 1c). (M18)Logo, transformei em porcentagem a relação entre
o volume do interior do fruto e o volume restante da semente.
(M19)Para obter a biomassa total da plântula, sequei o material em
forno doméstico por duas horas a 180º C. (M20)Em seguida, pesei as
plântulas em uma balança com precisão de centésimos de grama.
Análise dos dados
(M21)Para avaliar se a incorporação de biomassa em
relação ao consumo da reserva de nutrientes da semente é diferente
entre indivíduos agregados e isolados, realizei uma análise de
covariância. (M22)Para avaliar a previsão de que o aumento da
biomassa em relação ao consumo dos recursos da semente é
proporcionalmente menor em indivíduos agregados, observei a
diferença na inclinação das retas. (M23)Para avaliar se, para uma
determinada taxa de consumo da reserva de nutrientes da semente,
indivíduos isolados terão maior biomassa do que indivíduos
agregados, observei a diferença no intercepto das retas. (M24)Como
variável independente, utilizei os valores de porcentagem de consumo
das sementes e, como variável dependente, a biomassa incorporada
pelas plântulas. (M25)Para testar se o padrão encontrado poderia ser
esperado ao acaso, aleatorizei 10000 vezes os valores de biomassa
entre os tratamentos “agregado” e “isolado” para gerar um cenário
nulo. (M26)Todas as análises foram feitas usando o software R versão
3.1.3 (R Core Team, 2015) no pacote Rsampling-shiny (Prado et al.,
2016).
RESULTADOS
(R1)A biomassa média das plântulas amostradas foi de 0,94
± 0,55 g (média ± desvio padrão). (R2)Para o grupo das plântulas
agregadas a média foi de 0,77 ± 0,49 g. (R3)Para as plântulas isoladas
a média foi de 1,10 ± 0,58 g. (R4)O consumo médio das sementes para
o grupo isolado foi de 70,5 ± 32,7 % e para o agregado foi de 64,7 ±
30,9 %.
(R5)Não houve diferença significativa na inclinação das
retas entre os dois grupos (p = 0,055), ou seja, conforme o recurso
disponível na semente é consumido, o aumento de biomassa se
mantém constante para os dois grupos. (R6)No entanto, a diferença no
intercepto das retas da regressão linear foi significativa (p = 0,039) e
evidenciou que a conversão dos recursos disponíveis na semente em
biomassa é maior para as plântulas isoladas do que para as agregadas
(Figura 2).

DISCUSSÃO
(D1)O desenvolvimento de plântulas de C. brasiliense,
representado pelo incremento de biomassa seca por volume de recurso
consumido da semente, foi maior para as plântulas que encontravamse distantes de coespecíficos. (D2)Logo, plântulas sob maior
intensidade de competição com intraespecíficos utilizam mais
rapidamente os recursos disponíveis das sementes para atingir um
desenvolvimento similar do que as sob menor competição. (D3)Sendo
assim, os resultados corroboraram minha hipótese de que plântulas que
compartilham o entorno imediato com coespecíficos incorporariam
menos biomassa dada uma taxa de consumo dos recursos disponíveis.
(D4)Por fim, o efeito prejudicial da competição intraespecífica e,
adicionalmente, da denso-dependência é marcante e influencia o
sucesso do recrutamento de novas árvores de C. brasiliense.
(D5)A competição interespecífica de plântulas em florestas
tropicais é relativamente rara (Wright, 2002). (D6)Um estudo que
avaliou o desenvolvimento de plântulas de 119 espécies e constatou
que 72% das espécies não eram afetadas pela densidade, 10 % eram
afetadas por outras espécies e que 18 % eram afetadas por coespecífcos
(Poorter, 2005). (D7)Entre as espécies afetadas por outras espécies,
metade demonstrou que a interação era positiva. Logo, a competição
intraespecífica é a que apresenta maior efeito negativo sobre o
desenvolvimento de plântulas em florestas tropicais. (D8)Em um
experimento onde foram introduzidas plântulas de uma mesma espécie
em uma clareira florestal, após um ano, o tratamento com plântulas
agregadas apresentou cerca de 50 % menos biomassa do que o
tratamento com plântulas mais espaçadas (Poorter, 1998). (D9)Desta
forma, os diferentes níveis de agregação verificados para as plântulas
de C. brasiliense sustentam a relação negativa existente entre o
adensamento de coespecíficos e o desenvolvimento de plântulas.
(D10)Assim, os efeitos do adensamento demonstram ser consistentes
entre diversos tipos de florestas tropicais e subtropicais.
(D11)Condições e recursos são determinantes para o
quanto de biomassa as plantas são capazes de acumular. (D12)Logo, a
alocação de biomassa está relacionada com a capacidade da planta de
competir por recursos (Weiner, 2004). (D13)Como nas florestas
tropicais existe um forte gradiente vertical de luminosidade, pequenos
incrementos em altura podem levar uma planta a aumentar seu acesso
à luminosidade de maneira desproporcional. (D14)Além disso, no solo
de áreas florestais, a incidência de luz solar direta pode ser de apenas
cerca de 2 % do total de radiação que chega às árvores do dossel, o que
torna o investimento em área foliar estratégico para aumentar a
captação da baixa luminosidade disponível (Poorter, 2005). (D15)Um
estudo conduzido por Reis (2016, no prelo) demonstrou que plântulas
de C. brasiliense, quando agregadas a coespecíficos, investem mais
em desenvolvimento em altura do que em área foliar. (D16)Por outro
lado, quando distantes de coespecíficos, o investimento em área foliar
é proporcionalmente maior do que em altura. Deste modo, é razoável
supor que exista um trade-off entre crescimento em altura e em área
foliar que é modulado pela intensidade da competição intraespecífca.
(D17)Assim, é possível que este trade-off implique em que o consumo
maior dos recursos da semente em plantas agregadas a coespecíficos
se deva ao fato de que a alocação de biomassa em caule não contribua
para a conversão de mais biomassa. (D18)Consequentemente, é
provável que o menor consumo dos recursos da semente para uma
maior alocação de biomassa, que foi constatado para as plantas
isoladas de coespecíficos, possa ocorrer porque as folhas contribuem,
através do processo fotossintético, para o aumento da biomassa.
(D19)Por fim, ao que tudo indica, a intensidade da competição
intraespecífica é determinante na taxa de consumo dos recursos
disponibilizados pela planta mãe através da semente e pode ser um
mecanismo importante para os efeitos da denso-dependência.
(D20)A alta densidade de indivíduos coespecíficos pode
conduzir a diversos efeitos prejudiciais. (D21)Quanto mais
espacialmente agregados, maior a competição por recursos entre
indivíduos da mesma espécie. (D22)O fato de estarem perto da planta
mãe, faz com que a própria progenitora seja a maior competidora por
recursos que as plântulas também necessitam (Burslem et al., 2005).
(D23)A alta densidade de coespecíficos também aumenta as chance de
atrair herbívoros que podem matar ou limitar o crescimento das
espécies mais abundantes (Janzen, 1970; Connel, 1971). (D24)Dado
isso, existe uma pressão seletiva que pode favorecer espécies capazes
de dispersar seus frutos e propágulos para locais distantes da planta
mãe. C. brasiliense possui sementes dispersas por morcegos e pela

água (Lorenzi, 1992). (D25)No entanto, existe uma relação negativa
entre o tamanho do fruto e a distância de dispersão (Werner & Platt,
1976). (D26)Assim, é razoável supor que existe um trade-off entre o
baixo potencial de dispersão e a capacidade de fornecer recursos que
auxiliem no estabelecimento das plântulas oriundas de frutos não
dispersados. (D27)Logo, como plântulas localizadas abaixo da copa
da planta mãe têm maior dificuldade de se desenvolver, é provável que
os frutos dispersos para maiores distâncias possuam uma maior chance
de serem recrutados e se tornarem plantas adultas, pois poderão usar
mais eficientemente as reservas de nutrientes das sementes.
(D28)Por fim, a capacidade de produzir sementes com
reservas de nutrientes não parece sobrepujar o efeito da densodependência. (D29)Logo, o recrutamento de novas plântulas está
intrinsicamente ligado à densidade de coespecíficos e, ao que parece,
apenas plântulas que estão minimamente distantes entre si conseguirão
utilizar os recursos disponíveis nas sementes para investir em
estruturas que contribuam para um maior ganho de biomassa.
(D30)Logo, grande parte das espécies bem distribuídas e abundantes
nas florestas tropicais e subtropicais que possuem sementes com
recursos utilizáveis pelas plântulas, devem ser capazes de dispersas
seus frutos a distâncias que minimizem a competição com
coespecíficos.
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Competição intraespecífica e as reservas nutricionais disponíveis
para as plântulas de Guanandi
Aluno 31 – Versão final
RESUMO: Plantas competem por recursos e possuem estratégias para
aumentar as chances de que sua prole atinja a maturidade. A
competição intraespecífica é mais intensa do que a interespecífica e
isso se reflete no desempenho de plântulas. Testei o efeito da
competição intraespecífica sobre a incorporação de biomassa em
plântulas de Calophyllum brasiliense, espécie cujos frutos possuem
sementes com grande reserva nutricional de nutrientes. Amostrei 40
plântulas embaixo da copa de 20 indivíduos adultos classificando-as
em agregadas e isoladas num raio 20 cm. Estimei a porcentagem de
reservas nutricionais que foram aproveitadas pelas plântulas.
Encontrei que plântulas isoladas de coespecíficos tem maior biomassa

total para um mesmo consumo dos recursos do fruto. Meus resultados
sugerem um efeito negativo da competição intraespecífica. Concluí
que plântulas capazes de converter maiores taxas dos recursos
inicialmente disponíveis nas sementes no seu desenvolvimento terão
mais chances de serem recrutadas.
PALAVRAS-CHAVE:
Calophyllaceae,
denso-dependência,
espécies tolerantes a alagamentos, tamanho de semente
INTRODUÇÃO
(I1)As condições ambientais variam em grande escala (i.e.
gradientes de precipitação e temperatura) e pequena escala (i.e. micro
relevo e suscetibilidade a alagamentos) determinando assim a
existência de plantas em um dado local (Turner, 2001). (I2)Logo,
espécies que toleram as mesmas condições tendem a co-ocorrer.
(I3)Essas espécies passam a interagir de forma positiva, negativa ou
neutra (Schulze et al., 2005). (I4)Um exemplo de interação positiva é
a facilitação, na qual uma planta que tolera condições adversas
modifica as condições ambientais em seu entorno imediato e favorece
o estabelecimento de espécies menos tolerantes (Bertness & Callaway,
1994). (I5)No entanto, em florestas tropicais e subtropicas, a interação
predominante no estabelecimento das comunidades vegetais é a
competição. (Turner, 2001). (I6)A competição entre plantas é, em
geral, indireta e não ocorre por espaço e sim por recursos (Burslem et
al., 2005). (I7)Desta forma, ambos os envolvidos na disputa sofrem
efeitos negativos sobre suas taxas de sobrevivência, crescimento e
reprodução (Turner, 2001). (I8)Na competição, a relação entre
espécies varia de acordo com as circunstâncias bióticas e abióticas
(Bazzaz, 1979). (I9)Ainda, a competição pode ser interespecífica ou
intraespecífica. (I10)Como espécies diferentes de plantas possuem
demandas diferentes, a competição interespecífica por nutrientes é
considerada menos intensa. (I11)Caso as plantas estejam próximas a
indivíduos coespecíficos, que possuem demanda de nutrientes muito
parecidas, a competição é mais intensa e os efeitos dependentes da
densidade (i.e. denso-dependência) são maiores em relação às
interações interespecíficas (Tilman, 1984). (I12)Assim, a competição
é um importante agente de pressão seletiva de adaptações para
espécies vegetais que coexistem.
(I13)Os estágios iniciais do desenvolvimento vegetal são
os mais sensíveis às condições bióticas e abióticas, e também os que
experimentam as maiores taxas de mortalidade (Burslen et al., 2005).
(I14)Para atenuar os efeitos da competição sobre sua prole, as plantas
possuem estratégias para aumentar as chances de gerar novos
indivíduos reprodutivos. (I15)Algumas das estratégias para lidar com
competição são a dispersão de sementes e a produção de frutos
relativamente grandes, que demandam maior gasto energético.
(I16)Assim, a energia despendida pode se converter em uma reserva
de nutrientes capaz de fornecer a energia necessária ao
desenvolvimento inicial da planta jovem, reduzindo sua taxa de
mortalidade (Schulze et al., 2005). (I17)Ainda, embora os frutos sejam
estruturas com potencial de dispersar as sementes para novos sítios
favoráveis ao seu estabelecimento, através da oferta de recursos para
agentes dispersores, muitos deles não são dispersos e acabam
depositados embaixo da copa da planta mãe (Turner, 2001).
(I18)Assim, um banco de plântulas se forma em diferentes graus de
agregação. (I19)Para as plântulas, a escala espacial de interação com
coespecífico é pequena assim, variações mínimas na densidade de
agregação ao redor da plântula podem ser determinantes ao
desenvolvimento delas (Cousens et al., 2008).
(I20)Dado que (1) as plantas competem por recursos
limitantes e possuem estratégias para lidar com a competição, (Tilman,
1984; Turner, 2001) (2) as fases iniciais do desenvolvimento são as
mais sensíveis aos efeitos da competição e da denso-dependência
(Burslen et al., 2005) e (3) plantas sob maior competição terão maior
dificuldade de se estabelecer e consumirão os recursos disponíveis na
semente mais rapidamente, o objetivo deste trabalho é responder à
pergunta: como a presença de competidores coespecíficos interfere no
desenvolvimento de uma plântula que possui reserva de nutrientes em
sua semente? (I21)Testei a hipótese de que indivíduos próximos a
coespecíficos, por estarem submetidos à competição mais intensa,
terão menor desenvolvimento do que indivíduos isolados quando
considerado o consumo da reserva de nutrientes de suas sementes.
MATERIAL & MÉTODOS
Área de estudo
(M1)Realizei o estudo em julho de 2016 em fragmentos de
Floresta Alta de Restinga situados na planície costeira do município
de Peruíbe, São Paulo (24º22'1.42''S, 47º18'32.46''O). (M2)O clima,
de acordo com a classificação de Koeppen, é subtropical úmido, com

temperatura média anual de 22ºC. (M3)Nestes locais o solo é arenoso
e a matéria orgânica se restringe às camadas mais superficiais. (M4)O
micro relevo determina diferentes graus de alagamento e, nas partes
mais baixas, o lençol freático pode aflorar nos períodos chuvosos, que
vão de novembro a março (Marques & Duleba, 2004).
Objeto de estudo
(M5)As plântulas utilizadas neste estudo pertencem à
espécie arbórea Calophyllum brasiliense Cambess. (Calophyllaceae).
(M6)A espécie possui distribuição pantropical e, na área de estudo, é
uma das espécies dominantes com adultos que atingem cerca de 20
metros de altura e 80 cm de diâmetro (Lorenzi, 1992). (M7)Possui
frutificação anual e produz sementes de cerca de 1 cm de diâmetro que
são dispersas essencialmente por morcegos (Lorenzi, 1992). C.
brasiliense forma bancos de plântulas abundantes que, nos estágios
iniciais, sobrevivem com a ajuda das reservas de nutrientes das
sementes (Marques & Joly, 2000). (M8)Logo após a dispersão as
sementes, que preenchem o interior dos frutos por completo, são
progressivamente consumidas pela plântula ao longo do seu
desenvolvimento (Lorenzi, 1992; Marques & Joly, 2000).
Coleta dos dados
(M9)Identifiquei 20 indivíduos adultos de C. brasiliense,
selecionados pela existência ou não de banco de plântulas ao seu redor.
(M10)Para cada indivíduo, amostrei duas plântulas: uma plântula que
encontrava-se sem coespecíficos em um raio de 20 cm e uma plântula
com ao menos um coespecífico dentro do mesmo raio. (M11)Assim,
coletei um par de plântulas sob a copa de cada adulto. (M12)Para tanto,
sorteei quatro quadrantes a partir do adulto e coletei as plântulas
encontradas mais próximas à linha divisória do quadrante (Figura 1a).
(M13)Cada quadrante foi alinhado em relação à margem do
fragmento. (M14)Para cada agregado, sorteei qual indivíduo seria
coletado. (M15)Para assegurar que os indivíduos amostrados foram
gerados a partir do mesmo evento reprodutivo, coletei apenas
indivíduos que apresentavam o fruto e a semente, ou vestígios deles
ainda ligados à plântula (Figura 1b).

das sementes e, como variável dependente, a biomassa incorporada
pelas plântulas. (M25)Para testar se o padrão encontrado poderia ser
esperado ao acaso, aleatorizei 10000 vezes os valores de biomassa
entre os tratamentos “agregado” e “isolado” para gerar um cenário
nulo. (M26)Todas as análises foram feitas usando o software R versão
3.1.3 (R Core Team, 2015) no pacote Rsampling-shiny (Prado et al.,
2016).
RESULTADOS
(R1)Para o grupo das plântulas agregadas, a biomassa seca
média foi de 0,77 ± 0,49 g. (R2)Para as plântulas isoladas a média foi
de 1,10 ± 0,58 g. (R3)A biomassa média total das plântulas amostradas
foi de 0,94 ± 0,55 g (média ± desvio padrão). (R4)O consumo médio
das sementes para o grupo isolado foi de 70,5 ± 32,7 % e para o
agregado foi de 64,7 ± 30,9 %.
(R5)Não houve diferença na inclinação das retas entre os
dois grupos (p = 0,055), ou seja, conforme o recurso disponível na
semente é consumido, o aumento de biomassa se mantém constante
para os dois grupos. (R6)No entanto, a diferença no intercepto das
retas da regressão linear foi significativa (p = 0,039) e as plântulas
isoladas tiveram maior biomassa do que as plântulas agregadas (Figura
2).

Figura 2. Gráfico de covariância entre a biomassa seca de plântulas e
o consumo da reserva de nutrientes disponível em sementes de
Calophyllum brasilense Camb. (Calophyllaceae) para o grupo de
plântulas agregadas a coespecíficos (pontos e linha em vermelho) e
isoladas (pontos e linha em azul).
Figura 1. (a) Representação esquemática da coleta de indivíduos
isolados e agregados, a letra A no centro dos quadrantes 1, 2, 3 e 4
representa um indivíduo adulto. PA= plântulas agregadas e PI=
plântulas isoladas. (b) Esquema de uma plântula de Calophyllum
brasiliense com destaque para o fruto fixado à plântula, na linha
divisória entre o caule e a raiz. (c) Representação do fruto de C.
brasiliense com semente parcialmente consumida em seu interior.
(M16)Para estimar o efeito da competição sobre o consumo
dos recursos disponíveis na semente, calculei o volume do que restou
da semente dentro do fruto e o volume do compartimento interno do
fruto. (M17)A semente possui formato ovoide e o fruto é esférico
(Figura 1c). (M18)Através dos valores obtidos transformei em
porcentagem a relação entre o volume do interior do fruto e o volume
restante da semente. (M19)Para obter a biomassa total da plântula,
sequei o material em forno doméstico por duas horas a 180º C.
(M20)Em seguida, pesei as plântulas em uma balança com precisão de
centésimos de grama.
Análise dos dados
(M21)Para avaliar se a incorporação de biomassa em
relação ao consumo da reserva de nutrientes da semente é diferente
entre indivíduos agregados e isolados, realizei uma análise de
covariância. (M22)Para avaliar a previsão de que o aumento da
biomassa em relação ao consumo dos recursos da semente
incrementaria mais rapidamente nos indivíduos isolados do que nos
agregados, observei a diferença na inclinação das retas das regressões
entre porcentagem consumida da semente e biomassa total para
plântulas agregadas ou isoladas. (M23)Para avaliar se, para uma
determinada taxa de consumo da reserva de nutrientes da semente,
indivíduos isolados terão maior biomassa do que indivíduos
agregados, observei a diferença no intercepto das retas. (M24)Como
variável independente, utilizei os valores de porcentagem de consumo

DISCUSSÃO
(D1)O desenvolvimento de plântulas de C. brasiliense,
representado pelo incremento de biomassa seca por volume de recurso
consumido da semente, foi maior para as plântulas que encontravamse distantes de coespecíficos. (D2)Logo, plântulas sob maior
intensidade de competição com intraespecíficos utilizam mais
rapidamente os recursos disponíveis das sementes para atingir um
desenvolvimento similar do que as sob menor competição. (D3)Sendo
assim, os resultados corroboraram minha hipótese de que plântulas que
compartilham o entorno imediato com coespecíficos incorporariam
menos biomassa dada uma taxa de consumo dos recursos disponíveis.
(D4)Por fim, o efeito prejudicial da competição intraespecífica e,
adicionalmente, da denso-dependência é marcante e influencia o
sucesso do recrutamento de novas árvores de C. brasiliense.
(D5)A competição interespecífica de plântulas em florestas
tropicais é relativamente rara (Wright, 2002). (D6)Um estudo que
avaliou o desenvolvimento de plântulas de 119 espécies e constatou
que 72% das espécies não eram afetadas pela densidade, 10 % eram
afetadas por outras espécies e que 18 % eram afetadas por coespecífcos
(Poorter, 2005). (D7)Entre as espécies afetadas por outras espécies,
metade demonstrou que a interação era positiva. (D8)Logo, a
competição intraespecífica é a que apresenta maior efeito negativo
sobre o desenvolvimento de plântulas em florestas tropicais. (D9)Em
um experimento onde foram introduzidas plântulas de uma mesma
espécie em uma clareira florestal, após um ano, o tratamento com
plântulas agregadas apresentou cerca de 50 % menos biomassa do que
o tratamento com plântulas mais espaçadas (Poorter, 1998).
(D10)Desta forma, os diferentes níveis de agregação verificados para
as plântulas de C. brasiliense sustentam a relação negativa existente
entre o adensamento de coespecíficos e o desenvolvimento de
plântulas. (D11)Assim, os efeitos do adensamento demonstram ser
consistentes entre diversos tipos de florestas tropicais e subtropicais.

(D12)Condições e recursos são determinantes para o
quanto de biomassa as plantas são capazes de acumular. (D13)Logo, a
alocação de biomassa está relacionada com a capacidade da planta de
competir por recursos (Weiner, 2004). (D14)Nas florestas tropicais
existe um forte gradiente vertical de luminosidade e pequenos
incrementos em altura podem levar uma planta a aumentar seu acesso
à luminosidade de maneira desproporcional. (D15)Além disso, no solo
de áreas florestais, a incidência de luz solar direta pode ser de apenas
cerca de 2 % do total de radiação que chega às árvores do dossel, o que
torna o investimento em área foliar estratégico para aumentar a
captação da baixa luminosidade disponível (Poorter, 2005). (D16)Um
estudo conduzido por Reis (2016, em elaboração), com as mesmas
plântulas deste trabalho, demonstrou que plântulas de C. brasiliense,
quando agregadas, investem mais em desenvolvimento em altura do
que em área foliar. (D17)Por outro lado, quando distantes, o
investimento em área foliar é proporcionalmente maior do que em
altura. (D18)Deste modo, é razoável supor que exista uma demanda
conflitante entre crescimento em altura e em área foliar e que isso é
modulado pela intensidade da competição intraespecífca. (D19)Assim,
é possível que esta demanda conflitante implique em que o consumo
maior dos recursos da semente em plântulas agregadas a coespecíficos
se deva ao fato de que a alocação de biomassa em caule não contribua
para a conversão de mais biomassa. (D20)Consequentemente, é
provável que o menor consumo dos recursos da semente para uma
maior alocação de biomassa, que foi constatado para as plantas
isoladas de coespecíficos, possa ocorrer porque as folhas contribuem,
através da fotossíntese, para o aumento da biomassa. (D21)Por fim,
ao que tudo indica, a intensidade da competição intraespecífica é
determinante na taxa de consumo dos recursos disponibilizados pela
planta mãe através da semente e pode ser um mecanismo importante
para os efeitos da denso-dependência.
(D22)A alta densidade de indivíduos coespecíficos pode
conduzir a diversos efeitos prejudiciais às plântulas. (D23)Quanto
mais espacialmente agregados, maior a competição por recursos entre
indivíduos da mesma espécie (Chácon & Muñoz, 2007). (D24)O fato
de estarem perto da planta mãe, faz com que a própria progenitora seja
a maior competidora por recursos que as plântulas também necessitam
(Burslem et al., 2005). (D25)A alta densidade de coespecíficos
também aumenta as chances de atrair herbívoros que podem matar ou
limitar o crescimento das espécies mais abundantes (Janzen, 1970;
Connel, 1971). (D26)Dado isso, é possível que exista uma pressão
seletiva que pode favorecer espécies capazes de dispersar seus frutos
e propágulos para locais distantes da planta mãe, onde a densidade de
coespecíficos tende a ser menor. C. brasiliense possui sementes
dispersas por morcegos e pela água (Lorenzi, 1992). (D27)No entanto,
existe uma relação negativa entre o tamanho do fruto e a distância de
dispersão (Werner, 1976). (D28)Assim, é razoável supor que existe
uma demanda conflitante entre o baixo potencial de dispersão e a
capacidade de fornecer recursos que auxiliem no estabelecimento das
plântulas oriundas de frutos não dispersados. (D29)Logo, como
plântulas localizadas abaixo da copa da planta mãe têm maior
dificuldade de se desenvolver, é provável que os frutos dispersos para
maiores distâncias possuam uma maior chance de serem recrutados e
se tornarem plantas adultas, pois poderão usar mais eficientemente as
reservas de nutrientes das sementes.
(D30)Por fim, a capacidade de produzir sementes com
reservas de nutrientes não parece compensar o efeito da densodependência. (D31)Logo, o recrutamento de novas plântulas está
intrinsicamente ligado à densidade de coespecíficos e, ao que parece,
apenas plântulas que estão minimamente distantes entre si conseguirão
utilizar os recursos disponíveis nas sementes para investir em
estruturas que contribuam para um maior ganho de biomassa.
(D32)Logo, grande parte das espécies bem distribuídas e abundantes
nas florestas tropicais e subtropicais que possuem sementes com
recursos utilizáveis pelas plântulas, deve ser capaz de dispersar seus
frutos a distâncias que minimizem a competição com coespecíficos.
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Variação do balanço entre facilitação e competição em um
gradiente de stress
Aluno 32 – Versão inicial
RESUMO
Plantas interagem de forma positiva (facilitação) e negativa
(competição). O balanço entre as intensidades da facilitação e
competição variam com o gradiente de severidade do ambiente,
conforme prevê a Hipótese do Gradiente de Stress. Espera-se
encontrar maior intensidade de facilitação e menor competição em
ambientes mais estressantes e menor intensidade de facilitação e maior
competição em ambientes menos estressantes. Diante disso, o objetivo
deste trabalho foi entender como as intensidades da facilitação e
competição diferem entre ambientes com maior e menor severidade
ambiental. Em diferentes fisionomias de restinga de duna e jundu,
contabilizou-se o número de indivíduos em parcelas abaixo de copas
de Myrsine parvifolia e em parcelas fora dos sombreamento da copa.
Calculou-se a diferença das médias das proporções de indivíduos que
houve abaixo das copas entre cada fisionomia. Obtivemos que a
facilitação foi mais intensa e a competição menos intensa no ambiente
de condições mais severas, conforme esperado. Entretanto aponta-se
necessidade de estudos para o balanço de facilitação e competição ao
longo de variação das condições ambientais ao longo do tempo.
PALAVRAS-CHAVE: Interações interespecíficas,
ambientais, restinga, dunas, stress ambiental.

gradientes

INTRODUÇÃO
(I1)Plantas interagem de diferentes maneiras, podendo ser
interações positivas ou negativas. (I2)As interações negativas são
caracterizadas pela competição por luz, nutrientes, espaço, água e
polinizadores. (I3)Por outro lado, as interações positivas, são
promovidas por parte das plantas ao criar condições abióticas e
bióticas que permitem o estabelecimento ou aumentam o fitness de
outros indivíduos de outras espécies ou da mesma espécie no mesmo
local. (Brooker, 2007) (I4)Essa interação, é chamada de facilitação

(Franco & Nobel 1989), na qual plantas podem afastar herbívoros,
competidores, amenizar condições extremas do clima, aumentar
disponibilidade de nutrientes e água (Brooker, 2007).
(I5)A Hipótese do Gradiente de Stress prevê que a
intensidade das interações positivas e negativas podem se alterar de
acordo com gradiente ambiental. (I6)Essa hipótese sugere que os
impactos das interações positivas aumentam com a severidade do
ambiente e o impacto das interações negativas são compensadas.
(I7)Já em ambientes com condições menos severas a competição
(interação negativa) predomina a facilitação (interação positiva)
(Bertness & Callaway, 1994). (I8)Em ambientes com baixa
disponibilidade de recursos, como nutrientes e água, os benefícios
advindos de uma planta facilitadora são mais necessárias, bem como
o efeito do sombreamento em ambientes de elevada intensidade
luminosa também é importante para o estabelecimento, crescimento e
desenvolvimento (e.g. Choler et al., 2001; Callaway et al., 2002).
(I9)Entretanto, em ambientes com elevada disponibilidade de recursos
pode acarretar em maior competição (Gaucherand et al., 2006) e maior
densidade vegetal leva as planas a competirem por luz (Dias et al.,
2005).
(I10)Desse modo, espera-se encontrar maior intensidade de
facilitação e menor competição em ambientes mais estressantes e
menor intensidade de facilitação e maior competição em ambientes
menos estressantes. (I11)Diante disso, o objetivo deste trabalho foi
entender como as intensidades da facilitação e competição diferem
entre ambientes com baixa disponibilidade de recursos e elevada
insolação e ambientes de alta disponibilidade de recurso e baixa
insolação.
MATERIAIS & MÉTODO
Área de estudo
(M1)O ecossistema de restinga apresenta um gradiente de fisionomias
desde a praia e costões rochosos até a base da Serra do Mar. (M2)As
fisionomias variam ao longo do gradiente condicionada a variações na
fertilidade do solo, capacidade de retenção de água, recepção de
salinidade, vento e insolação em cada indivíduo dada a variação na
densidade da vegetação (livro estação ecológica e REF). (M3)Na
restinga, as condições estressantes para as plantas aumentam com a
proximidade do mar, onde há cada vez menos disponibilidade de
recursos, maior insolação, vento e salinidade. (M4)As fisionomias, de
acordo com a classificação de Andrade & Lamberti (1965), podem ser
divididas em dois grupos, da praia em direção a Serra: “vegetação
pioneira ou vegetação das dunas” e mais afastado do mar, a “vegetação
de restinga ou jundu”. (M5)O primeiro grupo inclui a vegetação
rasteira gramino-ervoso nas praias e as dunas de ervas, arbustos e
arvoretas baixos. (M6)O segundo grupo inclui a vegetação de restinga
ou jundu, onde predomina árvores, arbustos e trepadeiras formando
cobertura vegetal mais densa.
(M7)Realizei este estudo em fisionomias de ambos os grupos: duna e
jundu em ecossistema de restinga localizada no bairro do Guaraú,
município de Peruíbe, São Paulo (24°22,39'S, 47°1,15'O).
Modelo de estudo
(M8)A espécie utilizada como modelo neste estudo foi Myrsine
parvifolia (A.DC.) Mez in Engl., pertencente a família Primulaceae.
(M9)Essa espécie ocorre em dunas e mata de restinga, podendo
assumir porte arbóreo e arbustivo com indivíduos de 1 a 7 m de altura
(Wanderley et al, 2005).
(M10)M. parvifolia é uma das espécies que pode primeiro colonizar
ambientes expostos ao sol e com baixa densidade de vegetação na
restinga, sendo classificada assim como espécie pioneira (Braz &
Mattos, 2010). (M11)Entretanto esta espécie, também ocorre em
locais sombreados, de vegetação densa e solos úmidos (Dillenburg et
al., 1992; Dorneles & Waechter, 2004).
Coleta dos dados
(M12)Realizei busca ativa dos indivíduos de M. parvifolia nos trechos
de duna e jundu. (M13)Os indivíduos foram escolhidos com os
critérios de que a copa tivesse diâmetro maior do que 80 cm, pois
menores que isso não seria possível aplicar o método de amostragem
exposto a seguir; e que as copas não tivessem entrelaçadas com outros
indivíduos de mesmo porte, de modo que a formação da sombra
embaixo da copa seja exclusivo do indivíduo amostrado.
(M14)Embaixo de cada copa dos indivíduos foi alocado uma parcela
de 32 cm², cuja posição foi sorteada. (M15)A copa dos indivíduos de
M. parvifolia foi dividida em quadrantes e esses eram sorteados para
receber a parcela. (M16)Próximo de cada indivíduo, foi alocado outra
parcela de 32 cm² em localização cuja distância corresponde a metade
do diâmetro da copa do indivíduo de M. parvifolia. (M17)Considera-

se que parcelas fora da área de cobertura da copa de cada indíviduo de
M. parvifolia, seja uma amostragem da densidade vegetal local.
(M18)Em cada parcela, contabilizei todos os indivíduos, exceto os
pertencentes à família Poaceae (graminóides), com no mínimo 3 cm
de altura.
Análise dos dados
(M19)Considerando a quantidade de indivíduos não-graminoídes
obtida nos pares de parcelas: parcelas abaixo da copa de M. parvifolia
e nas parcelas próximas a cada M. parvifolia, calculei a proporção de
indivíduos não-graminóides que estavam abaixo da copa diante do
total de indivíduos para cada par; ou seja, a proporção revela quantos
indivíduos estavam debaixo da copa M. parvifolia relativa à
quantidade de indivíduos de cada localidade. (M20)Obtido as
proporções, calculei a média dessas para cada fisionomia. (M21)A
estatística de interesse é a diferença da média das proporções de
indivíduos que estão debaixo da copa de M. parvifolia entre duna e
jundu.
(M22)Sob cenário nulo, calculamos a probabilidade da diferença
obtida ter sido igual ou maior produzida pelo acaso. (M23)Para tanto
permutei 10.000 vezes a proporção referente a cada M. parvifolia entre
cada fisionomia. (M24)Todas as análises foram feitas em ambiente R
versão 3.1.3 (R Core Team, 2015), utilizando o pacote Rsampling
(Prado et al., 2016).
(M25)Esperava-se encontrar maior média das proporções de
indivíduos embaixo da copa do que fora em ambiente de duna e menor
proporção de indivíduos embaixo da copa no jundu.
RESULTADOS
(R1)Obtive a quantidade de indivíduos de 15 parcelas sob a copa e 15
parcelas fora da copa referentes a 15 indivíduos de M. parvifolia em
cada fisionomia, totalizando 30 pares de parcelas para cada indivíduo
de M. parvifolia.
(R2)Quantifiquei 167 indivíduos na duna e 147 no jundu, perfazendo
314 indivíduos no total. (R3)Na duna, haviam 102 indivíduos nas
parcelas embaixo das copas de M. parvifolia e 65, na área fora de
sombreamento da copa. Já no jundu, havia 71 nas parcelas embaixo
das copas e 76 fora da área de sombreamento.
(R4)A média das proporções de indivíduos abaixo da copa foi maior
na duna do que no jundu (p=0,007) (Figura 1). (R5)As médias das
proporções obtidas foram 0,72 (±0,26) para a duna e 0,47 (±0,25) para
o jundu.

Figura 1: Proporção de plântulas abaixo da copa de indivíduos de M.
parvifolia nas fisionomias de duna e jundu da restinga localizada no
bairro do Guaraú, município de Peruíbe, São Paulo. As linhas
horizontais internas representam as medianas, o retângulo representa
os limites do primeiro e terceiro quantis, as linhas verticais pontilhadas
representam a variância dos dados e os asteriscos representam as
médias.
DISCUSSÃO
(D1)Considerando um ambiente com gradiente de stress, encontrei
maior intensidade de facilitação e menor competição em ambientes
mais estressantes e menor intensidade de facilitação e maior
competição em ambientes menos estressantes, o que corresponde ao
padrão previsto pela Hipótese do Gradiente de Stress (Bertness &
Callaway, 1994).
(D2)Tielbörger & Kadmon (2000) encontraram que o balanço entre as
intensidades de facilitação e competição variam também com o
gradiente temporal das condições ambientais. (D3)Dias et al. (2005)

encontrou que a espécie Clusia hilariana é facilitadora em ambiente
de restinga ao permitir estabelecimento de plântulas sob sua copa,
porém, ao passar do tempo sua cobertura de copa impede o
desenvolvimento e crescimento das plântulas facilitadas. (D4)Apontase então, a necessidade de se analisar o balanço das interações
positivas e negativas ao longo do tempo, não só em gradientes
espaciais.
(D5)Este trabalho corroborou a Hipótese de Gradientes de Stress para
o gradiente de restinga. (D6)Entretanto aponta-se necessidade de
estudos para o balanço de facilitação e competição ao longo de
variação das condições ambientais ao longo do tempo.
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Variação do balanço entre facilitação e competição em um
gradiente de estresse
Aluno 32 – Versão intermediária
RESUMO: Plantas interagem de forma positiva (facilitação) e
negativa (competição). O balanço entre facilitação e competição varia
com o gradiente de severidade do ambiente. Conforme prevê a
Hipótese do Gradiente de Estresse, espero encontrar maior predomínio
de facilitação em ambientes mais estressantes e maior predomínio de
competição em ambientes menos estressantes. O objetivo deste
trabalho foi entender como o balanço da facilitação e competição
difere entre ambientes com maior e menor severidade ambiental. Em
fisionomias de restinga de duna e jundu, contabilizei indivíduos em
parcelas abaixo de copas de Myrsine parvifolia e em parcelas fora do
sombreamento da copa. A diferença das médias das proporções de
indivíduos que houve abaixo das copas foi maior na duna. Obtive que
facilitação predominou em condições mais severas, conforme
esperado. Este estudo contribuiu para a melhor compreensão do
balanço entre interações positivas e negativas em gradientes de
estresse, e assim entender a estruturação de comunidades.

PALAVRAS-CHAVE: ecossistemas costeiros, estresse ambiental,
gradiente ambiental, interações interespecíficas, Myrsine spp.
INTRODUÇÃO
(I1)Plantas interagem entre si de diferentes maneiras,
podendo ser interações positivas, negativas ou neutras. (I2)As
interações negativas são caracterizadas pela competição por luz,
nutrientes, espaço, água e polinizadores. (I3)Por outro lado, as
interações positivas, são promovidas pelas plantas ao criar condições
abióticas e bióticas que permitem o estabelecimento ou aumentam o
fitness de outros indivíduos de outras espécies ou da mesma espécie
no mesmo local. (Brooker, 2008). (I4)Essa interação, é chamada de
facilitação (Franco & Nobel 1989), na qual plantas podem afastar
herbívoros, competidores, amenizar condições extremas do clima,
aumentar disponibilidade de nutrientes e água (Brooker, 2008).
(I5)A Hipótese do Gradiente de Estresse prevê que a
intensidade das interações positivas e negativas podem se alterar de
acordo com o gradiente ambiental (Bertness & Callaway, 1994).
(I6)Essa hipótese sugere que os impactos benéficos da facilitação
aumentam com a severidade do ambiente e o impacto da competição,
neste caso são sobrepostas pelos benefícios da facilitação. (I7)Já em
ambientes com condições menos severas, a competição suplanta os
benefícios da facilitação.
(I8)Em ambientes com baixa
disponibilidade de recursos, como nutrientes e água, os benefícios
advindos de uma planta facilitadora localizada próxima são mais
necessárias, bem como o efeito do sombreamento em ambientes de
elevada intensidade luminosa também é importante para o
estabelecimento, crescimento e desenvolvimento (e.g. Choler et al.,
2001; Callaway et al., 2002). (I9)Por outro lado, em ambientes com
elevada disponibilidade de recursos a competição pode ser a interação
mais relevante do que a facilitação (Choler et al., 2001; Gaucherand et
al., 2006). (I10)Além de que a presença de maior densidade vegetal,
nestes ambientes com mais recursos, leva as plantas a competirem por
luz (Dias et al., 2005) assim, os indivíduos tendem a se distribuir mais
pelo espaço do que associadas espacialmente a uma espécie
facilitadora. (I11)A depender, então, da severidade do ambiente, irá
predominar competição ou facilitação.
(I12)Considerando, assim, a atuação simultânea da
facilitação e competição e os efeitos contraditórios dessas interações;
e que o balanço facilitação-competição se altera a depender da
severidade do ambiente, espero encontrar deslocamento do balanço
para a facilitação em ambientes mais estressantes e deslocamento para
a competição em ambientes menos estressantes. (I13)Em vista disso,
o objetivo deste trabalho foi entender o resultado do balanço entre
competição e facilitação entre ambientes mais e menos estressantes.
MATERIAIS & MÉTODO
Área de estudo
(M1)O ecossistema de restinga apresenta um gradiente de
fisionomias desde a praia e costões rochosos até a base da Serra do
Mar. (M2)As fisionomias se alteram ao longo do gradiente
condicionadas a variações na fertilidade do solo, capacidade de
retenção de água, recepção de salinidade, incidência de vento e acesso
a sombreamento dada a variação na densidade da vegetação (Souza &
Capellari, 2004). (M3)Na restinga, as condições estressantes para as
plantas aumentam com a proximidade do mar, onde há cada vez menos
disponibilidade de recursos, maior insolação, vento e salinidade
(Souza & Capellari, 2004). (M4)As fisionomias, de acordo com a
classificação de Andrade & Lamberti (1965), podem ser divididas em
dois grupos, da praia em direção a Serra: “vegetação pioneira ou
vegetação das dunas” e “vegetação de restinga ou jundu”. (M5)O
primeiro grupo inclui as ervas, arbustos e arvoretas baixos nas dunas,
de cobertura vegetal mais aberta. (M6)O segundo grupo inclui a
vegetação de restinga ou jundu, onde predomina árvores, arbustos e
trepadeiras formando cobertura vegetal mais densa.
(M7)Realizei este estudo em um trecho de duna e outra de jundu em
restinga localizada no bairro do Guaraú, município de Peruíbe, São
Paulo (24°22,39'S, 47°1,15'O).
Modelo de estudo
(M8)Na definição de uma espécie modelo para se testar a
hipótese utilizei como critérios de escolha uma espécie que possa
exercer papel de facilitadora e que esteja presente nas fisionomias de
duna e jundu. (M9)Desse modo, a espécie utilizada como modelo neste
estudo foi Myrsine parvifolia (A.DC.) Mez in Engl. (Primulaceae).
(M10)Essa espécie ocorre em duna e jundu em restinga, podendo
assumir porte arbóreo e arbustivo com indivíduos de 1 a 7 m de altura
(Wanderley et al, 2005).
(M11)M. parvifolia coloniza ambientes expostos ao sol e
com baixa densidade de vegetação, como a duna, sendo classificada

assim como espécie pioneira (Braz & Mattos, 2010). (M12)Entretanto
esta espécie, também ocorre em locais sombreados, de vegetação
densa e solos úmidos (Dillenburg et al., 1992; Dorneles & Waechter,
2004), como o jundu.
Coleta dos dados
(M13)Realizei busca ativa de 30 indivíduos de M.
parvifolia nos trechos de duna e jundu. (M14)Os indivíduos foram
escolhidos com o critério de que a copa tivesse diâmetro maior do que
80 cm, pois menores que isso a pequena sombra resultante poderia não
ser suficiente para garantir o efeito de proteção contra a insolação.
(M15)Outro critério de escolha dos indivíduos para amostragem foi
que as copas não tivessem entrelaçadas com outros indivíduos
vizinhos de mesmo porte, de modo que a formação da sombra abaixo
da copa fosse exclusiva do indivíduo amostrado.
(M16)A copa dos indivíduos de M. parvifolia foi dividida
em quadrantes e esses eram sorteados para serem amostrados.
(M17)Abaixo de cada quadrante sorteado da copa dos indivíduos foi
alocado uma parcela de 32 cm x 32 cm. (M18)Próximo de cada
indivíduo, foi alocado outra parcela de 32 cm x 32 cm em localização
cuja distância corresponde a metade do diâmetro da copa do indivíduo
de M. parvifolia. (M19)Considera-se que parcelas fora da área de
cobertura da copa de cada indíviduo de M. parvifolia, seja uma
amostragem da densidade vegetal local.
(M20)Para cada indivíduo de M. parvifolia, amostrei um
par de parcelas dentro e fora da área de cobertura da sua copa.
(M21)Em cada parcela, contabilizei todos os indivíduos lenhosos de
no mínimo 3 cm e máximo de 150 cm de altura. (M22)Amostrei 15
pares de parcelas referentes a 15 indivíduos de M. parvifolia em cada
fisionomia, totalizando 30 pares de parcelas para cada indivíduo de M.
parvifolia.
Análise dos dados
(M23)Considerando a quantidade de indivíduos lenhosos
obtidos nos pares de parcelas abaixo da copa de M. parvifolia e fora
da copa de cada M. parvifolia, calculei a proporção dos indivíduos que
estavam abaixo da copa diante do total de indivíduos para cada par.
(M24)A proporção revela quantos indivíduos estavam debaixo da copa
relativa à quantidade de indivíduos de cada localidade. (M25)Obtida
as proporções, calculei a média dessas para cada fisionomia. (M26)A
estatística de interesse é a diferença da média das proporções de
indivíduos que estão debaixo da copa de M. parvifolia entre duna e
jundu.
(M27)Sob o cenário nulo, calculamos a probabilidade da
diferença obtida ter sido igual ou maior do que a produzida pelo acaso.
(M28)Para tanto permutei 10.000 vezes as proporções entre as
fisionomias de duna e jundu. (M29)Todas as análises foram feitas em
ambiente R versão 3.1.3 (R Core Team, 2015), utilizando o pacote
Rsampling (Prado et al., 2016).
(M30)Espero encontrar maior média das proporções de
indivíduos abaixo da copa em ambiente de duna do que no jundu.
RESULTADOS
(R1)A contagem nas parcelas resultou em 167 indivíduos
na duna e 147 no jundu. (R2)Na duna, havia 102 indivíduos nas
parcelas abaixo das copas de M. parvifolia e 65, na área fora de
sombreamento da copa. (R3)Já no jundu, havia 71 nas parcelas abaixo
das copas e 76 fora da área de sombreamento.
(R4)As médias das proporções obtidas foram 0,72 (±0,26)
para a duna e 0,47 (±0,25) para o jundu. (R5)A duna obteve maior
média das proporções de indivíduos abaixo da copa (p=0,007) (Figura
1).

Figura 1: Proporção de indivíduos abaixo da copa de indivíduos de
Myrsine parvifolia nas fisionomias de duna e jundu. As linhas
horizontais internas representam as medianas, o retângulo representa
os limites do primeiro e terceiro quantis, as linhas verticais pontilhadas

representam a variância dos dados e os asteriscos representam as
médias.
DISCUSSÃO
(D1)Considerando um ambiente com gradiente de estresse,
encontrei que o saldo do balanço entre facilitação e competição teve
predomínio do efeito da facilitação em ambientes mais estressantes e
predomínio do efeito da competição em ambientes menos estressantes.
(D2)Este resultado corrobora o padrão previsto pela Hipótese do
Gradiente de Estresse (Bertness & Callaway, 1994), o qual previa
maior intensidade da facilitação e menor da competição em ambientes
mais estressantes.
(D3)Vários mecanismos podem justificar o padrão do
balanço competição e facilitação encontrado entre as duas fisionomias
de restinga. (D4)A cobertura vegetal do jundu é bem mais densa e
várias espécies promovem sombra no sub-bosque. (D5)Já na duna, o
sombreamento é gerado por poucas espécies colonizadoras que
alcançam tamanho arbustivo ou arbóreo suficiente para compor uma
copa capaz de gerar sombra. M. parvifolia é uma dessas poucas
espécies colonizadoras na duna. (D6)Dada a exposição bem mais
intensa à insolação pelos indivíduos presentes na duna, sendo essa uma
condição estressante do ambiente (Souza & Capellari, 2004), os
indivíduos devem ocupar mais a sombra de M. parvifolia na duna do
que no jundu pelo fato da sombra ser limitante na duna e não no jundu.
(D7)Muitos indivíduos de muitas espécies só poderão ocupar a duna
se for abaixo de alguma copa que promova sombra. (D8)Outros
estudos encontraram que plântulas são facilitadas pela sombra de
arbustos em ambientes também estressantes para insolação, como
regiões áridas (Maestre & Cortina, 2004) e em restinga arbustiva
(Castanho et al., 2012).
(D9)Considerando o fato de que no jundu a disponibilidade
de recursos é maior do que na duna, porém a densidade vegetal é maior
(Souza & Capellari, 2004), pode-se inferir que a intensidade da
competição seja compensada pela demanda de consumo por haver
maior densidade vegetal no jundu, acarretando que entre os dois
ambientes a intensidade da competição seja o mesmo. (D10)Neste
cenário, a intensidade diferencial da facilitação estaria gerando o saldo
do balanço maior para facilitação na duna. (D11)Este cenário foi
estudado por Gaucherand et al. (2006), o qual encontrou que a
intensidade da competição entre espécies vegetais não varia em um
gradiente de fertilidade do solo, porém o grau de importância da
competição frente a outras interações, como a facilitação, diminui de
importância relativa em ambientes mais estressantes.
(D12)Outra possibilidade de se explicar o padrão de saldo
entre facilitação e competição obtido neste trabalho é pelo fato de as
condições abióticas severas presente na duna ser mais determinante na
limitação do número de indivíduos do que a competição, de modo que,
os indivíduos não competem por recursos nesse ambiente. (D13)O
contrário aconteceria no jundu em que as condições são menos
estressantes e a densidade vegetal é maior, havendo então competição.
(D14)Essa mesma explicação foi encontrada em gradiente de estresse,
por autores como por exemplo, Choler et al. (2001) em gradiente
altitudinal e Chapin et al. (1994) em solos com diferentes quantidades
de nitrogênio, nos quais experimentos de remoção do facilitador
implicou em melhor desempenho dos indivíduos vizinhos facilitados
em ambientes menos estressantes, e pior desempenho desses nos
ambientes mais estressantes, indicando o predomínio do efeito da
competição no primeiro ambiente e do predomínio da facilitação no
segundo.
(D15)Callaway & Walker (1997) ressaltou a importância
de estudos em gradientes de estresse para a compreensão da relação
entre facilitação e competição. (D16)Este trabalho demonstrou como
o balanço competição e facilitação varia em fisionomias em um
gradiente de estresse em restinga, além de corroborar a Hipótese do
Gradiente de Estresse. (D17)A compreensão de como variam o
balanço entre as interações positivas e negativas são fundamentais para
a compreensão da estrutura de comunidades ao longo de gradientes
ambientais.
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Variação do balanço entre facilitação e competição em um
gradiente de estresse luminoso e nutricional
Aluno 32 – Versão final
RESUMO: Plantas interagem de forma positiva (facilitação) e
negativa (competição). O balanço entre facilitação e competição varia
com o gradiente de severidade do ambiente. Conforme prevê a
Hipótese do Gradiente de Estresse, espero encontrar maior predomínio
de facilitação em ambientes mais estressantes e maior predomínio de
competição em ambientes menos estressantes. O objetivo foi entender
como o balanço entre facilitação e competição difere em ambientes
com maior e menor estresse luminoso e nutricional. Em fisionomias
de restinga de duna e jundu, contabilizei o número de indivíduos
abaixo e fora da área de sombreamento de copas de Myrsine parvifolia.
A diferença das médias das proporções de indivíduos observada abaixo
das copas foi maior na duna. Obtive que o balanço foi maior para
facilitação em condições mais severas, conforme esperado. Este
estudo contribui para uma melhor compreensão do balanço entre
interações positivas e negativas em gradientes de estresse e a
estruturação de comunidades.
PALAVRAS-CHAVE: ecossistemas costeiros, estresse ambiental,
gradiente ambiental, interações interespecíficas, Myrsine spp.
INTRODUÇÃO
(I1)Plantas interagem entre si de diferentes maneiras,
podendo ser interações positivas, negativas ou neutras. (I2)As
interações negativas são caracterizadas pela competição por luz,

nutrientes, espaço, água e polinizadores. (I3)Por outro lado, as
interações positivas são promovidas pelas plantas ao criar condições
abióticas e bióticas que permitem o estabelecimento ou aumentam a
aptidão de outros indivíduos no mesmo local (Brooker, 2008). (I4)Essa
interação é chamada de facilitação (Franco & Nobel 1989), na qual
plantas podem afastar herbívoros, competidores, amenizar condições
extremas do clima, aumentar disponibilidade de nutrientes e água para
outros indivíduos vegetais de localização vizinha (Brooker, 2008).
(I5)A Hipótese do Gradiente de Estresse prevê que a
intensidade das interações positivas e negativas variam de acordo com
o gradiente ambiental (Bertness & Callaway, 1994). (I6)Essa hipótese
sugere que os impactos benéficos da facilitação aumentam com a
severidade do ambiente e o impacto da competição, neste caso são
sobrepostas pelos benefícios da facilitação. (I7)Em ambientes com
baixa disponibilidade de recursos, como por exemplo nutrientes e
água, ou elevada intensidade luminosa, os benefícios advindos de uma
planta facilitadora são mais importante para o estabelecimento,
crescimento e desenvolvimento dos indivíduos que crescem próximos
ao facilitador do os efeitos da competição por recursos (e.g. Choler et
al., 2001; Callaway et al., 2002). (I8)Já em ambientes com condições
menos severas, os efeitos negativos podem sobrepor os benefícios da
facilitação, sendo a competição a interação mais relevante (Choler et
al., 2001; Gaucherand et al., 2006). (I9)Por exemplo, a alta densidade
vegetal em ambientes com mais recursos intensifica a competição por
luz entre as plantas (Dias et al., 2005) assim, os indivíduos tendem a
se distribuir mais pelo espaço do que próximas espacialmente a uma
espécie facilitadora. (I10)Logo, a severidade do ambiente parece ser
determinante sobre qual tipo de interação (competição ou facilitação)
predomina entre espécies vegetais.
(I11)Considerando a atuação simultânea de interações de
facilitação e competição e que o balanço entre essas interações se
altera a depender da severidade do ambiente, espero encontrar
deslocamento do balanço para a facilitação em ambientes mais
estressantes e deslocamento para a competição em ambientes menos
estressantes. (I12)Em vista disso, o objetivo deste trabalho foi entender
o resultado do balanço entre competição e facilitação utilizando um
gradiente de estresse luminoso e nutricional.
MATERIAIS & MÉTODO
Área de estudo
(M1)O ecossistema de restinga apresenta um gradiente de
fisionomias desde a praia e costões rochosos até limites com a Mata
Atlântica de encosta. (M2)As fisionomias podem ser divididas em dois
grupos: (i) vegetação das dunas, de cobertura vegetal mais aberta que
inclui as ervas, arbustos e arvoretas baixos, e (ii) jundu, de cobertura
vegetal mais densa, onde predominam árvores, arbustos e trepadeiras
(Andrade & Lamberti, 1965). (M3)As condições estressantes para as
plantas variam ao longo desse gradiente, aumentando com a
proximidade do mar, onde há cada vez menos disponibilidade de
recursos (água e nutrientes) no solo, maior insolação, vento e
salinidade (Souza & Capellari, 2004). (M4)Realizei este estudo em um
trecho de duna e outra de jundu em restinga localizada no bairro do
Guaraú, município de Peruíbe, São Paulo (24°22,39'S, 47°1,15'O).
(M5)Neste trabalho, o gradiente estudado e as variações em suas
condições ambientais será englobado pelo termo “gradiente dunajundu”.
Modelo de estudo
(M6)Na definição de uma espécie modelo para se testar a hipótese,
utilizei como critérios de escolha uma espécie que possa exercer papel
de facilitadora, competidora e que esteja presente nas fisionomias de
duna e jundu. (M7)Desse modo, a espécie utilizada como modelo neste
estudo foi Myrsine parvifolia (A.DC.) Mez in Engl. (Primulaceae).
(M8)Indivíduos M. parvifolia colonizam ambientes expostos ao sol e
com baixa densidade de vegetação, como a duna, sendo classificada
assim como espécie pioneira (Braz & Mattos, 2010). (M9)Entretanto
esta espécie, também ocorre em locais sombreados, de vegetação
densa e solos úmidos (Dillenburg et al., 1992; Dorneles & Waechter,
2004), como o jundu. (M10)Essa espécie pode assumir porte arbóreo
e arbustivo, a depender do ambiente, com indivíduos de 1 a 7 m de
altura (Wanderley et al., 2005).
Coleta dos dados
(M11)Realizei busca ativa de 30 indivíduos de M.
parvifolia em duna e jundu. (M12)Os indivíduos foram escolhidos
com o critério de que a copa tivesse diâmetro maior do que 80 cm, pois
indivíduos com copas menores do que isso apresentam uma pequena
área de sombra que poderia não ser suficiente para conferir um

potencial efeito de proteção contra a insolação. (M13)Outro critério de
escolha dos indivíduos para amostragem foi de que as copas não
estivessem entrelaçadas com outros indivíduos vizinhos, da mesma
espécie ou de outras espécies, de modo que a formação da sombra
abaixo da copa fosse exclusiva do indivíduo amostrado.
(M14)A projeção da copa dos indivíduos de M. parvifolia
no solo foi dividida em quatro quadrantes e esses eram sorteados para
serem amostrados. (M15)Em cada quadrante sorteado foi posicionada
uma parcela de 32 cm x 32 cm. (M16)Próximo de cada indivíduo, foi
alocado outra parcela de 32 cm x 32 cm em localização cuja distância
corresponde ao raio da copa do indivíduo de M. parvifolia.
(M17)Assim, para cada indivíduo de M. parvifolia, amostrei um par
de parcelas (uma dentro e uma fora da área de cobertura da sua copa)
e contabilizei todos os indivíduos lenhosos de no mínimo 3 cm e de no
máximo 150 cm de altura (Figura 1). (M18)Considerei que o total de
indivíduos encontrados nas duas parcelas representa uma amostragem
da densidade vegetal local. (M19)Amostrei 15 pares de parcelas
referentes a 15 indivíduos de M. parvifolia em cada fisionomia.

Figura 1: Método de amostragem. Em A, tem-se um esquema em
verde de uma copa de M. parvifolia vista de cima, os quadrantes da
copa denominados pelos pontos cardeais, os retângulos vermelhos
representam a disposição das parcelas: uma abaixo da área de
cobertura da copa e outra fora da área de cobertura com distância
equivalente ao raio da copa (cm). Em B, foto que exemplifica alocação
de uma parcela 32 cm x 32 cm abaixo da copa. Em C, foto que
exemplifica posicionamento da parcela fora da área de cobertura da
copa. A chave branca superior demonstra o diâmetro da copa do
indivíduo de M. parvifolia e a chave branca inferior, a distância com
que foi alocada a parcela fora da área de cobertura que corresponde ao
raio da copa (cm).
Análise dos dados
(M20)Calculei a proporção dos indivíduos lenhosos que
estavam abaixo da copa de cada M. parvifolia relativa à quantidade
total de indivíduos em cada localidade (representado pelo par de
parcelas). (M21)Calculei a média dessas proporções para cada
fisionomia, sendo a estatística de interesse a diferença da média das
proporções de indivíduos que foram encontrados abaixo da copa de M.
parvifolia entre duna e jundu. (M22)Sob o cenário nulo, calculei a
probabilidade da diferença obtida ter sido igual ou maior do que a
produzida pelo acaso. (M23)Para tanto permutei 10.000 vezes as
proporções entre as fisionomias de duna e jundu. (M24)Todas as
análises foram feitas em ambiente R versão 3.1.3 (R Core Team,
2015), utilizando o pacote Rsampling (Prado et al., 2016).
(M25)Segundo a minha hipótese de trabalho, esperava encontrar
maior média das proporções de indivíduos abaixo da copa de M.
parvifolia em ambiente de duna do que em ambiente de jundu.
RESULTADOS
(R1)Encontrei 67 indivíduos na duna e 147 no jundu.
(R2)Na duna, havia 102 indivíduos nas parcelas abaixo das copas de
M. parvifolia e 65 indivíduos na área fora do sombreamento das copas.
(R3)Já no jundu, havia 71 indivíduos nas parcelas abaixo das copas de
M. parvifolia e 76 indivíduos fora da área de sombreamento. (R4)A
média da proporção de indivíduos encontrados abaixo das copas de M.
parvifolia no ambiente de duna foi maior (0,72 ± 0,26) que no
ambiente de jundu (0,47 ± 0,25; p=0,007; Figura 2).

Figura 2: Proporção de indivíduos abaixo da copa de indivíduos de
Myrsine parvifolia nas fisionomias de duna e jundu. As linhas
horizontais internas representam as medianas, o retângulo representa
os limites do primeiro e terceiro quartis, as linhas verticais pontilhadas
representam a variância dos dados e os asteriscos representam as
médias.
DISCUSSÃO
(D1)Houve maior proporção de indivíduos lenhosos abaixo
de copas de M. parvifolia em ambiente de duna do que no jundu.
(D2)Esse resultado permite afirmar que, em um gradiente de estresse
duna-jundu, encontrei que o saldo do balanço entre facilitação e
competição teve predomínio do efeito da facilitação em ambientes
mais estressantes e predomínio do efeito da competição em ambientes
menos estressantes. (D3)Este resultado corrobora o padrão previsto
pela Hipótese do Gradiente de Estresse (Bertness & Callaway, 1994),
o qual previa maior intensidade da facilitação e menor da competição
em ambientes mais estressantes.
(D4)Vários mecanismos podem justificar o padrão do
balanço competição e facilitação encontrado entre as duas fisionomias
de restinga. (D5)A cobertura vegetal do jundu é bem mais densa e
várias espécies promovem sombra no sub-bosque (Souza & Capellari,
2004). (D6)Já na duna, o sombreamento é gerado por poucas espécies
colonizadoras que alcançam tamanho arbustivo ou arbóreo suficiente
para compor uma copa capaz de gerar sombra, dentre elas a M.
parvifolia (Souza & Capellari, 2004; Braz & Mattos, 2010). (D7)Dada
a exposição bem mais intensa à insolação pelos indivíduos presentes
na duna, sendo essa uma condição estressante do ambiente (Souza &
Capellari, 2004), os indivíduos devem ocupar mais a sombra de M.
parvifolia na duna do que no jundu pelo fato da sombra ser limitante
na duna e não no jundu. (D8)Indivíduos de muitas espécies só poderão
ocupar a duna se forem beneficiados pelo sombreamento promovido
pela copa de alguma dessas espécies colonizadoras. (D9)Outros
estudos encontraram que plântulas são facilitadas pela sombra de
arbustos em ambientes também estressantes para insolação, como
regiões áridas (Maestre & Cortina, 2004) e em restinga arbustiva
(Castanho et al., 2012). (D10)Desse modo, o predomínio da facilitação
na duna poderia ser explicada pelo maior benefício de sombreamento
que as plantas teriam neste ambiente, que sobreporia a competição por
recursos.
(D11)A disponibilidade de recursos é maior no ambiente de
jundu do que no ambiente de duna, porém a densidade vegetal é
também maior no jundu (Souza & Capellari, 2004). (D12)Assim, a
maior demanda por recursos para sustentar mais massa vegetal no
jundu pode estar compensando a maior quantidade de recursos, o que
geraria uma possível quantidade equivalente de recursos por indivíduo
em dunas e jundu. (D13)Desse modo, a intensidade da competição
entre os dois ambientes, possivelmente, seja o mesmo. (D14)Neste
cenário, o saldo do balaço estaria sendo gerado apenas pela intensidade
diferencial da facilitação, que é maior na duna. (D15)Este cenário foi
estudado por Gaucherand et al. (2006), o qual encontrou que a
intensidade da competição entre espécies vegetais não varia em um
gradiente de fertilidade do solo, porém o grau de importância da
competição frente a outras interações, como a facilitação, diminui de
importância relativa em ambientes mais estressantes. (D16)Isso
poderia estar ocorrendo também no caso deste estudo, dado que a
competição pode estar com intensidade equivalente ao longo do
gradiente, e desse modo, a mesma perderia importância relativa
perante outras interações na determinação do saldo diferencial em cada
ponto do gradiente.
(D17)Outra possibilidade de se explicar o padrão de saldo
entre facilitação e competição obtido neste trabalho é que as condições
abióticas severas da duna sejam mais determinante na limitação do
número de indivíduos do que a competição. (D18)Assim, os

indivíduos não competiriam de fato pelos recursos nesse ambiente.
(D19)O contrário aconteceria no jundu em que as condições são menos
estressantes e a densidade vegetal é maior, havendo então competição.
(D20)Trabalhos prévios também interpretaram seus resultados da
mesma maneira, estudando gradientes altitudinais (Choler et al., 2001)
e de recursos (em particular, quantidade de nitrogênio no solo – Chapin
et al., 1994). (D21)Ambos os trabalhos experimentais de remoção do
facilitador encontraram um melhor desempenho dos indivíduos
vizinhos facilitados em ambientes menos estressantes, e pior
desempenho nos ambientes mais estressantes. (D22)O fato de ter
obtido mais indivíduos fora do sombreamento da copa de M. parvifolia
no jundu, pode indicar que esta espécie esteja prejudicando o
estabelecimento de indivíduos onde as condições são menos
estressantes; ou seja, M. parvifolia possivelmente está mais
competindo do que facilitando nesse ambiente. (D23)Já no ambiente
de duna, de condições mais estressantes, houve mais indivíduos sob a
copa de M. parvifolia do que fora, o que pode indicar predomínio do
papel facilitador frente ao competidor, já que a presença de M.
parvifolia é mais benéfica para os indivíduos do que a ausência dela.
(D24)Este trabalho demonstrou como o balanço
competição e facilitação varia em um gradiente de estresse duna-jundu
de restinga. (D25)Estudos em gradientes de estresse são propícios para
se compreender melhor a relação entre as interações positivas e
negativas e seus papéis relativos na produção de padrões na
comunidade, uma vez que a variação das condições ambientais se dá
gradativamente e são reconhecidas mais facilmente. (D26)Callaway
& Walker (1997) também ressaltaram a importância de estudos em
gradientes de estresse para a compreensão da relação entre facilitação
e competição. (D27)A compreensão de como varia o balanço entre as
interações positivas e negativas são fundamentais para a compreensão
da estrutura e composição de comunidades ao longo de gradientes
ambientais.
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Integração fenotípica e modularidade em duas espécies de planta
Aluno 33 – Versão inicial
RESUMO: Polinizadores podem exercer seleção correlacional sobre
flores. Quando há apenas um ou poucos grupos funcionais polinizando
uma espécie, a pressão ocorre no sentido de integrar características
florais, ao passo em que promove o desacoplamento entre essas e
características vegetativas. Pterolepis glomerata é uma espécie
visitada por poucas espécies de abelhas, enquanto Wedelia paludosa é
visitada por muitos grupos funcionais. Hipotetizei que P. glomerata
apresentaria maior desacoplamento entre partes floral e vegetativa do
que W. paludosa. Coletei indivíduos dessas duas espécies e medi
características da flor e vegetativas. Não houve diferença entre as
espécies para as correlações médias entre características florais e
vegetativas. Esse padrão pode ser explicado por um desacoplamento
entre as partes floral e vegetativa em W. paludosa. Como essa espécie
é uma asterácea, o seu desenvolvimento floral pode ter levado a
integração fenotípica da flor, ao mesmo tempo em que a desacoplou
da parte vegetativa.
PALAVRAS-CHAVE:
Asteraceae,
genética
Melastomataceae, ontogenia, polinização por vibração

quantitativa,

INTRODUÇÃO
(I1)Módulos, ou pleiades de correlação, são um conjunto
de características quantitativas que se correlacionam fortemente entre
si, mas que não se correlacionam com outras características (Berg,
1960). (I2)Grupos de características que se correlacionam constituem
o que se chama de integração fenotípica. (I3)A integração fenotípica é
produzida a partir da genética e do desenvolvimento, isto é, caracteres
fenotipicamente integrados são produto da genética, mas que passam
pela ontogenia do indivíduo para se expressar em um fenótipo
(Murren, 2002). (I4)Alguns processos podem resultar em integração
fenotípica, como a pleiotropia, desequilíbrio de ligação e seleção
correlacional.
(I5)A seleção é correlacional quando duas ou mais
características influenciam a aptidão de uma maneira interativa
(Endler, 1986). (I6)Um exemplo clássico de seleção correlacional
ocorre nas flores com polinização específica. (I7)As partes florais
interagem e, conjuntamente, funcionam como um órgão reprodutivo.
(I8)Por causa dessa ligação funcional entre as partes florais, a
efetividade da flor em atrair e permitir a polinização é determinada
pela habilidade da flor de funcionar como um todo (Herrera et al.,
2002). (I9)Por isso, a seleção natural deve favorecer a coordenação
funcional entre as partes florais (Gómez et al., 2013), isto é,
polinizadores exercem pressão seletiva sobre a correlação entre os
caracteres florais através de seleção correlacional. (I10)Assim, uma
planta que é polinizada por um grupo funcional específico está sujeita
a pressões seletivas que podem levar a formação de módulos: um
constituído das estruturas florais e outro das estruturas vegetativas.
(I11)Neste caso, o módulo floral se desacopla do módulo vegetativo.
(I12)Por outro lado, quando uma planta é polinizada por grupos
funcionais muitos distintos, várias pressões seletivas atuam em
sentidos diferentes e, como consequência, não há um desacoplamento
entre as partes floral e vegetativa.
(I13)Uma maneira de se estudar integração fenotípica e
seleção correlacional é investigando plantas que possuem diferentes
graus de especificidade de polinização. (I14)Vários estudos
investigaram a integração fenotípica em flores (Berg, 1960; Herrera et
al, 2002; Anderson & Busch, 2006), mas poucos estudaram plantas das
famílias Asteraceae e Melastomataceae. Pterolepis glomerata
(Melastomataceae) é uma herbácea nativa do Brasil que é visitada por
poucas espécies de abelhas (Pinheiro, 1995). (I15)Essa espécie possui
anteras poricidas e é visitada por Xylocopa ordinaria, uma espécie de

MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Busquei por indivíduos de Wedelia paludosa e
Pterolepis glomerata pelo bairro do Guaraú, no município de Peruíbe,
em julho de 2016. (M2)Coletei 25 indivíduos de W. paludosa e 20 de
P. glomerata. (M3)Para P. glomerata, medi o comprimento e a largura
da pétala; comprimento da antera do estame antepétalo (mais externo),
e comprimento, largura e comprimento do pecíolo da folha mais
próxima da flor. Para W. paludosa, medi o diâmetro da flor funcional;
diâmetro do conjunto de capítulos; comprimento da pétala;
comprimento e a largura da folha mais próxima da flor funcional, e
comprimento do entrenó mais próximo da flor. (M4)Dentre as
estruturas que não eram únicas (e.g., folha e anteras), aleatorizei qual
seria medida. (M5)Tomei todas as medidas com o auxílio do software
ImageJ (Rasband, 1997).
Análise de dados
(M6)Linearizei as medidas obtidas, transformando com o
logaritmo natural. (M7)Correlacionei as características par-a-par para
cada espécie e obtive as matrizes de correlação. (M8)Dividi as
características em dois grupos: florais e vegetativas. (M9)Essa divisão
já pressupõe a existência de um módulo reprodutivo e outro
vegetativo, o que já é comumente utilizado em estudos de
modularidade em plantas (Berg, 1960). (M10)Calculei a média para as
correlações absolutas entre características florais e vegetativas (FlorVeg) para ambas as espécies e calculei o intervalo de confiança das
estimativas. (M11)Realizei um teste de permutação
(10.000
aleatorizações) com a diferença entre médias das correlações Flor-Veg
para as duas espécies como estatística de interesse. (M12)Permutando
a coluna das espécies, reconstruí um cenário nulo onde não há
diferença entre as médias das espécies. (M13)Minha expectativa é que
a correlação absoluta média entre características florais e vegetativas
seja menor para P. glomerata que para W. paludosa (i.e., a diferença
entre as médias será negativa).
RESULTADOS
(R1)As matrizes de correlações para Pterolepis glomerata
e Wedelia paludosa são apresentadas nas Tabelas 1 e 2. (R2)As
correlações médias para as duas espécies entre as características florais
e vegetativas são apresentadas na Figura 1. (R3)Não houve diferença
entre as espécies para as correlações médias entre características
florais e vegetativas (diferença entre médias = -0,021; p = 0,37).
Tabela 3. Matriz de correlações em valores absolutos para Pterolepis
glomerata.
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Tabela 4. Matriz de correlações em valores absolutos para Wedelia
paludosa.
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abelhas especializada em vibração, então P. glomerata é
possivelmente polinizada por vibração. (I16)Por isso, apenas um
pequeno grupo funcional de abelhas seria capaz de realizar a
polinização de P. glomerata. Wedelia paludosa (Asteraceae) é uma
herbácea nativa do Brasil que ocorre na restinga. (I17)Essa espécie
apresenta uma inflorescência, a qual pode ser considerada como uma
flor funcional (Berg, 1960; Armbruster et al., 1999), e que é visitada
por muitos grupos funcionais de polinizadores, como Lepidoptera,
Hymenoptera, Diptera e Coleoptera (Liporoni, 2016).
(I18)Meu objetivo é responder como o grau de
especificidade de polinização em P. glomerata e W. paludosa afetam
o padrão de modularidade nessas espécies. (I19)P. glomerata possui
polinização específica, enquanto W. paludosa é polinizada por muitos
grupos funcionais. (I20)Sei que quanto maior a especificidade de
polinização, maior deve ser a pressão seletiva sobre as características
florais, as quais estão envolvidas diretamente na polinização, o que
pode levar ao desacoplamento entre a flor e o restante da planta.
(I21)Então, hipotetizei que P. glomerata deve possuir um maior
desacoplamento entre as partes floral e vegetativa do que W. paludosa.
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Figura 9. Correlações absolutas médias ± intervalo de confiança (𝛾 =
95%). Flor – Flor são correlações entre características florais; Flor –
Veg são correlações entre características florais e vegetativas, e Veg –
Veg são correlações entre características vegetativas.
DISCUSSÃO
(D1)A hipótese de que P. glomerata possui parte floral
mais desacopladas da parte vegetativa do que W. paludosa não foi
corroborada. (D2)Dois cenários podem explicar o padrão observado:
(i) não há desacoplamento entre a parte floral e vegetativa para P.
glomerata e (ii) há desacoplamento entre a parte floral e vegetativa
para W. paludosa. (D3)O primeiro cenário parece pouco plausível,
pois o desacoplamento observado para P. glomerata condiz com o que
foi observado para outras espécies de plantas especialistas (Berg,
1960; Armbruster et al., 1999).
(D4)É possível que haja desacoplamento entre as partes
floral e vegetativa em W. paludosa. (D5)Esse padrão já foi observado
em estudos anteriores, mas não foi proposto um mecanismo que possa
ter promovido o desacoplamento entre módulos reprodutivo e
vegetativo nessa espécie (Armbruster et al., 1999). (D6)Existe uma

integração muito forte entre os caracteres florais de W. paludosa e a
flor funcional dessa espécie é uma inflorescência do tipo capítulo, cujo
desenvolvimento é muito coordenado e envolve um conjunto de genes
específicos (Uimari et al., 2004). (D7)Como a integração fenotípica é
resultado da genética e da ontogenia, é possivel que a integração
ontogenética entre as partes da flor funcional pode ter levado ao
desacoplamento entre as partes florais e vegetativa em W. paludosa.
(D8)A ontogenia interferindo nos padrões de modularidade esperado
entre partes florais e vegetativas merece ser estudado em mais espécies
de asteráceas, pois a hipótese levantada por Berg (1960) e amplamente
corroborada (Armbruster et al., 1999; Murren, 2002) pode não se
aplicar para plantas da família Asteraceae.
(D9)Este estudo é um dos poucos a investigar integração
fenotípica em uma planta com polinização por vibração (para mais,
ver Herrera et al., 2002). (D10)Um dos resultados deste trabalho é que
a integração floral em P. glomerata é relativamente baixa, pois o
comprimento da antera parece se destacar de um outro componente
floral. (D11)Como na polinização por vibração a interação se dá por
intermédio do estigma, é possível que essa estrutura esteja sob maior
pressão seletiva dos polinizadores. (D12)Por isso, proponho que, em
plantas com polinização por vibração, o módulo floral seja menos
integrado, mas que o estigma seja altamente integrada
fenotipicamente. (D13)Estudos futuros podem investigar outras
espécies de plantas polinizadas por vibração, para testar se a integração
floral é minimizada em detrimento da integração do estigma.
(D14)Concluo que aspectos da ontogenia devem ser
levados em conta em estudos de integração fenotípica, como é o caso
das asteráceas e os capítulos. (D15)Também, levanto a possibilidade
de que flores polinizadas por vibração apresentem uma forte
integração fenotípica no estigma, estrutura a qual está sob a pressão
seletiva dos polinizadores. (D16)Flores que possuem partes
específicas interagindo com os polinizadores podem apresentar
integração fenotípica entre essas partes, desacoplando-se da flor.
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Modularidade e especificidade de polinização em uma
Asteraceae e uma Melastomataceae
Aluno 33 – Versão intermediária

RESUMO: Grande parte dos organismos são modulares, o que pode
ser resultado de seleção. Quando há apenas um ou poucos grupos
funcionais polinizando uma espécie de planta, esses exercem pressão
no sentido de manter características florais coesas, ao passo em que
promovem o desacoplamento entre a flor e características vegetativas.
Melastomatáceas são visitadas por poucas espécies de abelhas,
enquanto asteráceas são visitadas por muitos grupos funcionais.
Hipotetizei que a melastomatácea apresentaria maior desacoplamento
entre partes floral e vegetativa do que a asterácea. Coletei indivíduos
de uma espécie de melastomatácea e outra de asterácea e analisei as
correlações entre características florais e vegetativas. Não houve
diferença entre as espécies para as correlações médias entre
características florais e vegetativas. Esse padrão pode ser explicado
por um desacoplamento entre as partes floral e vegetativa na asterácea.
É possível que o desenvolvimento floral de asteráceas possa ter levado
ao surgimento de módulos floral e vegetativo.
PALAVRAS-CHAVE: integração fenotípica, genética quantitativa,
ontogenia, polinização por vibração, Pterolepis glomerata, Wedelia
paludosa
INTRODUÇÃO
(I1)Grande parte dos organismos são modulares, uma vez
que podem ser divididos em partes que funcionam independentemente
de outras partes. (I2)Módulos são um conjunto de características de
um organismo que se correlacionam fortemente entre si, mas que não
se correlacionam com outras características (Berg, 1960). (I3)Os
módulos podem ser relacionados à função ou ao desenvolvimento.
(I4)Um módulo funcional é composto por um conjunto de caracteres
que agem conjuntamente para exercer alguma função (e.g.,
mandíbulas superiores e inferiores de um mamífero, que
conjuntamente realizam a mastigação) (Wagner et al., 2007). (I5)Já
um módulo de desenvolvimento é uma parte do embrião que é quase
independente em relação à formação e diferenciação de outras partes
(Wagner et al., 2007), como por exemplo um disco imaginal de insetos
holometábolos, o qual se desenvolve e forma uma parte específica do
inseto adulto.
(I6)Um tipo de seleção, a seleção correlacional, pode
formar módulos. (I7)A seleção é correlacional quando duas ou mais
características influenciam a aptidão de uma maneira interativa
(Endler, 1986). (I8)Um exemplo clássico de seleção correlacional
ocorre nas flores com polinização específica. (I9)A flor é um órgão
reprodutivo constituído por partes que exercem conjuntamente uma
função, a de levar e receber pólen. (I10)Por causa dessa ligação
funcional entre as partes florais, a efetividade da flor em atrair
visitantes e permitir a polinização é determinada pela capacidade da
flor de funcionar como um todo (Herrera et al., 2002). (I11)Por isso, a
seleção natural deve favorecer a coordenação funcional entre as partes
florais (Gómez et al., 2013), isto é, polinizadores exercem pressão
seletiva sobre as partes da flor conjuntamente. (I12)Os polinizadores
interagem diretamente com a flor e não com as partes vegetativas, logo
exercem pressão seletiva estritamente sobre a flor. (I13)Assim, uma
planta que é polinizada por um grupo funcional específico está sujeita
a uma forte pressão seletiva para uma morfologia floral mais estável,
isto é, que permita a interação entre a flor e o polinizador (Berg, 1960).
(I14)Essa seleção sobre as partes florais pode levar à formação de
módulos: um constituído das estruturas florais e outro das estruturas
vegetativas. (I15)Neste caso, dizemos que a evolução do módulo floral
se desacopla da evolução do módulo vegetativo. (I16)Por outro lado,
quando uma planta é polinizada por grupos funcionais muitos distintos
ou é polinizada pelo vento, não há uma forte pressão específica sobre
a flor e, portanto, essa estrutura continua variando conjuntamente com
as estruturas vegetativas.
(I17)Uma maneira de se estudar seleção correlacional e
modularidade em plantas é investigando espécies que possuem
diferentes graus de especificidade de polinização. (I18)Vários estudos
investigaram a modularidade em plantas (Berg, 1960; Herrera et al,
2002; Anderson & Busch, 2006), como espécies das famílias
Asteraceae e Melastomataceae. (I19)As asteráceas constituem um
sistema de estudo interessante, pois possuem uma morfologia floral
bem distintiva. (I20)Plantas dessa família apresentam uma
inflorescência na forma de capítulo. (I21)O capítulo é uma estrutura
formada por várias flores que se juntam e especializam. (I22)As flores
da borda, por exemplo, desenvolvem a lígula, a qual faz o papel da
pétala. (I23)Podemos, então, chamar o capítulo de flor funcional.
(I24)Em geral, as asteráceas têm sistema de polinização generalista,
sendo visitadas por muitos grupos funcionais de polinizadores, como
Lepidoptera, Hymenoptera, Diptera e Coleoptera (Liporoni, 2016).
(I25)Já algumas espécies da família Melastomataceae possuem um
tipo bem específico de polinização, a polinização por vibração.

(I26)Espécies que possuem esse tipo de polinização têm uma antera
especializada, a qual libera o pólen quando ocorre vibração dessa
estrutura. (I27)Poucas espécies de abelhas conseguem realizar a
vibração necessária para liberar o pólen das anteras e, por isso,
espécies de Melastomataceae com polinização por vibração são
especializadas em poucos polinizadores.
(I28)Meu objetivo é responder como a especificidade de
polinização em uma melastomatácea, com polinização específica, e
uma asterácea, com polinização generalista, afetam o padrão de
modularidade nessas espécies. (I29)Minha hipótese é que a
melastomatácea deve possuir um maior desacoplamento entre as
partes floral e vegetativa do que a asterácea.
MATERIAL & MÉTODOS
Modelos de estudo
(M1)Pterolepis glomerata (Melastomataceae) é uma
herbácea nativa do Brasil que é visitada por poucas espécies de abelhas
(Pinheiro, 1995). (M2)Essa espécie possui anteras poricidas e é
visitada por Xylocopa ordinaria (Apidae), uma espécie de abelhas
especializada em vibração, então P. glomerata é possivelmente
polinizada por vibração. (M3)Por isso, apenas um pequeno grupo
funcional de abelhas seria capaz de realizar a polinização de P.
glomerata.
(M4)Wedelia paludosa (Asteraceae) é uma herbácea nativa
do Brasil que ocorre na restinga. (M5)Essa espécie apresenta uma
inflorescência, a qual pode ser considerada como uma flor funcional
(Berg, 1960; Armbruster et al., 1999), e que é visitada por muitos
grupos funcionais de polinizadores, como Lepidoptera, Hymenoptera,
Diptera e Coleoptera (Liporoni, 2016).
Coleta de dados
(M6)Busquei por indivíduos de Pterolepis glomerata e
Wedelia paludosa pelo bairro do Guaraú, no município de Peruíbe, em
julho de 2016. (M7)Escolhi arbitrariamente e coletei 20 indivíduos de
P. glomerata e 25 indivíduos de W. paludosa. (M8)Para P. glomerata,
medi o comprimento e a largura da pétala; comprimento da antera do
estame antepétalo (mais externo), e comprimento, largura e
comprimento do pecíolo da folha mais próxima da flor (Figura 10).
(M9)Para W. paludosa, medi o diâmetro da flor funcional; diâmetro
do capítulo, comprimento da lígula; comprimento e a largura da folha
mais próxima da flor funcional, e comprimento do entrenó mais
próximo da flor (Figura 11). (M10)Dentre as estruturas que não eram
únicas (e.g., flor, folha e anteras), aleatorizei qual das estruturas seria
medida. (M11)Tomei todas as medidas com precisão milimétrica no
programa ImageJ (Rasband, 1997).

Figura 10. Estruturas medidas para P. glomerata. a – c são estruturas
vegetativas. d – f são estruturas florais. (a) comprimento da folha, (b)
largura da folha, (c) comprimento do pecíolo, (d) comprimento da
pétala, (e) largura da pétala e (f) comprimento da antera externa.

Análise de dados
(M12)Utilizei o logaritmo natural das medidas obtidas para
os passos subsequentes. (M13)Calculei a correlação linear de Pearson
entre cada par de características para cada espécie. (M14)Dividi as
características em dois grupos: florais e vegetativas. (M15)Essa
divisão já pressupõe a existência de um módulo reprodutivo e outro
vegetativo, o que já foi demonstrado para plantas (Berg, 1960).
(M16)Calculei a média para os valores absolutos das correlações entre
pares de características florais e vegetativas (Flor–Veg) para ambas as
espécies e calculei o intervalo de confiança das correlações médias.
(M17)Minha expectativa é que a correlação absoluta média
entre características florais e vegetativas seja menor para P. glomerata
que para W. paludosa (i.e., a diferença entre as médias será negativa),
o que refletiria um maior desacoplamento entre as partes floral e
vegetativa para a espécie com polinização mais especializada.
(M18)Realizei um teste de permutação (10.000 aleatorizações) com a
diferença entre as médias das correlações Flor-Veg para as duas
espécies como estatística de interesse. (M19)Permutando a qual
espécie cada correlação média pertencia, simulei um cenário nulo em
que não há diferença entre as médias das espécies. (M20)Então,
calculei a probabilidade da diferença entre as médias observada
ocorrer nesse cenário nulo, obtendo um valor de p.
RESULTADOS
(R1)Para ambas as espécies é possível notar uma alta
correlação média entre as partes florais (Figura 12). (R2)A correlação
média entre partes vegetativas é moderada para P. glomerata e W.
paludosa (Figura 12). (R3)As correlações Flor–Veg para as duas
espécies foram baixas (Figura 12). (R4)Não houve diferença entre as
espécies para as correlações médias entre características florais e
vegetativas (diferença entre médias = -0,021; p = 0,37).
(R5)É possível observar que a correlação entre o
comprimento da antera e o comprimento da pétala em P. glomerata é
relativamente baixa (Tabela 5). (R6)Em W. paludosa, algumas
correlações entre partes florais e vegetativas são baixas, como a
correlação entre o diâmetro da flor e o entrenó (Tabela 6).
Tabela 5. Matriz de correlações para Pterolepis glomerata. As
divisões delimitam os módulos floral e vegetativo.
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Tabela 6. Matriz de correlações para Wedelia paludosa. As divisões
delimitam os módulos floral e vegetativo.
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Figura 11. Estruturas medidas para W. paludosa. a – c são estruturas
vegetativas. d – f são estruturas florais. (a) comprimento da folha, (b)
largura da folha, (c) comprimento do entrenó, (d) diâmetro da flor
funcional, (e) diâmetro do capítulo e (f) comprimento da lígula.
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Figura 12. Médias das correlações absolutas ± intervalo de confiança
da média (𝛾 = 95). Flor – Flor são correlações entre características
florais; Flor – Veg são correlações entre características florais e
vegetativas, e Veg – Veg são correlações entre características
vegetativas.
DISCUSSÃO
(D1)Meu objetivo com este trabalho foi de investigar como
a especificidade de polinização em uma melastomatácea com
polinização específica e uma asterácea com polinização generalista
afetam o padrão de modularidade nessas espécies. (D2)A hipótese de
que a melastomatácea possui parte floral mais desacoplada da parte
vegetativa do que a asterácea não foi corroborada, pois a correlação
média entre as partes floral e vegetativa da melastomatácea não foi
menor do que a média da asterácea. (D3)O padrão observado poderia
ser explicado se não houvesse desacoplamento entre a parte floral e
vegetativa para a melastomatácea. (D4)Nesse cenário, a correlação
Flo–Veg seria alta. (D5)No entanto essa explicação parece pouco
plausível, pois o desacoplamento observado para a melastomatácea
(correlação Flor–Veg de ~0,23) condiz com os valores observados em
outras espécies de plantas especialistas (Berg, 1960; Armbruster et al.,
1999).
(D6)A correlação média Flor–Veg da asterácea estudada
(0,25) é menor do que a observada para outras plantas generalistas,
que possuem correlação média de ~0,61 (Berg, 1960). (D7)Então,
parece haver um desacoplamento entre as partes floral e vegetativa
para a asterácea. (D8)Esse padrão modular em asteráceas já foi
observado em estudos anteriores (Armbruster et al., 1999), mas não
foi proposto um mecanismo que possa ter promovido o
desacoplamento entre módulos reprodutivo e vegetativo nesse grupo.
(D9)A flor funcional das asteráceas é uma inflorescência do tipo
capítulo, que é determinada por um conjunto de genes específicos
(Uimari et al., 2004). (D10)Esse padrão de poucos genes influenciando
várias características pode explicar a modularidade (Diggle, 2013),
pois há certa independência no desenvolvimento do capítulo e da parte
vegetativa. (D11)No caso das asteráceas, o desenvolvimento pode
estar influenciando conjuntamente as características da flor,
desacoplando-as da parte vegetativa. (D12)A ontogenia interferindo
nos padrões de modularidade esperado entre partes florais e
vegetativas merece ser estudado em mais espécies de asteráceas, pois
a hipótese de que plantas generalistas devem apresentar pouca
modularidade, a qual foi amplamente corroborada (Berg, 1960;
Armbruster et al., 1999; Murren, 2002), pode não se aplicar para
plantas da família Asteraceae.
(D13)Este estudo é um dos poucos a investigar
modularidade em uma planta com polinização por vibração (para mais,
ver Herrera et al., 2002). (D14)Um dos resultados deste trabalho é que
a as correlações entre as partes florais na melastomatácea é
relativamente baixa, pois o comprimento da antera parece se destacar
do comprimento da pétala. (D15)Como na polinização por vibração a
interação se dá por intermédio do estame, pois a abelha deve vibrar a
antera para a liberação do pólen, é possível que essa estrutura esteja
sob maior pressão seletiva dos polinizadores. (D16)Por isso, proponho
que, em plantas com polinização por vibração, o módulo da parte
reprodutiva não seja a flor como um todo, mas que sim que exista um
módulo intra-floral, composto pelo estame. (D17)A existência de um
módulo intra-floral foi explorada em outras famílias de plantas
(Diggle, 2013), no entanto poucos estudos investigaram
melastomatáceas com polinização por vibração. (D18)Estudos futuros

podem investigar outras espécies de plantas polinizadas por vibração,
para testar se o módulo floral é enfraquecido em detrimento do módulo
intra-floral composto pelo estigma.
(D19)Concluo que o padrão modular em asteráceas pode
ser acentuado, como resultado de aspectos ontogenéticos que
desacoplam a flor da parte vegetativa. (D20)Também, levanto a
possibilidade de que flores polinizadas por vibração apresentem um
módulo intra-floral do estame, estrutura a qual está sob a pressão
seletiva direta dos polinizadores. (D21)Flores que possuem partes
específicas interagindo com os polinizadores apresentar módulos
dentro dessas partes, desacoplando-se da flor.
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Modularidade e especificidade de polinização em uma
Asteraceae e uma Melastomataceae
Aluno 33 – Versão final
RESUMO: Grande parte dos organismos são modulares, uma vez que
podem ser divididos em partes que funcionam quase
independentemente de outras partes. Plantas com polinização
especialista têm suas partes floral e vegetativa desacopladas. Dado que
melastomatáceas são visitadas por poucas espécies de abelhas e
asteráceas são visitadas por muitos grupos funcionais, hipotetizei que
a melastomatácea apresentaria maior desacoplamento entre partes
floral e vegetativa do que a asterácea. Coletei indivíduos de uma
espécie de de cada família e analisei as correlações entre
características florais e vegetativas. As correlações médias entre partes
floral e vegetativa foram similarmente baixas para as duas espécies.
Esse padrão pode ser explicado por um desacoplamento entre as partes
floral e vegetativa ao longo do desenvolvimento dos capítulos de

asteráceas. Plantas com polinização por vibração, como algumas
melastomatáceas, podem possuir módulos intra-florais, resultado da
interação direta entre polinizador e estame.
PALAVRAS-CHAVE: genética quantitativa, integração fenotípica,
ontogenia, polinização por vibração, Pterolepis glomerata, Wedelia
paludosa

(I28)Meu objetivo é responder como a especificidade de
polinização em uma melastomatácea, com polinização específica, e
uma asterácea, com polinização generalista, influencia o padrão de
modularidade nessas espécies. (I29)Minha hipótese é que a
melastomatácea deve possuir um maior desacoplamento entre as
partes floral e vegetativa do que a asterácea.
MATERIAL & MÉTODOS

INTRODUÇÃO
(I1)Grande parte dos organismos são modulares, uma vez
que podem ser divididos em partes que funcionam quase
independentemente de outras partes. (I2)Essas partes que funcionam
independentemente de outras podem ser consideradas módulos, pois
são um conjunto de características de um organismo que se
correlacionam fortemente entre si, mas que não se correlacionam com
outras características do organismo (Berg, 1960). (I3)Os módulos
podem ser relacionados à função ou ao desenvolvimento. (I4)Um
módulo funcional é composto por um grupo de caracteres que agem
conjuntamente para exercer alguma função, como as mandíbulas
superior e inferior de um mamífero, que conjuntamente realizam a
mastigação (Wagner et al., 2007). (I5)Já um módulo de
desenvolvimento é uma parte do embrião que se forma e diferencia de
maneira independente de outras partes (Wagner et al., 2007), como por
exemplo os discos imaginais de insetos holometábolos, os quais se
desenvolvem e formam, cada um, uma parte específica do inseto
adulto.
(I6)Módulos podem ser formados quando duas ou mais
características influenciam a aptidão de uma maneira interativa,
processo denominado de seleção correlacional (Endler, 1986). (I7)Um
exemplo clássico de seleção correlacional ocorre nas flores com
polinização específica. (I8)A flor é um órgão reprodutivo constituído
por partes que exercem conjuntamente uma função, a de atrair
polinizadores e receber pólen. (I9)Por causa da ligação funcional entre
as partes florais, a efetividade da flor em atrair visitantes e permitir a
polinização é determinada pela capacidade da flor de funcionar como
um todo (Herrera et al., 2002). (I10)Por isso, a seleção natural deve
favorecer a coordenação funcional entre as partes florais (Gómez et
al., 2013). (I11)Isto é, polinizadores exercem pressão seletiva para
mudanças conjuntas nas diferentes estruturas da flor: se uma estrutura
mudar, há pressão para que outra mude conjuntamente, mantendo,
assim, a função. (I12)Como os polinizadores interagem diretamente
com a flor e não com as partes vegetativas, estes exercem pressão
seletiva estritamente sobre a flor.
(I13)Uma maneira de se estudar seleção correlacional e
modularidade em plantas é investigando espécies que possuem
diferentes graus de especificidade de polinização. (I14)Uma planta que
é polinizada por um grupo funcional específico está sujeita a uma forte
pressão seletiva para uma morfologia floral mais estável, isto é, que
permita a interação entre a flor e o polinizador (Berg, 1960). (I15)Essa
seleção sobre as partes florais pode levar à formação de módulos: um
constituído das estruturas florais e outro das estruturas vegetativas.
(I16)Neste caso, dizemos que a evolução do módulo floral se
desacopla da evolução do módulo vegetativo. (I17)Por outro lado,
quando uma planta é polinizada por grupos funcionais muitos distintos
ou é polinizada pelo vento, não há uma forte pressão específica sobre
a flor e, portanto, essa estrutura continua variando conjuntamente com
as estruturas vegetativas. (I18)Então, espera-se um maior
desacoplamento entre as partes floral e vegetativas de plantas com
polinização mais específica.
(I19)Melastomatáceas e asteráceas podem ser sistemas de
estudo interessantes, pois possuem polinização especialista e
generalista, respectivamente. (I20)Algumas espécies da família
Melastomataceae possuem um tipo bem específico de polinização, a
polinização por vibração. (I21)Espécies que possuem esse tipo de
polinização têm uma antera especializada (chamada de antera
poricida), a qual libera o pólen quando ocorre vibração dessa estrutura.
(I22)Poucas espécies de abelhas conseguem realizar a vibração
necessária para liberar o pólen das anteras e, por isso, espécies de
Melastomataceae com polinização por vibração são especializadas em
poucos polinizadores. (I23)Já as asteráceas constituem um sistema de
estudo interessante, pois possuem uma morfologia floral bem
distintiva. (I24)Plantas dessa família possuem uma inflorescência na
forma de capítulo. (I25)O capítulo é uma estrutura formada por várias
flores que se juntam e se especializam: as flores da borda, por exemplo,
desenvolvem a lígula, a qual faz o papel da pétala. (I26)Podemos,
então, considerar o capítulo como uma flor funcional (Berg, 1960;
Armbruster et al., 1999). (I27)Em geral, as asteráceas têm sistema de
polinização generalista, sendo visitadas por muitos grupos funcionais
de polinizadores, como Lepidoptera, Hymenoptera, Diptera e
Coleoptera (Liporoni, 2016).

Modelos de estudo
(M1)Pterolepis glomerata (Melastomataceae) é uma
herbácea nativa do Brasil que é visitada por poucas espécies de abelhas
(Pinheiro, 1995). (M2)Essa espécie possui anteras poricidas e é
visitada por Xylocopa ordinaria (Apidae), uma espécie de abelhas
especializada em vibração. (M3)Assim, é razoável supor que P.
glomerata é polinizada por vibração. (M4)Por isso, apenas um
pequeno grupo funcional de abelhas seria capaz de realizar a
polinização de P. glomerata.
(M5)Wedelia paludosa (Asteraceae) é uma herbácea nativa
do Brasil que ocorre na restinga. (M6)Essa espécie apresenta uma
inflorescência, a qual pode ser considerada como uma flor funcional
(Berg, 1960; Armbruster et al., 1999), e que é visitada por muitos
grupos funcionais de polinizadores, como Lepidoptera, Hymenoptera,
Diptera e Coleoptera (Liporoni, 2016).
Coleta de dados
(M7)Busquei por indivíduos de Pterolepis glomerata e
Wedelia paludosa pelo bairro do Guaraú, no município de Peruíbe, em
julho de 2016. (M8)Escolhi arbitrariamente e coletei 20 indivíduos de
P. glomerata e 25 indivíduos de W. paludosa. (M9)Para P. glomerata,
medi o comprimento e a largura da pétala; comprimento da antera do
estame antepétalo (mais externo), e comprimento, largura e
comprimento do pecíolo da folha mais próxima da flor (Figura 10).
(M10)Para W. paludosa, medi o diâmetro da flor funcional; diâmetro
do capítulo, comprimento da lígula; comprimento e a largura da folha
mais próxima da flor funcional, e comprimento do entrenó mais
próximo da flor (Figura 11). (M11)Dentre as estruturas que não eram
únicas nos indivíduos ou nas flores (e.g., flor, folha e anteras),
aleatorizei qual das estruturas seria medida. (M12)Tomei todas as
medidas com precisão milimétrica no programa ImageJ (Rasband,
1997).

Figura 13. Estruturas medidas para P. glomerata. a – c são estruturas
vegetativas. d – f são estruturas florais. (a) comprimento da folha, (b)
largura da folha, (c) comprimento do pecíolo, (d) comprimento da
pétala, (e) largura da pétala e (f) comprimento da antera externa.

Figura 14. Estruturas medidas para W. paludosa. a – c são estruturas
vegetativas. d – f são estruturas florais. (a) comprimento da folha, (b)
largura da folha, (c) comprimento do entrenó, (d) diâmetro da flor
funcional, (e) diâmetro do capítulo e (f) comprimento da lígula.
Análise de dados
(M13)Utilizei o logaritmo das medidas obtidas para os
passos subsequentes. (M14)Calculei a correlação linear de Pearson
entre cada par de características para cada espécie. (M15)Dividi as
características em dois grupos: florais e vegetativas (Figura 10Figura
11). (M16)Calculei a média dos valores absolutos das correlações

entre pares de características florais e vegetativas (Flor–Veg) para
ambas as espécies e calculei o intervalo de confiança das correlações
médias.
(M17)Minha expectativa é que a correlação absoluta média
entre características florais e vegetativas seja menor para P. glomerata
que para W. paludosa (i.e., a diferença entre as médias será negativa),
o que refletiria um maior desacoplamento entre as partes floral e
vegetativa para a espécie com polinização mais especializada.
(M18)Realizei um teste de permutação (10.000 aleatorizações) com a
diferença entre as médias das correlações Flor-Veg para as duas
espécies como estatística de interesse. (M19)Permutando a qual
espécie cada correlação média pertencia, simulei um cenário nulo em
que não há diferença entre as médias das espécies. (M20)Então,
calculei a probabilidade da diferença entre as médias observada
ocorrer nesse cenário nulo, obtendo um valor de p. Considerei como
significativos valores de p menores que 5%.
RESULTADOS
(R1)Para ambas as espécies, é possível notar uma alta
correlação média entre as partes florais (Figura 12). (R2)A correlação
média entre partes vegetativas foi moderada para P. glomerata e W.
paludosa (Figura 12). (R3)As correlações Flor–Veg para as duas
espécies foram baixas (Figura 12). (R4)Não houve diferença entre as
espécies para as correlações médias entre características florais e
vegetativas (diferença entre médias = -0,021; p = 0,37).

Figura 15. Médias das correlações absolutas ± intervalo de confiança
da média (𝛾 = 95). Flor – Flor são correlações entre características
florais; Flor – Veg são correlações entre características florais e
vegetativas, e Veg – Veg são correlações entre características
vegetativas.
(R5)Mesmo dentro dos grupos floral e vegetativo, os
valores das correlações variaram. (R6)É possível observar que a
correlação entre o comprimento da antera e o comprimento da pétala
em P. glomerata foi a mais baixa entre as características florais
(Tabela 5). (R7)Em W. paludosa, grande parte das correlações foram
altas (Tabela 6).
Tabela 7. Matriz de correlações para Pterolepis glomerata. As
divisões delimitam os módulos floral e vegetativo.
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Tabela 8. Matriz de correlações para Wedelia paludosa. As divisões
delimitam os módulos floral e vegetativo.
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DISCUSSÃO
(D1)Meu objetivo com este trabalho foi de investigar como
a especificidade de polinização em uma melastomatácea com
polinização específica e uma asterácea com polinização generalista
afetam o padrão de modularidade nessas espécies. (D2)A hipótese de
que a melastomatácea possui parte floral mais desacoplada da parte
vegetativa do que a asterácea não foi corroborada, pois a correlação
média entre as partes floral e vegetativa da melastomatácea foi
semelhante à média da asterácea. (D3)O padrão observado poderia ser
explicado se não houvesse desacoplamento entre a parte floral e
vegetativa para a melastomatácea. (D4)Nesse cenário, a correlação
Flor–Veg seria alta. (D5)No entanto, essa explicação parece pouco
plausível, pois a correlação média observada para a melastomatácea
(correlação Flor–Veg de aproximadamente 0,23) condiz com os
valores observados em outras espécies de plantas especialistas, para as
quais há desacoplamento (Berg, 1960; Armbruster et al., 1999).
(D6)Por outro lado, os resultados podem ser explicados em um cenário
em que ambas as espécies são similarmente desacopladas.
(D7)A correlação média entre as partes floral e vegetativa
da asterácea estudada (aproximadamente 0,25) é menor do que a
observada para outras plantas generalistas, que possuem correlação
média de aproximadamente 0,61 (Berg, 1960). (D8)Então, parece
haver um desacoplamento entre as partes floral e vegetativa para a
asterácea. (D9)Esse padrão modular em asteráceas já foi observado em
estudos anteriores (Armbruster et al., 1999), mas não foi proposto um
mecanismo que possa ter promovido o desacoplamento entre módulos
reprodutivo e vegetativo nesse grupo. (D10)A flor funcional das
asteráceas é uma inflorescência do tipo capítulo, que é determinada
por um conjunto de genes específicos (Uimari et al., 2004). (D11)Esse
padrão de poucos genes influenciando várias características pode
explicar a modularidade (Diggle, 2013), pois gera certa independência
no desenvolvimento do capítulo e da parte vegetativa. (D12)Assim,
haveria um desacoplamento entre as partes floral e vegetativa ao longo
do desenvolvimento dessas estruturas, formando módulos de
desenvolvimento. (D13)A influência da ontogenia nos padrões de
modularidade esperado entre partes florais e vegetativas merece ser
estudada em mais espécies de asteráceas, pois a hipótese de que
plantas generalistas devem apresentar pouca modularidade, a qual foi
amplamente corroborada (Berg, 1960; Armbruster et al., 1999;
Murren, 2002), pode não se aplicar para plantas da família Asteraceae.
(D14)Este estudo é um dos poucos a investigar
modularidade em uma planta com polinização por vibração (para mais,
ver Herrera et al., 2002). (D15)Um dos resultados deste trabalho é que
a a correlação média entre as partes florais na melastomatácea é
relativamente baixa, pois o comprimento da antera parece se destacar
do comprimento da pétala. (D16)Como na polinização por vibração a
interação se dá por intermédio do estame, uma vez que a abelha deve
vibrar a antera para a liberação do pólen, é possível que essa estrutura
esteja sob maior pressão seletiva dos polinizadores. (D17)Assim,
proponho que, em plantas com polinização por vibração, o módulo da
parte reprodutiva não seja a flor como um todo, mas que sim que exista
um módulo intra-floral, composto pelo estame. (D18)A existência de
um módulo intra-floral foi explorada em outras famílias de plantas
(Diggle, 2013), no entanto poucos estudos investigaram
melastomatáceas com polinização por vibração. (D19)Estudos futuros
podem investigar outras espécies de plantas polinizadas por vibração,

para testar se o módulo floral é enfraquecido em detrimento do módulo
intra-floral composto pelo estame.
(D20)Concluo que existem casos em que plantas
generalistas podem ter padrão modular, com desacoplamento das
partes floral e vegetativa. (D21)Em asteráceas, é possivel que a
modularidade seja resultado de aspectos ontogenéticos que
desacoplam a flor da parte vegetativa. (D22)Também levanto a
possibilidade de que flores polinizadas por vibração apresentem um
módulo intra-floral do estame, estrutura a qual está sob a pressão
seletiva direta dos polinizadores.
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Como o forrageamento de insetos semi-aquáticos é influenciado
pela presença de predadores
Aluno 34 – Versão inicial
RESUMO: A dieta de um organismo é um aspecto fundamental do
seu nicho ecológico, porém a busca por alimentos pode acarretar em
custos. Assim, os organismos devem assumir estratégias de
forrageamento que otimizem benefícios líquidos, maximizando
benefícios e minimizando custos. A predação pode determinar tais
estratégias, ocasionando alterações comportamentais que reduzam os
seus riscos, mas comprometem a obtenção de alimentos. Em espécies
que escolhem um local onde permanecem e emboscam suas presas, a
presença de predadores pode representar uma escolha ainda mais
determinante. Com o objetivo de investigar como o forrageamento
pode ser influenciado pela presença de predadores comparei taxas de
aproximação de presas por gerrídeos com e sem perturbação de
predadores. Tanto a soma das frequências das aproximações de presas
como o tempo médio de aproximação das presas indicaram que as
taxas de forrageamento de gerrídeos são influenciados pela presença
de predadores.
PALAVRAS CHAVE: compensação, fitness, forrageamento ótimo,
fuga, senta-espera,

INTRODUÇÃO
(I1)A dieta de um organismo é um aspecto fundamental do
seu nicho ecológico (Sih & Christensen, 2001), pois a quantidade e a
qualidade dos recursos consumidos tem efeitos diretos sobre seu
fitness. (I2)Entretanto, além dos benefícios oriundos do consumo dos
recursos, a busca e obtenção desses recursos também acarretam em
custos para o organismo consumidor. (I3)Fatores como a abundância
e a distribuição espacial do recurso podem implicar em maior
investimento de tempo e de energia gasto na sua procura, ou a
presença de outras espécies ou de muitos indivíduos coespecíficos
competindo pelo mesmo recurso podem ocasionar disputas ou danos
físicos antes da sua obtenção. (I4)Assim, os organismos devem
assumir estratégias de forrageamento que otimizem seus benefícios
líquidos, maximizando a quantidade de energia ganha e minimizando
o custo associados à busca e obtenção desses recursos (Levinton,
1995).
(I5)A predação é frequentemente destacada como um dos
fatores determinantes do forrageamento ótimo (Urban & Richardson,
2015). (I6)Isso se deve ao fato da não detecção de um predador ter
importantes consequências para o indivíduo, podendo inclusive
acarretar na sua morte (Lima & Dill, 1990). (I7)De forma a evitar tais
consequência, os organismos podem desenvolver alterações
morfológicas, fisiológicas ou comportamentais que reduzam os riscos
de serem predados (Krebs & Davies 1993; Werner & Peacor 2003),
seja através da diminuição das chances de encontro com predadores,
ou através do aumento das suas chances de sobrevivência após o
encontro com esses predadores (Edmunds, 1974; Gnaspini & Hara,
2007). (I8)Algumas dessas alterações, entretanto, como
comportamentos de fuga ou tanatose, aumentam a chance de
sobrevivência dos indivíduos, mas também afetam negativamente a
obtenção de alimentos (Werner et al., 1983; Gnaspini & Hara, 2007).
(I9)Nessas situações, deixar de obter temporariamente um recurso
alimentar pode significar se desenvolver menos, crescer mais
lentamente ou mesmo não se reproduzir (Barry, 1994; Ylönen &
Ronkainen, 1994). (I10)Assim, mesmo que o predador não ataque
diretamente os organismos, os efeitos indiretos da sua presença podem
ser tão relevantes quanto os seus efeitos diretos (Werner & Peacor,
2003; Preisser et al., 2005).
(I11)Outra importante característica que se refere à
compensações entre forragear mais eficientemente e encontrar menos
predadores são as estratégias de forrageio empregadas pelos
organismos. (I12)A estratégia de busca ativa é aquela na qual o
predador procura ativamente por uma presa, enquanto a estratégia
senta-espera é aquela na qual o predador escolhe um local no
permanece e embosca a presa. (I13)No segundo caso, a seleção de um
local de emboscada deve envolver diretamente as compensações de
custos e benefícios associados á esse local, como por exemplo, o risco
de predação e a disponibilidade de presas, respectivamente (Pianka,
1966). (I14)Assim, os organismos com estratégia senta-espera, ao
selecionarem um determinado local já estão, de certa maneira,
compensando custos e benefícios nessa escolha. (I15)Assim, a
chegada de um predador pode representar uma escolha ainda mais
determinante entre forragear ou não.
(I16)Gerrídeos são insetos semiaquáticos da ordem
Hemiptera de estratégia senta-espera especializados em forragear
sobre a superfície de corpos de água lóticos e lênticos (Borror &
DeLong, 1969; Daly et al., 1998). (I17)Devido á sua estratégia de
forrageamento, esses insetos ficam restritos a um único agrupamento
e forrageiam apenas na área referente a esse agrupamento (Gillot,
2005; Haskins, 1997). (I18)Já foi demonstrado que sob risco de
predação, os indivíduos de gerrídeos podem diminuir as taxas de
procura por parceiros, a frequência de acasalamento e a duração da
cópula (Resh & Cardé, 2003). (I19)Assim, é provável que a presença
de predadores tenha implicações também sobre as taxas de
forrageamento dos indivíduos. (I20)Portanto, neste estudo investiguei
como as taxas de forrageamento de gerrídeos podem ser influenciadas
pela presença de um predador. (I21)Espero que as taxas sejam menores
na presença de predadores.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta e desenho experimental
(M1)Coletamos gerrídeos (Hemiptera, Gerridae) com uma
rede de arrasto em um riacho localizado em uma área de mata alta de
restinga, no município de Peruíbe, São Paulo (24º22'1.,42''S,
47º18'32,46''O). (M2)Alocamos os indivíduos coletados em potes
plásticos e os transportamos até o laboratório, onde foram mantidos
em bacias contendo água do riacho sem alimento até o fim do
experimento.
(M3)Construímos seis estações experimentais que
consistiram de bandejas plásticas (30cmx27cmx7cm) sobre tijolos,

Análise de dados
(M15)Realizamos duas análises comparativas entre os dois
tratamentos. (M16)A primeira consistiu em determinar se os gerrídeos
se aproximaram ou não da presa no período de 120 segundos em cada
um dos tratamentos. (M17)Quando houve aproximação consideramos
uma presença (1), e quando não houve aproximação consideramos
uma ausência (0), somamos os valores em cada um dos tratamentos e
calculamos a diferença entre "Controle" e "Predação".
(M18)Realizamos um teste de significância no qual permutamos
10.000 vezes as presenças ou ausências dentro de cada indivíduo.
(M19)Consideramos a diferença significativa se a proporção de
permutações que gerassem um valor de estatística de interesse igual
ou maior foi menos de 5% do total de permutações.
(M20)A segunda análise consistiu em determinar o
intervalo de tempo que os gerrídeos levaram para se aproximar das
presas no período de 120 segundos em cada um dos tratamentos.
(M21)Nesse caso, apenas as estações onde obtivemos um intervalo de
tempo para cada um dos tratamentos foram consideradas.
(M22)Calculamos a média dos intervalos de tempo para cada um dos
tratamentos e em seguida a diferença das médias entre "Predação" e
"Controle". (M23)Realizamos um teste de significância no qual
permutamos 10.000 vezes os intervalos de tempo dentro de cada
indivíduo. (M24)Consideramos a diferença significativa se a
proporção de permutações que gerassem um valor de estatística de
interesse igual ou maior foi menos de 5% do total de permutações.
(M25)Realizamos todas as análises nos programas R 3..3
(R Core Team, 2016) e Rsampling-shiny (Prado et al., 2016).
RESULTADOS
(R1)Foram analisados 32 indivíduos de gerrídeos, dentre os
quais 15 se aproximaram da presa nos dois tratamentos num período
inferior à 120 segundos. (R2)Quando considerados apenas a
frequência de eventos de aproximação das presas, 25 indivíduos do
tratamento "Controle" se aproximaram da presa, e 18 indivíduos do
tratamento "Predação" se aproximaram da presa, e a diferença entre os
grupos foi significativa (p = 0,004) (Figura 1). (R3)Dez indivíduos se
aproximaram da presa em menos de 120 segundos somente no
tratamento "Controle" e apenas três indivíduos se aproximaram da
presa nesse período apenas no tratamento "Predação".
(R4)Quando comparados os intervalos de tempo médio de
aproximação dos gerrídeos das presas, os indivíduos do tratamento
"Predação" demoraram mais para se aproximar da presa, com um
intervalo de tempo médio de 42,1 ± 37,8 segundos (média ± desvio
padrão), do que os indivíduos do tratamento "Controle", que
apresentaram intervalo de tempo médio de 15,6 ± 18,9 segundos (p =
0,029) (Figura 2).
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com 3 laterais e o fundo envoltas por caixas de papelão de forma a
evitar o estresse dos indivíduos avaliados no experimento. (M4)Na
região em frente á lateral da bandeja não coberta pela caixa de papelão,
a uma distância de 1,5m foi colocamos uma cadeira a partir da qual
eram feitas as observações dos indivíduos nas estações.
(M5)Foi colocado um indivíduo por vez por bandeja, onde foi mantido
por 1 minuto para aclimatação. (M6)Após a aclimatação foi oferecida
uma presa (abelhas Apis sp.) para cada individuo, jogadas na água de
uma distância de aproximadamente 1m, a partir do lado oposto à
lateral da bandeja não coberta pela caixa de papelão. (M7)As duas
presas foram jogadas em dois momentos, com um intervalo de 10
minutos entre elas. , o aberto da bandeja
(M8)Colocamos um indivíduo por estação, onde foi
mantido por 1 minuto para aclimatação. (M9)Após a aclimatação
oferecemos uma abelha (Trigona sp., Meliponinae) para cada
individuo, as quais foram lançadas próximas ao ponto médio da
bandeja a partir de uma altura de aproximadamente 40cm, simulando
a queda de uma presa na superfície da água. (M10)Cronometramos o
tempo que o gerrídeo demorou para ir até a presa num período de 120
segundos, e consideramos essa aproximação como um evento de
forrageio.
(M11)Realizamos dois tratamentos para cada indivíduo,
com u mintervalo mínimo de 10 minutos entre os tratamentos. (M12)O
primeiro tratamento foi o "Controle", no qual a abelha era jogada na
água sem que houvesse qualquer perturbação externa sobre a estação.
(M13)O segundo tratamento foi o "Predador" no qual a abelha era
jogada na água após a perturbação da superfície da água (entre 9 e 11
perturbações num período de 30 segundos) a partir de uma ave de
madeira colocada na ponta de cabo de vassoura, simulando a ação de
um predador. (M14)A ordem de realização dos tratamento para cada
indivíduo foi definida aleatoriamente.
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Figura 1. Frequência de forrageamento (eventos de aproximação da
presa) entre os indivíduos de gerrídeos de dois tratamentos, sem
perturbação (Controle) e com perturbação de um predador (Predação).
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Figura 2. Tempo de aproximação que os gerrídeos de dois tratamentos,
sem perturbação (Controle) e com perturbação de um predador
(Predação) levaram para se aproximar das presas.
DISCUSSÃO
(D1)Tanto a soma das frequências das aproximações de
presas foi menor, como o tempo médio de aproximação das presas foi
maior para gerrídeos do tratamento "Predação" quando comparados
aos do tratamento "Controle", indicando que as taxas de
forrageamento de gerrídeos são influenciados pela presença de
predadores.
(D2)Mesmo em espécies com estratégia de forrageamento
senta-espera, como os gerrídeos, os custos de se expor à predadores
ainda parecem se sobrepor aos benefícios de manter taxas elevadas de
forrageamento. (D3)Ainda que organismos com essa estratégia
selecionem previamente os locais utilizados para forragear, pode ser
que o risco de predação nem sempre seja um dos fatores determinantes
dessa seleção. (D4)Já foi demonstrado que em gerrídeos as
compensações envolvidas na seleção dos locais de forrageamento se
referem principalmente à disponibilidade de recursos nesses locais e
aos gastos energéticos desses organismos se manterem estáticos em
regiões com diferentes velocidades de correnteza (Millan et al., 2011).
(D5)Assim, esses insetos provavelmente desconsideram o risco de
predação ao escolherem locais de menor velocidade de correnteza nos
corpos d'água, e quando na presença de predadores alteram seu
comportamento de forrageio.
(D6)Outro importante fator que pode estar definindo as
mudanças de comportamento de forrageio nesses animais na presença
de predadores é o fato deles ocuparem a superfície de corpos de água,
ou seja, uma região de interface entre ambientes aquáticos e terrestres.
(D7)Esse ambiente apresenta duas características que podem estar
contribuindo para essas mudanças. (D8)Primeiro, organismos nessa
interface onde podem estar sujeitos tanto à predadores aquáticos
(peixes e outros insetos aquáticos predadores) como à predadores
terrestres (aves e aranhas), como consequência pode ser que um
comportamento evasivo, ainda que interfira diretamente sobre o fitness
desses organismos, seja indispensável para a sobrevivência nesse
ambiente onde o risco de predação é tão elevado. (D9)Segundo, nesses
ambientes a disponibilidade de presa pode ser assim como sugerido
para predadores, bastante abundante, pois tanto presas oriundas do
ambiente terrestre (insetos oriundos das matas ciliares) como do
ambiente aquático (larvas aquáticas de insetos, pequenos crustáceoso)
podem ser consumidos pelos gerrídeos, que em geral, parecem
explorar todos esses recursos sem preferência por um ou por outro
(Riley, 1922). (D10)Assim, alterar momentaneamente as taxas de
forrageamento, ainda que de forma abrupta, pode não ser tão
prejudicial ao fitness desses organismos.

(D11)Assim, vários fatores secundários, como os custos
energéticos de se manter em locais com correnteza mais veloz, ou a
elevada disponibilidade de recursos na interface terra-água, podem
estar determinando as alterações de comportamento de forrageio
mediadas pela presença de predadores. (D12)De qualquer forma, essa
decisão de diminuir as taxas de forrageamento em função do risco de
predação parece ser uma importante estratégia utilizada por gerrídeos
e muitos outros organismos, indicando que em muitas situações podem
ser mais vantajosas do que prejudiciais. (D13)Além disso, entender
quais os processos que determinam essas alterações pode contribuir
para a compreensão de como os efeitos cumulativos de várias
pequenas alterações como essas podem interferir em escalas mais
complexas, como a dinâmica de populações e comunidades ou
mesmos em processos ecossistêmicos.
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A influencia do risco de predação sobre a eficiência de
forrageamento de insetos semi-aquáticos
Aluno 34 – Versão intermediária
RESUMO: A não detecção de predadores durante a busca por
alimento pode acarretar na morte dos indivíduos. Assim os indivíduos
devem otimizar o equilíbrio entre comportamento defensivo e
atividade de forrageamento, de forma a comprometer o mínimo
possível a sua aptidão. Gerrídeos são insetos semiaquáticos para os
quais já foram reportadas diminuição das taxas reprodutivas em função
do risco de predação. Assim, é provável que a presença de predadores
tenha implicações também sobre a sua eficiência de forrageamento.
Portanto, investiguei como o risco de predação influencia a eficiência
de forrageamento de gerrídeos. Através da comparação de
aproximação de indivíduos até presas em dois grupos experimentais
observei que indivíduos sob risco de predação apresentam menor
eficiência de forrageamento. Esses indivíduos parecem modular dois
níveis de reposta ao risco de predação, interromper a atividade de
forrageio, e manter essa atividade suspensa por diferentes períodos, de
forma a comprometer o mínimo possível sua aptidão.
PALAVRAS CHAVE: agregação, defesas secundárias, evitação,
fuga, interação
INTRODUÇÃO
(I1)O risco de predação é frequentemente destacado como
um dos fatores determinantes do forrageamento (Urban & Richardson,
2015), pois a não detecção de um predador durante a busca por
alimento pode acarretar na morte dos indivíduos (Lima & Dill, 1990).
(I2)Assim, vários organismos desenvolveram uma variedade de
características morfológicas ou comportamentais para evitar ou

diminuir as probabilidades de serem detectados, atacados ou mortos
por um predador (Krebs & Davies, 1993; Werner & Peacor, 2003;
Lind e Cresswell, 2005). (I3)O investimento em características
morfológicas de defesa, como chifres, espinhos ou toxinas, dependem
de um custo energético fixo, enquanto o investimento em
características comportamentais de defesa, como gritos de alarme ou
fuga, são mais variáveis e flexíveis e implicam em menores custos de
manutenção, assim, as defesas comportamentais são muito mais
frequentes na natureza que as defesas morfológicas (LIVRO 2).
(I4)Os comportamentos defensivos podem se dar por meio
da diminuição das chances de encontro com predadores, conhecidos
nesse caso como comportamentos defensivos primários (Edmunds,
1974), os cefalópodes são alguns dos organismos que se utilizam
desses comportamentos, ao modificarem a pigmentação dos seus
corpos se camuflam em seus ambientes e diminuem assim os riscos de
serem percebidos por predadores (Hanlon & Messenger, 1988).
(I5)Entretanto, ainda que muitos organismos se utilizem de
comportamentos defensivos primários, inevitavelmente, eles acabarão
se deparando com predadores (LIVRO 1, LIVRO 2), nesses casos,
terão que utilizar comportamentos defensivos que aumentem suas
chances de sobrevivência após o encontro com predadores. (I6)Esses
comportamentos mediados por sinais da presença do predador são
conhecidos como comportamentos defensivos secundários (Edmunds,
1974). (I7)Alguns desses comportamentos, apesar de aumentarem as
chances de sobrevivência dos indivíduos, também influenciam
negativamente a obtenção de alimentos (Werner et al., 1983; Pessoas,
et al., 2002).
(I8)Nos casos onde os comportamentos defensivos
implicam na necessidade de deixar de obter temporariamente um
recurso alimentar, como nos comportamentos secundários de tanatose
utilizados por alguns anfíbios (XXX) ou de paralisação utilizados por
alguns opiliões (XXX), optar por esses comportamentos significa para
os indivíduos, muito provavelmente, se desenvolver menos, crescer
mais lentamente ou mesmo não se reproduzir (Barry, 1994; Ylönen &
Ronkainen, 1994). (I9)Assim, mesmo que o predador não ataque
diretamente os indivíduos, os efeitos indiretos da sua presença podem
ser tão relevantes quanto os seus efeitos diretos (Werner & Peacor,
2003; Preisser et al., 2005). (I10)Isso acarreta na necessidade dos
indivíduos avaliarem o grau de risco relacionado a presença de um
predador de forma a otimizar o equilíbrio entre comportamento
defensivo e atividade de forrageamento, de forma a comprometer o
mínimo possível sua eficiência de forrageio, e consequentemente sua
aptidão (Helfman, 1989; Kusch et al., 2004).
(I11)Dentre os comportamentos defensivos secundários, a
fuga para um lugar seguro é o mais comumente utilizado por
indivíduos dos mais diversos táxons (Lima & Dill, 1990; Lima, 1998).
(I12)Da mesma forma como a tanatose nos sapos ou a paralização nos
opiliões, um animal fugindo ou se escondendo não pode estar se
alimentando (LIVRO 2), logo, fugir também implica em diminuição
de aptidão do indivíduo. (I13)STANKOWICH & BLUMSTEIN
(2005) revisaram uma vasta quantidade de trabalhos sobre
comportamentos defensivos e puderam constatar que animais
envolvidos em atividades de forragemaneto, reprodução ou disputa
intraespecífica são mais lentos para fugir do que os não envolvidos
nessas atividades. (I14)Portanto, indivíduos de espécies que utilizam
a fuga como comportamento de defesa contra predadores devem
avaliar os custos e benefícios em deixar de investir em importantes
atividades, como as de reprodução ou forrageamento, e investir na
fuga para um lugar mais seguro na presença de predadores.
(I15)Gerrídeos (Hemiptera: Gerridae) são insetos
semiaquáticos predadores que forrageiam sobre a superfície de corpos
de água lóticos e lênticos (Borror & DeLong, 1969; Daly et al., 1998),
para os quais já foram reportados que quando sob risco de predação
diminuem suas taxas de procura por parceiros, frequência de
acasalamento e
duração da cópula (Resh & Cardé, 2003).
(I16)Indivíduos desse grupo apresentam uma morfologia bastante
adaptada aos ambientes superficiais onde vivem, como corpos esguios,
pernas longas e dispostas horizontalmente, e olhos grandes e aguçados,
que permitem que localizem e se movimente rapidamente em função
tanto da presença de presas como de predadores, e que devem
beneficiar comportamentos defensivos de fuga. (I17)Assim, é
provável que a presença de predadores tenha implicações também
sobre a eficiência de forrageamento dos indivíduos desse grupo.
(I18)Portanto, neste estudo investiguei como o risco de predação pode
influenciar a eficiência de forrageamento de gerrídeos. (I19)Espero
que indivíduos sob risco de predação apresentem menor eficiência de
forrageamento do que indivíduos sem risco de predação.

MATERIAL & MÉTODOS
Coleta e desenho experimental
(M1)Coletei ninfas de uma espécie não identificada de
gerrídeo com uma rede de arrasto em um riacho localizado em uma
mata alta de restinga (24º22'1,42''S, 47º18'32,46''O), no município de
Peruíbe, São Paulo. (M2)Transportei as ninfas coletadas até o
laboratório, onde as mantive coletivamente em bacias contendo água
do riacho. (M3)As ninfas não foram alimentadas até o fim do
experimento.
(M4)Construí seis estações experimentais que consistiram
de bandejas plásticas (30 x 27 x 7 cm), com três laterais e o fundo
envoltos por caixas de papelão de forma a evitar o estresse dos
indivíduos avaliados no experimento (Figura 1a). (M5)Realizei as
observações dos indivíduos a partir da lateral não envolta pela caixa
de papelão, a uma distância de aproximadamente 1,5 m da estação.
(M6)Coloquei um indivíduo por estação, o qual foi
aclimatado por 1 min. (M7)Após a aclimatação ofereci uma abelha
(Trigona sp., Meliponinae) para cada individuo, que foi lançada
próxima ao ponto médio da bandeja a partir de uma altura de 40 cm,
simulando a queda de uma presa na superfície da água.
(M8)Cronometrei o tempo que o indivíduo demorou para se aproximar
da abelha em um período de 120 s e considerei essa aproximação como
um evento de forrageio.
(M9)Avalie a aproximação e o tempo de aproximação de
cada um dos gerrídeos até as presas sob duas condições experimentais.
(M10)Em uma a abelha era jogada na água sem que houvesse qualquer
perturbação externa sobre a estação ("controle"), enquanto na outra a
abelha era jogada na água após repetidas perturbações da superfície da
água, que simulavam a ação de um predador ("predação"). (M11)As
perturbações no grupo experimental "predador" foram realizadas com
uma ave de madeira colocada na ponta de cabo de vassoura (Figura
1b), o bico dessa ave tocava a superfície da água entre 9 e 11 vezes
num período de 30 s (Figura 1c). (M12)Respeitei um intervalo mínimo
de 10 min entre as avaliações dos dois grupos experimentais de um
mesmo indivíduo. (M13)A ordem de realização dessas avaliações
pareadas para cada indivíduo foi definida aleatoriamente.

(M25)Realizei todas as análises nos programas R versão
3.3 (R Core Team, 2016) e Rsampling-shiny (Prado et al., 2016).
RESULTADOS
(R1)Analisei 32 indivíduos, dentre os quais 15 se
aproximaram da presa nos dois grupos experimentais em um período
inferior a 120 s. (R2)Dos 32 indivíduos que analisei, eles se
aproximaram mais frequentemente da presa no grupo experimental
"controle" do que no grupo experimental "predação", com 25 e 18
aproximações, respectivamente (p = 0,004; Tabela 1). (R3)Dos 15
indivíduos que se aproximaram da presa nos dois grupos
experimentais, os do grupo "predação" levaram um maior intervalo de
tempo para se aproximar da presa do que os indivíduos do grupo
"controle", com intervalos de tempo médios de 42,1 ± 37,8 s (média ±
desvio padrão) e 15,6 ± 18,9 s, respectivamente (p = 0,029; Figura 2).
Tabela 1. Distribuição dos indivíduos de uma espécie não identificada
de gerrídeo em relação às presenças (1) e ausências (0) de
aproximações da presa nos dois grupos experimentais, sem
perturbação (controle) e com perturbação de um predador (predação).
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Figura 1. Estação experimental (A); Modelo de predador (B);
Perturbação na superfície da água simulando a ação de um predador
(C).

Figura 2. Intervalo de tempo que os indivíduos de uma espécie não
identificada de gerrídeo levaram para se aproximar da presa nos dois
grupos experimentais, sem perturbação (controle) e com perturbação
de um predador (predação).

Análise de dados
(M14)Realizei duas análises comparativas entre os grupos.
(M15)Na primeira determinei se os indivíduos se aproximaram ou não
da presa no período de 120 s em cada um dos grupos experimentais.
(M16)Quando o indivíduo se aproximou da abelha considerei essa
aproximação uma presença de evento de forrageio (1), e quando o
indivíduo não se aproximou da abelhas considerei uma ausência de
evento de forrageio (0). (M17)Fiz uma somatória dos eventos de
forrageio em cada um dos grupos experimentais e calculei a diferença
das somatórias entre os grupos "controle" e "predação", que foi a
minha estatística de interesse. (M18)Realizei um teste de significância
no qual permutei 10.000 vezes os eventos de forrageio de cada
indivíduo entre os dois grupos experimentais. (M19)Considerei a
diferença significativa se a proporção de permutações que gerassem
um valor de diferença das somatórias entre os grupos "controle" e
"predação" igual ou maior fosse menos de 5% do total de permutações.
(M20)Na segunda determinei o intervalo de tempo que os
indivíduos levaram para se aproximar das presas no período de 120 s
em cada um dos grupos experimentais. (M21)Nesse caso, considerei
apenas os indivíduo que se aproximaram da abelha nos dois grupos
experimentais nos 120 s. (M22)Calculei a média dos intervalos de
tempo que os indivíduos levaram para se aproximar da abelha em cada
um dos grupos experimentais, em seguida, calculei a diferença das
médias entre os grupos "predação" e "controle", que foi a minha
estatística de interesse. (M23)Realizei um teste de significância no
qual permutei 10.000 vezes os intervalos de tempo de cada indivíduo
entre os grupos "predação" e "controle". (M24)Considerei a diferença
significativa se a proporção de permutações que gerassem um valor de
diferença das médias entre os grupos "predação" e "controle" igual ou
maior fosse menos de 5% do total de permutações.

DISCUSSÃO
(D1)Através de comparações de indivíduos de uma espécie
não identificada de gerrídeos em dois grupos experimentais corroborei
a hipótese de que indivíduos sob risco de predação apresentem menor
eficiência de forrageamento do que indivíduos sem risco de predação.
(D2)Apesar de nem todos os indivíduos terem apresentado eficiência
máxima de forrageio na ausência de risco de predação, a maioria
desses indivíduos diminuiu consideravelmente sua eficiência de
forrageio quando em situação de risco de predação. (D3)Na presença
de um predador os indivíduos não só se aproximaram
consideravelmente menos das presas, mas quando o fizeram demoram
quase três vezes mais do que na ausência do predador.
(D4)A diminuição do número de aproximações dos
gerrídeos até a presa em situações de risco de predação está
relacionada, muito provavelmente, ao comportamento evasivo e
agitado desses insetos na presença de predadores. (D5)Vários estudos
demonstraram que o principal comportamento de defesa de gerrídeos
são agregações de indivíduos (Treherne & Foster, 1980; Treherne &
Foster, 1982). (D6)Um dos possíveis efeitos dessas agregações é o de
confusão do predador, no qual movimentos erráticos e encontros
corporais entre indivíduos prejudicam a ação dos predadores sobre
essas presas (Gillett et al., 1979; Treherne & Foster 1981).
(D7)Quando um predador é detectado os indivíduos se agitam, saltam,
aumentam sua velocidade, a frequência com que mudam de direção e
esbarram aleatoriamente um nos outros, o que aumenta os seus níveis
de excitação e intensifica ainda mais o efeito de confusão (Treherne &
Foster, 1980; Treherne & Foster, 1981). (D8)TREHERNE & FOSTER
(1982) observaram que mesmo indivíduos isolados apresentavam esse
comportamento errático na presença de peixes predadores que caçam
na região superficial da água. (D9)Ao simular a influencia de um
predador sobre indivíduos isolados observei esse mesmo padrão

comportamental, no qual indivíduos após a perturbação se agitarem e
pularem repetidamente sem uma direção pré-determinada.
(D10)Assim, parece que independente de estarem agregados ou
isolados, esses insetos apresentam os mesmos comportamentos de
evitação de predadores, e ao se engajarem nesses comportamentos
deixam de se dedicar à procura de alimento.
(D11)O fato dos indivíduos demorarem quase três vezes
mais tempo para se aproximarem da presa na presença de um predador
quando comparados á uma situação em que o predador está ausente,
também pode estar relacionado ao comportamento defensivo de
agregação desse grupo de insetos. (D12)Além da intensificação do
efeito de confusão promovido pela agregação, o fato dos indivíduos se
encontrarem agregados pode beneficiá-los de outra duas maneiras.
(D13)A primeira consiste no aumento da eficiência de detecção prévia
de predadores, pois o comportamento de evitação nos gerrídeos pode
ser transmitido ao longo do grupo, o que permite que nem todos os
indivíduos precisem visualizar o predador para iniciar o
comportamento evasivo, e que esses organismos excedam a
velocidade de aproximação de predadores (Treherne & Foster 1980).
(D14)A segunda se refere ao efeito de diluição promovido pela
agregação dos indivíduos, pois quanto mais indivíduos numa
agregação menor o risco de um indivíduo em particular ser atacado
(Hamilton, 1971; Treherne & Foster, 1982). (D15)Assim, quando um
indivíduo está isolado, tanto a detecção tardia do predador, como a
ausência de outros indivíduos coespecíficos que ocasionam um efeito
de diluição, inclusive no momento de forragear, podem aumentar o
tempo que esse indivíduo leva para superar os riscos da presença de
um predador e retoma outras atividades como a procura de alimentos.
(D16)Tanto o fato do indivíduo sob risco de predação levar
mais tempo para encontrar a presa como o fato de não procurá-la ou
encontrá-la, implicam em consumir menos alimentos e ganhar menos
energia, ou seja, na diminuição da eficiência de forrageio.
(D17)Assim, gastar energia em comportamentos de defesa ao invés de
procurar e encontrar recursos alimentares pode diminuir a aptidão dos
indivíduos. (D18)BLANCKENHORN (1991) estudou como o
forrageamento de fêmeas de uma espécie de gerrídeos pode influenciar
sua aptidão, e encontrou que a fecundidade das fêmeas se relacionou
positivamente ao tempo gasto em manchas de alta disponibilidade de
alimentos, ou seja, a eficiência de forrageamento teve consequências
diretas sobre a aptidão dessas fêmeas. (D19)Nesse sentido, é desejável
que as espécies apresentem flexibilidade comportamental para
responder diferentemente a diferentes níveis de risco de predação
(Gyssels e Stocks, 2005), de forma a evitar diminuir suas taxas de
forrageio de forma desnecessária ou exagerada. (D20)O fato de alguns
dos indivíduos sob risco de predação que analisei não se aproximarem
da presa, enquanto outros apenas levaram mais tempo para encontrar
as presas, pode indicar a existência de dois níveis de resposta ao risco
de predação em gerrídeos. (D21)O primeiro se refere à suspender as
atividades de forrageio para se dedicar ao comportamento de defesa, e
o segundo se refere ao tempo dedicado nesse comportamento de defesa
em detrimento da atividade de forrageio. (D22)Isso permite que esses
organismos avaliam os riscos associados a presença do predador, e
modulam essas duas respostas de acordo com o grau de risco que se
encontram.
(D23)Diante disso, fica claro que o risco de predação afeta
consideravelmente a eficiência de forrageamento de gerrídeos, e
consequentemente sua aptidão. (D24)Entretanto, indivíduos desse
grupo de insetos parecem ser capazes de avaliar o grau de ameaça
associado a presença de predadores e de modular dois níveis de
reposta, interromper a atividade de forrageio, e manter essa atividade
suspensa por diferentes períodos, de forma a responder
diferencialmente em diferentes situações e comprometer o mínimo
possível sua eficiência de forrageio, e indiretamente, sua aptidão.
(D25)Entender como se dá a relação entre risco de predação e
eficiência de forrageamento, assim como suas consequências para a
aptidão dos indivíduos, pode contribuir para a compreensão da
ecologia e do comportamento das espécies envolvidas nessas
interações, além de elucidar os efeitos que essas interações podem
exercer sobre a ocorrência e persistência dessas espécies sob diferentes
situações.
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Influencia do risco de predação sobre a eficiência de
forrageamento de insetos semiaquáticos
Aluno 34 – Versão final
RESUMO: O risco de predação é um dos fatores determinantes do
forrageamento, pois não detectar um predador durante a busca por
alimento pode acarretar na morte do indivíduo. Gerrídeos são insetos
semiaquáticos para os quais já foi reportada diminuição das taxas
reprodutivas em função do aumento no risco de predação. Neste
estudo, investiguei se o risco de predação também influencia
negativamente a eficiência de forrageamento de gerrídeos. Comparei
a frequência e o tempo de aproximação de indivíduos até presas em
duas condições experimentais: com e sem risco de predação.
Indivíduos detectaram a presa mais frequentemente na condição
"controle" e demoraram mais tempo para se aproximar dela na
condição "predação". Concluo que indivíduos sob risco de predação
têm menor eficiência de forrageamento. Futuros estudos poderiam (i)
investigar se o risco de predação influencia a seleção de habitats por
gerrídeos e (ii) quantificar consequências do risco de predação para a
aptidão dos indivíduos.
PALAVRAS-CHAVE: comportamento de fuga, detecção de presas,
forrageamento, Gerridae, efeitos indiretos.
INTRODUÇÃO
(I1)O risco de predação é um dos fatores determinantes do
forrageamento (Urban & Richardson, 2015), pois a não detecção de
um predador durante a busca por alimento pode acarretar na morte do
indivíduo (Lima & Dill, 1990). (I2)Stankowich & Blumstein (2005)
revisaram uma vasta quantidade de trabalhos sobre comportamentos
defensivos e constataram que indivíduos envolvidos em atividades de
forrageamento, reprodução ou disputa intraespecífica demoram mais a
responder ao ataque de predadores do que indivíduos que não estão
envolvidos nestas atividades. (I3)Em resposta à pressão seletiva
imposta pelo risco de predação, vários organismos desenvolveram
características comportamentais que evitam ou diminuem as
probabilidades de serem detectados, atacados ou mortos por um
predador durante as atividades de forrageio (Krebs & Davies, 1993;
Werner & Peacor, 2003; Lind & Cresswell, 2005).
(I4)De forma geral, os comportamentos defensivos podem
ser classificados como primários ou secundários (Edmunds, 1974).
(I5)Defesas primárias são aquelas que diminuem as chances de
encontro com predadores e incluem, por exemplo, a camuflagem e a
seleção de locais protegidos para forrageio (e.g., Merilaita et al.,
2001). (I6)Defesas secundárias são aquelas que aumentam as chances
de sobrevivência após o encontro com predadores e incluem, por
exemplo, a tanatose e a fuga (e.g., Santos et al., 2010). (I7)Algumas
formas de defesas, apesar de aumentarem as chances de sobrevivência
dos indivíduos, também podem influenciar negativamente a obtenção
de alimento ou mesmo de parceiros sexuais (Werner et al., 1983).
(I8)Nos casos em que a defesa implica na necessidade de deixar de
obter temporariamente recursos alimentares, a exposição frequente ao
risco de predação pode ter consequências de longo prazo, tais como a

MATERIAL & MÉTODOS
Coleta e desenho experimental
(M1)Coletei ninfas de uma espécie não identificada de
gerrídeo com uma rede de arrasto em um riacho localizado em uma
mata alta de restinga (24º22'1,42''S, 47º18'32,46''O), no município de
Peruíbe, São Paulo. (M2)Transportei as ninfas coletadas até o
laboratório, onde as mantive coletivamente e sem alimento em bacias
contendo água do riacho.
(M3)Construí seis estações experimentais que consistiram
de bandejas plásticas (30 x 27 x 7 cm) contendo água. (M4)Em cada
uma das bandejas, três laterais eram circundadas por paredes de
papelão (30 cm de altura) a fim de evitar o estresse dos indivíduos
observados durante o experimento descrito a seguir (Figura 1a).
(M5)Realizei as observações dos indivíduos a partir da lateral não
circundada pela parede de papelão, a uma distância de
aproximadamente 1,5 m da estação (Figura 1a).
(M6)Coloquei um indivíduo por estação e deixei que
aclimasse por 1 min. (M7)Após a aclimatação, ofereci uma operária
da abelha Trigona sp. (Meliponinae) para cada individuo. (M8)Lancei
a abelha próximo ao ponto central da bandeja a partir de uma altura de
40 cm, simulando a queda de uma presa na superfície da água.
(M9)Cronometrei o tempo que o indivíduo demorou para se aproximar
da abelha. (M10)Toda vez que o indivíduo se aproximou da abelha
antes de 120 s, considerei que a presa foi detectada. (M11)A
aproximação foi considerada uma detecção apenas quando o gerrídeo
se direcionou até a abelha e chegou a menos de 1 cm de distância dela.
(M12)Caso o indivíduo não tenha se aproximado da abelha durante os
120 s de observação, considerei que a presa não foi detectada.
(M13)Quantifiquei a frequência e o tempo de detecção da
presa sob duas condições experimentais. (M14)Na primeira delas
("controle"), o oferecimento da abelha dentro da bandeja não era
precedido por perturbação externa. (M15)Na segunda delas
("predação"), o oferecimento da abelha dentro da bandeja era
precedido por repetidas perturbações da superfície da água, que
simulavam a ação de um predador. (M16)Realizei as perturbações na
condição experimental "predador" usando uma ave de madeira
colocada na ponta de uma haste com cerca de 1,5 m de comprimento
(Figura 1b). (M17)Segurando uma das extremidades da haste, fiz com
que o bico da ave tocasse a superfície da água entre 9 e 11 vezes por
um período de 30 s (Figura 1c). (M18)Como cada indivíduo foi
submetido a ambas as condições experimentais, respeitei um intervalo
mínimo de 10 min entre cada experimento a fim de evitar que o
estresse da manipulação pudesse interferir nos resultados.
(M19)Adicionalmente, defini a ordem de exposição dos indivíduos a
cada uma das duas condições experimentais de forma aleatória a fim
de evitar qualquer viés.

para a observação dos gerrídeos. (B) Modelo de predador constituído
de uma ave de madeira colocada na ponta de uma haste. (C)
Perturbação na superfície da água simulando a ação de um predador.
Análise de dados
(M20)Realizei duas análises comparativas entre os grupos.
(M21)Na primeira análise, determinei se os indivíduos detectavam ou
não a presa no período de 120 s em cada uma das condições
experimentais. (M22)Quando o indivíduo se aproximou da abelha,
considerei que houve detecção da presa (1) e, quando o indivíduo não
se aproximou da abelha, considerei que a presa não foi detectada (0).
(M23)Fiz uma somatória dos eventos de detecção em cada uma das
condições experimentais e calculei a diferença das somatórias entre as
condições "controle" e "predação", que foi a minha estatística de
interesse. (M24)Realizei um teste de significância no qual permutei
10.000 vezes os eventos de detecção de cada indivíduo entre as duas
condições experimentais. (M25)Considerei que a diferença seria
significativa se a proporção de permutações que gerassem um valor de
diferença das somatórias entre as condições "controle" e "predação"
igual ou maior ao observado no experimento fosse menor que 5% do
total de permutações.
(M26)Na segunda análise, comparei o tempo até a detecção
das presas em cada uma das condições experimentais. (M27)Nesse
caso, considerei apenas os indivíduos que detectaram a abelha em
ambas as condições experimentais antes de 120 s. (M28)Calculei a
média dos intervalos de tempo que os indivíduos levaram para detectar
a abelha em cada uma das condições experimentais. (M29)Em
seguida, calculei a diferença das médias entre as condições "predação"
e "controle", que foi a minha estatística de interesse. Realizei um teste
de significância no qual permutei 10.000 vezes o tempo de detecção
de cada indivíduo entre as condições "predação" e "controle".
(M30)Considerei que a diferença seria significativa se a proporção de
permutações que gerassem um valor de diferença das médias entre os
grupos "predação" e "controle" igual ou maior ao observado no
experimento fosse menor que 5% do total de permutações.
(M31)Realizei todas as análises nos programas R versão
3.3 (R Core Team, 2016) e Rsampling-shiny (Prado et al., 2016).
RESULTADOS
(R1)Analisei 32 indivíduos, dentre os quais 15 detectaram
a presa nas duas condições experimentais em um período inferior a
120 s (Tabela 1). (R2)Os indivíduos detectaram a presa mais
frequentemente na condição "controle" do que na condição "predação"
(p = 0,004; Tabela 1). (R3)Dos 15 indivíduos que detectaram a presa
nas duas condições experimentais, os da condição "predação"
demoraram mais tempo para se aproximar da abelha (média ± DP =
42,1 ± 37,8 s) do que os indivíduos da condição "controle" (15,6 ± 18,9
s) (p = 0,029; Figura 2).
Tabela 1. Frequência com que indivíduos de uma espécie não
identificada de gerrídeo detectaram ou não uma presa em duas
condições experimentais: sem perturbação ("controle") e com
perturbação de um predador ("predação").
Detecção da presa

Número de indivíduos

Controle

Predação

Não

Não

4

Sim

Não

10

Não

Sim

3

Sim

Sim

15

120

Tempo de detecção da presa (s)

diminuição das taxas de crescimento dos juvenis ou da condição
corporal dos adultos (Barry, 1994; Ylönen & Ronkainen, 1994;
Chelini et al., 2009). (I9)Assim, mesmo que o predador não ataque
diretamente um indivíduo, os efeitos indiretos da sua presença podem
ser tão relevantes para a aptidão das suas presas potenciais quanto seus
efeitos diretos (Werner & Peacor, 2003; Preisser et al., 2005).
(I10)Gerrídeos (Hemiptera: Gerridae) são insetos
semiaquáticos predadores que forrageiam sobre a superfície de corpos
de água lóticos e lênticos (Daly et al., 1998). (I11)Indivíduos desse
grupo geralmente possuem corpos esguios, pernas longas e olhos
grandes e aguçados, que permitem que localizem e se movimente
rapidamente tanto para capturar presas como para fugir de predadores
(Borror & DeLong, 1969). (I12)Estudos prévios já reportaram que,
quando sob risco de predação, gerrídeos diminuem as taxas de procura
por parceiros, a frequência de acasalamento e a duração da cópula
(Resh & Cardé, 2003). (I13)Até o momento, porém, não se sabe se a
presença de predadores também tem implicações sobre a eficiência de
forrageamento dos indivíduos. (I14)Neste estudo, portanto,
investiguei como o risco de predação pode influenciar a eficiência de
forrageamento de gerrídeos. (I15)Minha hipótese é que indivíduos sob
risco de predação tenham menor eficiência de forrageamento, pois a
fuga do predador comprometeria não apenas a detecção da presa, mas
também sua captura.
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Figura 1. (A) Estação experimental, constituída de uma bandeja
plástica com três laterais circundadas por paredes de papelão, utilizada
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Figura 2. Tempo que os indivíduos de uma espécie não identificada
de gerrídeo levaram para detectar uma presa em duas condições

experimentais: sem perturbação ("controle") e com perturbação de um
predador ("predação"). As linhas conectam observações de um mesmo
indivíduo em cada uma das condições experimentais.
DISCUSSÃO
(D1)Neste estudo, investiguei como indivíduos de uma
espécie não identificada de gerrídeo respondem ao risco de predação e
corroborei a hipótese de que indivíduos sob risco de predação têm
menor eficiência de forrageamento. (D2)Apesar de nem todos os
indivíduos terem detectado a presa na ausência de risco de predação,
a maioria dos indivíduos se saiu pior em detectar a presa quando em
situação de risco de predação. (D3)Na presença de um predador, os
indivíduos tiveram dificuldade em detectar a presa e, quando o
fizeram, demoram quase três vezes mais do que na ausência do
predador.
(D4)Vários estudos demonstraram que o principal
comportamento de defesa de gerrídeos é a formação de agregações
(Treherne & Foster, 1980, 1982). (D5)Quando um predador é
detectado, os indivíduos se agitam, saltam, aumentam sua velocidade
e a frequência com que mudam de direção, o que intensifica o efeito
de confusão do predador (Treherne & Foster, 1980, 1981).
(D6)Mesmo indivíduos isolados exibem esse comportamento errático
na presença de peixes predadores que caçam na região superficial da
água (Treherne & Foster, 1982). (D7)Ao simular a influência de um
predador sobre indivíduos isolados, observei que os indivíduos se
agitavam e pulavam repetidamente, sem uma direção pré-determinada.
(D8)Assim, independentemente de estarem agregados ou isolados,
gerrídeos exibem os mesmos comportamentos de fuga de predadores.
(D9)Ao se engajarem nesses comportamentos evasivos, os indivíduos
deixam de se dedicar à procura de alimento, o que explica tanto a baixa
frequência quanto o maior intervalo para detecção da presa em
situações de risco de predação que observei no experimento.
(D10)O fato dos indivíduos sob risco de predação não
detectarem a presa ou levarem mais tempo para fazê-lo implica em
uma baixa taxa de consumo de alimento e em um ganho de energia
reduzido. (D11)Assim, a exposição prolongada ao risco de predação
pode reduzir a eficiência de forrageio dos indivíduos e ter um efeito
negativo sobre sua aptidão. (D12)Blanckenhorn (1991) estudou como
o forrageamento de fêmeas de uma espécie de gerrídeo pode
influenciar sua aptidão e encontrou que a fecundidade das fêmeas
estava positivamente relacionada ao tempo gasto em manchas de alta
disponibilidade de alimentos. (D13)Os indivíduos usados no
experimento que realizei eram juvenis e restrições ao acesso ao
alimento durante o desenvolvimento podem ter efeitos negativos sobre
o tamanho quando adultos (Blanckenhorn, 1999). (D14)Machos
pequenos, por exemplo, possuem menor sucesso reprodutivo do que
machos maiores, que são mais agressivos e têm maior capacidade de
manter territórios (Hayashi, 1985). (D15)Portanto, reduções no tempo
dedicado ao forrageio impostas pelo risco de predação podem ter
consequências de longo prazo para a aptidão tanto de fêmeas quanto
de machos.
(D16)O fato de alguns dos indivíduos sob risco de predação
não terem detectado a presa, enquanto outros apenas levaram mais
tempo para fazê-lo indica que a resposta ao risco de predação varia
bastante entre os indivíduos. (D17)Os indivíduos que suspendem as
atividades de forrageio para se dedicar exclusivamente ao
comportamento de defesa devem comer menos, mas se expõem pouco
ao risco de predação. (D18)Já os indivíduos que apenas retardam o
ataque à presa devem comer mais, mas provavelmente se expõem a
um maior risco de predação. (D19)Vale destacar, porém, que cerca de
31% dos indivíduos usados no experimento detectaram a presa na
condição "controle", mas não o fizeram na condição "predação"
(Tabela 1). (D20)Parece, portanto, que muitos indivíduos são capazes
de modular o investimento em forrageio frente aos riscos associados à
presença do predador (ver Gyssels & Stocks, 2005).
(D21)Trabalhos anteriores demonstraram que gerrídeos
selecionam habitats com elevada disponibilidade de alimentos como
estratégia para aumentar sua eficiência de forrageio (Blanckenhorn,
1991). (D22)Nesse sentido, estudos futuros podem investigar como
variações no risco de predação e sua interação com a disponibilidade
de presas podem influenciar as estratégia de seleção de habitas dos
gerrídeos. (D23)Além disso, como alterações na eficiência de
forrageamento podem ter consequências importantes para os
organismos, novos experimentos que estendam o que foi realizado
aqui podem contribuir para a compreensão de como a exposição
prolongada ao risco de predação influencia a aptidão dos gerrídeos.
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Alocação de recursos e competição entre sementes em Clitoria
fairchildiana (Fabaceae)
Aluno 35 – Versão inicial
RESUMO: Sementes dentro de um mesmo fruto
compartilham espaço e recursos, potencializando a competição entre
elas. Meu objetivo foi investigar o que pode influenciar a variação do
tamanho de sementes de uma mesma vagem de Clittoria fairchildiana.
Hipotetizei que, quanto mais próximo a semente está do pecíolo, maior
ela será e, que quanto mais sementes há em uma vagem, maior será a
variação entre o tamanho das sementes (evidência de competição).
Coletei vagens por busca ativa e medi a área de todas as sementes,
identificando a posição das sementes dentro da vagem. A posição da
semente na vagem não tem relação com o seu tamanho e, quanto maior
o número de sementes em uma vagem, menor é a variação de tamanho
entre as sementes. A planta pode alocar recursos para uma semente de
alta qualidade quando a vagem possui poucas sementes, mas não tem
essa capacidade quando possui muitas sementes.
PALAVRAS-CHAVE: aborto de sementes, investimento diferencial
de recursos, posição no fruto, rivalidade entre irmãos, vagem.
INTRODUÇÃO
(I1)A competição entre indivíduos da mesma espécie pode
ser atenuada em casos em que existe uma alto grau de parentesco entre
os indivíduos, isto é, por meio do ganho em aptidão inclusiva que um
organismo obtém com o sucesso do coespecífico (Maynard-Smith,
1964). (I2)Por exemplo, larvas da borboleta Heliconius erato phyllis
comem ovos e larvas coespecíficas, mas a chance de canibalismo é
drasticamente reduzida entre irmãos (De Nardin & De Araújo, 2011).
(I3)Contudo, a lei de Hamilton especifica que mesmo com um grau de
parentesco alto o custo não pode ultrapassar o benefício associado para
o ato altruísta, o que significa que um alto grau de parentesco nem
sempre implica em cooperação (Maynard-Smith, 1964). (I4)Irmãos
que nascem e/ou crescem em um mesmo espaço normalmente
competem por recursos e podem se beneficiar mais aumentando sua
aptidão individual em detrimento à aptidão dos irmãos. (I5)Em muitas
aves, irmãos competem pelo alimento trazido pelos pais, sendo o
tamanho da abertura do bico de cada filhote o que determina a quantia
de recursos recebido por indivíduo (Davies et al., 2012).
(I6)A rivalidade entre irmãos raramente é invocada para
sementes de um mesmo fruto, ainda que sejam irmãos dentro de um
mesmo espaço físico compartilhando recursos. (I7)Enquanto que a
planta-mãe tem por objetivo gerar o maior número de sementes com a
melhor qualidade possível, as sementes tem a perspectiva de crescer o
máximo possível para melhorar sua habilidades futuras de
sobrevivência (Shaanker, 1988). (I8)Como sementes de um mesmo
fruto podem ter sido geradas a partir de diferentes grãos de pólen de
diferentes plantas, o grau de parentesco entre elas é relativamente
baixo. (I9)Então, do ponto de vista de cada semente, uma maior
captação de recursos implica aumento da aptidão, mesmo com custos
na aptidão inclusiva por prejudicar as outras sementes do fruto.
(I10)Em Clitoria fairchildiana (Fabaceae), um mesmo
indivíduo pode produzir frutos (vagens) de diferentes tamanhos.
(I11)Da Silva et al. (2015) notaram que em muitos vagens
apresentavam uma ou mais sementes com desenvolvimento
interrompido (i.e., abortadas) e atribuíram esse fato à seleção sexual
pós-copulatória da planta-mãe. (I11)No entanto, é possível que esses
abortos sejam na verdade sementes excluídas por competição com as
sementes da mesma vagem. (I12)Ainda, a posição das sementes pode
influenciar seu tamanho, pois as sementes são enfileiradas e os
recursos chegam através do pecíolo.
(I13)Assim, meu objetivo foi investigar como a posição da
semente na vagem e a competição entre sementes influenciam a
variação de tamanho das sementes nas vagens de C. fairchildiana.
(I14)Primeiramente, testei a premissa de que vagens não recebem
recursos proporcionalmente ao número de sementes fertlizadas que
contêm. (I15)Supondo que o influxo de nutrientes recebido pela
vagem é via pecíolo, minha primeira hipótese foi que quanto mais
próximo a semente está do pecíolo, maior ela será. (I16)Ademais, com
a premissa de que quanto mais sementes há em uma vagem menos
recursos há por semente, minha segunda hipótese foi que, quanto mais
sementes há em uma vagem, maior será a variação entre o tamanho
das sementes (evidência de competição).
MATERIAL E MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Por meio de uma busca ativa na rua do Telégrafo do
município de Peruíbe – SP (24°22’1.42”S, 47°0’32.46”O), coletei 101

vagens de 14 indivíduos. (M2)Em cada indivíduo, as vagens foram
coletadas de um mesmo ramo escolhido arbitrariamente.
(M3)Descartei todas as vagens que continham algum sinal de
predação. (M4)Abri as vagens e numerei as sementes de acordo com
a sua posição em relação ao pecíolo, sendo a primeira semente a mais
próxima do pecíolo. (M5)Mensurei a massa total das sementes de cada
vagem com uma balança de precisão e fotagrafei todas as sementes por
vagem. (M6)Após, medi a área de cada semente usando o programa
ImageJ (US National Institutes of Health, Bethesda, MD,
http://imagej.nih.gov/ij).
Análise de dados
(M7)Não utilizei vagens que apresentaram sementes
abortadas (i.e., sementes desidratadas e muito menores que as
sementes irmãs) nas análises principais (premissa e hipóteses), pois
poderiam enviesar os dados. (M8)Para testar a premissa que vagens
não recebem recursos proporcionalmente ao número de sementes
fertilizadas, construí um modelo linear do logaratimo na base 10 da
massa das sementes de cada vagem (proxy de recursos recebidos pela
vagem) predito pelo logaritmo na base 10 do número de sementes
fertilizadas de cada vagem. (M9)O coeficiente de inclinação foi
diferente de zero (CI 95%: 0,474-0,993; Figura 1), corroborando a
premissa.
(M10)Para testar a hipótese da alocação de recursos de
acordo com a posição da semente, realizei uma regressão linear da área
cumulativa de cada semente predita pela posição da semente na
vagem, em que eu esperava uma relação hipoalométrica positiva
(assíntota). (M11)Para a hipótese de competição entre sementes de
uma mesma vagem, realizei uma regressão linear da variância da
proporção da área total de cada semente por vagem predita pelo
número de sementes fertilizadas em cada vagem, em que eu esperava
uma relação diretamente proporcional. (M12)Para isso, realizei uma
seleção de modelos, incluindo termos quadráticos, para melhor
explicar os dados. (M13)As hipóteses nulas só seriam refutadas se o
intervalo de confiança de 95% não passasse por 1. (M14)Todas as
análises foram feitas no ambiente do programa R (R Core Team,
2016).

Figura 1. Relação entre número de sementes fertilizadas em cada
vagem e massa total das suas sementes.
RESULTADOS
(R1)Encontrei uma relação linear positiva para a regressão
da área cumulativa da semente na vagem predita pela posição da
semente na vagem (Figura 2). (R2)Para a regressão linear da variância
da área das sementes na vagem predita pelo número de sementes
fertilizadas na vagem, o modelo que melhor explicou os dados foi uma
relação linear negativa (GL=1,654; F=116,94; P<0,001).

Figura 2. Relação da posição da semente na vagem com sua área
cumulativa.

Figura 3. Relação do número de sementes fertilizadas nas vagens e
variância (x 10-4) da área das sementes. A linha representa o modelo
linear que melhor explica a distribuição dos dados.
DISCUSSÃO
(D1)Meus resultados mostraram que a posição da semente
não influencia no seu tamanho. (D2)Já a relação entre o número de
sementes fertilizadas por vagem e a variância da área das sementes foi
na verdade o oposto do que hipotetizei, pois quanto maior o número
de sementes fertilizadas por vagem, menor a variância.
(D3)Quando o fruto possui poucas sementes, é possível que
a planta-mãe aloque recursos para a semente de melhor qualidade (e.g.,
produzida por bons gametas) tornando-a muito maior que suas irmãs.
(D4)Porém, quanto mais sementes a vagem possui, menos recursos
existem para a planta-mãe investir adicionalmente em uma semente de
melhor qualidade.
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A competição entre sementes irmãs de Clitoria fairchildiana
(Fabaceae) se intensifica com menos recursos disponíveis?
Aluno 35 – Versão intermediária
RESUMO: Assim como pássaros em um ninho, sementes irmãs
dentro de um mesmo fruto competem por recursos que o indivíduo
parental lhes fornece. Meu objetivo foi investigar como a escassez de
recursos influencia na competição entre as sementes de um mesmo
fruto, usando como modelo a fabácea Clitoria fairchildiana. Minha
hipótese é que quanto mais escassos são os recursos por semente em
uma vagem, mais intensa é a competição entre as sementes. Coletei
vagens e medi a área de todas as suas sementes, marcando a posição
das sementes dentro da vagem de acordo com a proximidade do
pecíolo. A competição entre as sementes irmãs de uma mesma vagem
atinge seu ápice em vagens com valores intermediários de sementes
fertilizadas. Estudos futuros devem buscar entender melhor a relação
entre diferentes tipos de fertilização, sementes abortadas e competição
entre sementes irmãs.
PALAVRAS-CHAVE: aborto de sementes, alocação de recursos,
fraternicídeo em plantas, posição no fruto, rivalidade entre irmãos.
INTRODUÇÃO
(I1)A lei de Hamilton postula que a cooperação entre
indivíduos de uma mesma espécie só existe quando o benefício do ato
altruísta associado ao grau de parentesco entre os indivíduos é maior
que o custo por realizar esse ato (Hamilton, 1964). (I2)Em
himenópteros eussociais, machos são haplodeis e fêmeas são
diploides, o que significa que, quando a rainha é monândrica, as filhas
possuem alto grau de parentesco entre si (Davies et al., 2012).

(I3)Assim, apesar de estéreis, operárias passam parte do seus genes
para a próxima geração por meio das irmãs reprodutivas (i.e., aptidão
inclusiva).
(I4)Em cenários de competição entre indivíduos da mesma
espécie, irmãos podem deixar de competir ou competir menos entre si
pelo seu alto grau de parentesco. (I5)Por exemplo, larvas da borboleta
Heliconius erato phyllis comem coespecíficos ao competir por
recursos locais, mas raramente canibalizam os irmãos (De Nardin &
De Araújo, 2011). (I6)Contudo, a lei de Hamilton especifica que um
alto grau de parentesco nem sempre implica em evolução de
cooperação entre parentes (Hamilton, 1964; Maynard-Smith, 1964).
(I7)Irmãos que nascem e/ou crescem em um mesmo espaço se
beneficiam ao competir pelos recursos com seus parentes quando o
custo de cooperar é maior que os benefícios provindos da aptidão
inclusiva. (I8)Em muitas aves, irmãos competem pelo alimento trazido
pelos pais, sendo o tamanho da abertura do bico de cada filhote o que
determina a quantia de recursos recebido por indivíduo (Davies et al.,
2012). (I9)Por vezes, a competição entre irmãos é tão intensa que um
deles morre (fraternicídeo), como ocorre em pelicanos e em algumas
aves de rapina.
(I10)Enquanto que no mundo animal a rivalidade entre
irmãos é amplamente estudada, esse assunto é raramente discutido em
plantas (Cheplick, 1992). (I11)Sistemas com certos aspectos naturais,
como dispersão restrita ou dispersão de sementes em grupos, possuem
maior chance de competição entre parentes (Cheplick, 1992). (I12)Por
exemplo, a gramínea Sporobolus vaginiflorus produz quantidades
massivas de sementes que são fixas à planta-mãe, o que acarreta
intensa competição entre as plântulas irmãs por espaço e nutrientes
(Baskin & Baskin, 1973; Cheplick, 1992). (I13)Já em frutos que
contêm mais que uma semente, a competição pode começar ainda no
estágio embrionário enquanto as sementes se desenvolvem.
(I14)Como sementes de um mesmo fruto podem ter sido geradas a
partir de diferentes grãos de pólen de diferentes plantas, o grau de
parentesco baixo entre as sementes não é suficiente para gerar
cooperação e, assim, há grande potencial para sementes irmãs
competirem. (I15)Apesar da planta-mãe ter maior sucesso reprodutivo
distribuindo os recursos igualmente entre a prole, sementes que
conseguem desviar mais recursos para si têm melhor aptidão. (I16)Isso
significa que existe um confliente entre indivíduo parental e prole, pois
a quantidade de recursos ótimo para a semente é maior do que a plantamãe oferece. (I17)Esse conflito se agrava quanto mais escassos são os
recursos oferecidos pela planta-mãe para cada semente, pois o ótimo
da semente se torna ainda mais distante.
(I18)Meu objetivo foi investigar como a escassez de
recursos influencia na competição entre as sementes de um mesmo
fruto, usando como modelo a fabácea Clitoria fairchildiana.
(I19)Minha hipótese é que quanto mais escassos são os recursos por
semente em uma vagem, mais intensa é a competição entre as
sementes.
MATERIAL E MÉTODOS
Sistema de estudo
(M1)Também conhecida como sombreiro, Clitoria
fairchildiana é uma fabácea heliófita com porte arbóreo grande
(Lorenzi, 1992). (M2)O fruto dessa espécie é uma vagem (proveniente
de um único ovário) que contêm em média dez sementes enfileiradas
(quantidade altamente variável; Silva & Môro, 2008). (M3)As
sementes são achatadas e sua espessura pouco varia em relação às
outras sementes da mesma vagem, sendo a área da semente um boa
variável operacional de tamanho. (M4)É comum encontrar óvulos não
fertilizados perto do pecíolo, pois óvulos mais distantes do estigma são
mais difíceis de serem fertilizados (Da Silva et al., 2015). (M5)Muitas
vagens possuem uma ou mais sementes abortadas, isto é, sementes
com evidências de desenvolvimento interrompido (coloração e
tamanho contrastantes das outras sementes da vagem). (M6)Da Silva
et al. (2015) atribuíram a causa dos abortos à escolha críptica póscopulatória da planta-mãe, pois os abortos ocorrem normalmente perto
do estigma e representariam fertilizações de qualidade duvidável, já
que até mesmo grãos de pólen de menor qualidade conseguem
fecundá-los. (M7)No entanto, essas sementes podem ter morrido em
decorrência de forte competição com suas irmãs. (M8)Ainda, como os
recursos chegam à vagem através do pecíolo e as sementes são
dispostas em fileira, é possível que a posição de cada semente possa
influenciar a quantia de recursos que cada uma delas recebe.
Coleta de dados
(M9)Coletei 101 vagens de 14 árvores nas margens da rua
do Telégrafo do município de Peruíbe – SP (24°22’1.42”S,
47°0’32.46”O). (M10)Em cada indivíduo, coletei as vagens de um
mesmo ramo que estivesse a no máximo cinco metros de altura.

(M11)Descartei todas as vagens que continham algum sinal de
predação. (M12)Abri as vagens e numerei as sementes de acordo com
a sua posição em relação ao pecíolo, sendo a primeira semente a mais
próxima do pecíolo. (M13)Para comparação entre vagens, padronizei
a posição das sementes em uma escala de zero a um. (M14)Medi a
massa total das sementes de cada vagem com uma balança de precisão
de 0,001 gramas e fotografei todas as sementes por vagem. (M15)Em
seguida, medi a área de cada semente usando o programa ImageJ (US
National Institutes of Health, Bethesda, MD, http://imagej.nih.gov/ij).
Análise de dados
(M16)Não utilizei vagens com sementes abortadas nas
análises, pois poderiam enviesar os dados. Para testar minha hipótese
de competição entre sementes de uma mesma vagem precisei primeiro
verificar que vagens não recebem recursos proporcionalmente ao
número de sementes fertlizadas que contêm. (M17)Para isso, usei a
soma das massas das sementes de cada vagem como variável
operacional de recursos disponíveis em cada vagem. (M18)Assim,
construí um modelo linear do logaritmo na base 10 da massa das
sementes de cada vagem em função do logaritmo na base 10 do
número de sementes fertilizadas de cada vagem. (M19)O coeficiente
de inclinação foi diferente de zero (CI 95%: 0,474-0,993; Figura 1),
mostrando que existe uma desaceleração no ganho de recursos
disponíveis por vagem quanto maior o número de sementes fertilizadas
nela. (M20)Isso significa que vagens com mais sementes fertilizadas
têm menos recursos disponíveis por semente e, consequentemente,
vagens com mais sementes fertilizadas representam um cenário mais
escasso de recursos.
(M21)Antes de testar minha hipótese, também verifiquei se
a posição das sementes na vagem representa um fator de confusão ao
influenciar no seu tamanho, já que sementes próximas ao pecíolo
podem estar recebendo mais nutrientes. (M22)Usei a área cumulativa
da sementes em cada vagem como variável operacional de tamanho e,
assim, se as sementes nas primeiras posições fossem maiores que as
outras, a curva que melhor representaria os dados seria uma assíntota.
(M23)O ajuste da regressão linear da área cumulativa de cada semente
na sua respectiva vagem predita pela posição padronizada da semente
na vagem resultou em uma reta cuja inclinação não difere de um (CI
95%: 0,992-1,001, Figura 2). (M24)Desse modo, a posição da semente
na vagem não influencia no seu tamanho e não representa um fator de
confusão para testar a hipótese de competição entre sementes de uma
mesma vagem.
(M25)Para testar minha hipótese de competição, usei o
número de sementes fertilizadas por vagem como variável operacional
de cenário com recursos escassos. (M26)Usei o coeficiente de Gini
para medir a discrepância existente entre a área das sementes de uma
vagem. (M27)O coeficiente de Gini vai de zero a um e, quanto maior
o coeficiente de Gini para a área das sementes de uma vagem, maior é
a discrepância entre a área das sementes. (M28)Apesar de diferentes
fatores poderem causar discrepância entre a área de sementes de uma
mesma vagem, apenas a competição entre as sementes acarretaria
diferentes discrepâncias de tamanho entre as sementes mediado pelo
número de sementes na vagem. (M29)Realizei uma regressão linear
do coeficiente de Gini para as áreas das sementes de cada vagem
predita pelo número de sementes fertilizadas em cada vagem, em que
eu esperava uma relação diretamente proporcional. (M30)Para isso,
realizei uma seleção de modelos para melhor explicar os dados.
(M31)Todas as análises foram feitas no ambiente do programa R (R
Core Team, 2016).

Figura 1. Relação entre número de sementes fertilizadas em cada
vagem e massa total das suas sementes. A linha indica uma relação de
potência entre as variáveis com uma pequena mas significativa
curvatura, mostrando um decréscimo da taxa de aumento da massa
total de sementes com o aumento no número de sementes fertilizadas.

Figura 2. Relação da posição padronizada (relativa) da semente na
vagem com sua área cumulativa na vagem.
RESULTADOS
(R1)A quantidade de sementes fertilizadas por vagem foi
de 8,098 ± 2,119 (média ± desvio padrão). (R2)Houve grande variação
da desigualdade entre a área de sementes irmãs (0,02 – 0,016; mínimo
e máximo coeficiente de Gini), sendo o coeficiente de Gini para essa
variável em média de 0,0648 ± 0,0285 (Figura 3). (R3)O modelo que
melhor explicou o coeficiente de Gini da área das sementes em cada
vagem predita pelo número de sementes fertilizadas na vagem foi uma
relação quadrática negativa (GL=2,653; F=12,01; P<0,001). (R4)Isso
significa que houve maior desigualdade entre as sementes de cada
vagem em vagens com número intermediário de sementes fertilizadas.

Figura 3. Relação do coeficiente de Gini para a área das sementes de
cada vagem em função do número de sementes fertilizadas nas vagens.
A linha representa o melhor modelo ajustado ao dados, que é uma
relação quadrática negativa.
DISCUSSÃO
(D1)Minha hipótese não foi corroborada, pois a
discrepância entre tamanhos das sementes, ou seja, a competição entre
as sementes irmãs de uma mesma vagem atinge seu ápice em vagens
com valores intermediários de sementes fertilizadas. (D2)A variável
operacional que usei para inferir competição entre as sementes irmãs
(discrepância entre o tamanho) pode também ser explicada pela
qualidade dos gametas que produziram a semente. (D3)Contudo, se
esse fosse o caso, seria esperado que a desigualdade entre o tamanho
das sementes não variasse entre vagens contendo diferentes números
de sementes.
(D4)Um fator que pode estar influenciando o sistema é
como a polinização se dá em diferentes indivíduos de Clitoria
fairchildiana. (D5)Apesar dos indivíduos amostrados estarem muito
próximos um ao outro facilitando a polinização cruzada, Novara
(2015) verificou que maiores agregações de árvores dessa espécie não
têm mais ovos fertilizados do que árvores isoladas. (D6)Dependendo
de quantos locos a vagem possui, a polinização cruzada talvez não seja
suficiente para fertilizar todos os óvulos. (D7)Vagens com muitas
sementes fertilizadas, então, podem ser decorrentes da estratégia de
autogamia empregada pelos indivíduos que produzem ovários com
muitos óvulos. Isso poderia conferir um maior grau de parentesco entre
as sementes de vagens com muitas sementes, inibindo a competição
entre as sementes irmãs nessas vagens, uma tática comum em plantas
(Cheplick, 1992).
(D8)Os indivíduos parentais podem ter uma estratégia de
promover a rivalidade fraternal (Shaanker et al., 1988), visto que a
maioria das vagens deste estudo possui quantidade de sementes
fertilizadas que maximizam a competição entre sementes irmãs.
(D9)Apesar dos custos para a planta-mãe em perder a qualidade de
algumas sementes, ao propiciar um cenário que maximiza a
competição entre sementes irmãs, a planta-mãe está selecionando
indiretamente as melhores sementes competidoras. (D10)Desse modo,
se a interrupção do desenvolvimento de certas sementes foram
decorrentes d da competição com as irmãs, o efeito ainda seria o

mesmo se a causa foi a decisão direta da planta-mãe: investimento na
qualidade de algumas sementes em detrimento do resto da prole.
(D11)A rivalidade entre irmãos em plantas é um assunto
complexo, especialmente na fase embrionária. (D12)A autogamia,
apesar de ser uma possível tática contra a rivalidade fraternal, pode
estar relacionada a maiores taxas de aborto. (D13)Estudos futuros
devem buscar entender melhor a relação entre diferentes tipos de
fertilização, sementes abortadas e competição entre sementes irmãs.
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A competição entre sementes irmãs de Clitoria fairchildiana
(Fabaceae) se intensifica com menos recursos disponíveis?

al., 2006). (I2)Diferentes indivíduos, contudo, podem responder à
competição intraespecífica de diferentes maneiras. (I3)À medida que
os recursos se tornam escassos, a competição entre os indivíduos se
torna mais acirrada, o que pode gerar uma distribuição assimétrica das
características ligadas à aptidão (i.e., competição assimétrica; Begon
et al., 2006). (I4)Se o tamanho está ligado à aptidão, isso significa que
uma maior competição gera maior desigualdade de tamanho entre os
indivíduos, havendo muitos indivíduos pequenos e poucos grandes
(Weiner, 1990). (I5)Por exemplo, indivíduos da linácea Linum
usitatissimum possuem distribuiçào assimétrica de tamanho em
situação de maior densidade, isto é, em cenário de maior
competitividade com coespecíficos (Obeid et al., 1967).
(I6)A competição intraespecífica também pode ocorrer
entre parentes, pois irmãos que nascem e/ou crescem em um mesmo
espaço podem se beneficiar ao competir pelos recursos com seus
irmãos. (I7)Em muitas aves, irmãos competem pelo alimento trazido
pelos pais, sendo o tamanho da abertura do bico de cada filhote o que
determina a quantia de recursos recebido por indivíduo (Davies et al.,
2012). (I8)Como filhotes que comem mais crescem mais rápido,
indivíduos com grandes aberturas de bico (i.e., melhores
competidores) serão maiores que seus irmãos e terão maior aptidão.
(I9)Por vezes, a competição entre irmãos é tão intensa que um deles
morre, como ocorre em pelicanos e em algumas aves de rapina.
(I10)Enquanto que no mundo animal a competição por
recursos entre irmãos e sua consequente rivalidade é amplamente
estudada, esse assunto é raramente discutido quanto a plantas
(Cheplick, 1992). (I11)Sistemas com certos aspectos naturais, como
dispersão restrita ou desenvolvimento das sementes em grupos,
possuem maior chance de competição entre parentes (Cheplick, 1992).
(I12)Por exemplo, a gramínea Sporobolus vaginiflorus produz
quantidades massivas de sementes que ficam fixas à planta-mãe até a
morte dela, o que acarreta intensa competição entre as plântulas irmãs
por espaço e nutrientes quando começam a germinar (Baskin &
Baskin, 1973; Cheplick, 1992). (I13)Já em frutos que contêm mais que
uma semente, a competição pode começar ainda no estágio
embrionário enquanto as sementes se desenvolvem. (I14)Como
sementes de um mesmo fruto podem ter sido geradas a partir de
diferentes grãos de pólen de diferentes plantas, o grau de parentesco
baixo entre as sementes pode não ser suficiente para favorecer
evolução de cooperação (Hamilton, 1964) e, assim, há grande
potencial para sementes irmãs competirem. (I15)Apesar da planta-mãe
ter maior sucesso reprodutivo distribuindo os recursos igualmente
entre a prole, sementes que conseguem desviar mais recursos para si
têm melhor aptidão (Shaanker et al., 1988). (I16)Isso significa que
existe um conflito entre planta-mãe e prole, pois a quantidade de
recursos ótimo para a semente é maior do que a planta-mãe oferece
(Shaanker et al., 1988). (I17)Esse conflito deve se agravar quanto mais
escassos são os recursos oferecidos pela planta-mãe para cada
semente.
(I18)Meu objetivo foi investigar como a escassez de
recursos influencia na competição entre as sementes de um mesmo
fruto, usando como modelo a fabácea Clitoria fairchildiana.
(I19)Minha hipótese é que quanto mais escassos são os recursos por
semente em um fruto, maior é a assimetria de tamanho entre as
sementes irmãs, que indicaria competição mais acirrada.

Aluno 35 – Versão final
RESUMO: Sementes irmãs dentro de um mesmo fruto competem por
recursos que os pais lhes fornecem, especialmente em vagens com
menos recursos para cada semente. A competição por recursos mais
escassos acarretaria em maior assimetria de tamanho entre as
sementes. Meu objetivo foi investigar como a escassez de recursos
influencia na assimetria de tamanho entre as sementes de um mesmo
fruto, usando como modelo a fabácea Clitoria fairchildiana. Espero
que quanto mais escassos são os recursos por semente em uma vagem,
mais intensa é a competição entre as sementes. Coletei vagens e medi
a área de todas as sementes, marcando a posição delas dentro da vagem
de acordo com a proximidade do pecíolo. A assimetria de tamanho não
difere em cenários de escassez de recursos distintos. A polinização do
sistema pode ser um fator que explica a inibição da competição pela
formação de sementes com alto grau de parentesco entre si.
PALAVRAS-CHAVE: aborto de sementes, alocação de recursos,
fraternicídeo em plantas, posição no fruto, rivalidade entre irmãos.
INTRODUÇÃO
(I1)Competição intraespecífica é a interação entre
indivíduos de uma mesma espécie decorrente do compartilhamento de
um recurso, que leva a redução da sobrevivência, crescimento e/ou
reprodução de ao menos alguns dos indivíduos envolvidos (Begon et

MATERIAL E MÉTODOS
Sistema de estudo
(M1)Também conhecida como sombreiro, Clitoria
fairchildiana é uma fabácea heliófita com porte arbóreo grande
(Lorenzi, 1992). (M2)O fruto dessa espécie é uma vagem que contêm
uma quantidade altamente variável de sementes discóides enfileiradas
(em média 10; Silva & Môro, 2008), o que significa que as sementes
podem estar em cenários de competição por recursos. (M3)As
sementes são achatadas e sua espessura pouco varia em relação às
outras sementes da mesma vagem, sendo a área da semente um boa
variável operacional de tamanho. (M4)É comum encontrar óvulos não
fertilizados perto do pecíolo (que corresponde à base do ovário), pois
óvulos mais distantes do estigma são mais difíceis de serem
fertilizados (Da Silva et al., 2015). (M5)Muitas vagens possuem uma
ou mais sementes abortadas, isto é, sementes com evidências de
desenvolvimento interrompido (coloração e tamanho contrastantes das
outras sementes da vagem). (M6)Da Silva et al. (2015) atribuíram os
abortos à escolha críptica pós-copulatória da planta-mãe, pois os
abortos ocorrem normalmente perto do estigma e representariam
fertilizações por grãos de pólen de qualidade duvidável, já que até
mesmo grãos de pólen de menor qualidade conseguem fecundá-los.
(M7)No entanto, essas sementes podem ter morrido em decorrência de
forte competição com suas irmãs. (M8)Ainda, como os recursos
chegam à vagem através do pecíolo e as sementes são dispostas em

fileira, é possível que a posição de cada semente possa influenciar a
quantia de recursos que cada uma delas recebe.
Coleta de dados
(M9)Coletei 101 vagens de 14 árvores nas margens da rua
do Telégrafo do município de Peruíbe – SP (24°22’1.42”S,
47°0’32.46”O). (M10)Em cada indivíduo, coletei as vagens de um
mesmo ramo que estivesse a no máximo cinco metros de altura.
(M11)Descartei todas as vagens que continham algum sinal de
predação das sementes, isto é, vagens com túneis de brocadores na
superfície externa com sementes com coloração amarronzada.
(M12)Abri as vagens e numerei as sementes de acordo com a sua
posição em relação ao pecíolo, atribuindo número um à semente mais
próxima do pecíolo (Figura 1). (M13)Para comparação entre vagens,
padronizei a posição das sementes em uma escala de zero a um.
(M14)Medi a massa total das sementes de cada vagem com uma
balança de precisão de 0,005 gramas e fotografei todas as sementes
numeradas de cada vagem. (M15)Em seguida, medi a área da
superfície discal de cada semente usando o programa ImageJ (US
National Institutes of Health, Bethesda, MD, http://imagej.nih.gov/ij).

Figura 1. Vagem de Clitoria fairchildiana aberta com sementes
numeradas a partir do pecíolo.
Análise de dados
(M16)Para testar minha hipótese de competição, usei o
número de sementes por vagem como variável operacional de escassez
de recursos (variável preditora) e utilizei o coeficiente de Gini para
medir a discrepância existente entre a área das sementes de uma
vagem, que foi minha variável operacional para assimetria de
tamanho. (M17)O coeficiente de Gini é comumente usado para
expressar concentração de recursos em uma população, desenvolvido
primariamente para expressar desigualdade de renda. (M18)O
coeficiente de Gini varia de zero a um e, quanto maior o coeficiente,
maior a desigualdade do conjunto de dados testado (Wittebolle et al.,
2009). (M19)Na minha hipótese, quanto maior o coeficiente de Gini
para a área das sementes de uma vagem, maior é a discrepância entre
a área das sementes. (M20)Desse modo, não utilizei vagens com
sementes abortadas nas análises, já que essas sementes iriam
apresentar desigual tamanho em relação às sementes irmãs,
enviesando os dados.
(M21)Para testar minha hipótese de competição entre
sementes de uma mesma vagem precisei primeiro testar que vagens
não recebem recursos proporcionalmente ao número de sementes que
contêm. (M22)Para isso, usei a soma das massas das sementes de cada
vagem como variável operacional de recursos disponíveis em cada
vagem. (M23)Assim, construí um modelo linear do logaritmo na base
10 da massa das sementes de cada vagem em função do logaritmo na
base 10 do número de sementes de cada vagem. (M24)O coeficiente
de inclinação foi diferente de zero (CI 95%: 0,474-0,993; Figura 2), e
mostrou que a massa média por semente se reduz com o maior número
de sementes na vagem. (M25)Isso significa que existe uma
desaceleração no ganho de recursos disponíveis por vagem quanto
maior o número de sementes que ela contém.
(M26)Antes de testar minha hipótese, também verifiquei se
a posição das sementes na vagem representa um fator de confusão ao
influenciar no seu tamanho, já que sementes próximas ao pecíolo
podem estar recebendo mais nutrientes e assim podem ser maiores que
as irmãs. (M27)Usei a área cumulativa da sementes em cada vagem
como variável operacional de tamanho (variável resposta) e a posição
relativa da semente na vagem como varíavel preditora, assim, se as
sementes nas primeiras posições fossem maiores que as outras, a curva
que melhor representaria os dados seria uma assíntota. (M28)O ajuste
da regressão linear da área cumulativa de cada semente na sua
respectiva vagem predita pela posição padronizada da semente na
vagem resultou em uma reta cuja inclinação não difere de um (CI 95%:
0,992-1,001, Figura 3). (M29)Desse modo, as sementes nas posições
iniciais não acumulam mais área, portanto a posição da semente na
vagem não influencia no seu tamanho e não representa um fator de
confusão para testar a hipótese de competição entre sementes de uma
mesma vagem.

(M30)Por último, testei se o coeficiente de Gini para as
áreas das sementes de cada vagem está positivamente relacionado ao
número de sementes de cada vagem. (M31)Para testar se a relação era
diferente do esperado em um cenário nulo, permutei 5000 vezes o
coeficiente de Gini para cada vagem dentro de cada indivíduo.
(M32)Se o valor da correlação no cenário nulo fosse igual ou maior
que o valor observado em ao menos 5% das vezes, a hipótese nula seria
refutada. (M33)Todas as análises foram feitas no ambiente do
programa R (R Core Team, 2016), usando o pacote ineq (Zeileis,
2014) e o pacote Rsampling (Prado et al., 2016) da plataforma Shiny
(Chang et al., 2015).

Figura 2. Relação entre número de sementes em cada vagem e massa
total das suas sementes. A linha indica uma relação de potência entre
as variáveis com uma pequena mas significativa curvatura (1,4 x0,73),
mostrando um decréscimo da taxa de aumento da massa total de
sementes com o aumento no número de sementes.

Figura 3. Relação da posição padronizada (relativa) da semente na
vagem com sua área cumulativa na vagem. A linha remete à regressão
linear do melhor ajuste dos dados com intercepto em zero. A relação
linear que há entre as variáveis significa que a posição da semente na
vagem não influencia no tamanho da semente. Se as sementes
próximas do pecíolo fossem em média maiores, a relação deveria ser
uma curva com derivada que se atenua com a maior posição da
semente na vagem.
RESULTADOS
(R1)A média da quantidade de sementes por vagem foi de
8 ± 2 (média ± desvio padrão). (R2)Houve grande variação da
desigualdade entre a área de sementes irmãs, com variação de até oito
vezes entre a vagem com sementes de área mais igual para a vagem
com sementes de área mais desigual (0,02 – 0,016; mínimo e máximo
coeficiente de Gini; Figura 4). (R3)O coeficiente de Gini para a área
das sementes foi em média de 0,0648 ± 0,0285. (R4)Não houve
correlação significativa entre o coeficiente de Gini para a área das
sementes e o número de sementes por vagens (p=0,109).

Figura 4. Relação do coeficiente de Gini para a área das sementes de
cada vagem em função do número de sementes nas vagens.

DISCUSSÃO
(D1)Em Clitoria falchidiana, apesar da massa por semente
diminuir quanto mais sementes a vagem contém, a minha hipótese de
que a escassez de recursos gera assimetria de tamanho entre as
sementes foi refutada. (D2)Ademais, a posição da semente na vagem
não influencia o seu tamanho.
(D3)Diferentes fatores podem causar assimetria de
tamanho de sementes de uma mesma vagem, mas apenas a competição
entre as sementes acarretaria variação de assimetria de tamanho
mediado pelo número de sementes na vagem. (D4)Como a assimetria
do tamanho das sementes não aumentou com a escassez de recursos,
um dos fatores que poderia explicar esse padrão poderia ser a
qualidade dos gametas que produziram a semente. (D5)Isso porque
sementes de melhor qualidade ocorrem aleatoriamente nas vagens,
independente do número de sementes que a vagem contém.
(D6)O sistema de polinização das espécies pode ser um
fator extremamente influente na competição entre sementes (Shaanker
& Ganeshaiah, 1997). (D7)O principal polinizador de C. falchidiana
são abelhas (Novara, 2015) que possuem alta constância floral (Chitka
et al., 1999), isto é, polinizam flores próximas da mesma espécie.
(D8)Desse modo, a polinização por esses insetos pode acarretar
autogamia se a abelha se move entre as flores da mesma árvore, o que
significa que as sementes de um mesmo fruto teriam alto grau de
parentesco. (D9)De acordo com a lei de Hamilton, a cooperação entre
indivíduos de uma mesma espécie evolui quando o benefício do ato
altruísta associado ao grau de parentesco entre os indivíduos é maior
que o custo por realizar esse ato (Hamilton, 1964; Maynard-Smith,
1964). (D10)Por exemplo, larvas da borboleta Heliconius erato phyllis
comem coespecíficos ao competir por recursos locais, mas raramente
canibalizam os irmãos (De Nardin & De Araújo, 2011). (D11)Como a
habilidade competitiva das sementes de um mesmo fruto
provavelmente se dá por hormônios que aumentam a captação de
recursos da planta-mãe (Bañuelos & Obeso, 2003), é uma
característica passível de ser herdada e portanto passível de seleção.
(D12)Assim, é possível supor que o sistema de C. falchidiana possa
ter sofrido seleção para reduzir ou inibir a competição entre as
sementes, que podem ser altamente aparentadas.
(D13)A rivalidade entre irmãos em plantas é um assunto
complexo, especialmente entre sementes de um mesmo fruto.
(D14)Apesar de vagens com muitas sementes representarem um
cenário de maior escassez de recursos, não encontrei diferentes
intensidades de competição entre as sementes em vagens com poucas
e muitas sementes. (D15)A competição intraespecífica em situações
de maior escassez de recursos deve ser avaliada em conjunto a outros
fatores, como o grau de parentesco entre os indivíduos envolvidos, que
podem estar agindo como pressão seletiva, atenuando os efeitos da
competição.
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Distribuição da vegetação de dunas por Dalbergia ecastaphyllum
Aluno 36 – Versão inicial
RESUMO: A dispersão de sementes, germinação e estabelecimento
das plântulas no ambiente está em função de uma série de fatores. A
questão do estresse que o meio impõem às plantas pode ser amenizado
através da facilitação. O objetivo deste trabalho é investigar como a
cobertura vegetal nas dunas influencia o estabelecimento de D.
ecastophyllum. Vimos que a cobertura vegetal de dunas retém os
frutos de D. ecastaphyllum, facilitando o seu estabelecimento.
Amostramos parcelas nas dunas avaliando se a taxa de cobertura
vegetal está associada com a abundância de D. ecastaphyllum. O
resultado mostrou que há maiores abundâncias de D. ecastaphyllum
para valores intermediários de cobertura vegetal. Concluímos que a
distribuição das Dalbergia está em função da capacidade de dispersão
de sementes pelo mar e das interações que elas tem com outras plantas
presentes no local, havendo competição em lugares com uma maior
cobertura vegetal e facilitação em lugares com coberturas
intermediárias
Palavras chaves: Restinga, facilitação, vegetação de dunas
INTRODUÇÃO
(I1)A distribuição das plantas no espaço é um processo que depende
da capacidade das espécies dispersarem as suas sementes e dessas
sementes conseguirem se estabelecer no local (Pugnarie e Valladares,
2007). (I2)A dispersão das sementes é o único momento do ciclo de
vida das plantas que possibilita que uma espécie se movimente no
espaço (Howe e Smallwood,1982). (I3)O processo subseqüente a
dispersão da semente de um indivíduo é a germinação, há casos em
que esse processo ocorre simultaneamente com a dispersão. (I4)Após
a germinação o indivíduo se torna uma plântula passando pelo
momento mais vulnerável de sua vida, estando suscetível a
dessecação, herbivoria e a competição com outras plantas (Pugnarie e
Valladares, 2007). (I5)Ou seja, a distribuição das plantas no espaço
depende de diversos processos ecológicos como a dispersão de
sementes, a pressão biótica e abiótica.
(I6)Os lugares mais estressantes para o estabelecimento da planta são
aqueles que possuem fatores que diminuem a sua taxa de produção de
biomassa. (I7)Esse estresse pode ser amenizado por meio de interações
positivas como a facilitação, há situações em que o estabelecimento de
plântulas e seu desenvolvimento ocorrem de forma mais proeminente

quando há a presença de plantas facilitadoras no meio (Keddy, 2007).
(I8)A presença de uma árvore pode facilitar o estabelecimento de
diversas plantas como formas de vida diferente, no entanto a
facilitação é mais proeminente quando a facilitada é uma árvore jovem
(Castanho et al., 2012). (I9)Logo a facilitação é uma interação que
ocorre em ambientes estressados e que aumenta as chances das plantas
conseguirem se estabelecer no local.
(I10)A vegetação das dunas é a fisionomia de restinga mais próxima
do mar, há uma grande dificuldade de estabelecimento de muitas
plantas nesse ambiente devido ao estresse presente nesse ambiente
(Scarano, 2002). (I11)O mar é a principal fonte de estresse na
vegetação de dunas, devido ao borrifo constante da água salgada, e
alagamentos que causam danos físicos pela ação das ondas na
vegetação (Marques e Duleba, 2004, cap 9). (I12)A Dalbergia
ecastaphyllum é uma planta que ocorre na vegetação de dunas, sendo
que há um grande aporte de sementes dessa espécie trazidas pelo mar.
(I13)No entanto a D. ecastaphyllum na vegetação de dunas não
apresenta a mesma dominância quando comparada ao escrube,
fisionomia adjacente as dunas na restinga.
(I14)O objetivo deste trabalho é investigar como a cobertura vegetal
nas dunas influencia o estabelecimento de D. ecastophyllum.
(I15)Considerando que frutos de D. ecastaphyllum são trazidos pelo
mar, fiz o teste de premissa de que a cobertura vegetal de dunas retém
os frutos de D. ecastaphyllum, facilitando o seu estabelecimento.
(I16)A minha hipótese é que quanto maior a cobertura vegetal maior
o sucesso de estabelecimento de D. ecastophyllum na vegetação de
duna.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo e coleta de dados
(M1)O presente trabalho foi desenvolvido na praia do Guarau no
município de Peruibe, São Paulo (24°36'90”S, 47°01'92”O). (M2)Os
dados foram coletados na vegetação das dunas por meio de 40 parcelas
de 2x2 m amostradas aleatoriamente ao longo de um transecto de 140
metros, em cada parcela foram realizadas duas. (M3)A primeira foi
abundância de plântulas de D. ecastaphyllum, os indivíduos foram
diagnosticado como plântulas caso não houvesse ramificações de seu
caule. (M4)A segunda medida foi a cobertura vegetal, que foi
amostrada por uma análise visual que classificou cada parcela nas
seguintes categoria de taxa de cobertura (1-6%; 6–12%; 12-25%; 2550%; 50-100%), essa amostragem é uma adaptação da metodologia
proposta por Dirzo & Dominguez (1995) para medir herbivoria.
(M5)Para a análise da taxa de cobertura vegetal as plântulas de D.
ecastaphyllum não foram consideradas, uma vez que poderiam causar
um ruído devido a presença da mesma variável na variável preditora e
resposta.
Teste de premissa
(M6)Para testar a premissa de que a cobertura vegetal de dunas retém
os frutos de D. ecastaphyllum, facilitando o seu estabelecimento,
transplantei 10 blocos de vegetação de 80x35 cm das dunas para a
linha da água do mar, ficando sob ação das ondas na maré cheia, sendo
esta amostra o tratamento. (M7)O controle foi realizado amostrando
uma área sem vegetação de mesmo tamanho ao lado de cada área
tratamento. (M8)O experimento consistiu de colocar um fruto de D.
ecastaphyllum em cada uma das 20 áreas (10 tratamentos e 10
controle) quando a água do mar recuava, após uma onda passar pelo
experimento com os frutos esperávamos a água do mar recuar
novamente, deixando as áreas novamente para fora da água.
(M9)Nesse momento contabilizávamos quantas sementes haviam
ficado no tratamento e no controle, cada uma dessas amostras foi
repetida 10 vezes.
(M10)Para avaliar se houve diferença entre o tratamento e controle
realizei um teste de significância usando como estatística de interesse
a média das amostras no tratamento e no controle. (M11)No teste de
significância os valores da quantidade de sementes de cada amostra
foram permutados 10.000 vezes entre o tratamento e o controle.
(M12)O resultado do experimento é apresentado na figura 1, onde é
possível ver um padrão de diferença entre o tratamento e o controle
que é confirmado com o teste de significância (p < 0,001). (M13)Logo
a premissa de que a cobertura vegetal de dunas retém os frutos de D.
ecastaphyllum, facilitando o seu estabelecimento foi confirmada.

Figura 16: experimento avaliando a retenção dos frutos de D.
ecastaphyllum trazidas pelo mar. O tratamento foi realizado com
blocos de vegetação de dunas costeiras transplantados para a beira
da água do mar, e o controle foi realizado apenas com areia. Os
valores dentro das caixas representam os dois quartis intermediários,
o risco dentro da caixa a mediana e as linhas tracejadas a amplitude
da categoria. As duas categorias do eixo x apresentam uma diferença
significativa (p < 0,001)
Análise estatística
(M14)Para testar a minha hipótese de que quanto maior a cobertura
vegetal maior o sucesso de estabelecimento de D. ecastophyllum na
vegetação de duna, fiz um teste de significância tendo como estatística
de interesse a variação da abundância de D. ecastaphyllum para cada
categoria de taxa de cobertura. (M15)Os valores de abundância de D.
ecastaphyllum foram permutados 10.000 vezes entre as parcelas
gerando um cenário nulo, no qual foi analisado a probabilidade do
padrão encontrado no trabalho ter sido gerado ao acaso. (M16)Caso o
teste dê que há diferença entre as categorias de taxa de cobertura
vegetal, será retirada a categoria que apresentar essa diferença e o teste
será repetido de modo a analisar quais são as categorias que diferem
entre si. (M17)Espero que haja diferença entre as categorias com a
abundância de D. ecastaphyllum aumentando conforme as categorias
tenham cada vez maior taxa de cobertura.
RESULTADOS
(R1)Três parcelas foram retiradas das análises estatísticas, pois em
campo observei que estas apresentavam troncos de árvores que
acumulavam resíduos e plântulas de D. ecastaphillum a sua volta.
(R2)Como o intuito desse trabalho foi analisar a facilitação da
vegetação das dunas no estabelecimento de D. ecastaphyllum esse
material proveniente de outra formação vegetal trazida pelo mar foi
considerado um artefato que poderia causar um fator de confusão na
análise dos dados.
(R3)Para a taxa de cobertura vegetal foram amostradas a seguinte
quantidade de parcelas: 1 na categoria 50-100%, 6 na categoria 2550%, 8 na categoria 12-25%, 9 na categoria 6-12%, 13 na categoria 16%. (R4)Devido a presença de apenas uma parcela na categoria 50100% essa categoria não foi considerada para a análise dos dados.
(R5)A abundância de D. ecastaphyllum para cada categoria de
cobertura está representada na figura 2, onde é possível observar que
a única categoria que apresentou uma diferença entre as outras foi com
cobertura de 12-25% (p = 0,036). (R6)No entanto esta categoria
apresentou uma grande quantidade de parcelas com uma baixa
abundância de D. ecastaphyllum. (R7)Não há diferença significativa
entre as categorias 1-6%, 6-12% e 25-50% (p = 0,06)

Figura 17: abundância de Dalbergia ecastaphyllum por parcela de
2x2 pela taxa de cobertura vegetal numa vegetação de duna costeira.
O asteríscos em cada categoria indicam se há uma diferença entre os
grupos (p = 0,036). O valores dentro das caixas representam os dois

quartis intermediários, o risco dentro da caixa a mediana e as linhas
tracejadas a amplitude da categoria.
DISCUSSÃO
(D1)A minha hipótese de que quanto maior a cobertura vegetal maior
o sucesso de estabelecimento de D. ecastophyllum na vegetação de
duna não foi corroborada. (D2)No entanto foi observada uma
tendência para um aumento de plântulas de D. ecastaphyllum quando
há um valor intermediário de cobertura vegetal. (D3)E valores
similares em situações que há pouca ou muita cobertura vegetal nas
dunas.
(D4)O padrão observado de poucas espécies presentes em altas e
baixas coberturas vegetais indica que há processos diferentes
influenciando no estabelecimento das plântulas de D. ecastaphyllum
na vegetação de dunas. (D5)No caso em que há pouca vegetação a
baixa densidade de plântulas pode estar associado a menor retenção de
sementes pela vegetação. (D6)Nos casos de alta cobertura vegetal o
fator que limita o estabelecimento da D. ecastaphyllum pode ser a
competição com as plantas presentes, uma vez que a espécie em
questão apresenta uma baixa aptidão para se desenvolver em locais
sombreados.
(D7)Concluímos que a distribuição das Dalbergia está em função da
capacidade de dispersão de sementes pelo mar e das interações que
elas tem com outras plantas presentes no local, havendo competição
em lugares com uma maior cobertura vegetal e faccilitação em lugares
com coberturas intermediárias
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A facilitação no sucesso de estabelecimento de Dalbergia
ecastaphyllum na vegetação de dunas
Aluno 36 – Versão intermediária
RESUMO: A facilitação é uma interação ecológica na qual uma
espécie altera as condições do meio o tornando mais favorável para
outros indivíduos. Em ambientes mais estressantes essa interação é
fundamental para o estabelecimento de muitas espécies. Na vegetação
de dunas costeiras devido ao forte estresse e variação das condições
ambientais é possível observar uma distribuição descontínuas de
muitas espécies, como a Dalbergia ecatophyllum. Investiguei como a
cobertura vegetal nas dunas influencia o estabelecimento de D.
ecastophyllum. Através de amostragem de parcelas na vegetação de
dunas busquei associar a abundância de plântulas de D. ecastophyllum
com a cobertura vegetal. Encontrei um maior sucesso no
estabelecimento de plântulas em locais com uma taxa de cobertura
intermediária. O estabelecimento de plântulas na duna pode estar
sendo limitada pela disponibilidade de água no solo e pelas interações
de competição e facilitação que a D. ecastophyllum estabelece com
outras plantas.
PALAVRAS-CHAVES; Restinga, Peruibe, Dalbergiae, estresse
ambiental,
INTRODUÇÃO
(I1)A facilitação é uma interação ecológica na qual uma espécie causa
um efeito positivo em outra (Callaway, 2009). (I2)Durante muito
tempo esse tipo de interação entre os indivíduos foi subestimada nos
estudos de ecologia, pois o foco era dado às interações negativas.
(I3)No entanto essa idéia das interações positivas influenciando na
estruturação de uma comunidade foi um grande passo para a ecologia
(Brooker e Callaghan, 1998). (I4)Pois foi possível entender como
surgiam alguns padrões como, por exemplo, a agregação de algumas
plantas no ambiente.

(I5)Em comunidades vegetais a facilitação ocorre quando uma planta
altera as condições do meio o tornando mais favorável para outros
indivíduos (Maarel, 2005). (I6)Durante a fase de plântula o indivíduo
está muito vulnerável a dessecação, herbivoria e competição com
outras plantas (Pugnarie e Valladares, 2007). (I7)De modo que a
presença de facilitadoras reduz a mortalidade de plântulas, melhorando
as condições ambientais ao seu redor facilitando o estabelecimento das
plântulas (Keddy, 2007). (I8)Nos ambientes estressantes, que possuem
fatores que diminuem a taxa de produção de biomassa, há uma grande
ocorrência de facilitação (Bertness & Callaway, 1994; Keddy, 2007).
(I9)As plântulas são frágeis e a facilitação em ambientes estressantes
é importante para o estabelecimento das plantas.
(I10)A vegetação de dunas costeiras é a fisionomia de restinga mais
próxima do mar, limitando o estabelecimento de muitas plantas devido
aos diversos fatores estressantes (Scarano, 2002). (I11)A vegetação de
dunas é caracterizada por possuir ervas e arbustos de pequeno porte.
(I12)O principal estresse causado pelo mar é devido ao borrifo
constante da água salgada, e alagamentos que causam danos na
vegetação (Marques e Duleba, 2004). (I13)Devido a esses estresses
que a vegetação sofre há uma variação na abundância e ocorrência de
espécies ao longo da fisionomia de restinga (Marques e Duleba, 2004).
(I14)A Dalbergia ecastaphyllum (L) Taub. (Fabaceae) é um exemplo
de uma planta que é dominante na vegetação adjacente às dunas, mas
ocorre de forma menos expressiva nas dunas (Marques e Duleba,
2004). (I15)Como a D. ecastaphyllum dispersa suas sementes pelo
oceano, há um grande aporte de sementes nas dunas (Carvalho, 1997),
de modo que a dispersão de sementes não é um fator limitante para o
estabelecimento desta planta neste ambiente
(I16)O objetivo deste trabalho é investigar como a cobertura vegetal
nas dunas influencia o estabelecimento de D. ecastophyllum.
(I17)Dado que as dunas é um lugar com um forte estresse, que lugares
estressantes possuem maior ocorrência de facilitação, e que a
cobertura vegetal retém os frutos de D. ecastophyllum. (I18)A minha
hipótese é que quanto maior a cobertura vegetal maior o sucesso de
estabelecimento de plântulas de D. ecastophyllum na vegetação de
duna.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo e coleta de dados
(M1)Desenvolvi O presente trabalho na praia do Guarau no município
de Peruibe, São Paulo (24°36'90”S, 47°01'92”O). (M2)Os dados foram
coletados na vegetação das dunas em 40 parcelas de 2x2 m amostradas
aleatoriamente ao longo de um transecto de 140 metros. (M3)Em cada
parcela foi coletado dois dados. (M4)Como variável operacional do
sucesso de estabelecimento de plântulas contabilizamos a abundância
de plântulas de D. ecastaphyllum. (M5)Os indivíduos foram
diagnosticados como plântulas caso não houvesse ramificações de seu
caule. (M6)A segunda medida foi a cobertura vegetal, que foi
amostrada por uma análise visual que classificou cada parcela nas
seguintes categoria de porcentagem de cobertura (1-6%; 6–12%; 1225%; 25-50%; 50-100%). (M7)Essa amostragem é uma adaptação da
metodologia proposta por Dirzo & Dominguez (1995) para medir
herbivoria. (M8)Essa escala com muitas categorias para baixos valores
pode ser aplicada a esse trabalho, pois na vegetação de dunas é muito
comum a ocorrência de baixas taxas de cobertura vegetal, que podem
ser representadas como essa amplitude para cada categoria.
(M9)Para a análise a porcentagem de cobertura vegetal as plântulas de
D. ecastaphyllum não foram consideradas, uma vez que poderiam
causar um ruído devido a presença da mesma variável na variável
preditora e resposta. (M10)As parcelas que continham troncos de
árvores mortas trazidos pelo mar não foram contabilizadas, devido ao
acúmulo de plântulas de D. ecastaphyllum que se acumulavam em
volta e sobre o tronco.
Teste de premissa
(M11)Para testar a premissa de que a cobertura vegetal de dunas retém
os frutos de D. ecastaphyllum, distribuimos 20 sítios de 80x35 cm na
região entremaré da praia. (M12)Nesses sítios intercalamos dois
tratamentos com 10 repetições. (M13)Um tratamento tinha um bloco
de vegetação transplantado das dunas (tratamento com vegetação,
CV), e no outro tratamento havia apenas o solo com areia da praia
(tratamento sem vegetação, SV). (M14)O experimento ocorreu no
momento em que a maré estava no nível do experimento, de modo que
os sítios ficavam ora cobertos pela água ora expostos devido ao recuo
do mar. (M15)Colocávamos um fruto de D. ecastaphyllum em cada
sítio quando expostos, com o avanço da onda atingindo os sítios e seu
subseqüente recuo expondo o sítio contávamos quantas sementes
haviam ficado em cada tratamento. (M16)Repetimos esse ciclo 10
vezes. (M17)Esse experimento conduzido na beira da água do mar teve
o intuito de simular a ação das ondas sobre a vegetação de dunas
quando a maré esta cheia e alcança o local coberto pela vegetação.

(M18)Para avaliar se houve diferença entre os tratamentos realizamos
um teste de significância usando como estatística de interesse a média
dos tratamentos. (M19)Os valores da quantidade de sementes de cada
unidade experimental foram permutados 10.000 vezes entre os
tratamentos. (M20)Na figura 1, é possível ver um padrão de diferença
entre o tratamentos que é confirmado com o teste de significância (p <
0,001). (M21)Logo a premissa de que a cobertura vegetal de dunas
retém os frutos de D. ecastaphyllum, facilitando o seu estabelecimento
foi confirmada.

FiguraErro! Nenhuma sequência especificada.: porcentagem de
frutos de Dalbergia ecastaphyllum retidos nos tratamentos com
vegetação de duna (CV) e sem vegetação (SV) sob ação das ondas na
linha da praia. Os valores dentro das caixas representam os dois
quartis intermediários, o risco dentro da caixa a mediana e as linhas
tracejadas a amplitude da categoria. A letras em cada categoria
mostram a diferença entre os grupos (p < 0,001).
Análise estatística
(M22)Para testar a minha hipótese de que quanto maior a cobertura
vegetal, maior o sucesso de estabelecimento de D. ecastophyllum na
vegetação de duna, fiz um teste de significância tendo como estatística
de interesse a variação da abundância de D. ecastophyllum para cada
categoria de taxa de cobertura. (M23)Os valores de abundância de D.
ecastophyllum foram permutados 10.000 vezes entre as parcelas, e as
variâncias para as cada categoria foram calculadas para cada
permutação. (M24)As permutações criaram cenários aleatórios, e foi
comparada a probabilidade do padrão encontrado apresentar uma
variância igual ou maior do que a gerada pelo acaso. (M25)Caso este
primeiro teste dê que há uma diferença significativa entre as categorias
da porcentagem de cobertura vegetal, será retirada a categoria que
apresentar essa diferença e o teste será repetido de modo a analisar
quais são as categorias que diferem entre si. (M26)Minha previsão é
que haja diferença entre as categorias com a abundância de D.
ecastophyllum aumentando conforme as categorias tenham cada vez
maior taxa de cobertura.
RESULTADOS
(R1)Das parcelas amostradas encontramos: 1 na categoria 50-100%; 6
na categoria 25-50%; 8 na categoria 12-25%; 9 na categoria 6-12%;
13 na categoria 1-6%. (R2)Devido a presença de apenas uma parcela
na categoria 50-100% não é possível aplicar o teste estatístico, de
modo que essa categoria foi retirada das análises
(R3)Na figura 2, é possível observar que a única categoria que
apresentou uma diferença entre as outras foi com cobertura de 12-25%
(p = 0,036). (R4)No entanto, esta categoria apresentou uma grande
quantidade de parcelas com uma baixa abundância de D.
ecastophyllum. (R5)Não houve diferença significativa entre as
categorias 1-6%, 6-12% e 25-50% (p = 0,06)

dois quartis intermediários, o risco dentro da caixa a mediana e as
linhas tracejadas a amplitude da categoria.
DISCUSSÃO
(D1)Neste trabalho investiguei como a cobertura vegetal nas dunas
influencia o estabelecimento de D. ecastophyllum. (D2)A minha
hipótese de que quanto maior a cobertura vegetal maior o sucesso de
estabelecimento de D. ecastophyllum na vegetação de duna não foi
corroborada. (D3)No entanto, foi observada padrão para um aumento
do estabelecimento de plântulas de D. ecastophyllum quando há um
valor intermediário de cobertura vegetal. (D4)E valores similares em
situações que há pouca ou muita cobertura vegetal nas dunas.
(D5)As plântulas de D. ecastophyllum apresenta uma limitação a
dessecação no seu estabelecimento na vegetação de dunas,
apresentando maiores mortalidades nos meses mais secos (Galitzki,
2013). (D6)A vegetação das dunas possui maior cobertura vegetal nos
topos das dunas, onde o solo é mais seco. (D7)Logo, o sucesso do
estabelecimento de plântulas de D. ecastophyllum na vegetação de
dunas pode estar associado com a micro topografia do ambiente.
(D8)Como mostrado no experimento na figura 1, a presença de
vegetação retém as sementes de D. ecastophyllum. (D9)Isso pode
explicar o baixo estabelecimento de D. ecastophyllum em locais com
pouca vegetação. (D10)Pois as sementes não são retidas nesse lugares.
(D11)Como as dunas são locais pobres em nutrientes os lugares com
maior cobertura vegetal há uma grande competição entre os indivíduos
(Marques e Duleba, 2004). (D12)Já em locais com taxas de cobertura
intermediária não há uma competição tão intensa entre os indivíduos
e ocorre a facilitação na retenção de sementes pela vegetação.
(D13)Concluímos que o sucesso no estabelecimento das plântulas de
D. ecastophyllum ocorre em função dos filtros ambientais relativos a
disponibilidade de água nesse ambiente. (D14)Além das interações
ecológicas de competição e facilitação que a espécie foco tem com
outras plantas nas dunas.
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Facilitação e competição no sucesso de estabelecimento de
plântulas de Dalbergia ecastaphyllum
Aluno 36 – Versão final

Figura 2: A abundância de Dalbergia ecastophyllum medida por
unidades plântulas em parcelas de 2x2 m pela porcentagem de
cobertura vegetal numa vegetação de duna costeira. As letras em cada
categoria indicam quais categorias que apresentam uma diferença
significativa (p = 0,036). Os valores dentro das caixas representam os

RESUMO: A facilitação é uma interação ecológica na qual uma
espécie altera as condições do meio o tornando mais favorável para
outros indivíduos. Em ambientes mais estressantes, essa interação é
fundamental para o estabelecimento de muitas espécies. Na vegetação

de dunas costeiras, devido ao forte estresse e variação das condições
ambientais, é possível observar uma distribuição descontínua de
muitas espécies, como a Dalbergia ecastophyllum. Investiguei como
a cobertura vegetal nas dunas influencia o estabelecimento de
plântulas de D. ecastophyllum. Através de amostragem de parcelas na
vegetação de dunas, busquei associar a abundância de plântulas de D.
ecastophyllum com a cobertura vegetal. Encontrei um maior sucesso
no estabelecimento de plântulas em locais com uma porcentagem de
cobertura intermediária. O estabelecimento de plântulas na duna pode
estar sendo limitada pela disponibilidade de água no solo e pelas
interações de competição e facilitação que a D. ecastophyllum
estabelece com outras plantas.
PALAVRAS-CHAVES; Restinga, Dalbergiae, estresse ambiental.
INTRODUÇÃO
(I1)A facilitação é uma interação ecológica na qual uma
espécie causa um efeito positivo em outra (Callaway, 2009). (I2)Em
comunidades vegetais, a facilitação ocorre quando uma planta altera
as condições do meio, tornando-o mais favorável para outros
indivíduos (Maarel, 2005). (I3)Durante a fase de plântula, o indivíduo
está muito vulnerável à dessecação, herbivoria e competição com
outras plantas (Pugnarie e Valladares, 2007). (I4)Desse modo a
presença de facilitadoras reduz a mortalidade de plântulas, pois as
condições estressantes, como disponibilidade de água e nutrientes,
podem ser amenizadas pela planta facilitadora. (I5)Em lugares
estressantes, nos quais a taxa de produção de biomassa é baixa (Keddy,
2007), as modificações que uma planta faz no meio, ainda que
pequenas, geralmente vão tender a melhorar as condições para uma
outra planta. (I6)Logo há uma tendência para um alto efeito da
facilitação em ambientes com condições mais estressantes
(Bertness&Callaway, 1994). (I7)Devido à fragilidade das plântulas, a
facilitação em ambientes com condições mais estressantes se torna
mais importante para o seu estabelecimento.
(I8)A vegetação de dunas costeiras é a fisionomia de
restinga mais próxima do mar. (I9)O estabelecimento de plantas neste
ambiente é limitado devido à dinâmica que seu substrato sofre em
virtude da ação dos ventos e do impacto da água do mar. (I10)No
entanto a presença da vegetação retém o substrato diminuindo a
mobilidade das dunas (Marques e Duleba, 2004). (I11)Outro estresse
associado à vegetação de dunas é o borrifo constante da água salgada
do oceano, e alagamentos que causam danos na vegetação. (Scarano,
2002). (I12)Em virtude da salinidade da água do oceano há um forte
estresse hídrico que as plantas desse sistema sofrem (Marques e
Duleba, 2004).
(I13)A vegetação de dunas é caracterizada por possuir
ervas e arbustos de pequeno porte. (I14)Devido ao estresses que a
vegetação sofre, há uma variação na abundância e ocorrência de
espécies ao longo da fisionomia de restinga (Marques e Duleba, 2004).
(I15)A espécie Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. (Fabaceae) é um
exemplo de uma planta dominante na vegetação adjacente às dunas,
mas ocorre de forma menos expressiva nas dunas (Marques e Duleba,
2004). (I16)Como a D. ecastophyllum dispersa suas sementes pela
água do oceano, há um grande aporte de sementes nas dunas
(Carvalho, 1997). (I17)No entanto a própria ação das ondas podem
remover as sementes caso não haja um local para ela se fixar.
(I18)O objetivo deste trabalho é investigar como a
cobertura vegetal nas dunas influencia o estabelecimento de plântulas
de D. ecastophyllum. (I19)Dado que a presença de plantas deve
facilitar o estabelecimento de outras em ambientes com condições
estressantes, é plausível supor que a cobertura vegetal retém os frutos
de D. Ecastophyllum trazidos pela água do mar. (I20)Neste estudo,
investigamos experimentalmente a premissa sobre a retenção de
sementes de D. Ecastophyllum pela vegetação de dunas e a hipótese
de que a quantidade de cobertura vegetal favorece o estabelecimento
de plântulas de D. Ecastophyllum.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo e coleta de dados
(M1)Desenvolvemos o presente trabalho na praia do
Guarau no município de Peruibe, São Paulo (24°36'90”S,
47°01'92”O). (M2)Coletamos os dados na vegetação das dunas em 40
parcelas de 2x2 m amostradas aleatoriamente na área de estudo.
(M3)A área amostrada compreendia um transecto de 140m paralelo a
linha da costa, que estava entre o limite da vegetação com a areia (em
direção ao mar) e a um duna que se estendia paralela a linha da praia
(em direção ao continente). (M4)Em cada parcela, quantifiquei o
número de plântulas de D. ecastophyllum e a classifiquei visualmente
em uma das seguintes categorias de porcentagem de cobertura vegetal:

1-6%; 6–12%; 12-25%; 25-50%; 50-100% (como uma adaptação
metodológica proposta por Dirzo& Dominguez, 1995). (M5)Os
indivíduos foram identificados como plântulas caso não houvesse
ramificações de seu caule. (M6)Essas plântulas não foram
consideradas na classificação das parcelas em categorias de cobertura
vegetal porque poderiam causar um ruído devido à sua presença tanto
na variável preditora quanto na variável respostas. (M7)As parcelas
que continham troncos de árvores mortas trazidos pelo mar não foram
contabilizadas, pois o acúmulo de plântulas de D. ecastophyllum ao
seu redor não capturam os resultados do mecanismo investigado neste
estudo.
Teste de premissa
(M8)Fizemos um experimento para testar a premissa de
que a cobertura vegetal de dunas retém os frutos de D. ecastophyllum
trazidos pela água do mar. (M9)O experimento consistiu em simular a
ação das ondas quando a maré está cheia e atinge a vegetação (Figura
1). (M10)Para tal distribuímos 20 parcelas de 80x35 cm na região
entremaré da praia. (M11)Um tratamento continha touceiras (de altura
entre 10 e 30 cm) de Ciperaceaes, gramíneas, algumas plantas de D.
ecastophyllum e Hydrocotile transplantados das dunas (tratamento
com vegetação, CV). (M12)No outro tratamento não houve alteração
das condições do local, sendo deixada apenas a parcela com areia
(tratamento sem vegetação, SV).

Figura 1.. Esquema do experimento realizado para testar se a
vegetação retém os frutos de D. ecastophyllum. O experimento foi
montado na região entremaré, no momento em que a ação de uma
onda deixava o experimento ora dentro dá água ora exposto na areia.
Esse ciclo de variação no limite do oceano em função de uma única
onda está representado na linha azul ao longo das situações A-C. O
experimento consistiu em colocar um fruto de D. ecastophyllum em
cada parcela (situação A). Esperávamos a submersão da área das
parcelas com a subida do nível do oceano pela ação de uma onda
(situação B). Note que na situação B não há a representação dos
frutos nas parcelas, pois nesse momento não sabíamos onde o fruto se
encontrava. Após o recuo do nível do mar pela ação de uma onda
contávamos quantos frutos ficaram em cada tratamento (situação C).
Como haviam 10 repetições para cada tratamento (com vegetação e
sem vegetação), a nossa unidade experimental foi quantos frutos (de
zero a dez) haviam ficado em cada tratamento. Para identificar de
qual tratamento veio cada fruto, eles foram identificados. Como a
onda que atingia o experimento era pequena (por volta de 10 cm) as
plantas do tratamento com vegetação não eram totalmente submerso
pela água.
(M13)Para avaliar se sementes de D. ecastophyllum podem
ficar retidas mais em parcelas com touceiras de vegetação de duna do
que em áreas sem vegetação realizamos um teste de significância.
(M14)Usamos como estatística de interesse a diferença das médias dos
frutos retidos em cada tratamento após a ação de uma onda no
experimento. (M15)Os valores da quantidade de sementes de cada
unidade experimental foram permutados 10.000 vezes entre os
tratamentos. (M16)A premissa de que a cobertura vegetal de dunas
retém os frutos de D. ecastophyllum foi confirmada (p < 0,001; Figura
2).

Figura 2. Porcentagem de frutos de Dalbergia ecastophyllum retidos
nos tratamentos com vegetação de duna e sem vegetação sob ação das
ondas do oceano (p<0,001). A linha horizontal representa a mediana,
a caixa representa os dois quartis intermediários e as linhas
tracejadas representam os valores extremos.
Análise estatística
(M17)Para testar a hipótese de que quanto maior a
cobertura vegetal, maior o sucesso de estabelecimento de D.
ecastophyllum na vegetação de duna, fiz um teste de significância.
(M18)A estatística de interesse foi a taxa de variação (F) da
abundância de D. ecastophyllum para cada categoria de porcentagem
de cobertura. (M19)Os valores de abundância de D. ecastophyllum
foram permutados 10.000 vezes entre as parcelas, e as taxas de
variação para cada categoria foram calculadas em cada permutação.
(M20)As permutações criaram cenários aleatórios, e foi comparada à
probabilidade do padrão encontrado apresentar uma taxa de variação
diferente do que a gerada pelo acaso. (M21)Existindo uma diferença
significativa entre as categorias da porcentagem de cobertura vegetal,
foi retirada a categoria que apresentava essa diferença e o teste foi
repetido de modo a analisar quais categorias diferem entre si.
(M22)Minha previsão é que haja diferença entre as categorias, com a
abundância de D. ecastophyllum aumentando conforme as categorias
tenham cada vez maior porcentagem de cobertura.
RESULTADOS
(R1)Das parcelas amostradas encontramos: 1 na categoria
50-100%; 6 na categoria 25-50%; 8 na categoria 12-25%; 9 na
categoria 6-12%; 13 na categoria 1-6%. (R2)Devido a presença de
apenas uma parcela na categoria 50-100% não foi possível aplicar o
teste estatístico, de modo que essa categoria foi retirada das análises.
(R3)A categoria de porcentagem de cobertura12-25% apresentou
maior abundância de D. ecastophyllum que as demais categorias
(Figura 3)(p = 0,036). (R4)As categorias 1-6%, 6-12% e 25-50% não
apresentaram diferença entre elas na abundância de D. ecastophyllum
(p = 0,06)

Figura 3. A quantidade de plântulas de Dalbergia ecastophyllum em
áreas com diferentes porcentagens de cobertura vegetal em uma
vegetação de duna costeira. As letras em cada categoria indicam
quais categorias apresentam uma diferença significativa (p = 0,036).
Os valores dentro das caixas representam os dois quartis
intermediários, o risco dentro da caixa a mediana e as linhas
tracejadas a amplitude da categoria.
DISCUSSÃO
(D1)A minha hipótese de que quanto maior a cobertura
vegetal maior o sucesso de estabelecimento de D. ecastophyllum na
vegetação de duna não foi corroborada. (D2)No entanto, é possível
observar um padrão para um aumento do estabelecimento de plântulas
de D. ecastophyllum quando há um valor intermediário de cobertura
vegetal. (D3)Além disso, situações nas quais há baixa ou alta cobertura
vegetal nas dunas parecem resultar em valores similares no sucesso de
estabelecimento de plântulas de D. ecastophyllum.
(D4)O estresse hídrico presente nas dunas é um fator que
limita o desenvolvimento de D. ecastophyllum, pois a plântula dessa
espécie apresenta uma alta mortalidade nos meses mais secos do ano
(Galitzki, 2013). (D5)Um mecanismo que atenua o estresse hídrico
que plântulas sofrem é por meio da facilitação (Keddy, 2007).
(D6)Levando em consideração a eficiência da retenção de sementes
pela vegetação de duna (figura 3), é possível afirmar que a maior
ocorrência de D. ecastophyllum para um nível intermediário de
cobertura vegetal ocorre pela facilitação das plantas das dunas em
atenuar o estresse hídrico e reter as sementes.

(D7)Outras plantas da vegetação de dunas possuem
adaptações, como estolões, que são capazes de reter água (Marque e
Duleba, 2004). (D8)Em locais em que há uma limitação de recursos,
como a água, a competição entre as espécies pode aumentar conforme
maior adensamento das plantas (Keddy, 2007). (D9)Logo, o baixo
estabelecimento de plântulas de D. ecastophyllum nos lugares onde há
uma grande cobertura vegetal (Figura 2), pode ser explicado pela
competição. (D10)Devido à alta permeabilidade da areia e às
diferentes estratégias de cada espécie, estudos futuros podem
investigar como o desempenho de indivíduos de D. ecastophyllum e
sua interação com outras espécies são prejudicados em locais com
solos mais secos, como no topo das dunas.
(D11)Em conclusão, ocorre a facilitação da vegetação de
dunas no estabelecimento de plântulas de D. ecastophyllum. (D12)No
entanto, o tipo da interação (facilitação ou competição) da D.
ecasthophyllum é mediada por fatores densos dependentes. (D13)Pois
processos de competição prevalecem sobre processos de facilitação
em determinados graus de densidade, particularmente quando há
limitação de recursos, como é o caso de ambiente de dunas. (D14)O
presente trabalho mostra que a força das interações ecológicas pode
ser mediada pela disponibilidade de recursos no meio e a densidade de
indivíduos.
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A redução da disponibilidade de flores não influencia a
atratividade de plantas agregadas
Aluno 37 – Versão inicial
RESUMO: O forrageio dos organismos busca maximizar os ganhos e
minimizar os custos de encontrar e manipular os recursos alimentares.
Quando os recursos são escassos, os custos para encontrar os recursos
pode ser alto. Em sistemas planta-polinizador, os recursos são flores
distribuídas em moitas variáveis. Meu objetivo é investigar como a
disponibilidade de flores influencia a atração de visitantes florais.
Mapeei 24 moitas floridas e as dividi em tratamentos controle e
redução de flores, contabilizando as visitas durante 10 minutos em dois
momentos: antes e depois do corte de flores. O número de visitas não
foi influenciado pelo número de flores disponíveis em cada moita. A
redução da disponibilidade de flores nas moitas não diminui a sua
atratividade. Como os visitantes devem balancear os custos e
benefícios de encontrar as melhores moitas, sugiro que outros aspectos
da moita podem importar para a atratividade, como a sua
previsibilidade.

PALAVRAS-CHAVE: disponibilidade de recurso, display floral,
forrageamento ótimo, visitantes florais.
INTRODUÇÃO
(I1)Grande parte do tempo de vida dos organismos é
dispendida para o forrageamento, que inclui localizar, manipular e
ingerir os recursos necessários para suas atividades vitais (Dugatkin,
2004). (I2)Os recursos variam temporal e espacialmente, podendo ser
encontrados em manchas de diferentes quantidades e qualidades
(Begon, 2007). (I3)Com isso, os indivíduos enfrentam alguns dilemas
sobre a escolha das melhores manchas, ponderando os custos de
encontrá-las (Brown, 2009).
(I4)Em ambientes onde os recursos necessários são
escassos, os custos de encontrar fontes alimentares pode ser alto
(Dugatkin, 2004). (I5)Nesse caso, uma vez encontradas, as fontes
devem ser exploradas ao máximo, para maximizar os ganhos
energéticos e adiar os custos de procurar outras (Brown, 2009).
(I6)Portanto, é esperado que as manchas com maior disponibilidade de
recursos sejam especialmente atrativas.
(I7)No caso dos visitantes florais, as manchas com recursos
podem ser entendidas como moitas de espécies floridas. (I8)Como as
distâncias entre moitas podem ser altas para visitantes como insetos e
as manchas podem variar em atratividade (Begon, 2007), o objetivo
deste trabalho foi investigar como a disponibilidade de flores
influencia a atração de visitantes florais. (I9)Minha hipótese é que as
moitas com mais flores são mais atrativas para os visitantes florais.
MATERIAL & MÉTODOS
Área de estudo e coleta de dados
(M1)Realizei observações dos visitantes florais de 24
moitas de espécies herbáceas floridas nas calçadas e bordas de
fragmentos da área urbana do bairro do Guaraú, periferia de Peruíbe,
São Paulo (24°22’S, 47°1,8’O). (M2)Anotei a composição vegetal e a
quantidade de flores de cada moita e as agrupei em pares.
(M3)Padronizei cada par de moitas de acordo com a composição de
espécies floridas e a quantidade de flores abertas, sendo que 14 moitas
eram monoespecíficas e 10 moitas, multiespecíficas (Tabela 1).
(M4)As moitas distavam entre 50 e 500 metros umas das outras.
(M5)As moitas pareadas possuíam as mesmas condições
microclimáticas, isto é, eram ambas sombreadas (baixa luminosidade)
ou ambas expostas à luz solar direta (alta luminosidade). (M6)Cada
par de moitas corresponde a um bloco, totalizando 12 blocos.
Tabela 1. Riqueza (S), composição, número total de flores (NF) e
luminosidade para cada par de moitas observadas. O número de flores
para cada espécie de moitas multiespecíficas está indicado entre
parênteses.
Par S Composição
NF*
Luminosidade
1
1
Hyptis sp. (Lamiaceae)
64
Baixa
2
1
Pterolepis
glomerata 18
Alta
(Melastomataceae)
3
1
Wedelia
paludosa 49
Alta
(Asteraceae)
4
1
Wedelia
paludosa 52
Baixa
(Asteraceae)
5
1
Hyptis sp. (Lamiaceae)
21
Alta
6
1
Vernonia
sp. 26
Baixa
(Asteraceae)
7
1
Wedelia
paludosa 25
Alta
(Asteraceae)
8
2
Wedelia
paludosa 23(11 + Alta
(Asteraceae)
e 12)
Hedychium coronarium
(Zingiberaceae)
9
2
Wedelia
paludosa 64(13 + Alta
(Asteraceae) e Hyptis sp. 51)
(Lamiaceae)
10
2
Wedelia
paludosa 63(24 + Baixa
(Asteraceae) e Vernonia 39)
sp. (Asteraceae)
11
3
Wedelia
paludosa 53(2 + 9 Alta
(Asteraceae), Pterolepis + 42)
glomerata
(Melastomataceae)
e
Hyptis sp. (Lamiaceae)
12
3
Wedelia
paludosa 85(9 + Baixa
(Asteraceae), Conyza sp. 30 + 36)
(Asteraceae)
e
Solanaceae
* Antes do corte de flores.

(M7)Realizei um experimento em bloco em campo.
(M8)Categorizei aleatoriamente cada moita dentro do bloco como
controle ou redução. (M9)O tratamento de redução consistiu em
remover o número de flores em 50% dentro de cada espécie da moita.
(M10)No primeiro dia, todas as moitas eram iguais dentro de cada par
quanto à composição e quantidade de flores por espécie.
(M11)Realizei observações de 10 minutos em cada moita, entre 8:00
e 16:00, anotando o número de visitas por flor e por espécie e
identificando o visitante floral, sempre que possível. (M12)Em cada
moita, considerei apenas como uma visita todas as visitas de espécies
de abelhas sociais para descontar possíveis efeitos do recrutamento de
outros indivíduos da colônia, o que pode não refletir necessária e
diretamente a atratividade da moita para a primeira abelha da colônia
que a detectou. (M13)No fim do dia, cortei as flores das moitas do
tratamento de redução. (M14)No dia seguinte, repeti as observações
em todas as moitas, seguindo os mesmos critérios. (M15)Assim, cada
moita foi observada em dois momentos, antes e depois da redução do
número de flores. (M16)As moitas mantidas intactas dentro de cada
par são o controle para eventuais variações das visitas entre os dias
devido a fatores climáticos, por exemplo.
Análise de dados
(M17)Contabilizei o número de visitas totais em cada
moita e calculei a diferença entre as visitas do segundo e do primeiro
dia, nessa ordem (diferença temporal), para cada moita. (M18)Eu
esperava que as moitas do tratamento de redução apresentassem uma
diferença temporal negativa, indicando a queda do número de visitas
totais após a redução do número de flores. (M19)Se não houvesse
diferença na atratividade entre os dois períodos de tempo observados,
que poderia variar devido a fatores desconhecidos, a diferença
temporal das visitas para as moitas controle deveria ser próxima de
zero. (M20)Posteriormente, calculei a diferença das diferenças
temporais entre os dois tratamentos para cada par de moita (visitas da
redução menos visitas do controle), que indica o quanto da queda de
visitas se deve ao efeito da redução de flores, e não a variações
temporais. (M21)A média dessa diferença dentro do par corresponde
à minha estatística de interesse, que deveria ser negativa também para
mostrar a queda de visitas nas moitas reduzidas em flores
independente da variação temporal.
(M22)Para saber se a média das diferenças observada era
diferente do que seria esperado ao acaso, realizei um teste de
significância por permutação utilizando os pacotes Rsampling (Prado
et al., 2016) e shiny (Chang et al., 2015) do programa R (R Core Team,
2016). (M23)Aleatorizei as diferenças temporais de cada tratamento
dentro de cada par de moita, calculando uma nova média. (M24)Repeti
esse procedimento 10 mil vezes, calculando a probabilidade da média
das diferenças observada ser obtida em um cenário nulo, considerando
um nível de significância de 5%.
(M25)Como a atratividade da moita depende da quantidade
de flores disponíveis, eu esperava que as diferenças temporais das
moitas submetidas à redução de flores fossem negativas e menores do
que as diferenças temporais das moitas controle dentro do respectivo
par, resultando numa diferença negativa (redução menos controle) das
diferenças temporais, em média.
RESULTADOS
(R1)O número total de eventos de visitas registrados foi de
230 no primeiro dia de observações e de 105 no segundo, o que
representa uma queda de 45%. As visitas registradas em cada moita
estão representadas na Tabela 2. (R2)A diferença temporal de visitas
foi de -5,67 ± 13,54 (média ± desvio padrão), para as moitas controle,
e -4,75 ± 13,64, para as moitas reduzidas, indicando que a queda do
número de visitas foi maior para as moitas controle do que para as
moitas que tiveram redução no número de flores. (R3)A média das
diferenças das diferenças temporais foi de 0,917, o que não foi
diferente do que seria esperado pelo acaso (p = 0,593; Figura 1).
(R4)Portanto, o número de visitas não foi influenciado pelo número de
flores disponíveis em cada moita.
Tabela 2. Número de visitas totais registradas em cada moita dos dois
tratamentos no primeiro (Tempo 1) e segundo dia (Tempo 2).
Bloco

Tratamento

Tempo
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1

Controle

1

5

1

Redução

1

20

1

Controle

2

4

1

Redução

2

9

2

Redução

1

9

2
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1

1

2

Controle

2

1

2

Redução

2

2

3

Redução

1

14

3
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1

20

3
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2

5

3
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2

2

4
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1

3

4
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1

6

4
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2

2

4
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2

9

5
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1

8

5
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1

1

5
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2
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5
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2

0

6
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1
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6

Redução

1

3

6

Redução

2

1

6
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2

6

7
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1
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7
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1

0

7
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2

7

7

Redução

2

5

8
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1

3

8

Controle

1

3

8

Redução

2
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8
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2

0

9
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1

2

9
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1
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9

Controle

2

1

9

Redução

2

8

10

Controle

1

1

10

Redução

1

0

10

Controle

2

0

10

Redução

2

1

11

Controle

1

2

11

Redução

1

49

11

Redução

2

6

11

Controle

2

2

12

Redução

1

7

12

Controle

1

1

12

Redução

2

10

12

Controle

2

3

Figura 1. Valores pareados das diferenças temporais de visitas nos
tratamentos controle e redução de flores. As cores indicam moitas
monoespecíficas (vermelho) e multiespecíficas (azul).
DISCUSSÃO
(D1)Encontrei uma redução da atratividade das moitas
entre os dois dias observados para os dois tratamentos, mas não houve
diferença entre os tratamentos após a redução da disponibilidade de
flores. (D2)Portanto, a redução da disponibilidade de flores nas moitas
não diminui a sua atratividade.
(D3)Os resultados segurem que outros aspectos da moita
podem ser mais importantes para a sua atratividade do que a
quantidade de flores. (D4)Dado que os indivíduos enfrentam um
dilema de procurar fontes alimentares melhores e gastar o mínimo de
energia no processo, é esperado que desenvolvam estratégias de
forrageamento que maximizem a relação custo-benefício (Dugatkin,
2004). (D5)Nesse cenário, uma fonte alimentar com menos recurso,
mas acessível e já localizada pode ser uma escolha melhor do que
arriscar a busca por uma outra fonte com mais recursos e incerta
(Dugatkin, 2004). (D6)Nesse caso, a previsibilidade do recurso é mais
importante do que a sua quantidade e esperaríamos que os indivíduos
mantivessem o forrageio nas fontes alimentares conhecidas, mesmo
que elas variassem na disponibilidade de recursos. (D7)Portanto, a
previsibilidade do recurso alimentar pode importar mais do que sua
quantidade e a redução da disponibilidade de flores não deveria
influenciar sua atratividade.
(D8)Além disso, os visitantes florais podem escolher as
moitas que visitam não apenas pela taxa de ganho energético que
oferecem, que é reflexo da disponibilidade de recurso, mas também
pela eficiência de encontrar e manipular o recurso (Davies et al.,
2012). (D9)Por exemplo, abelhas são um grupo de visitantes florais
que se importam mais com a eficiência de forrageio do que com os
ganhos totais (Davies et al., 2012). (D10)Dado o curto tempo de vida
desses insetos e que a massa do recurso coletado afeta sua capacidade
de voo, os indivíduos buscam maximizar a eficiência de coleta de
recursos, fazendo várias viagens rápidas entre o ninho e a fonte
alimentar (Davies et al., 2012). (D11)Dessa forma, cada indivíduo
consegue viver mais tempo e contribuir mais para o ganho líquido
energético destinado à prole (Davies et al., 2012). (D12)Nesse cenário,
a variação da disponibilidade do recurso não influenciaria o número
de visitas nas fontes. (D13)Portanto, esperaríamos que a redução da
disponibilidade de flores não afetasse a atratividade das moitas quando
os visitantes florais buscam maximizar a eficiência de coleta de
recursos.
(D14)Há indícios também que a riqueza da moita pode
influenciar os resultados encontrados. (D15)Como as moitas
multiespecíficas variaram mais em visitas, é possível que sua
atratividade responda mais à redução da disponibilidade de flores do
que a de moitas monoespecíficas. (D16)Dado que a qualidade do
recurso pode importar também e que fontes alimentares mais diversas
podem ser melhores para forrageadores generalistas (Brown, 2009),
cabe verificar se a diversidade de flores numa moita afeta sua
atratividade para dado forrageador. (D17)Nesse cenário, poderíamos
esperar que moitas com flores diferentes atrairiam mais visitantes
diferentes para cada flor se comparado a moitas com o mesmo tipo de
flor.
(D18)A atratividade das moitas não é influenciada pela
redução da disponibilidade de flores. (D19)Como os visitantes florais
devem buscar uma boa relação custo-benefício entre encontrar moitas
melhores e visitar as conhecidas, meu resultado sugere que outros
aspectos da moita podem importar para a sua atratividade, como a
previsibilidade da mesma. (D20)Isso deve ser especialmente relevante
para visitantes que maximizam a eficiência de coleta de recursos, ao
invés da taxa de ganho energético. (D21)Ainda resta saber se a

diversidade de flores na moita pode influenciar sua atratividade,
resultando num padrão mais complexo.
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A atratividade de plantas agregadas para visitantes florais não
depende da disponibilidade de flores
Aluno 37 – Versão intermediária
RESUMO: Indivíduos buscam maximizar os ganhos e minimizar os
custos de forrageamento. Quando os recursos são distribuídos em
manchas variáveis, os indivíduos precisam escolher as melhores
manchas e decidir quanto tempo permanecer nelas. O sistema florvisitante é um modelo para se estudar as escolhas de forrageio, pois as
plantas podem ser encontradas florindo juntas. Meu objetivo foi
investigar como a disponibilidade de flores influencia a atração de
visitantes florais. Mapeei 24 moitas floridas e as dividi em tratamentos
controle e redução de flores, contabilizando as visitas durante 10
minutos em dois momentos: antes e depois do corte de flores.
Descontando o efeito da variação temporal de visitas, a redução da
disponibilidade de flores nas moitas não diminui a sua atratividade.
Sugiro que outros aspectos podem explicar a atratividade das moitas,
como a posição das mesmas na paisagem e a previsibilidade de
recursos que oferecem para visitantes que memorizam suas fontes
alimentares.
PALAVRAS-CHAVE: disponibilidade de recurso, exibição floral,
forrageamento ótimo, tamanho da mancha, taxas de visitação,
visitantes florais.
INTRODUÇÃO
(I1)Grande parte do tempo de vida dos organismos é
dispendida para o forrageamento, que inclui localizar, manipular e
ingerir os recursos necessários para suas atividades vitais (Dugatkin,
2004). (I2)Os recursos variam temporal e espacialmente, podendo ser
encontrados em manchas de diferentes quantidades e qualidades
(Begon et al., 2007). (I3)Com isso, indivíduos forrageando enfrentam
alguns dilemas sobre a escolha das manchas, ponderando o ganho
energético que oferecem, a taxa de encontro e o tempo dispendido para
manipular e ingerir os recursos disponíveis (Brown, 2009). (I4)O
ganho energético líquido é uma razão entre o ganho energético bruto
e o tempo de manipulação do recurso e representa o benefício
oferecido pela mancha alimentar (Dugatkin, 2004).
os benefícios e os custos de encontrá-las (Brown, 2009).
(I5)Manchas com maior disponibilidade de recursos
oferecem mais benefícios, o que permite os indivíduos maximizarem
os ganhos energéticos com pouco custo associado. (I6)Contudo, o
ganho líquido ao consumir cada unidade do recurso diminui conforme
o recurso é depletado, e passa a ser mais vantajoso se alimentar em
manchas com recursos menos depletados (Dugatkin, 2004). (I7)Como
o deslocamento entre manchas representa um custo que deve ser
evitado, os indivíduos devem ponderar quanto tempo permanecer em
cada mancha e quando procurar uma nova (Brown, 2009). (I8)Assim,
deve haver uma preferência em escolher manchas ricas em recursos e
permanecer nelas enquanto o ganho líquido for maior do que o ganho
alcançado por se alimentar numa outra fonte melhor após descontar os
custos de se encontrá-la (Dugatkin, 2004). (I9)Em ambientes onde os
recursos necessários são escassos, é esperado que as manchas com
maior disponibilidade de recursos sejam especialmente atrativas
(Brown, 2009).

(I10)Um bom modelo para se estudar a atratividade de
manchas que variam em quantidade e qualidade dos recursos para os
forrageadores é o sistema flor-visitante. (I11)As plantas comumente se
distribuem em agregados, podendo florescer juntas e formando um
mosaico de flores de diferentes tipos e quantidades (Kunin, 1997).
(I12)Os visitantes florais majoritariamente são insetos que forrageiam
por curtas distâncias, no geral, e enxergam agregados de plantas como
manchas de recurso (Dugatkin, 2004). (I13)Como as flores sinalizam
sua presença para visitantes através de mecanismos de exibição visual
(Rech et al., 2014), a atratividade das manchas de indivíduos floridos
é indicada pelo número de visitas às flores, que pode facilmente ser
medido em campo (Hegland & Totland, 2005). (I14)Quanto maior o
número de flores, maior o efeito da exibição visual, podendo atrair
mais visitantes e aumentar o sucesso reprodutivo vegetal (Rech et al.,
2014). (I15)Assim, pode ser vantajoso para plantas florescerem juntas
e próximas.
(I16)Dado que os indivíduos buscam manchas ricas em
recursos para diminuir os custos de se deslocar para manchas menores
(Dugatkin, 2004) e supondo que as distâncias entre moitas podem ser
altas para visitantes como insetos e que as manchas podem variar em
atratividade de acordo com a exibição floral (Rech et al., 2014), o
objetivo deste trabalho foi investigar como a disponibilidade de flores
influencia a atração de visitantes florais. (I17)Minha hipótese é que as
moitas com mais flores são mais atrativas para os visitantes florais.
MATERIAL & MÉTODOS
Área de estudo e coleta de dados
(M1)Realizei observações dos visitantes florais de 24
moitas de espécies herbáceas floridas nas calçadas e bordas de
fragmentos da área urbana do bairro do Guaraú, periferia de Peruíbe,
São Paulo (24°22’S, 47°1,8’O). (M2)Defini como moita qualquer
agregado de indivíduos herbáceos floridos com diâmetro máximo de
dois metros, medido entre as flores mais distantes. (M3)Anotei a
composição vegetal e a quantidade de flores de cada moita e as agrupei
em pares. (M4)Cada par possuía a mesma composição de espécies
floridas. (M5)Para padronizar a mesma quantidade de flores abertas
em cada par, cortei as flores excedentes da moita com mais flores um
dia antes das observações começarem, de forma que moitas dentro do
mesmo par fossem o mais parecidas possíveis. (M6)As moitas
pareadas possuíam as mesmas condições microclimáticas, isto é, eram
ambas sombreadas (baixa luminosidade) ou ambas expostas à luz solar
direta (alta luminosidade). (M7)14 moitas eram monoespecíficas e 10
moitas, multiespecíficas (Tabela S1). (M8)As moitas distavam entre
50 e 500 metros umas das outras. (M9)Cada par de moitas corresponde
a um bloco, totalizando 12 blocos, que variaram entre si em
composição, quantidade de flores abertas e condições microclimáticas.
(M10)Realizei um experimento em bloco em campo.
(M11)Categorizei aleatoriamente cada moita dentro do bloco como
controle ou redução. (M12)O tratamento de redução consistiu em
remover o número de flores em 50% dentro de cada espécie da moita.
(M13)No primeiro dia, todas as moitas eram iguais dentro de cada par
quanto à composição e quantidade de flores por espécie. (M14)No fim
do dia, cortei as flores das moitas do tratamento de redução.
(M15)Realizei observações de 10 minutos em cada moita nos dois
dias, antes e depois do tratamento de redução, entre 8:00 e 16:00,
anotando o número de visitas por flor e por espécie e identificando o
visitante floral, sempre que possível. (M16)As observações das moitas
do mesmo par ocorreram em sequência e cada moita foi observada no
mesmo horário nos dois dias. (M17)As moitas mantidas intactas
dentro de cada par são o controle para eventuais variações das visitas
entre os dias devido a fatores climáticos, por exemplo. (M18)Em cada
moita, considerei apenas como uma visita todas as visitas de espécies
de abelhas sociais para descontar possíveis efeitos do recrutamento de
outros indivíduos da colônia, o que pode não refletir necessária e
diretamente a atratividade da moita para a primeira abelha da colônia
que a detectou.
Análise de dados
(M19)Contabilizei o número de visitas totais (v) em cada
moita e calculei a diferença temporal (dt) entre as visitas do segundo
(v2) e do primeiro dia (v1) para cada moita, segundo a equação: dt = v2
– v1. (M20)Eu esperava que as moitas do tratamento de redução
apresentassem um valor negativo de dt, indicando a queda do número
de visitas totais após a redução do número de flores. (M21)Já para as
moitas controle, o valor de dt indica se houve diferença na atratividade
entre os dois períodos de tempo observados, já que o clima pode mudar
de um dia para o outro e afetar o número de visitas. (M22)Valores
positivos indicam um aumento do número de visitas, enquanto valores
negativos, uma diminuição. (M23)Se ocorresse o último caso, eu

esperava que a dt fosse mais negativa para as moitas reduzidas do que
para as controle.
(M24)Posteriormente, calculei a diferença (DT) das
diferenças temporais entre o tratamento de redução (dtr) e o tratamento
controle (dtc) para cada par de moita, segundo a equação: DT = dtr –
dtc . (M25)O valor de DT indica o quanto da queda de visitas se deve
apenas ao efeito da redução de flores, após descontar o efeito de
variações temporais no número de visitas (captado por dt). (M26)O
valor médio de DT entre todos os pares de moita corresponde à minha
estatística de interesse. (M27)Eu esperava um DT médio negativo para
mostrar a queda de visitas nas moitas reduzidas em flores em relação
ao controle que é independente da variação temporal de visitas.
(M28)Para saber se o DT médio observado era diferente do
que seria esperado ao acaso, realizei um teste de significância por
permutação utilizando os pacotes Rsampling (Prado et al., 2016) e
shiny (Chang et al., 2015) do programa R (R Core Team, 2016).
(M29)Aleatorizei as diferenças temporais (dt) de cada tratamento
dentro de cada par, calculando um novo DT para cada par e o seu
respectivo valor médio entre todos os pares. (M30)Repeti esse
procedimento 10 mil vezes, calculando a probabilidade do DT médio
observado ser obtido em um cenário nulo, considerando um nível de
significância de 5%.
(M31)Como a atratividade da moita depende da quantidade
de flores disponíveis, eu esperava que as diferenças temporais das
moitas submetidas à redução de flores (dtr) fossem negativas e
menores do que as diferenças temporais das moitas controle (dtc)
dentro do respectivo par, resultando num DT médio negativo.
RESULTADOS
(R1)O número total de eventos de visitas registrados foi de
230 no primeiro dia de observações e de 105 no segundo, o que
representa uma queda de 45%. (R2)Essa queda possivelmente se deve
a variações climáticas entre os dois dias observados; o primeiro dia
estava ensolarado, quente e com pouco vento e o segundo dia, nublado
e com vento moderado. (R3)As visitas registradas em cada moita estão
representadas na Tabela S2. (R4)A diferença temporal de visitas (dt)
foi de -5,67 ± 13,54 (média ± desvio padrão), para as moitas controle,
e -4,75 ± 13,64, para as moitas reduzidas, indicando que houve quedas
de visitas para ambos os tratamentos de um dia para o outro. (R5)A
média das diferenças das diferenças temporais (DT) não foi diferente
do que seria esperado pelo acaso, indicando que a queda do número de
visitas foi semelhante para as moitas dos dois tratamentos (DT = 0,917,
p = 0,593; Figura 1). (R6)Portanto, o número de visitas não foi
influenciado pelo número de flores disponíveis em cada moita.

Figura 1. Valores pareados das diferenças temporais de visitas (dt)
nos tratamentos controle e redução de flores. As cores indicam moitas
monoespecíficas (vermelho) e multiespecíficas (azul).
DISCUSSÃO
(D1)Encontrei uma redução da atratividade das moitas
entre os dois dias observados para os dois tratamentos, possivelmente
devido a variações climáticas. (D2)Contudo, após descontar o efeito
da variação temporal em cada tratamento, não houve diferença na
atratividade das moitas entre os dois tratamentos. (D3)Portanto, a
redução da disponibilidade de flores nas moitas não diminui a sua
atratividade.
(D4)Como a atratividade das moitas não depende da
disponibilidade de flores, outros aspectos que contribuem para a
visitação devem estar atuando de forma mais forte. (D5)Por exemplo,
há evidências de que a constância dos polinizadores está
correlacionada à posição relativa de um dado indivíduo vegetal, mas
não à taxa de visitação que as flores do mesmo indivíduo recebe
(Kunin, 1997). (D6)Dado que visitantes florais como abelhas e
borboletas possuem alta fidelidade a uma rota de forrageio prédefinida (Rech et al., 2014), é possível que a posição das moitas
importe mais do que sua quantidade de flores. (D7)Além disso, a

densidade dos indivíduos floridos pode importar também para
atratividade das moitas (Kunin, 1997, mas veja Elliott & Irwin, 2009).
(D8)Do ponto de vista dos visitantes florais, outro aspecto
das moitas que pode influenciar a sua atratividade é a previsibilidade
dos recursos que oferecem. (D9)Essa previsibilidade só pode ser
avaliada se os indivíduos forem capazes de aprender e memorizar a
localização das melhores fontes alimentares e como explorá-las da
maneira mais eficiente (Dugatkin, 2004). (D10)Há várias evidências
que apontam para essas capacidades cognitivas em abelhas, que são os
principais visitantes florais (Brito et al., 2014). (D11)Dado que os
indivíduos enfrentam um dilema de procurar fontes alimentares
melhores e gastar o mínimo de energia no processo, é esperado que
desenvolvam estratégias de forrageamento que maximizem a relação
custo-benefício (Dugatkin, 2004). (D12)Nesse cenário, uma fonte
alimentar com menos recurso, mas acessível e já memorizada pode ser
uma escolha melhor do que arriscar a busca por uma outra fonte com
mais recursos e incerta (Dugatkin, 2004). (D13)Nesse caso, a
previsibilidade do recurso é mais importante do que a sua quantidade
e esperaríamos que os indivíduos mantivessem o forrageio nas fontes
alimentares conhecidas, mesmo que elas variassem na disponibilidade
de recursos. (D14)Portanto, a previsibilidade do recurso alimentar
pode importar mais do que sua quantidade e a redução da
disponibilidade de flores não deveria influenciar sua atratividade,
como encontrei.
(D15)Além disso, os visitantes florais podem aumentar o
ganho energético líquido a partir de uma fonte alimentar ao minimizar
os custos associados à manipulação do recurso, ao invés de aumentar
a ingestão do mesmo (Dugatkin, 2004). (D16)Moitas com flores
reduzidas oferecem menor ganho energético bruto, mas o ganho
líquido ainda pode ser alto devido ao fato dos indivíduos já saberem
como manipular as flores (Davies et al., 2012) . (D17)Encontrar outra
moita com mais recurso poderia demandar um custo maior de
memorizar a posição de outras flores e possivelmente aprender a
manipular outros tipos de recursos (Davies et al., 2012). (D18)Assim,
seria esperado que os indivíduos preferissem visitar as moitas
conhecidas, mesmo que apresentem menos recurso, porque a
eficiência de forrageio é maior. (D19)Pelo menos para abelhas, a
eficiência de forrageio é mais importante do que o ganho energético
bruto que o recurso possa oferecer (Davies et al., 2012).
(D20)Há indícios também que a riqueza da moita pode
influenciar os resultados encontrados. (D21)Como as moitas
multiespecíficas variaram mais em visitas, é possível que sua
atratividade responda mais à redução da disponibilidade de flores do
que a de moitas monoespecíficas. (D22)Isso é corroborado por outras
evidências encontradas na literatura (e.g., Pontin et al., 2006).
(D23)Dado que a qualidade do recurso pode importar também e que
fontes alimentares mais diversas podem ser melhores para
forrageadores generalistas (Brown, 2009), cabe investigar mais a
fundo se a diversidade de flores numa moita influencia sua atratividade
para dado forrageador. (D24)Nesse cenário, poderíamos esperar que
moitas com flores diferentes atrairiam mais visitantes diferentes para
cada flor se comparado a moitas com o mesmo tipo de flor.
(D25)Conclui que a atratividade das moitas não depende
da disponibilidade de flores, o que sugere que outros aspectos podem
explicar melhor as suas taxas de visitação. (D26)Um deles é a posição
das manchas alimentares, já que alguns visitantes florais possuem
rotas fidedignas de forrageio. (D27)Já da perspectiva dos visitantes
forrageando, a previsibilidade de moitas já memorizadas pode
importar mais do que o ganho energético bruto que oferecem, o que
justifica atratividades semelhantes em moitas com disponibilidade de
flores diferentes. (D28)Ainda vale a pena investigar como a
diversidade de flores nas manchas influencia sua atratividade,
contribuindo para aumentar nosso conhecimento sobre o forrageio em
manchas de diferentes qualidades e quantidades.
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MATERIAL SUPLEMENTAR
Tabela S1. Riqueza (S), composição, número total de flores (NF) e
luminosidade para cada par de moitas observadas. Para moitas
multiespecíficas, é mostrado o número total de flores e entre
parênteses, o número de flores de cada espécie da moita.
Par S Composição
NF*
Luminosidade
1
1
Hyptis sp. (Lamiaceae)
64
Baixa
2
1
Pterolepis
glomerata 18
Alta
(Melastomataceae)
3
1
Wedelia
paludosa 49
Alta
(Asteraceae)
4
1
Wedelia
paludosa 52
Baixa
(Asteraceae)
5
1
Hyptis sp. (Lamiaceae)
21
Alta
6
1
Vernonia
sp. 26
Baixa
(Asteraceae)
7
1
Wedelia
paludosa 25
Alta
(Asteraceae)
8
2
Wedelia
paludosa 23(11 + Alta
(Asteraceae)
e 12)
Hedychium coronarium
(Zingiberaceae)
9
2
Wedelia
paludosa 64(13 + Alta
(Asteraceae) e Hyptis sp. 51)
(Lamiaceae)
10
2
Wedelia
paludosa 63(24 + Baixa
(Asteraceae) e Vernonia 39)
sp. (Asteraceae)
11
3
Wedelia
paludosa 53(2 + 9 Alta
(Asteraceae), Pterolepis + 42)
glomerata
(Melastomataceae)
e
Hyptis sp. (Lamiaceae)
12
3
Wedelia
paludosa 85(9 + Baixa
(Asteraceae), Conyza sp. 30 + 36)
(Asteraceae)
e
Solanaceae
* Antes do corte de flores.
Tabela S2. Número de visitas totais registradas em cada moita dos
dois tratamentos no primeiro (Tempo 1) e segundo dia (Tempo 2).
Bloco

Tratamento

Tempo

Visitas

1

Controle

1

5

1

Redução

1

20

1

Controle

2

4

1

Redução

2

9

2

Redução

1

9

2

Controle

1

1

2

Controle

2

1

2

Redução

2

2

3

Redução

1

14

3

Controle

1

20

3

Controle

2

5

3

Redução

2

2

4

Controle

1

3

4

Redução

1

6

4

Redução

2

2

4

Controle

2

9

5

Controle

1

8

5

Redução

1

1

5

Controle

2

10

5

Redução

2

0

6

Controle

1

15

6

Redução

1

3

6

Redução

2

1

6

Controle

2

6

7

Controle

1

11

7

Redução

1

0

7

Controle

2

7

7

Redução

2

5

8

Redução

1

3

8

Controle

1

3

8

Redução

2

11

8

Controle

2

0

9

Redução

1

2

9

Controle

1

46

9

Controle

2

1

9

Redução

2

8

10

Controle

1

1

10

Redução

1

0

10

Controle

2

0

10

Redução

2

1

11

Controle

1

2

11

Redução

1

49

11

Redução

2

6

11

Controle

2

2

12

Redução

1

7

12

Controle

1

1

12

Redução

2

10

12

Controle

2

3

A atratividade de plantas agregadas para visitantes florais não
depende da disponibilidade de flores
Aluno 37 – Versão final
RESUMO: Indivíduos buscam maximizar ganhos e minimizar custos
de forrageamento. Quando os recursos são distribuídos em manchas,
eles precisam escolher as melhores manchas e decidir quanto tempo
permanecer nelas. Sistemas flor-visitante são modelos para se estudar

escolhas de forrageio, pois plantas podem florir juntas e formar
manchas com atributos variáveis. Meu objetivo foi investigar como a
disponibilidade de flores influencia a atração de visitantes florais.
Realizei um experimento com 24 moitas floridas, dividas
equitativamente entre controle e tratamento de redução de flores.
Contabilizei visitas durante 10 minutos por moita em dois momentos:
antes e depois do corte de 50% das flores nas moitas sob tratamento.
Descontando o efeito da variação temporal de visitas, a redução da
disponibilidade de flores nas moitas não diminuiu a sua atratividade.
Sugiro que outros aspectos influenciam a atratividade das moitas,
como sua posição na paisagem e a previsibilidade dos recursos que
oferecem aos visitantes.
PALAVRAS-CHAVE: disponibilidade de recurso, exibição floral,
forrageamento ótimo, plantas ruderais, tamanho da mancha, taxas de
visitação.
INTRODUÇÃO
(I1)Grande parte do tempo de vida dos organismos é
dispendida para o forrageamento, que inclui localizar, manipular e
ingerir os recursos necessários para suas atividades vitais (Dugatkin,
2004). (I2)Os recursos variam temporal e espacialmente, podendo ser
encontrados em manchas de diferentes quantidades e qualidades
(Begon et al., 2007). (I3)Perante recursos com distribuição
espacialmente agregada em manchas, indivíduos forrageando
enfrentam dilemas sobre a escolha das manchas, devendo ponderar o
ganho energético que elas oferecem, a taxa de encontro e o tempo
dispendido para manipular e ingerir os recursos disponíveis (Brown,
2009).
(I4)Manchas com maior disponibilidade de recursos
oferecem mais benefícios, o que permite aos indivíduos maximizarem
seus ganhos energéticos com pouco custo. (I5)Contudo, o ganho
líquido por unidade de recurso diminui conforme o recurso é
depletado, e passa a ser mais vantajoso para os indivíduos se
alimentarem em manchas com recursos menos depletados (Dugatkin,
2004). (I6)Como o deslocamento entre manchas representa um custo
a ser minimizado, os indivíduos devem otimizar o balanço entre tempo
de permanência em uma mancha e a busca por novas manchas (Brown,
2009). (I7)Um indivíduo deve preferir manchas com maior
disponibilidade de recursos e nelas permanecer enquanto seu ganho
líquido superar o que seria obtido em manchas melhores, descontados
os custos de encontrá-las (Dugatkin, 2004). (I8)Assim, é esperado que
as manchas com maior disponibilidade de recursos sejam atrativas
para os forrageadores (Brown, 2009).
(I9)Um bom modelo para o estudo da atratividade de
manchas que variam em quantidade e qualidade dos recursos para
forrageadores é o sistema flor-visitante. (I10)As plantas comumente se
distribuem em agregados, podendo florescer juntas e formar um
mosaico de flores de diferentes tipos e quantidades (Kunin, 1997).
(I11)Os visitantes florais são majoritariamente insetos que, em geral,
forrageiam por curtas distâncias e que enxergam agregados de plantas
como manchas de recurso (Dugatkin, 2004). (I12)Como as flores
sinalizam sua localização para visitantes via sinais visuais (Rech et al.,
2014), a atratividade de manchas de indivíduos floridos pode ser
descrita pelo número de visitas às flores, o que pode facilmente ser
medido em campo (Hegland & Totland, 2005). (I13)Quanto maior o
número de flores em uma mancha, maior o efeito da exibição visual e
do potencial de atração de visitantes, o que pode aumentar o sucesso
reprodutivo das plantas (Rech et al., 2014).
(I14)Supondo que as distâncias entre moitas podem ser
altas para visitantes como insetos e que as manchas podem variar em
atratividade de acordo com a exibição floral (Rech et al., 2014), o
objetivo deste trabalho foi investigar como a disponibilidade de flores
influencia a atração de visitantes florais. (I15)Minha hipótese é que as
manchas com mais flores são mais atrativas para os visitantes florais.
MATERIAL & MÉTODOS
Área de estudo e coleta de dados
(M1)Realizei observações dos visitantes florais de 24
moitas de espécies herbáceas floridas nas calçadas e bordas de
fragmentos da área urbana do bairro do Guaraú, periferia de Peruíbe,
São Paulo (24°22’S, 47°1,8’O). (M2)Defini como moita um agregado
de indivíduos herbáceos floridos, contendo qualquer número de
espécies e com diâmetro máximo de dois metros entre as flores mais
distantes. (M3)Anotei a composição de espécies e a quantidade de
flores presentes em cada moita. (M4)Quatorze moitas eram
monoespecíficas e dez moitas, multiespecíficas (Tabela A1). (M5)As
moitas distavam entre 50 e 500 metros umas das outras.

(M6)Agrupei as moitas em pares, sendo que cada par
possuía a mesma composição de espécies floridas. (M7)Para
padronizar a mesma quantidade de flores abertas em cada par, cortei
as flores excedentes da moita com mais flores um dia antes das
observações começarem, de forma que moitas dentro do mesmo par
fossem o mais parecidas possíveis. (M8)As moitas pareadas possuíam
também as mesmas condições microclimáticas, isto é, eram ou ambas
sombreadas ou ambas expostas à luz solar direta. (M9)Cada par de
moitas correspondia a um bloco, totalizando 12 blocos que variaram
entre si em composição, quantidade de flores abertas e condições
microclimáticas.
(M10)Realizei um experimento em bloco no qual
categorizei aleatoriamente cada moita dentro de um bloco como
controle ou redução. (M11)O tratamento de redução consistiu na
redução do número de flores em 50% para cada espécie presente em
uma moita. (M12)No início do primeiro dia, as moitas dentro de cada
par eram iguais quanto à composição de espécie e à quantidade de
flores por espécie. (M13)Ao final do primeiro dia, cortei as flores das
moitas do tratamento de redução. (M14)Realizei observações de 10
minutos em cada moita nos dois dias, antes e depois do tratamento de
redução. (M15)Observei as moitas entre 8:00 e 16:00, anotando o
número de visitas por flor e por espécie e identificando o visitante
floral, sempre que possível. (M16)As observações das moitas do
mesmo par ocorreram em sequência e cada moita foi observada no
mesmo horário nos dois dias. (M17)As moitas não manipuladas dentro
de cada bloco são o controle para eventuais variações das visitas entre
os dias causadas por outros fatores que não o tratamento. (M18)Em
cada moita, considerei apenas como uma visita todas as visitas de
espécies de abelhas sociais para descontar possíveis efeitos do
recrutamento de outros indivíduos da colônia, o que pode não refletir
necessária e diretamente a atratividade da moita para a primeira abelha
da colônia que a detectou.
Análise de dados
(M19)Contabilizei o número de visitas totais (v) em cada
moita e calculei a diferença temporal (dt) entre as visitas do segundo
(v2) e do primeiro dia (v1) para cada moita, segundo a equação: dt = v2
– v1. (M20)Valores positivos de dt indicariam um aumento do número
de visitas, enquanto valores negativos indicariam sua diminuição.
(M21)Eu esperava que as moitas do tratamento de redução
apresentassem valores negativos de dt, indicando assim a queda do
número de visitas totais após a redução do número de flores. (M22)O
valor de dt deveria ter baixa variação nas moitas controle se não
houvesse variação temporal nos fatores determinantes da atratividade
floral e dos padrões de atividade dos animais. (M23)Dentre tais fatores
estão as variações climáticas, incluindo grau de radiação solar e
temperatura, que podem influenciar tanto a produção de néctar
(Kenoyer, 1917) como o forrageamento dos visitantes (Vicens &
Bosch, 2000).
(M24)Para controlar o efeito de variações temporais no
número de visitas, calculei a diferença (DTi) entre as diferenças
temporais do tratamento de redução (𝑑𝑡IR ) e do tratamento controle
(𝑑𝑡SR ) para cada bloco i e extrai a média para todos os blocos (n = 12)
como 𝐷𝑇 = ( M/2# 𝑑𝑡IR − 𝑑𝑡SR )/𝑛. (M25)A diferença entre 𝑑𝑡IR e 𝑑𝑡SR
indica o quanto da queda de visitas se deve apenas ao efeito da redução
de flores, depois de descontado o efeito de variações temporais no
número de visitas. (M26)Como a atratividade da moita depende da
quantidade de flores disponíveis, eu esperava que as diferenças
temporais das moitas submetidas à redução de flores (𝑑𝑡IR ) fossem
negativas e menores do que as diferenças temporais das moitas
controle (𝑑𝑡SR ) dentro de cada bloco. (M27)Adicionalmente, eu
esperava que o valor de 𝐷𝑇, que corresponde à minha estatística de
interesse, fosse negativo em consequência da queda de visitas nas
moitas cujos números de flores foram reduzidos em relação aos
controles.
(M28)Para testar se 𝐷𝑇 obtido em meu experimento difere
do que seria esperado ao acaso, realizei um teste de significância por
permutação utilizando os pacotes Rsampling (Prado et al., 2016) e
shiny (Chang et al., 2015) do programa R (R Core Team, 2016).
(M29)Dentro de cada bloco, aleatorizei as diferenças temporais (dt)
entre os dois tratamentos. (M30)Em seguida, calculei o valor de 𝐷𝑇 da
aleatorização. (M31)Repeti esse procedimento 10 mil vezes,
calculando a probabilidade do 𝐷𝑇 observado empiricamente ser obtido
em um cenário nulo, considerando um nível de significância de 5%.
RESULTADOS
(R1)O número total de eventos de visitas registrados foi de
230 no primeiro dia de observações e de 105 visitas no segundo dia, o
que representa uma queda de 45%. (R2)Essa queda possivelmente se

deve a variações climáticas entre os dois dias observados; o primeiro
dia estava ensolarado, quente e com pouco vento e o segundo dia,
nublado e com vento moderado. (R3)O número de visitas registrado
em cada moita estão representadas na Tabela A2. (R4)Moitas
monoespecíficas receberam em média 5,06 ± 5,49 (média ± desvio
padrão) visitas, enquanto moitas multiespecíficas receberam 12,15 ±
16,03 visitas. (R5)Observei um total de 49 morfoespécies de visitantes
florais, sendo os mais frequentes pertencentes às ordens Hymenoptera
(18 morfoespécies), Lepidoptera (13), Diptera (9) e Coleoptera (4).
(R6)A diferença temporal de visitas (dt) foi de -5,67 ± 13,54, para as
moitas controle, e -4,75 ± 13,64, para as moitas reduzidas, indicando
que houve quedas de visitas para ambos os tratamentos de um dia para
o outro. (R7)A média das diferenças de dt (diferença temporal de
visitas) entre os dois tratamentos (𝐷𝑇 ) não foi diferente do que seria
esperado pelo acaso, indicando que a queda do número de visitas foi
similar entre as moitas reduzidas em flores e as moitas controle (𝐷𝑇
= 0,917, p = 0,593; Figura 1). (R8)Portanto, o número de visitas não
foi influenciado pela redução do número de flores disponíveis nas
moitas manipuladas.

Figura 1. Valores pareados das diferenças temporais de visitas (dt)
nos tratamentos controle e redução de flores. As cores indicam moitas
monoespecíficas (vermelho) e multiespecíficas (azul).
DISCUSSÃO
(D1)Encontrei uma redução da atratividade geral das
moitas entre os dois dias observados para os dois tratamentos,
possivelmente devido a variações climáticas. (D2)Contudo, mesmo
após descontar o efeito dessa variação temporal em cada tratamento,
não houve diferença na atratividade entre as moitas reduzidas em
flores e as moitas não manipuladas. (D3)Portanto, ao menos na escala
de tempo aqui considerada, a redução da disponibilidade de flores nas
moitas não diminui a sua atratividade. (D4)Dessa forma, outros
mecanismos devem contribuir para a atratividade, mantendo a
intensidade de visitação observada em cada moita.
(D5)Pelo menos dois mecanismos plausíveis e nãoexclusivos podem explicar a manutenção da visitação frente à redução
da disponibilidade floral. (D6)Primeiro, há evidências de que a
constância dos polinizadores está correlacionada à posição relativa de
um dado indivíduo vegetal, mas não à taxa de visitação que as flores
do mesmo indivíduo recebe (Kunin, 1997). (D7)Dado que visitantes
florais, como abelhas e borboletas, possuem alta fidelidade a uma rota
de forrageio pré-definida (Rech et al., 2014), é possível que a posição
das moitas dentro de rotas estabelecidas seja mais importante para
atrair visitantes do que sua quantidade de flores em um dado instante
de tempo.
(D8)Outro aspecto das moitas que pode influenciar a sua
atratividade é a previsibilidade dos recursos que oferecem. (D9)Essa
previsibilidade só pode ser avaliada se os indivíduos forem capazes de
aprender e memorizar a localização das melhores fontes alimentares e
como explorá-las da maneira mais eficiente (Dugatkin, 2004).
(D10)Há várias evidências que apontam para essas capacidades
cognitivas em abelhas, que são os principais visitantes florais (Brito et
al., 2014), inclusive neste estudo. (D11)Como os indivíduos
desenvolveram estratégias de forrageamento que maximizam a relação
custo-benefício (Dugatkin, 2004), uma fonte alimentar com menos
recurso, mas acessível e já memorizada pode ser uma escolha melhor
do que arriscar a busca por uma outra fonte com mais recursos e incerta
(Dugatkin, 2004). (D12)Moitas com flores reduzidas oferecem menor
ganho energético bruto, mas o ganho líquido ainda pode ser alto
devido ao fato dos indivíduos já saberem como encontrar e manipular
as flores (Davies et al., 2012). (D13)Encontrar outra moita com mais
recursos poderia implicar em custos decorrentes do aprendizado de
como manipulá-las, se forem diferentes das previamente conhecidas
(Davies et al., 2012). (D14)Assim, seria esperado que os indivíduos
preferissem visitar moitas conhecidas, mesmo que elas variassem na
disponibilidade de recursos. (D15)A previsibilidade do recurso seria,
portanto, mais importante do que a sua quantidade. (D16)Assim,

esperaríamos que a redução da disponibilidade de flores não
influenciasse a atratividade das moitas, como sugerem meus dados.
(D17)Concluí que a atratividade das moitas estudadas não
depende da disponibilidade de flores, o que sugere que outros
mecanismos podem explicar melhor as suas taxas de visitação.
(D18)Um deles é a posição das moitas, já que alguns visitantes florais
possuem rotas fidedignas de forrageio. (D19)Segundo, a
previsibilidade de moitas já memorizadas pode garantir acesso a um
recurso fácil e com ganho energético líquido ainda alto. (D20)Isso
porque os visitantes já sabem como manipular suas flores, o que
justifica atratividades semelhantes entre as moitas, mesmo com a
redução da disponibilidade de flores. (D21)Estudos futuros podem
testar como esses mecanismos interagem para gerar diferentes padrões
de visitação em manchas variáveis, contribuindo assim para aumentar
nosso conhecimento sobre dinâmicas de forrageamento em manchas
de diferentes qualidades e quantidades. (D22)Essas perspectivas para
novas pesquisas são tão desafiadoras quanto relevantes, pois
conhecendo melhor a dinâmica de atratividade de flores em agregados
e as escolhas de forrageio dos indivíduos, poderemos melhor subsidiar
estratégias de conservação e de uso dos serviços ecossistêmicos.
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ANEXO
Tabela A1. Riqueza (S), composição, número total de flores (NF) e
luminosidade para cada par de moitas (bloco) observadas. Para moitas
multiespecíficas, é mostrado o número total de flores e entre
parênteses, o número de flores de cada espécie da moita.
Bloco S Composição
NF*
Luminosidade
1
1 Hyptis
sp. 64
Baixa
(Lamiaceae)
2
1 Pterolepis
18
Alta
glomerata
(Melastomataceae)
3
1 Wedelia paludosa 49
Alta
(Asteraceae)

4

1

Wedelia paludosa
(Asteraceae)
5
1 Hyptis
sp.
(Lamiaceae)
6
1 Vernonia
sp.
(Asteraceae)
7
1 Wedelia paludosa
(Asteraceae)
8
2 Wedelia paludosa
(Asteraceae)
e
Hedychium
coronarium
(Zingiberaceae)
9
2 Wedelia paludosa
(Asteraceae)
e
Hyptis
sp.
(Lamiaceae)
10
2 Wedelia paludosa
(Asteraceae)
e
Vernonia
sp.
(Asteraceae)
11
3 Wedelia paludosa
(Asteraceae),
Pterolepis
glomerata
(Melastomataceae)
e
Hyptis
sp.
(Lamiaceae)
12
3 Wedelia paludosa
(Asteraceae),
Conyza
sp.
(Asteraceae)
e
Solanaceae
* Antes do corte de flores.
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7
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7
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5

8
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3

8
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1

3

8
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2

11

8
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2

0

9

Redução

1

2

9

Controle

1

46

9

Controle

2

1

25

Alta

23(11+12)

Alta

64(13+51)

63

(24+39)

53(2+9+42)

85(9+30+36)

Alta

Baixa

Alta

Baixa

Tabela A2. Número de visitas totais registradas em cada moita dos
dois tratamentos no primeiro (Tempo 1) e segundo dia (Tempo 2).
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4
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1
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RESUMO: A alta conectividade entre comunidades pode resultar no
domínio de espécies competitivamente superiores, reduzindo a riqueza
a similaridade entre comunidades. Já a baixa conectividade promove
isolamento de espécies em poucos habitats e frequentes extinções
locais, aumentando a similaridade e também reduzindo a riqueza. O
objetivo desse trabalho foi avaliar como a conectividade mediada pela
subida da maré afeta as comunidades da zona entre marés de costões
rochosos. Amostrei 49 comunidades em um costão rochoso na cidade
de Peruíbe-SP e verifiquei se a riqueza de espécies era maior nos
extratos intermediários, e se a similaridade diminuía com a distância
para o nível do mar. Não encontrei diferenças nas medidas médias de
similaridade entre os diferentes extratos, assim como não observei
maiores valores de riqueza em extratos intermediários. Concluo que a
variação na conectividade entre comunidades não é o principal fator
estruturador das comunidades dos costões rochosos.
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A conectividade promovida pela maré não é o principal fator
estruturador de comunidades em poças de costões rochosos

PALAVRAS-CHAVE: dispersão, diversidade beta,
metacomunidades, riqueza de espécies, similaridade de comunidades,
zona entre marés
INTRODUÇÃO
(I1)As comunidades biológicas são estruturadas por
processos locais e regionais (Leibold et al., 2004; Heino et al., 2015).
(I2)Dentre os processos locais, destacam-se os filtros ambientais
abióticos e as interações entre espécies. (I3)Os filtros ambientais
fazem com que organismos dependentes de determinadas condições
abióticas ocorram apenas em ambientes que possuam essas condições
(Leibold et al., 2004). (I4)Em ambientes com condições abióticas
similares, as interações entre as espécies, principalmente a
competição, vão ser os principais fatores estruturadores da
comunidade (Leibold et al., 2004). (I5)Dentre os processos regionais,
destaca-se a dispersão de indivíduos entre as diferentes comunidades.
(I6)Quando a dispersão é limitada, é possível que determinadas
espécies não consigam colonizar ambientes com as condições
abióticas e bióticas ideais para elas. (I7)Já quando a dispersão é
intensa, é possível que as espécies ocorram também em habitats que

não são ideais, por meio da suplementação de indivíduos provenientes
de outras comunidades (Leibold et al., 2004; Mouquet & Loreau,
2003). (I8)Dessa forma, a dispersão pode mediar a coexistência de
competidores quando é limitada, e promove a coexistência de espécies
com diferentes requerimentos ambientais quando ela é intensa
(Mouquet & Loreau, 2003).
(I9)A dispersão depende da capacidade intrínseca de cada
espécie de se dispersar e da permeabilidade da matriz entre os habitats
(Fahrig, 2007). (I10)Quando a conectividade entre diferentes habitats
é baixa, é esperado que ocorra limitação de dispersão. (I11)Da mesma
forma, se a conectividade for alta, é esperado que os organismos
consigam se dispersar livremente pela paisagem, podendo chegar com
alta frequência a todas as comunidades (Mouquet & Loreau, 2003).
(I12)Como em ambientes com alta conectividade é esperado que todas
as espécies tenham acesso a todos os habitats, é provável que as
comunidades sejam dominadas pelas espécies que são os melhores
competidores e que excluem as que são piores. (I13)Nesse cenário, é
esperado que tanto a riqueza de espécies quanto a similaridade entre
as comunidades sejam baixas (Leibold et al., 2004; Mouquet &
Loreau, 2003; Figura 1). (I14)Em ambientes cujas comunidades estão
muito fracamente conectadas, é provável que as comunidades sejam
compostas por amostras relativamente aleatórias do pool regional de
espécies. (I15)Nesse cenário, é esperado que a riqueza de espécies seja
baixa, uma vez que extinções locais devem ser comuns em
comunidades pouco conectadas (Leibold et al., 2004; Mouquet &
Loreau, 2003). (I16)Ainda nesse cenário, a similaridade entre as
comunidades deve ser máxima, pois diversas espécies podem ficar
isoladas em poucas comunidades (Leibold et al., 2004; Mouquet &
Loreau, 2003; Figura 1). (I17)Já em ambientes onde as comunidades
possuem conectividade intermediária, não existe dispersão suficiente
para que os melhores competidores dominem todas as comunidades.
(I18)Em contrapartida, a dispersão é suficiente para que a maioria das
espécies consigam se dispersar e colonizar habitats que possuam as
condições ideais para elas. (I19)Dessa forma, nesse último cenário, é
esperado que a riqueza das comunidades seja alta, e a similaridade
entre as comunidades seja intermediária (Leibold et al., 2004;
Mouquet & Loreau, 2003; Figura 1).

Figura 1. Efeito esperado da conectividade entre comunidades na
similaridade e riqueza de comunidades.
(I20)As comunidades em ecossistemas marinhos são de
forma geral muito conectadas e difíceis de delimitar espacialmente
(Heino et al., 2015). (I21)Uma exceção a esse padrão são as áreas
entre marés nos costões rochosos. (I22)Nesses ambientes, as rochas
possuem cavidades que podem ser preenchidas por água proveniente
do mar e que, por isso, são colonizadas por diversas macroalgas,
invertebrados sésseis, e moluscos (Underwood & Chapman, 1995).
(I23)Dependendo da altura em que essas poças estão localizadas no
costão rochoso, elas podem ficar mais ou menos tempo submersas
durante as transições entre as marés alta e baixa. (I24)Dessa forma, as
poças que estão nas porções mais abaixo do costão, ficam mais tempo
submersas e, portanto, ficam mais tempo conectadas. (I25)Como os
organismos que colonizam essas poças são essencialmente marinhos e
podem sofrer com o risco de dessecação (Underwood & Chapman,
1995), é razoável supor que poças que estão sujeitas a diferentes
tempos de submersão na água do mar, experimentam diferentes níveis
de conectividade, estando as poças nas porções de baixo do costão
mais conectadas, e as poças nas porções de cima menos conectadas.
(I26)O Objetivo deste trabalho é investigar como os
diferentes níveis de conectividade entre comunidades de poças no
costão rochoso influenciam a estruturação dessas comunidades.
(I27)Minhas hipóteses são de que: (1) a similaridade entre as poças é
maior em áreas menos conectadas do costão, intermediária em áreas
moderadamente conectadas e baixa em áreas muito conectadas; e (2)
a riqueza de espécies é maior em áreas moderadamente conectadas em
relação a áreas mais e menos conectadas.
MATERIAL E MÉTODOS
Local de estudo
(M1)As amostragens foram realizadas na zona entre marés
do costão rochoso no Bairro do Guaraú, município de Peruíbe-SP.

(M2)O costão rochoso estudado localiza-se na região da Juréia e
encontra-se em excelente estado de conservação, livre dos principais
impactos causados pela interferência humana (Duarte & Guerrazzi,
2004). (M3)É uma área formada por lajes e blocos rochosos de
tamanho e inclinação variáveis e está sujeita a forte arrebentação de
ondas e respingos, onde ocorrem diversos organismos marinhos
(Duarte & Guerrazzi, 2004). (M4)O costão estudado apresenta
zonação bem marcada, com grandes populações de algumas espécies,
mas baixa diversidade, se comparado com os costões do litoral norte
do estado de São Paulo (Duarte & Guerrazzi, 2004).
Desenho amostral
(M5)Amostrei 49 poças em duas áreas de cerca de 20 m de
extensão e a uma distância que variou de 0 a 8 metros do nível do mar
em uma inclinação constante de cerca de 45 graus. (M6)Registrei a
composição da macrofauna de invertebrados e algas de cada poça na
forma de presença ou ausência de espécies. (M7)Também registrei o
maior comprimento e maior largura de cada poça, bem como a
distância da poça para a transição abrupta entre as zonas dominadas
por Brachidontes solisianus e Chthamalus bisinuatus. (M8)Essa área
representa o limite superior de subida da maré (Duarte & Guerrazzi,
2004).
Análise dos dados
(M9)Minhas previsões são de que: (1) a similaridade entre
as poças é maior na zona superior do costão rochoso, intermediária na
zona intermediária e baixa na zona inferior do costão e (2) a riqueza
de espécies é maior na zona intermediária do costão, em relação as
zonas superiores e inferiores. (M10)Para testar essas previsões eu
primeiro separei as poças em três estratos de distância do limite
superior da maré. (M11)O estrato superior variou de 0 a 4 metros
acima do limite superior da maré. (M12)As ondas raramente atingem
esse extrato do costão, sendo frequentes apenas respingos na maré alta
(Duarte & Guerrazzi, 2004). (M13)O estrato intermediário variou de
0 a 3 metros abaixo do limite superior da maré e é o estrato que fica
raramente submerso e é sempre banhado por ondas durante a maré alta
(Duarte & Guerrazzi, 2004). (M14)Já o estrato inferior variou de 3 a
4,2 metros abaixo do limite superior da maré e está submerso a maior
parte do tempo, ficando exposto raramente em situações de maré baixa
(Duarte & Guerrazzi, 2004).
(M15)Utilizei o índice proposto por Lennon (2001) para
calcular a similaridade entre as poças em cada estrato separadamente.
(M16)Escolhi esse índice porquê ele reduz o peso das diferenças de
riqueza entre as poças, dando maior peso para as diferenças de
composição (Magurran, 2004). (M17)A partir das matrizes
triangulares geradas para cada extrato, calculei a similaridade média
de cada poça. (M18)Como esse índice mede dissimilaridade, subtrai
cada valor de 1 para obter valores de similaridade. (M19)Em seguida,
como o tamanho de cada poça pode influenciar o quão ela é similar ou
diferente das outras, construí um modelo de regressão linear com a
similaridade de cada poça como variável dependente e a área elíptica
de cada poça como variável independente. (M20)Utilizei os resíduos
dessa regressão como a nova variável representativa da similaridade
entre as poças, agora livre do efeito do tamanho de cada poça.
(M21)Em seguida comparei a variância dos valores dos resíduos da
similaridade média de cada poça (variável dependente) entre os
diferentes extratos do costão rochoso (variável independente)
utilizando uma análise de variância (ANOVA), que calcula a
estatística F como estatística de interesse. (M22)Para saber se a
estatística F era igual ou maior do que o esperado ao acaso, aleatorizei
os valores dos resíduos da similaridade média das poças entre os
diferentes extratos 10000 vezes.
(M23)Como a riqueza também pode ser influenciada pelo
tamanho de cada poça, realizei o mesmo procedimento realizado
anteriormente, agora com a riqueza de espécies como variável
dependente, para extrair os resíduos que representam os valores de
riqueza de espécies em cada poça livres do efeito do tamanho de cada
poça. (M24)Em seguida, comparei a variância dos valores dos resíduos
da riqueza de cada poça (variável dependente) entre os diferentes
extratos do costão rochoso (variável independente) utilizando uma
análise de variância (ANOVA). (M25)Novamente, calculei a
estatística F como estatística de interesse. (M26)Para saber se a
estatística F era igual ou maior do que o esperado ao acaso, aleatorizei
os valores dos resíduos da riqueza de cada poça entre os diferentes
extratos 10000 vezes. (M27)Nesse caso, verifiquei se a média dos
valores dos resíduos da riqueza era maior no extrato intermediário, em
relação ao estrato superior, e depois em relação ao estrato inferior.
(M28)Nos dois casos calculei a probabilidade de as diferenças entre as
médias serem igual ou maior do que o esperado ao acaso aleatorizando
os valores dos resíduos entre as duas categorias (vaiável independente)

10000 vezes. (M29)Nesse último caso considerei o valor crítico de
aceitação da hipótese nula como igual ou maior que 2,5% (i.e. correção
de Bonferroni). (M30)Nos casos anteriores esse valor foi de 5%.
(M31)Todas as análises foram implementadas no software R (R Core
Team, 2016) utilizando os pacotes vegan (Oksanen et al., 2015) e
Rsampling-shiny (Prado et al., 2016).
RESULTADOS
(R1)Amostrei 16 morfotipos que compreenderam
macroalgas, invertebrados sésseis, moluscos e crustáceos. (R2)A
riqueza de espécies variou de 1 a 5 espécies no extrato superior do
costão rochoso, de 2 a 9 no extrato intermediário e de 3 a 8 no extrato
inferior. (R3)A similaridade entre as poças nos três extratos não diferiu
(F = 2,146; p = 0,117; Figura 2). (R4)No entanto, houve diferença na
riqueza entre os três extratos (F = 8,453, p = 0; Figura 3). (R5)Nesse
caso, as poças do extrato intermediária tiveram riqueza maior que as
do extrato superior (p = 0; Figura 3), mas não diferiram da riqueza do
extrato inferior (p = 0,306; Figura 3).

Figura 2. Variação nos valores dos resíduos da similaridade entre as
poças pela área de cada poça nos três diferentes extratos do costão
rochoso. As caixas cinzas representam 50% da variação dos dados
enquanto as linhas verticais pontilhadas inferiores e superiores
representam os primeiros e quartos quartis de variação dos dados. As
linhas horizontais grossas e pretas representam a mediana dos valores
de similaridade. Pontos pretos representam outliers.

Figura 3. Variação nos valores dos resíduos da riqueza pela área de
cada poça nos três diferentes extratos do costão rochoso. As caixas
cinzas representam 50% da variação dos dados enquanto as linhas
verticais pontilhadas inferiores e superiores representam os primeiros
e quartos quartis de variação dos dados. As linhas horizontais grossas
e pretas representam a mediana dos valores de riqueza. Letras
semelhantes representam médias que não diferem estatisticamente.
Letras diferentes representam médias que são estatisticamente
diferentes.
DISCUSSÃO
(D1)A similaridade entre poças é semelhante nos diferentes
níveis de conectividade. (D2)Além disso, a riqueza de espécies nas
porções intermediárias é maior apenas que a riqueza observada quando
a conectividade é baixa. (D3)De forma geral, os padrões observados
tanto para riqueza, quanto para similaridade entre poças nos diferentes
níveis de conectividade não foram condizentes com o esperado para
comunidades estruturadas predominantemente por dispersão.
(D4)Não observei diferenças na similaridade das
comunidades entre os diferentes níveis de conectividade. (D5)É
possível que em porções menos conectadas do costão rochoso, a baixa
conectividade promovida pelo maior risco de dessecação tenha filtrado
as espécies que ocorrem nessa faixa. (D6)Da mesma forma, em regiões

mais abaixo do costão rochoso, organismos sésseis, que possuem
naturalmente uma baixa capacidade de dispersão, podem não
necessariamente ser influenciados pela alta conectividade entre as
poças. (D7)De fato, Okuda et al. (2010) verificaram que os fatores que
estruturam as comunidades de organismos de áreas entre marés variam
entre diferentes grupos taxonômicos. (D8)De forma geral, a
conectividade parece ser importante para macroalgas e moluscos,
enquanto organismos sésseis parecem ser muito mais influenciados
por filtros abióticos como o risco de dessecação (Okuda et al. 2010).
(D9)Dessa forma, as espécies que colonizam áreas de baixa
conectividade podem possuir naturalmente uma maior capacidade de
dispersão, permitindo com que a similaridade entre comunidades seja
maior o que seria esperado caso a limitação de dispersão fosse o
principal
fator
estruturador
dessas
comunidades.
(D10)Adicionalmente, a presença de espécies com baixa capacidade
de dispersão em comunidades altamente conectadas pode fazer com
que a similaridade seja menor do o que seria esperado em um cenário
onde os melhores competidores seriam dominantes em todas as
comunidades.
(D11)A porção intermediária do costão rochoso não foi a
porção com maior riqueza de espécies. (D12)Na verdade, observamos
um padrão de maior riqueza de espécies nas porções de conectividade
alta e intermediária. (D13)Esse padrão pode ser explicado pelo fato de
que a conectividade é mediada pelo risco de dessecação em cada
ambiente, de forma que áreas de alta conectividade e baixo risco de
dessecação podem possuir um número de espécies alto simplesmente
pelo fato de que muitas espécies podem não tolerar altos riscos de
dessecação. (D14)Nesse caso, teríamos, além da conectividade, filtros
abióticos influenciando o número de espécies que podem estar em
cada uma das zonas do costão rochoso (Heino et al., 2015). (D15)De
fato, a distribuição espacial de alguns organismos que ocorrem nos
costões rochosos é bastante definida pela variação da maré (Duarte &
Guerrazzi, 2004). (D16)Por exemplo, a seleção de habitat pela craca
Chthamalus bisinuatus ocorre devido tanto a fatores bióticos, como a
presença de competidores e predadores, como fatores abióticos como
tipo de substrato e turbulência da água (Tanaka & Duarte, 1998).
(D17)Por tanto, a variação nos fatores abióticos entre habitats também
pode ser um fator estruturador de comunidades.
(D18)O padrão de riqueza de espécies observado também
pode ser influenciado pela chegada constante de propágulos
provenientes do oceano. (D19)É possível que as poças presentes nos
costões rochosos representem ilhas a diferentes distâncias de uma
fonte de propágulos que seria o mar. (D20)Nesse sistema, a teoria de
biogeografia de ilhas prevê que ilhas mais próximas da fonte de
propágulos devem possuir maior riqueza de espécies em relação a ilhas
mais distantes da mesma fonte (MacArthur & Wilson, 1967).
(D21)Nesse caso, esperaríamos que as porções mais próximas do
oceano tivessem um maior aporte de propágulos, resultando em uma
riqueza de espécies maior do que o que seria esperado, caso a
conectividade entre as poças fosse o principal fator estruturador das
comunidades. (D22)Por tanto, outros mecanismos, que não
necessariamente a variação de conectividade entre os diferentes
extratos dos costões rochosos podem influenciar a estruturação das
comunidades nesse ecossistema.
(D23)Neste trabalho, eu concluo que a variação nos níveis
de conectividade entre comunidades de costões rochosos não é o
principal fator estruturador dessas comunidades. (D24)Sugiro que
outros mecanismos associados à estruturação de comunidades, como
a filtragem ambiental promovida por gradientes de risco de dessecação
e o aporte de propágulos provenientes do oceano, sejam estudados em
associação aos diferentes níveis de conectividade entre poças de
costões rochosos. (D25)Além disso, para um melhor entendimento dos
fatores estruturadores de comunidades, futuros estudos devem
considerar como os fatores mencionados afetam diferentes conjuntos
de espécies, com diferentes atributos, principalmente relacionados a
dispersão.
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RESUMO: A alta conectividade entre comunidades pode resultar no
domínio de espécies competitivamente superiores, reduzindo a riqueza
e aumentando a similaridade entre comunidades. Já a baixa
conectividade promove isolamento de espécies em poucos habitats e
frequentes extinções locais, reduzindo a similaridade e a riqueza. O
objetivo desse trabalho foi avaliar como a conectividade mediada pela
subida da maré afeta as comunidades de poças da zona entre marés de
costões rochosos. Amostrei 49 poças em um costão rochoso no
município de Peruíbe-SP. Verifiquei se a riqueza de espécies era maior
em estratos moderadamente distantes do mar, e se a similaridade entre
comunidades diminuía com a distância para o nível do mar. Não
encontrei diferenças nas médias de similaridade entre os diferentes
estratos, assim como não observei maiores valores de riqueza em
estratos intermediários. Concluo que a variação na conectividade entre
poças não é o principal fator estruturador das comunidades dos costões
rochosos.
PALAVRAS-CHAVE: dispersão, metacomunidades, riqueza de
espécies, similaridade de comunidades, zona entre marés
INTRODUÇÃO
(I1)As comunidades biológicas são estruturadas
principalmente por filtros abióticos locais, interações entre espécies e
pela dispersão entre comunidades (Leibold et al., 2004; Heino et al.,
2015). (I2)Os filtros abióticos locais são os requerimentos abióticos
que permitem com que as espécies possuam melhor aptidão. (I3)Esses
filtros, em conjunto com as interações entre espécies, ocorrem na
escala local, ou seja, dentro de cada comunidade (Leibold et al., 2004).
(I4)Em comunidades de espécies com requerimentos abióticos
semelhantes, a competição pode ser o principal fator local estruturador
da comunidade. (I5)Nesse caso, os melhores competidores podem
excluir os competidores inferiores (Leibold et al., 2004). (I6)Já a
dispersão de indivíduos ocorre entre as diferentes comunidades, na
escala da paisagem. (I7)Nesse caso, conjuntos de comunidades
conectadas por dispersão são chamadas de metacomunidades (Leibold
et al., 2004).
(I8)A conectividade entre diferentes comunidades pode
variar, com diferentes implicações na estrutura das metacomunidades.
(I9)Em metacomunidades com baixa conectividade entre habitats (i.e.
limitação de dispersão), é provável que o efeito de extinções locais na
estrutura das comunidades seja alto, uma vez que espécies extintas
localmente dificilmente conseguem recolonizar habitats que estão
isolados (Leibold et al., 2004; Mouquet & Loreau, 2003). (I10)Nesse
cenário, tanto a riqueza local, quanto a similaridade entre as
comunidades deve ser baixa, pois as espécies podem ficar isoladas em
poucas comunidades (Leibold et al., 2004; Mouquet & Loreau, 2003;
Figura 1). (I11)Da mesma forma, se a conectividade for alta, é
esperado que os organismos consigam se dispersar livremente pela
paisagem, podendo chegar com alta frequência a todas as comunidades

(Mouquet & Loreau, 2003). (I12)Nesse caso, é esperado que todas as
espécies tenham acesso a todos os habitats, fazendo com que todas
comunidades sejam dominadas pelas espécies que são os melhores
competidores. (I13)Nesse cenário, é esperado que a riqueza de
espécies em cada comunidade seja baixa e todas sejam igualmente
compostas pelos melhores competidores, ou seja, similaridade entre
comunidades é máxima (Leibold et al., 2004; Mouquet & Loreau,
2003; Figura 1). (I14)Em comunidades com conectividade
intermediária, a dispersão não é suficiente para que os melhores
competidores excluam os piores em todas as comunidades, nem
insuficiente para que a maioria das espécies ocorram em poucos
habitats isolados (Mouquet & Loreau, 2003). (I15)Dessa forma, nesse
último cenário, é esperado que a riqueza das comunidades seja alta, e
a similaridade entre as comunidades seja intermediária (Leibold et al.,
2004; Mouquet & Loreau, 2003; Figura 1).

Figura 1. Efeito esperado da conectividade entre comunidades na
similaridade e riqueza local de comunidades.
(I16)As comunidades em ecossistemas marinhos são de
forma geral muito conectadas e difíceis de delimitar espacialmente
(Heino et al., 2015). (I17)Uma exceção a esse padrão são as áreas
entre marés nos costões rochosos. (I18)Nesses ambientes, as rochas
possuem cavidades que podem ser preenchidas por água do mar e que
são colonizadas por diversas macroalgas, invertebrados sésseis, e
moluscos (Underwood & Chapman, 1995). (I19)Dependendo da altura
em que essas poças estão localizadas no costão rochoso, elas podem
ficar mais ou menos tempo submersas durante as transições entre as
marés alta e baixa. (I20)Como os organismos que colonizam essas
poças são essencialmente marinhos e sensíveis a dessecação
(Underwood & Chapman, 1995), é razoável supor que poças que estão
sujeitas a diferentes tempos de submersão na água do mar, têm
diferentes níveis de conectividade. (I21)Assim, haveria um gradiente
de conectividade das porções de baixo do costão, mais conectadas, até
as porções de cima, menos conectadas.
(I22)O objetivo deste trabalho foi investigar como os
diferentes níveis de conectividade entre comunidades de poças no
costão rochoso influenciam a estruturação dessas comunidades.
(I23)Minha hipótese é de que a conectividade é o principal fator
estruturador das comunidades de poças em costões rochosos.
(I24)Nesse caso, seria esperado que (1) a similaridade na composição
de espécies entre poças aumente com o aumento da conectividade
entre as comunidades; e (2) a riqueza de espécies seja maior em áreas
de conectividade intermediária, em comparação a áreas com
conectividade alta e baixa.
MATERIAL E MÉTODOS
Local de estudo
(M1)As amostragens foram realizadas na zona entre marés
do costão rochoso no Bairro do Guaraú, município de Peruíbe-SP
(24°22’10,8’’S, 47°0’43,5’’O). (M2)O costão rochoso estudado
localiza-se na região da Juréia e encontra-se em excelente estado de
conservação, livre dos principais impactos causados pela interferência
humana (Duarte & Guerrazzi, 2004). (M3)É uma área formada por
lajes e blocos rochosos de tamanho e inclinação variáveis e está sujeita
a forte arrebentação de ondas e respingos, onde ocorrem diversos
organismos marinhos (Duarte & Guerrazzi, 2004). (M4)O costão
estudado apresenta zonação bem marcada, com grandes populações de
algumas espécies, mas baixa diversidade, se comparado com os
costões do litoral norte do estado de São Paulo (Duarte & Guerrazzi,
2004).
Desenho amostral
(M5)Amostrei visualmente todas as poças (49 poças)
presentes em duas áreas de cerca de 20 m de extensão e a uma distância
que variou de 0 a 8 metros do nível do mar, em uma inclinação
constante de cerca de 45 graus. (M6)Registrei a composição da
macrofauna de invertebrados e algas de cada poça na forma de
presença ou ausência de morfotipos. (M7)Também medi o maior
comprimento e a maior largura de cada poça com uma trena de
precisão de 1mm, bem como a distância da poça para a transição

abrupta entre as zonas dominadas por Brachidontes solisianus e
Chthamalus bisinuatus. (M8)Essa área representa o limite superior de
subida da maré (Duarte & Guerrazzi, 2004).
Análise dos dados
(M9)Minhas previsões são de que: (1) a similaridade entre
as poças é maior na zona superior do costão rochoso, intermediária na
zona intermediária e baixa na zona inferior do costão e (2) a riqueza
de espécies é maior na zona intermediária do costão, em relação as
zonas superiores e inferiores. (M10)Para testar essas previsões eu
primeiro separei as poças em três estratos de distância do limite
superior da maré. (M11)O estrato superior foi definido como sendo de
0 a 4 metros acima do limite superior da maré. (M12)As ondas
raramente atingem esse estrato do costão, sendo frequentes apenas
respingos na maré alta (Duarte & Guerrazzi, 2004). (M13)O estrato
intermediário foi definido como sendo de 0 a 3 metros abaixo do limite
superior da maré e é o estrato que fica exposto apenas durante a maré
baixa (Duarte & Guerrazzi, 2004). (M14)Já o estrato inferior foi
definido como sendo o intervalo entre 3 a 4,2 metros abaixo do limite
superior da maré e está submerso a maior parte do tempo, ficando
exposto apenas em situações de maré baixa (Duarte & Guerrazzi,
2004).
(M15)Como é esperado que a riqueza local de espécies
varie entre os diferentes estratos do costão, utilizei o índice proposto
por Lennon (2001) para calcular a similaridade entre as poças em cada
estrato separadamente. (M16)Como esse índice mede dissimilaridade,
subtrai cada valor de 1 para obter valores de similaridade.
(M17)Alguns índices de similaridade consideraram a diferença no
número de espécies entre comunidades como um elemento da
similaridade, como nesse trabalho a riqueza vai ser avaliada
separadamente, e estou interessado apenas na similaridade na
composição de espécies, selecionei um índice que reduz o peso das
diferenças de riqueza entre as poças, dando maior peso para as
diferenças de composição (Magurran, 2004). (M18)A partir das
matrizes de similaridade par a par de cada estrato, calculei a
similaridade média de cada poça em relação às demais. (M19)Em
seguida testei a hipótese nula estatística de que as médias das
similaridades são iguais nas três faixas. (M20)Para isso comparei a
variância dos valores de similaridade média de cada poça (variável
dependente) entre os diferentes extratos do costão rochoso (variável
independente) utilizando uma análise de variância (ANOVA), que
calcula a estatística F, ou seja, a razão entre a variância entre grupos e
dentro de grupos. (M21)Para saber se a estatística F era igual ou maior
do que o esperado ao acaso, aleatorizei os valores de similaridade
média das poças entre os diferentes extratos 10000 vezes.
(M22)Como a riqueza de cada poça pode ser influenciada
pelo tamanho de cada poça, ajustei um modelo de regressão linear com
a riqueza de cada poça como variável dependente e a área elíptica de
cada poça como variável independente. (M23)Utilizei os resíduos
dessa regressão como a nova variável representativa da similaridade
entre as poças, agora descontada do efeito do tamanho de cada poça.
(M24)Em seguida, comparei a variância dos valores dos resíduos da
riqueza de cada poça (variável dependente) entre os diferentes extratos
do costão rochoso (variável independente) utilizando uma análise de
variância (ANOVA). (M25)Novamente, calculei a estatística F como
estatística de interesse. (M26)Para saber se a estatística F era igual ou
maior do que o esperado ao acaso, aleatorizei os valores dos resíduos
da riqueza de cada poça entre os diferentes extratos 10000 vezes.
(M27)Como houve diferença entre as médias, verifiquei se a média
dos valores dos resíduos da riqueza era maior no estrato intermediário,
em relação ao estrato superior, e depois em relação ao estrato inferior.
(M28)Nos dois casos calculei a probabilidade de as diferenças entre as
médias serem igual ou maior do que o esperado ao acaso aleatorizando
os valores dos resíduos entre as duas categorias (vaiável independente)
10000 vezes. (M29)Nesse último caso considerei o valor crítico de
aceitação da hipótese nula como igual ou maior que 2,5% (i.e. correção
de Bonferroni). (M30)Nos casos anteriores esse valor foi de 5%.
(M31)Todas as análises foram feitas com o software R (R Core Team,
2016) utilizando os pacotes vegan (Oksanen et al., 2015) e Rsampling
com a interface Rsampling-shiny (Prado et al., 2016).
RESULTADOS
(R1)Registrei 16 morfotipos que compreenderam
macroalgas, invertebrados sésseis, moluscos e crustáceos. (R2)A
riqueza de morfotipos por poça variou de 1 a 5 espécies em 15 poças
no extrato superior do costão rochoso, de 2 a 9 espécies em 18 poças
no extrato intermediário e de 3 a 8 em 16 poças no extrato inferior.
(R3)A similaridade média entre as poças nos três extratos não diferiu
(F = 2,146; p = 0,117; Figura 2). (R4)No entanto, houve diferença
significativa na riqueza entre os três extratos (F = 8,453, p < 0,001;

Figura 3). (R5)Nesse caso, as poças do estrato intermediária tiveram
riqueza maior que as do extrato superior (p < 0,001; Figura 3), mas
não diferiram da riqueza do extrato inferior (p = 0,306; Figura 3).

Figura 2. Boxplot da similaridade entre as poças nos três estratos do
costão rochoso. O estrato inferior possui a maior conectividade e o
superior a menor. As caixas cinzas representam 50% da variação dos
dados enquanto as linhas verticais pontilhadas inferiores e superiores
representam os primeiros e quartos quartis de variação dos dados. As
linhas horizontais grossas e pretas representam a mediana dos valores
de similaridade. Pontos pretos representam outliers.

Figura 3. Boxplot dos resíduos da riqueza entre as poças nos três
estratos do costão rochoso. O estrato inferior possui a maior
conectividade e o superior a menor. As caixas cinzas representam 50%
da variação dos dados enquanto as linhas verticais pontilhadas
inferiores e superiores representam os primeiros e quartos quartis de
variação dos dados. As linhas horizontais grossas e pretas representam
a mediana dos valores de riqueza. Letras semelhantes representam
médias que não diferem estatisticamente. Letras diferentes
representam médias que são estatisticamente diferentes.
DISCUSSÃO
(D1)A similaridade entre poças foi semelhante sob
diferentes níveis de conectividade na metacomunidade de poças
analisadas. (D2)Além disso, a riqueza de espécies nas porções
intermediárias foi maior apenas que a riqueza observada quando a
conectividade é baixa. (D3)De forma geral, os padrões observados
tanto para riqueza, como para similaridade entre poças nos diferentes
níveis de conectividade não foram condizentes com o esperado para
comunidades estruturadas predominantemente por variações na
conectividade entre comunidades.
(D4)Não observei diferenças na similaridade das
comunidades entre os diferentes níveis de conectividade. (D5)É
possível que o papel da conectividade na estruturação de comunidades
de poças de costões rochosos varie de acordo com o grupo
taxonômico. (D6)Okuda et al. (2010) verificaram que, em zonas entre
marés, a conectividade parece ser importante para macroalgas e
moluscos, enquanto outros organismos parecem ser muito mais
influenciados por filtros abióticos como o risco de dessecação.
(D7)Alguns organismos mais resistentes a dessecação, como é o caso
de Littorina sp. e outros gastrópodes (Jones & Boulding, 1999; Perez
et al., 2009), têm sua capacidade de dispersão menos limitada nas
porções menos conectadas pela água do mar. (D8)Esses organismos
podem contribuir para o aumento da similaridade entre comunidades
nas áreas com maior risco de dessecação e, portanto, de menor
conectividade. (D9)De fato, Littorina sp. esteve presente em cerca de
66% das poças das áreas superiores do costão rochoso. (D10)Dessa
forma, organismos com diferentes mecanismos de dispersão devem

experimentar diferentes níveis de conectividades entre as
comunidades.
(D11)A riqueza de espécies por poça no estrato
intermediária do costão rochoso foi maior do no estrato superior,
porém igual a riqueza observada no extrato inferior. (D12)Apesar de a
maior conectividade no estrato inferior do costão potencialmente levar
a redução na riqueza local de espécies por meio da dominância de
espécies melhores competidoras (Leibold et al., 2004; Mouquet &
Loreau, 2003), é possível que o maior tempo de submersão desse
estrato possa também trazer muitos propágulos provenientes do mar.
(D13)Além disso, é comum que, principalmente no inverno, grandes
objetos se choquem com as porções inferiores do costão, removendo
muitos dos organismos que são dominantes nesse estrado, liberando
espaço físico para novos colonizadores. (D14)Por exemplo, no
inverno, a força das ondas e o impacto de toras de madeira removem
blocos inteiros de Phragamatopoma lapidosa, uma espécie dominante
em estratos inferiores de costões rochosos, permitindo a colonização
desses ambientes por outros organismos, como o bivalve Perna perna
(Duarte & Guerrazzi, 2004). (D15)Dessa forma, é possível que a maior
frequência de distúrbios nos estratos inferiores, tanto pela força das
ondas, quanto por objetos trazidos pelo mar, seja responsável pelo
aumentando da riqueza local de espécies nas poças desses estratos.
(D16)Neste trabalho, eu concluo que apenas a variação nos
níveis de conectividade entre comunidades promovido pela maré em
poças em costões rochosos não é o principal fator estruturador dessas
comunidades. (D17)Sugiro que outros mecanismos associados à
estruturação de comunidades, como o efeito de heterogeneidade entre
manchas de habitat e frequência de distúrbios, em conjunto com a
conectividade, sejam explorados em trabalhos futuros. (D18)Além
disso, para um melhor entendimento dos fatores estruturadores de
comunidades, futuros estudos devem considerar como esses diferentes
fatores afetam diferentes conjuntos de espécies, com diferentes
atributos principalmente relacionados a dispersão.
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A conectividade não explica os padrões de riqueza e similaridade
entre comunidades de regiões entre marés
Aluno 38 – Versão final
RESUMO: A alta conectividade entre comunidades pode resultar no
domínio de espécies competitivamente superiores, reduzindo a riqueza
e aumentando a similaridade entre comunidades. Já a baixa
conectividade promove isolamento de espécies em poucas
comunidades, reduzindo a similaridade e a riqueza. O objetivo desse
trabalho foi avaliar como a conectividade, provocada pela variação da
maré, influencia a riqueza e similaridade entre comunidades na zona
entre marés. Amostrei 49 poças em um costão rochoso no município
de Peruíbe-SP. Testei se a riqueza local era maior no estrato
intermediário da zona entre marés, e se a similaridade entre
comunidades diminuía com a distância para o nível do mar. Não
encontrei diferenças nos valores de similaridade nos diferentes
estratos, assim como não observei maiores valores de riqueza em
estratos intermediários. Concluo que a variação nos níveis de
conectividade entre comunidades de regiões entre marés não prediz os
padrões de riqueza local e similaridade de comunidades.
PALAVRAS-CHAVE: dispersão, metacomunidades, riqueza de
espécies, similaridade de comunidades, zona entre marés
INTRODUÇÃO
(I1)As comunidades biológicas são estruturadas principalmente por
filtros ambientais e interações entre espécies, na escala local, e pela
dispersão de espécies entre comunidades, na escala da paisagem
(Leibold et al., 2004; Heino et al., 2015). (I2)De forma geral, as
comunidades estão constantemente perdendo espécies por extinções
locais causadas por eventos estocásticos ou exclusão competitiva, no
entanto, por causa do processo de dispersão, estão também
constantemente recebendo migrantes (Mouquet & Loreau, 2003).
(I3)O conjunto de comunidades conectadas por dispersão é chamado
de metacomunidade (Leibold et al., 2004) e dentro desse contexto, as
comunidades podem estar mais ou menos conectadas.
(I4)A variação na conectividade entre comunidades pode acarretar em
diferentes implicações na estrutura das metacomunidades,
principalmente em metacomunidades cujos processos de dispersão são
mais importantes do que os processos locais (Leibold et al., 2004).
(I5)Em metacomunidades com baixa conectividade, é provável que o
efeito de extinções locais na estrutura das comunidades seja alto, uma
vez que espécies localmente extintas dificilmente conseguem
recolonizar comunidades que estão isoladas (Leibold et al., 2004;
Mouquet & Loreau, 2003). (I6)Nesse cenário, tanto a riqueza local,
como a similaridade entre as comunidades deve ser baixa, pois as
espécies podem ficar isoladas em poucas comunidades (Leibold et al.,
2004; Mouquet & Loreau, 2003; Figura 1). (I7)Da mesma forma, se a
conectividade for alta, os melhores competidores podem ter acesso a
todas as comunidades, excluindo os piores competidores, assim
reduzindo riqueza de espécies em cada comunidade e aumentando a
similaridade entre comunidades (Leibold et al., 2004; Mouquet &
Loreau, 2003; Figura 1). (I8)Em comunidades com conectividade
intermediária, a dispersão não é suficiente para que os melhores
competidores cheguem com frequência a todas as comunidades e
excluam os piores competidores, nem é baixa o suficiente para que a
maioria das espécies ocorram em poucas comunidades isoladas
(Mouquet & Loreau, 2003). (I9)Nesse último cenário, a exclusão
competitiva é amenizada pelas extinções estocásticas e pela dispersão,
de forma que a riqueza local das comunidades é maior em relação à
comunidades mais ou menos conectadas, e a similaridade entre as
comunidades é intermediária (Leibold et al., 2004; Mouquet & Loreau,
2003; Figura 1).

Figura 1. Efeito esperado da conectividade entre comunidades na
similaridade e riqueza local de comunidades. Comunidades pouco
conectadas raramente são recolonizadas logo que ocorrem extinções
locais, reduzindo a riqueza e a similaridade entre as comunidades. Já
em casos de alta conectividade, os melhores competidores podem
chegar a todas as comunidades, excluindo os piores competidores,

assim reduzindo a riqueza entre as comunidades e aumentando a
similaridade.
(I10)As comunidades em ecossistemas marinhos são de forma geral
muito conectadas e difíceis de delimitar espacialmente (Heino et al.,
2015). (I11)Uma exceção a esse padrão são as áreas entre marés nos
costões rochosos. (I12)Nesses ambientes, as rochas possuem
cavidades que podem ser preenchidas por água do mar e que são
colonizadas por diversas macroalgas, invertebrados sésseis, e
moluscos (Underwood & Chapman, 1995). (I13)As poças que ficam
mais próximas do nível da maré baixa permanecem por mais tempo
submersas durante as variações de maré. (I14)Como as espécies que
colonizam essas poças são essencialmente marinhos e sensíveis à
dessecação (Underwood & Chapman, 1995), é razoável supor que
poças que ficam mais tempo submersas são mais conectadas do que
poças que ficam menos tempo submersas. (I15)Assim, haveria um
gradiente de conectividade das porções de baixo do costão, mais
conectadas, até as porções de cima, menos conectadas.
(I16)O objetivo deste trabalho foi investigar como os diferentes níveis
de conectividade entre comunidades de poças no costão rochoso
influenciam a riqueza e a similaridade entre essas comunidades.
(I17)Minhas hipóteses são de que (1) a similaridade na composição de
espécies entre poças aumenta com o aumento da conectividade entre
as comunidades; e (2) a riqueza local de espécies é maior em áreas de
conectividade intermediária, em comparação a áreas com
conectividade alta e baixa.
MATERIAL E MÉTODOS
Local e sistema de estudo
(M1)As amostragens foram realizadas na zona entre marés do costão
rochoso no Bairro do Guaraú, município de Peruíbe-SP
(24°22’10,8’’S, 47°0’43,5’’O). (M2)O costão rochoso estudado
localiza-se na região da Juréia e encontra-se em excelente estado de
conservação, livre dos principais impactos causados pela interferência
humana (Duarte & Guerrazzi, 2004). (M3)É uma área formada por
lajes e blocos rochosos de tamanho e inclinação variáveis e está sujeita
a forte arrebentação de ondas e respingos, onde ocorrem diversas
espécies marinhas (Duarte & Guerrazzi, 2004). (M4)O costão
estudado apresenta zonação bem marcada, com grandes populações de
algumas espécies, mas baixa diversidade, se comparado com os
costões do litoral norte do estado de São Paulo (Duarte & Guerrazzi,
2004).
(M5)A zonação do costão foi utilizada como variável operacional para
conectividade. (M6)O estrato superior foi definido como sendo de 0 a
4 metros acima do limite superior da maré. (M7)As ondas raramente
atingem esse estrato do costão, sendo frequentes apenas respingos,
durante maré alta. (M8)Esse estrato é dominado pela craca
Chthamalus bisinuatus (Duarte & Guerrazzi, 2004). (M9)O estrato
intermediário foi definido como a faixa que está do limite superior da
maré até 3 metros abaixo dela, sendo o estrato que fica exposto apenas
durante a maré baixa (Duarte & Guerrazzi, 2004). (M10)Esse estrato
é dominado pelo bivalve Brachidontes solisianus. (M11)Já o estrato
inferior foi definido como a faixa entre 3 a 4,2 metros abaixo do limite
superior da maré e está submerso a maior parte do tempo, ficando
exposto apenas em situações de maré baixa (Duarte & Guerrazzi,
2004). (M12)Esse estrato é dominado pelo poliqueta Phragmatopoma
lapidosa e pelo bivalve Perna perna (Figura 2a, b).

Figura 2. A: Exemplo de poça amostrada. B: Medidas de largura (l) e
comprimento (c) registradas em cada poça. C: Imagem de uma das
áreas amostradas do costão rochoso. D: Esquema de como foi feita a
separação em estratos das diferentes áreas do costão rochoso. A área
em azul escuro representa o estrato inferior. A área em azul representa
o estrato intermediário, e a área em azul claro representa o estrato
superior.
Desenho amostral
(M13)Fiz um levantamento visual de espécies de todas as poças
(Figura 2c; 49 poças) presentes em duas áreas de cerca de 20 m de

extensão e a uma distância que variou de 0 a 8,2 metros do nível da
mare baixa, em uma inclinação constante de cerca de 30 graus.
(M14)Inspecionei cada poça por no máximo 10 minutos e registrei a
presença de morfotipos de invertebrados e algas. (M15)Também medi
o maior comprimento e a maior largura de cada poça com uma trena
de precisão de 1mm (Figura 2b), bem como a distância da poça para a
transição abrupta entre zonas dominadas por Brachidontes solisianus
e Chthamalus bisinuatus.
Análise dos dados
(M16)Usei o índice proposto por Lennon (2001) para calcular a
similaridade entre as poças em cada estrato separadamente.
(M17)Como esse índice mede dissimilaridade, subtraí cada valor de 1
para obter valores de similaridade. (M18)Alguns índices de
similaridade consideram a diferença no número de espécies entre
comunidades como um elemento da similaridade, como nesse trabalho
a riqueza local foi avaliada separadamente, e estou interessado apenas
na similaridade na composição de espécies, selecionei um índice que
reduz o peso das diferenças de riqueza entre as poças, dando maior
peso para as diferenças de composição (Magurran, 2004). (M19)A
partir das matrizes de similaridade par a par calculadas entre as poças
de cada estrato, calculei a similaridade média de cada poça em relação
às demais. (M20)Em seguida testei a hipótese nula estatística de que
as médias das similaridades são iguais nos três estratos do costão.
(M21)Para isso comparei a média dos valores de similaridade de cada
poça (variável dependente) entre os diferentes estratos do costão
rochoso (variável independente) utilizando uma análise de variância
(ANOVA). (M22)Essa análise calcula a estatística F, ou seja, a razão
entre a variância entre grupos e dentro de grupos. (M23)Para testar se
o valor de F era igual ou maior do que o esperado caso não haja
diferença entre as médias dos grupos, permutei ao acaso os valores de
similaridade média das poças entre os diferentes estratos 10000 vezes
e verifiquei se a probabilidade de o valor observado de F ser maior ou
igual aos valores observados no cenário nulo.
(M24)A riqueza local de espécies aumenta com o aumento de tamanho
dos habitats, principalmente porque o efeito de fatores como a
heterogeneidade ambiental e amostragem passiva, que influenciam a
riqueza, também aumentam com o tamanho do habitat (MacArthur &
Wilson, 1967). (M25)Como nesse trabalho eu me preocupei apenas
com o efeito da conectividade entre manchas sobre a riqueza, eu
ajustei um modelo de regressão linear com a riqueza de cada poça
como variável dependente e a área de cada poça (aproximada por uma
elipse) como variável independente. (M26)Utilizei os resíduos dessa
regressão como a nova variável representativa da riqueza em cada
poça, agora descontada do efeito do tamanho de cada poça. (M27)Em
seguida, comparei as médias dos valores dos resíduos da riqueza de
cada poça (variável dependente) entre os diferentes estratos do costão
rochoso (variável independente) utilizando uma análise de variância
(ANOVA), da mesma forma como foi realizado com os valores de
similaridade. (M28)Como houve diferença entre as médias, testei se a
média dos valores dos resíduos da riqueza era maior no estrato
intermediário, em relação ao estrato superior, e depois em relação ao
estrato inferior. (M29)Nos dois casos calculei a probabilidade de as
diferenças entre as médias serem igual ou maior do que o esperado ao
acaso aleatorizando os valores dos resíduos entre as duas categorias
(variável independente) 10000 vezes. (M30)Nesse último caso
considerei o valor crítico de aceitação da hipótese nula como igual ou
maior que 2,5% (i.e. correção de Bonferroni). (M31)Nos casos
anteriores esse valor foi de 5%. (M32)Minhas previsões são de que:
(1) a similaridade entre as poças é maior na zona superior do costão
rochoso, intermediária na zona intermediária e baixa na zona inferior
do costão e (2) a riqueza local de espécies é maior na zona
intermediária do costão, em relação as zonas superiores e inferiores.
(M33)Todas as análises foram feitas com o programa R (R Core Team,
2016) utilizando os pacotes vegan (Oksanen et al., 2015) e Rsampling
com a interface Rsampling-shiny (Prado et al., 2016)
RESULTADOS
(R1)Registrei 16 morfotipos que compreenderam macroalgas,
invertebrados sésseis, moluscos e crustáceos. (R2)A riqueza de
morfotipos por poça variou de 1 a 5 espécies em 15 poças no estrato
superior do costão rochoso, de 2 a 9 espécies em 18 poças no estrato
intermediário e de 3 a 8 em 16 poças no estrato inferior. (R3)A
similaridade média não diferiu entre as poças dos três estratos (F =
2,715; p = 0,062; Figura 3). (R4)No entanto, houve diferença
significativa na riqueza local entre os três estratos (F = 8,453, p <
0,001; Figura 4). (R5)Neste caso, as poças do estrato intermediária
tiveram riqueza maior que as do estrato superior (p < 0,001; Figura 3),
mas não diferiram da riqueza do estrato inferior (p = 0,306; Figura 3).

Figura 3. Boxplot da similaridade entre as poças nos três estratos do
costão rochoso. O estrato inferior possui a maior conectividade e o
superior a menor. As caixas cinzas representam 50% da variação dos
dados enquanto as linhas verticais pontilhadas inferiores e superiores
representam os primeiros e quartos quartis de variação dos dados. As
linhas horizontais grossas e pretas representam a mediana dos valores
de similaridade. Pontos pretos representam outliers.

Figura 4. Boxplot dos resíduos da riqueza entre as poças nos três
estratos do costão rochoso. O estrato inferior possui a maior
conectividade e o superior a menor. As caixas cinzas representam 50%
da variação dos dados enquanto as linhas verticais pontilhadas
inferiores e superiores representam os primeiros e quartos quartis de
variação dos dados. As linhas horizontais grossas e pretas representam
a mediana dos valores de riqueza. Letras semelhantes representam
médias que não diferem estatisticamente. Letras diferentes
representam médias que são estatisticamente diferentes.
DISCUSSÃO
(D1)A similaridade entre as comunidades não diminuiu com o
aumento de conectividade. (D2)Além disso, a riqueza local de espécies
nas comunidades moderadamente conectadas foi maior apenas que a
riqueza observada quando a conectividade é baixa. (D3)De forma
geral, os padrões observados tanto para riqueza local, como para
similaridade entre poças nos diferentes níveis de conectividade não
foram condizentes com o esperado para comunidades estruturadas
predominantemente pela variação na conectividade entre
comunidades.
(D4)A similaridade média das poças nas áreas menos conectadas é
maior do que o previsto pela minha primeira hipótese. (D5)Eu
esperava que a baixa conectividade entre poças fizesse com que taxa
de extinções locais fosse maior do que a de recolonização, resultando
em baixa similaridade e baixa riqueza de espécies. (D6)No entanto, é
possível que outros fatores associados a estruturação de comunidades,
como a filtragem ambiental, estejam associados ao padrão observado.
(D7)De forma geral, o conceito de filtragem de espécies sugere que
apenas espécies com requerimentos ambientais condizentes com as
condições ambientais de cada mancha ocorram nessas manchas
(Leibold et al., 2004). (D8)Neste estudo, a exposição a ambientes mais
propensos a dessecação, como ocorre nas áreas cujas poças são menos
conectadas, faz com que diversas espécies não se estabeleçam nessas
poças, mesmo que consigam se dispersar até elas. (D9)De fato,
espécies resistentes a dessecação, como é o caso do caramujo Littorina
sp. (Jones & Boulding, 1999; Perez et al., 2009) e da craca Chthamalus
bisinuatus (Duarte & Guerrazzi, 2004), foram muito mais frequentes
em poças das áreas pouco conectadas (i.e. poças do estrato superior;
Anexo 1) em relação às outras áreas. (D10)Dessa forma, apenas
poucas espécies resistentes à dessecação conseguem se manter nos
ambientes menos conectados, mantendo as comunidades mais
similares.

(D11)A riqueza de espécies por poça em comunidades
moderadamente conectadas foi maior do que a de comunidades menos
conectadas, porém igual à riqueza observada nas poças mais
conectadas. (D12)Apesar de a maior conectividade nas poças do
estrato inferior do costão potencialmente levar à redução na riqueza
local de espécies por meio da dominância de espécies melhores
competidoras (Leibold et al., 2004; Mouquet & Loreau, 2003), é
possível que outros fatores estejam impedindo a exclusão competitiva
nessas comunidades. (D13)É comum que grandes objetos se choquem
com as porções inferiores do costão, removendo as espécies que são
dominantes nesse estrato, liberando espaço físico para novos
colonizadores. (D14)Por exemplo, no inverno, a força das ondas e o
impacto de toras de madeira removem blocos inteiros do poliqueta
Phragamatopoma lapidosa, uma espécie dominante em estratos
inferiores de costões rochosos. (D15)Essa remoção permite a
colonização por outras espécies, como o bivalve Perna perna (Duarte
& Guerrazzi, 2004). (D16)Além disso, as poças que ficam mais tempo
submersas, além de mais conectadas umas com as outras,
provavelmente também estão sujeitas a um maior aporte de propágulos
provenientes do oceano. (D17)Dessa forma, o maior aporte de
propágulos, associado a frequentes distúrbios em comunidades mais
conectadas podem prevenir a exclusão competitiva, mantendo a
riqueza nas comunidades mais alta do que o que seria esperado para
comunidades muito conectadas.
(D18)Assim, concluo que apenas a variação nos níveis de
conectividade entre comunidades promovido pela maré não é capaz de
prever os padrões de riqueza local e similaridade entre comunidades.
(D19)É possível que o mar funcione como uma grande fonte de
propágulos, sendo mais intensa nas áreas que ficam mais tempo
submersas, e fazendo com que a variação na conectividade em menor
escala seja pouco importante na estruturação das comunidades.
(D20)Sugiro que outros mecanismos associados à estruturação de
comunidades, como o efeito da filtragem ambiental e a frequência de
distúrbios, em conjunto com a conectividade, sejam explorados em
trabalhos futuros.
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Tudo ou nada: investimentos em defesa mecânica e biológica em
Cecropia pachystachya (Urticaceae)
Aluno 39 – Versão inicial
RESUMO: A limitação de recursos faz com que indivíduos aloquem
diferencialmente seus recursos em diferentes funções. Como exemplo,
indivíduos podem investir diferencialmente em defesa biológica ou em
defesa mecânica. Cecropia pachystachya produz corpúsculos
müllerianos que atraem formigas Azteca, que a protegem de herbivoria
e parasitismo por lianas. Também produzem cera, aumentando a
esclerificação foliar e dificultando a herbivoria. Amostrei 17
indivíduos colonizados por formigas, dos quais contabilizei o número
de corpúsculos müllerianos da triquília mais ativa e medi a resistência
da folha mais basal em boas condições. Testei se o número de
corpúsculos estava correlacionado negativamente à resistência foliar,
mas encontrei que indivíduos que investem mais em defesa mecânica
também investem mais em defesa biológica. Isso é explicado por
diferenças de aptidão ou de pressão de herbivoria e parasitismo entre
os indivíduos, ou por alocação de recursos em outras funções, como
em reprodução, ou pelo valor do benefício recebido pelas formigas.
PALAVRAS-CHAVE: alocação de recursos, demandas conflitantes,
herbivoria, mutualismo, parasitismo.
INTRODUÇÃO
(I1)Plantas são limitadas pela disponibilidade de recursos
no ambiente, os quais são usados para funções como o crescimento,
reprodução, sustentação e defesa. (I2)Uma vez que os recursos são
limitados, a alocação de recursos em uma função reduz o recurso
disponível para as outras funções, introduzindo desse modo uma
demanda conflitante (Berendse et al., 2007). (I3)Isso acontece, por
exemplo, quando uma planta investe em seu crescimento até atingir
certa altura, quando passa a investir também em reprodução em
detrimento ao crescimento (Hanley et al., 2007).
(I4)As demandas conflitantes podem acontecer mesmo
dentro de uma mesma função. (I5)Por exemplo, plantas podem ter
defesas químicas, físicas ou biológicas, e terem maior investimento em
um desses tipos de defesa. (I6)O investimento em defesa química se
dá pela produção de toxinas e compostos, que reduzem a
palatabilidade do tecido vegetal. (I7)O investimento na defesa física
pode ocorrer por meio da esclerificação foliar, deposição de cera ou
produção de tricomas ou espinhos. (I8)Já quando o investimento é
feito em defesa biológica, a planta investe em estruturas que atraiam
outras espécies que a protejam de alguma forma (Rosenthal &
Kotanen, 1994; Boege & Marquis, 2005; Hanley et al., 2007).
(I9)O gênero Cecropia (Urticaceae) tem diversas espécies
mirmecófilas, associadas geralmente a formigas do gênero Azteca, que
protegem a planta de herbivoria e parasitismo por lianas (Janzen,
1969). (I10)Essas plantas abrigam colônias de formigas no interior do
caule, e possuem triquílias na base de seus pecíolos, que quando ativas
produzem corpúsculos müllerianos, compostos ricos em glicogênio,
lipídios e proteínas, que servem como alimento para as formigas
(Janzen, 1969). (I11)Foi observado que embaúbas vermelhas
(Cecropia glaziovii) produzem mais corpúsculos que a embaúba
branca (Cecropia pachystachya), sendo mais frequentemente
colonizadas, além de abrigarem formigas mais agressivas (Mello,
2012; Fadil, 2013; Acero-Murcia et al., 2015). (I12)Outra possível
forma de defesa é a esclerificação da folha, por meio da deposição de
cera. (I13)Cada tipo de defesa pode desempenhar um papel diferente
na defesa da planta: a defesa física tem o potencial de prevenir a
herbivoria, enquanto a defesa biológica, além de proteger a planta
contra a herbivoria, protege também contra o parasitismo por lianas e
talvez epífitas, podendo até mesmo ser considerado um efeito
alelopático (Janzen, 1969).
(I14)Devido à variação intraespecífica, é provável que o
investimento em diferentes tipos de defesa varie mesmo entre
indivíduos da mesma espécie. (I15)O objetivo deste trabalho é analisar
como indivíduos de embaúba branca alocam diferencialmente seus
recursos em defesa biológica e defesa mecânica. (I16)Dado que a
limitação de recursos faz com que indivíduos aloquem
diferencialmente seus recursos em diferentes funções, e supondo que
haja uma concorrência entre investimentos em defesa mecânica e
defesa biológica, espero que plantas que invistam mais em defesa
biológica devem investir menos em defesa mecânica.

MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Realizei uma busca ativa por indivíduos de embaúba
branca pelas ruas do bairro do Guaraú, em Peruíbe, SP. (M2)Para fins
dessa coleta, considerei os indivíduos com mais de 1,5 m que tinham
triquílias ativas, de modo que já produziam corpúsculos müllerianos.
(M3)Pressionei levemente as triquílias das 3 folhas mais apicais de
cada indivíduo para visualizar qual expelia mais corpúsculos, para
então contabilizar o número de corpúsculos produzidos por essa
triquílias. (M4)Pressionei ao máximo a triquília, de modo a expelir o
máximo de corpúsculos possível. (M5)Não contabilizei os corpúsculos
já exteriorizados antes de pressionar, pois estes poderiam refletir o
consumo pelas formigas.
(M6)Recolhi a folha mais basal em bom estado de
conservação de cada indivíduo para o teste de resistência foliar.
(M7)Recortei um retângulo de 2 x 5 cm adjacente à nervura central, o
qual colei em um dinamômetro. (M8)Pendurei uma garrafa ao
dinamômetro, a qual preenchi com até 1 litro de água até que a folha
rasgasse. (M9)Converti o volume de água necessário para romper a
folha em unidade de força (N = kg.m/s²).
Análise de dados
(M10)Dos 21 indivíduos coletados, 4 não estavam
colonizados por formigas Azteca, sendo portanto desconsiderados para
fins dessa análise. (M11)Calculei o coeficiente de correlação entre o
número de corpúsculos müllerianos e a resistência foliar de cada
indivíduo, esperando que houvesse uma correlação negativa entre as
duas variáveis. (M12)Aleatorizei 5 mil vezes os valores do número de
corpúsculos, para obter a frequência com que valores de coeficiente de
correlação eram iguais ou maiores que o obtido, quando criados ao
acaso. (M13)Realizei todas as análises estatísticas no ambiente R 3.3.0
(R Development Core Team, 2016) utilizando o pacote Rsampling
(Prado et al., 2016).
RESULTADOS
(R1)O número máximo de corpúsculo müllerianos variou
de 5 a 168 por indivíduo (mediana = 50), enquanto a média da
resistência foliar foi de 8,27 ± 1,76 N por indivíduo. (R2)O número de
corpúsculos e a resistência foliar não estavam correlacionadas
negativamente, mas há uma tendência de correlação positiva
(coeficiente = 9,292; p = 0,950; Figura 1). (R3)Sete indivíduos tinham
menos de 80 corpúsculos müllerianos e resistência foliar menor que 8
(grupo A), outros sete indivíduos tinham menos de 80 corpúsculos e
resistência foliar maior que 8 (grupo B), e três indivíduos tinham mais
de 80 corpúsculos e resistência foliar maior que 8 (grupo C).

Figura 1. Correlação entre o número máximo de corpúsculos
müllerianos e a resistência foliar por indivíduo (N). Cada ponto
representa um indivíduo do grupo A (vermelho), B (verde) ou C (azul),
e a linha representa a regressão linear.
DISCUSSÃO
(D1)Observei que não há uma demanda conflitante entre o
investimento em defesa mecânica e o investimento em defesa
biológica. (D2)Pelo contrário, parece haver uma tendência do
investimento nos dois tipos de defesa estar correlacionado
positivamente. (D3)É possível diferenciar três grupos: um com
indivíduos que investem pouco nos dois tipos de defesa, um com
indivíduos que investem mais em defesa mecânica, e um com
indivíduos que investem muito nos dois tipos de defesa.
(D4)Indivíduos com maior aptidão devem ser melhores em
captar recursos, e com isso conseguem ter maior investimento em
várias funções. (D5)O grupo que investe mais nos dois tipos de defesa
deve consistir dos indivíduos mais aptos. (D6)Por outro lado, os
indivíduos que investem pouco nos dois tipos de defesa devem ser
menos aptos, e portanto conseguem menos recursos para investir em
defesa. (D7)Já indivíduos com aptidão intermediária preferem alocar
recursos em sua defesa física.
(D8)Uma outra opção é que os indivíduos que mais
investem em defesa sejam sujeitos a uma maior pressão de herbivoria

e/ou parasitismo por lianas (Janzen, 1969). (D9)Dessa forma, o
investimento em defesa seria necessário para garantir a sobrevivência
da planta. (D10)Indivíduos com baixo investimento em defesa, por
outro lado, devem sofrer baixa pressão de herbivoria e/ou parasitismo,
priorizando então outras funções vitais, como a reprodução.
(D11)Esses indivíduos podem, por exemplo, estar produzindo mais
sementes, ou sementes melhores.
(D12)A disponibilidade de recursos para as formigas
também pode influenciar a força da interação formiga-planta. (D13)Os
custos e benefícios dos produtos e serviços envolvidos no mutualismo
variam temporal e espacialmente de acordo com a disponibilidade de
recursos (Bronstein, 1994). (D14)Assim, em um ambiente pobre em
recursos para as formigas, os corpúsculos produzidos pela embaúba
serão mais valorizados, ainda que a produção seja menor. (D15)Isso
levaria as formigas a proteger a embaúba mesmo que a produção de
corpúsculos seja pequena, fazendo com que a planta dispense mais
investimentos em defesa.
(D16)Não existe uma demanda conflitante entre os
investimentos em defesa mecânica e defesa biológica. (D17)Em vez
disso, há uma tendência do investimento nesses dois tipos de defesa
aumentarem juntos. (D18)Isso pode ser explicado por diferenças de
aptidão ou de pressão de herbivoria e parasitismo entre os indivíduos,
ou por alocação de recursos em outras funções, como em reprodução.
(D19)A disponibilidade de recursos no ambiente para as formigas
também pode influenciar o investimento das plantas em defesa.
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Tudo ou nada: investimentos em defesa mecânica e biológica em
Cecropia pachystachya (Urticaceae)
Aluno 39 – Versão intermediária
RESUMO: A limitação de recursos faz com que indivíduos aloquem
diferencialmente seus recursos em diferentes funções. Indivíduos
podem investir diferencialmente em defesa biológica ou em defesa
mecânica. Cecropia pachystachya produz cera, aumentando a
esclerificação foliar e dificultando a herbivoria, e corpúsculos
müllerianos, compostos ricos em glicogênio que atraem formigas

Azteca, que a protege de herbivoria e parasitismo por lianas. Amostrei
17 indivíduos de C. pachystachya colonizados por formigas, dos quais
contabilizei o número de corpúsculos müllerianos da triquília mais
ativa e medi a resistência da folha mais basal. Testei se o número de
corpúsculos estava correlacionado negativamente à resistência foliar.
Porém, encontrei que indivíduos que investem mais em defesa
mecânica também investem mais em defesa biológica. Isso pode ser
explicado por diferenças de pressão de herbivoria e parasitismo ou de
estratégias de alocação de recursos entre os indivíduos.
PALAVRAS-CHAVE: alocação de recursos, corpúsculos
müllerianos, demandas conflitantes, esclerificação foliar, mutualismo,
recompensa-serviço.
INTRODUÇÃO
(I1)A disponibilidade de recursos no ambiente limita o
exercício de funções vitais para o desenvolvimento e sobrevivência
das plantas, como crescimento, reprodução, sustentação e defesa.
(I2)Uma vez que os recursos são limitados, a alocação de recursos em
uma função reduz o recurso disponível para as outras funções, criando
desse modo uma demanda conflitante (Bazzaz et al., 1987; Berendse
et al., 2007). (I3)Plantas em idade reprodutiva deixam de alocar
recursos em seu crescimento e passam investir na produção de flores
e frutos (Boege & Marquis, 2005).
(I4)As demandas conflitantes podem acontecer, por
exemplo, entre diferentes tipos de defesa, uma vez que as plantas
podem investir em defesas químicas, mecânicas e/ou biológicas. (I5)O
investimento em defesa química se dá pela produção de toxinas e
compostos que reduzem a palatabilidade e digestabilidade do tecido
vegetal. (I6)O investimento em defesa mecânica pode ocorrer por
meio da esclerificação foliar, deposição de cera ou produção de
tricomas ou espinhos. (I7)Porém, quando o investimento é feito em
defesa biológica, a planta investe em estruturas que atraem outras
espécies que a protejam de possíveis ameaças, como herbivoria e
parasitismo (Rosenthal & Kotanen, 1994; Boege & Marquis, 2005;
Hanley et al., 2007). (I8)Como exemplo, folhas mais longevas devem
ser mais bem protegidas, com defesas com maior custo inicial,
enquanto folhas de vida curta seriam defendidas por defesas com
maior custo de manutenção (Coley, 1987; Endara & Coley, 2011).
(I9)O gênero Cecropia (Urticaceae) tem diversas espécies
mirmecófilas, associadas geralmente a formigas do gênero Azteca, que
protegem a planta contra herbivoria e parasitismo por lianas (Janzen,
1969). (I10)Essas plantas tem caules ocos que são usados como sítio
de nidificação pelas colônias de formigas. (I11)Elas também possuem
triquílias na base de seus pecíolos, que quando ativas produzem
corpúsculos müllerianos, compostos ricos em glicogênio, lipídios e
proteínas, que servem como alimento para as formigas (Janzen, 1969).
(I12)O número de corpúsculos produzidos parece estar ligado à
qualidade do serviço de proteção prestado pela formiga a diferentes
espécies de embaúba (Mello, 2012; Fadil, 2013; Acero-Murcia et al.,
2016). (I13)Essa defesa biológica protege a embaúba contra a
herbivoria e contra o parasitismo por lianas e possivelmente epífitas,
podendo até mesmo ser considerado um efeito alelopático (Janzen,
1969; Corte, 2008; Mello, 2012). (I14)Outra possível forma de defesa
na embaúba branca é a esclerificação da folha, por meio da deposição
de cera, que tem o potencial de prevenir a herbivoria. (I15)Assim, é
provável que o investimento em diferentes tipos de defesa varie
conforme as pressões que atuam sobre o indivíduo.
(I16)Devido à variação intraespecífica, é provável que o
investimento em diferentes tipos de defesa varie mesmo entre
indivíduos de uma mesma população. (I17)O objetivo deste trabalho é
analisar como indivíduos de embaúba branca de uma única população
alocam diferencialmente seus recursos em defesa biológica e defesa
mecânica. (I18)Dado que a limitação de recursos faz com que
indivíduos aloquem diferencialmente seus recursos em diferentes
funções, e supondo que haja uma concorrência entre investimentos em
defesa mecânica e defesa biológica, espero que plantas que investem
mais em defesa biológica devem investir menos em defesa mecânica.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Durante dois dias, realizei busca ativa por indivíduos
de embaúba branca pelas ruas do bairro do Guaraú, em Peruíbe, SP.
(M2)Considerei os indivíduos com mais de 1,5 m que tinham triquílias
ativas e já produziam corpúsculos müllerianos. (M3)Selecionei a
triquília que produzia mais corpúsculos dentre as 3 folhas mais apicais
de cada indivíduo. (M4)Para contabilizar o número de corpúsculos,
pressionei ao máximo a triquília, de modo a expelir o máximo de
corpúsculos possível. (M5)Não contabilizei os corpúsculos já

exteriorizados antes de pressionar, pois estes poderiam refletir o
consumo pelas formigas.
(M6)Recolhi a folha mais basal em bom estado de
conservação de cada indivíduo para o teste de resistência foliar
(Maggio et al., 2015). (M7)Recortei um retângulo de 2 x 5 cm
adjacente à nervura central, o qual colei em um dinamômetro.
(M8)Pendurei uma garrafa ao dinamômetro, a qual preenchi
progressivamente com água até que a folha rasgasse (Figura 1).
(M9)Converti o volume de água necessário para romper a folha em
unidade de força (N = kg.m/s²).

Figura 1. Equipamento utilizado para medir a resistência foliar dos
indivíduos de embaúba branca. Uma tira da folha com 2x5 cm era
colada a um dinamômetro, ao qual estava pendurada uma garrafa que
foi preenchida progressivamente com água até que a folha se rompesse
(fonte: Maggio et al., 2015).
Análise de dados
(M10)Dos 21 indivíduos coletados, 4 não estavam
colonizados por formigas Azteca, sendo assim desconsiderados nesta
análise. (M11)Calculei o coeficiente de regressão linear entre o
número de corpúsculos müllerianos e a resistência foliar de cada
indivíduo, esperando que houvesse uma correlação negativa entre as
duas variáveis. (M12)Aleatorizei 5 mil vezes os valores do número de
corpúsculos entre os indivíduos, mantendo fixos os valores de
resistência foliar. (M13)Minha previsão seria aceita se a frequência
com que valores de coeficiente de regressão eram iguais ou menores
que o obtido fosse menor que 0,05 quando criados ao acaso.
(M14)Realizei todas as análises estatísticas no ambiente R 3.3.0 (R
Core Team, 2016) utilizando o pacote Rsampling (Prado et al., 2016)
dentro da interface Rsampling-shiny (Chang et al., 2016).
RESULTADOS
(R1)O número máximo de corpúsculo müllerianos variou
de 5 a 168 por indivíduo (mediana = 50), enquanto a média ± desvio
padrão da resistência foliar foi de 8,27 ± 1,76 N por indivíduo. (R2)A
previsão de que o número de corpúsculos e a resistência foliar estavam
correlacionados negativamente foi refutada (coeficiente = 9,292; p =
0,950), mas há uma tendência de que exista uma correlação positiva
(Figura 2). (R3)Enquanto houve uma grande variação da resistência
foliar entre os indivíduos, apenas três apresentaram mais de 80
corpúsculos müllerianos..

Figura 2. Correlação entre o número de corpúsculos müllerianos e a
resistência foliar por indivíduo (N). Cada ponto representa um
indivíduo e a linha representa a regressão linear.
DISCUSSÃO
(D1)Observei que não há uma demanda conflitante entre o
investimento em defesa mecânica e o investimento em defesa
biológica. (D2)Pelo contrário, parece haver uma tendência do
investimento ser feito nos dois tipos de defesa. (D3)Isso, porém,
parece ocorrer apenas entre indivíduos que já investiriam muito em
defesa mecânica.
(D4)Há um gradiente de investimento em defesa mecânica,
e apenas quando este investimento atinge um limiar o investimento em
defesa biológica passa a crescer. (D5)A implicação disso é que
indivíduos só passam a investir mais em defesa biológica quando já

tem certo nível de proteção mecânica. (D6)Nas embaúbas, a
esclerificação foliar protege não só contra a herbivoria, mas também
contra a dessecação (Lüttge, 1997), por estarem bastante expostas ao
sol (Berg, 1978). (D7)Assim, para a embaúba é essencial ter um nível
mínimo de esclerificação da folha que a proteja da dessecação antes
de investir em outros tipos de defesa. (D8)A esclerificação foliar
também deve ser priorizada caso a chance de parasitismo por lianas
seja baixa. As formigas Azteca associadas à embaúba desempenham
um papel importante em evitar que a planta seja coberta por lianas e
possivelmente por epífitas (Janzen, 1969; Mello, 2012). (D9)Assim,
sob baixa pressão de parasitismo, o custo de investir nesse tipo de
defesa é maior que o benefício obtido, não sendo compensador.
(D10)A defesa mecânica, por outro lado, poderia ser suficiente para
reduzir a herbivoria, e seu custo-benefício compensaria o
investimento.
(D11)O padrão observado também pode se originar de
diferentes estratégias presentes nos indivíduos da população.
Indivíduos que investem menos em defesa podem estar priorizando
outras funções vitais, como a reprodução. (D12)Do mesmo modo que
durante seu desenvolvimento a planta pode reduzir seus investimentos
em defesa para investir em reprodução (Boege & Marquis, 2005), essa
estratégia também varia entre indivíduos de uma população (Bazzaz et
al., 1987). (D13)Desse modo, parte dos indivíduos da população deve
alocar mais recursos na produção de órgãos reprodutores em vez de
investir em algum tipo de defesa.
(D14)Não existe uma demanda conflitante entre os
investimentos em defesa mecânica e defesa biológica. (D15)Em vez
disso, há uma tendência do investimento ser feito nesses dois tipos de
defesa. (D16)Isso pode ser explicado por diferenças de pressão de
herbivoria e parasitismo entre os indivíduos, ou por estratégias de
alocação de recursos em outras funções, como em reprodução.
(D17)Sugiro que futuros estudos investiguem mais a fundo a relação
entre investimentos em defesa e pressão de herbivoria e parasitismo,
bem como entre investimentos em defesa e em reprodução.
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Investimentos em defesa mecânica e biológica em Cecropia
pachystachya (Urticaceae)
Aluno 39 – Versão final
RESUMO: A limitação de recursos faz com que indivíduos aloquem
recursos diferencialmente em suas funções vitais. Plantas podem
investir diferencialmente em defesa mecânica ou biológica. Indivíduos
de Cecropia pachystachya se protegem de herbivoria produzindo cera,
aumentando a esclerificação foliar, e corpúsculos müllerianos,
compostos ricos em glicogênio que atraem formigas Azteca, que os
protegem também de parasitismo por lianas. Amostrei 17 indivíduos
de C. pachystachya colonizados por formigas, dos quais contabilizei o
número de corpúsculos müllerianos da triquília mais ativa e medi a
resistência da folha mais basal. Testei se a resistência foliar estava
correlacionada negativamente ao número de corpúsculos produzido
por indivíduo, mas encontrei que não há demanda conflitante entre
essas defesas. Indivíduos que investem mais em defesa biológica
também tem grande investimento em defesa mecânica. Isso pode ser
explicado por diferenças individuais de pressão de herbivoria e
parasitismo e pela existência de diferentes estratégias de alocação de
recursos na população.
PALAVRAS-CHAVE: alocação de recursos, corpúsculos
müllerianos, demandas conflitantes, embaúba branca, esclerificação
foliar, mutualismo.
INTRODUÇÃO
(I1)A disponibilidade de recursos no ambiente limita o
exercício de funções vitais para o desenvolvimento e sobrevivência
das plantas, como crescimento, reprodução, sustentação, defesa e
armazenamento. (I2)Uma vez que os recursos são limitados, a
alocação de recursos em uma função reduz o recurso disponível para
as outras funções, resultando em uma demanda conflitante (Bazzaz et
al., 1987; Berendse et al., 2007). (I3)Plantas em idade reprodutiva
deixam de alocar recursos em crescimento e passam a investir na
produção de flores e frutos (Boege & Marquis, 2005).
(I4)As demandas conflitantes podem acontecer, por
exemplo, entre diferentes tipos de defesa, uma vez que as plantas
podem investir em defesas químicas, mecânicas e/ou biológicas. (I5)O
investimento em defesa química se dá pela produção de toxinas e
compostos que reduzem a palatabilidade e digestibilidade do tecido
vegetal (Bazzaz et al., 1987; Berendse et al., 2007). (I6)O
investimento em defesa mecânica pode ocorrer por meio da
esclerificação foliar, deposição de cera ou produção de tricomas ou
espinhos (Berendse et al., 2007). (I7)Porém, quando o investimento é
feito em defesa biológica, a planta investe em estruturas que atraem
outras espécies que a protejam de possíveis ameaças, como herbivoria
e parasitismo (Rosenthal & Kotanen, 1994; Boege & Marquis, 2005;
Hanley et al., 2007). (I8)Várias teorias tentam explicar o que
influencia a quantidade e o tipo de defesas produzidas pelas plantas
(Berendse et al., 2007), indicando que tanto a variação genética como
a variação ambiental influenciam a seleção de um dos tipos de defesa
(Massad et al., 2011).
(I9)O gênero Cecropia (Urticaceae), com plantas
conhecidas como embaúbas, tem diversas espécies mirmecófilas,
associadas geralmente a formigas do gênero Azteca, que protegem a
planta contra herbivoria e parasitismo por lianas (Janzen, 1969; Corte,
2008; Mello, 2012; Oliveira et al., 2015). (I10)Essas plantas têm
caules ocos que são usados como abrigo pelas colônias de formigas,
que se alimentam de compostos ricos em glicogênio, chamados de
corpúsculos müllerianos, produzidos em triquílias localizadas na base
dos pecíolos (Janzen, 1969). (I11)A quantidade de corpúsculos
produzidos está correlacionada à efetividade dessa forma de defesa
biológica (Mello, 2012; Fadil, 2013; Acero-Murcia et al., 2016).
(I12)Outra possível forma de defesa na embaúba é a esclerificação da
folha, que tem o potencial de prevenir a herbivoria, já que herbívoros
evitam folhas mais duras (Lucas et al., 2000; Teaford et al., 2006).

(I13)Assim, é provável que o investimento em diferentes tipos de
defesa varie conforme as pressões que atuam sobre o indivíduo.
(I14)Devido à variação intraespecífica, é provável que o
investimento em diferentes tipos de defesa varie mesmo entre
indivíduos de uma mesma população. (I15)O objetivo deste trabalho é
analisar como indivíduos de embaúba branca (Cecropia
pachystachya) de uma única população alocam diferencialmente
recursos em defesa biológica e defesa mecânica. (I16)Dado que a
limitação de recursos faz com que indivíduos aloquem
diferencialmente seus recursos em diferentes funções, e supondo que
haja uma concorrência entre investimentos em defesa mecânica e
defesa biológica, espero que plantas que investem mais em defesa
biológica devam investir menos em defesa mecânica.
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Durante dois dias, realizei busca ativa por indivíduos
de embaúba branca pelas ruas do bairro do Guaraú, em Peruíbe, SP.
(M2)Considerei os indivíduos com mais de 1,5 m que tinham triquílias
ativas e já produziam corpúsculos müllerianos. (M3)Selecionei a
triquília que produzia mais corpúsculos dentre as três folhas mais
apicais de cada indivíduo. (M4)Para contabilizar o número de
corpúsculos, pressionei ao máximo ao redor da triquília, de modo a
expelir o máximo de corpúsculos possível. (M5)Não contabilizei os
corpúsculos já exteriorizados antes de pressionar, pois estes poderiam
sofrer influência do consumo pelas formigas, em vez de medir somente
a produção pela planta.
(M6)Recolhi a folha mais basal em bom estado de
conservação de cada indivíduo para o teste de resistência foliar
(Maggio et al., 2015). (M7)Prendi a um dinamômetro um recorte de 2
x 5 cm do digito central da folha, adjacente à nervura central. (M8)Ao
dinamômetro pendurei uma garrafa que preenchi progressivamente
com água até que a folha rasgasse (Figura 1). (M9)Converti o volume
de água necessário para romper a folha em unidade de força (N =
kg.m/s²).

Fonte: Maggio et al., 2015
Figura 1. Equipamento utilizado para medir a resistência das folhas
de embaúba branca. Um retângulo da folha com 2x5 cm era preso a
um dinamômetro, ao qual foi pendurada uma garrafa que foi
preenchida progressivamente com água até que a folha se rompesse.
Análise de dados
(M10)Dos 21 indivíduos coletados, 4 não estavam
colonizados por formigas Azteca, sendo assim desconsiderados nesta
análise. (M11)Minha previsão era que havia uma correlação negativa
entre a resistência foliar e o número de corpúsculos müllerianos de
cada indivíduo. (M12)Para testar isso, calculei o coeficiente de
regressão linear entre as duas variáveis. (M13)Realizei um teste de
permutação, no qual aleatorizei 5000 vezes os valores do número de
corpúsculos entre os indivíduos, mantendo fixos os valores de
resistência foliar. (M14)Para que minha hipótese fosse corroborada, a
probabilidade de encontrar valores de coeficientes iguais ou menores
do que o observado deveria ser menor do que 5%. (M15)Realizei todas
as análises estatísticas no ambiente R 3.3.0 (R Core Team, 2016)
utilizando o pacote Rsampling (Prado et al., 2016) dentro da interface
Rsampling-shiny (Chang et al., 2016).
RESULTADOS
(R1)O número máximo de corpúsculos müllerianos por
triquília variou de 5 a 168 por indivíduo (mediana = 50), enquanto a
média ± desvio padrão da resistência foliar foi de 8,27 ± 1,76 N por
indivíduo. (R2)A previsão de que a resistência foliar e o número de
corpúsculos estavam correlacionados negativamente foi refutada
(coeficiente = 9,292; p = 0,950), mas há uma tendência de que exista
uma correlação positiva (Figura 2). (R3)Enquanto houve uma
distribuição homogênea dos indivíduos ao longo de todo o gradiente

de variação da resistência foliar , apenas três indivíduos apresentaram
mais de 80 corpúsculos müllerianos.

Figura 2. Correlação entre a resistência foliar (N) e o número de
corpúsculos por indivíduo. Cada ponto representa um indivíduo e a
linha representa a regressão linear.
DISCUSSÃO
(D1)Observei que a defesa mecânica e a defesa biológica
não estão negativamente correlacionadas na embaúba branca (C.
pachystachya), ou seja, não há uma demanda conflitante entre o
investimento em defesa mecânica e o investimento em defesa
biológica nessa espécie. (D2)Esse resultado é sustentado pelo
encontrado para a embaúba vermelha (Cecropia glaziovii), em que os
investimentos em defesa química e mecânica não variaram entre
indivíduos com e sem defesa biológica (Oliveira et al., 2015).
(D3)Ainda, este trabalho acrescenta ao mostrar que parece haver uma
tendência de investimento nos dois tipos de defesa.
(D4)Os resultados mostraram que indivíduos que tiveram
grande investimento em defesa biológica também haviam investido
bastante em defesa mecânica. (D5)Houve uma distribuição
homogênea dos indivíduos ao longo do gradiente de investimento em
defesa mecânica, mas apenas quando este investimento atingiu um
limiar o investimento em defesa biológica foi maior. (D6)A
implicação disso é que indivíduos só passam a investir mais em defesa
biológica quando já tem certo nível de proteção mecânica. (D7)Nas
embaúbas, a esclerificação foliar protege não só contra a herbivoria,
mas também contra a dessecação (Lüttge, 1997), por estarem bastante
expostas ao sol (Berg, 1978). (D8)Assim, para a embaúba é essencial
ter um nível mínimo de esclerificação da folha que a proteja da
dessecação antes de investir em outros tipos de defesa. (D9)A
esclerificação foliar também deve ser priorizada caso a chance de
parasitismo por lianas seja baixa. (D10)As formigas Azteca associadas
à embaúba desempenham um papel importante em evitar que a planta
seja coberta por lianas e possivelmente por epífitas (Janzen, 1969;
Mello, 2012). (D11)Assim, sob baixa pressão de parasitismo, o custo
de investir nesse tipo de defesa é maior que o benefício obtido, não
sendo vantajoso para a planta. (D12)A defesa mecânica, por outro
lado, seria suficiente para reduzir a herbivoria, de modo que o custobenefício deste tipo de defesa compensaria o investimento.
(D13)O menor investimento em defesa visto em parte dos
indivíduos amostrados pode se originar de diferentes estratégias
evolutivas de alocação de recursos presentes na população. (D14)No
tempo evolutivo, a alocação de recursos entre defesa e reprodução é
determinada pelo efeito do balanço entre fecundidade e sobrevivência
sobre a aptidão (Bazzaz et al., 1987). (D15)Indivíduos que investem
menos em defesa podem então estar priorizando a reprodução.
(D16)Do mesmo modo que durante seu desenvolvimento a planta pode
reduzir seus investimentos em defesa para investir em reprodução
(Boege & Marquis, 2005), essa estratégia também pode variar entre
indivíduos de uma população (Bazzaz et al., 1987). (D17)Em plantas
dioicas, como a embaúba, indivíduos femininos alocam mais recursos
em reprodução do que indivíduos masculinos (Bazzaz et al., 1987).
(D18)Desse modo, parte dos indivíduos da população deve alocar mais
recursos na produção de órgãos reprodutores em vez de investir em
algum tipo de defesa. (D19)Futuros estudos devem investigar a
existência de diferentes estratégias evolutivas de alocação de recursos
na população de embaúbas brancas, geradas como uma resposta às
demandas conflitantes entre defesa e em reprodução.
(D20)Não existe uma demanda conflitante entre os
investimentos em defesa mecânica e defesa biológica. (D21)Em vez
disso, há uma tendência de investimento nos dois tipos de defesa.
(D22)Porém, apenas indivíduos que tiveram grande investimento em
defesa mecânica também investiram mais em defesa biológica.
(D23)Esse padrão pode se originar de diferenças de pressão de

herbivoria e parasitismo entre os indivíduos, bem como da existência
de diferentes estratégias evolutivas de alocação de recursos na
população. (D24)Sugiro que futuros estudos investiguem se
indivíduos que investem mais em defesa estão mais sujeitos à
herbivoria e ao parasitismo. (D25)Também sugiro comparar entre os
investimentos em diferentes tipos de defesa e em estruturas
reprodutivas em indivíduos de embaúba branca.
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Investimento em partes aéreas e competição intraespecífica em
uma espécie arbórea de floresta de restinga
Aluno 40 – Versão inicial
RESUMO
A forma como os organismos utilizam a energia obtida do ambiente é
um fator chave para o sucesso evolutivo da espécie. As plantas podem
alocar diferencialmente os recursos nas suas diferentes partes e a
competição intraespecífica pode influenciar essa alocação. Meu
objetivo foi analisar como a competição intraespecífica influencia a
alocação de recursos em plantas. Realizei as coletas de plântulas de
Calophylum brasiliensis em fragmentos de Mata Atlântica de
Restinga. Coletei plântulas que estavam isoladas e agregadas com coespecíficos e medi a área foliar e o comprimento do caule de cada uma.
Minha hipótese é que em ambientes de competição intraespecífica
mais intensa, haverá maior alocação de recursos pelas plântulas em
tecido de caule do que em área foliar e ela foi corroborada. Assim a
alocação de recursos em tecidos do caule desempenha um papel
importante como estratégia para minimizar os efeitos da competição
intra-específica.
INTRODUÇÃO
(I1)A forma como os organismos utilizam a energia obtida
do ambiente é um fator chave para o sucesso em termos de
sobrevivência, crescimento e reprodução (Begon, 2006). (I2)As
plantas são organismos modulares e possuem a capacidade de alocar
de diferente formas os recursos entre as partes aéreas e subterrâneas
ao longo do crescimento. (I3)Essa alocação diferencial pode mudanças
relativas nas dimensões das partes das plantas, o que reflete uma gama
de restrições relacionadas ao crescimento (Turner, 2004).
(I4)A competição intraespecífica pode influenciar o
crescimento das plantas. (I5)Organismos da mesma espécie possuem
requerimentos similares, porém essa demanda conjunta pode
ocasionar o esgotamento imediato de um recurso (Begon, 2006).
(I6)Em um ambiente de floresta, onde o dossel sombreia o sub-bosque,
a luz é um recurso limitado, pois as plântulas tem pouco acesso a ela.
(I7)Assim, o investimento em folhas e caule pelas plântulas é
fundamental para a sobrevivência na fase juvenil.
(I8)Meu objetivo foi analisar como a competição
intraespecífica influencia a alocação de recursos em plantas. (I9)Dado
que a competição intraespecífica é maior entre co-específicos e entre
indivíduos da mesma coorte, minha hipótese é que em ambientes de
competição intraespecífica mais intensa, haverá maior alocação de
recursos pelas plântulas em tecido de sustentação (caule) do que em
área fotossintetizante (folhas). (I10)Espero que plântulas que cresçam
agregadas a outras plântulas da mesma espécie tenham a proporção
entre área foliar total e tamanho de caule menor do que plântulas que
crescem longe dos seus co-específicos.
MATERIAL E MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Realizei as coletas de plântulas em fragmentos de
Mata Atlântica de Restinga no bairro Guaraú, cidade de Peruíbe, litoral
sul de São Paulo (24°22’1.42”S, 47°0’32.46”O). (M2)Procurei por
indivíduos adultos de Calophylum brasiliensis e em seguida, coletei
uma plântula que estivesse isolada de co-específicos e outra que
estivesse cercada por no mínimo um indivíduo da mesma espécie em
uma área de trinta centímetros quadrados. (M3)As plântulas foram
coletadas de plantas-mãe diferentes. (M4)Para cada plântula,
fotografei e medi a área das folhas no Image J. e medi o comprimento
do caule.
Análise de dados
(M5)Calculei a razão entre o logaritmo da área foliar e o
logaritmo do comprimento do caule como medidas de
proporcionalidade entre o investimento da plântula em superfície
fotossintética (folhas) ou em tecido de sustentação (caule).
(M6)Utilizei a escala logarítmica para linearizar a relação entre os
dados obtidos da área foliar, que são bidimensionais (cm2), e os de
comprimento do caule, que são unidimensionais (cm)
(M7)Como as plântulas foram coletadas com
base na relação com a planta-mãe, optei por uma análise pareada, na
qual um par se constitui de uma plântula coletada isolada e outra
coletada agregada a outras da mesma espécie. (M8)Minha estatística
de interesse foi a diferença média da razão do logaritmo da área foliar
e do logaritmo do comprimento do caule entre os pares, a partir daqui
chamada de Índice de Investimento. (M9)Todas as análises foram
feitas em ambiente R versão 3.1.3 (R Core Team, 2015) usando o
pacote Rsampling-shiny (Prado et al., 2016).

RESULTADOS
(R1)Coletei vinte pares de plântulas isoladas e agregadas
com co-específicos distribuídos em dez fragmentos de floresta. (R2)O
índice de investimento em plântulas agregadas foi de 1.0335 e em
plântulas isoladas de 1.1465 e essa diferença foi estatisticamente
significativa (p=0.027, Figura 1).

Figura 1. Índice de
brasiliensis isoladas e
linhas pretas indicam
plântulas isoladas para
diminuição.

investimento em plântulas de Calophylum
em plântulas agregadas a co-específicos. As
o aumento do índice de investimento das
as agregadas e as linhas vermelhas indicam a

DISCUSSÃO
(D1)Minha hipótese de que há maior investimento em
tecidos de sustentação do que em tecidos fotossintetizantes em
plântulas sob maior pressão de competição intraespecífica foi
corroborada. (D2)Como a luz é um recurso limitado no sub-bosque da
floresta, provavelmente os recursos advindos da semente são
preferivelmente alocados no caule para que as folhas passem a não ser
influenciadas pelo sombreamento dos indivíduos da mesma espécie.
(D3)As folhas e o caule possuem histórias evolutivas
distintas e influenciam de formas diferentes o crescimento,
sobrevivência e reprodução das plantas (Raven, 2005). (D4)Assim, o
caule das plântulas desempenha papel importante na competição por
luz e o investimento em tecidos do caule pode ser uma estratégia para
o aproveitamento da luz na presença de forte competição
intraespecífica. (D5)Estudos futuros podem contribuir com a
investigação de como o investimento em partes subterrâneas da
plântula é afetada pela competição intraespecífica.
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A competição intraespecífica influencia o investimento em partes
aéreas em plântulas de uma espécie arbórea de floresta de
restinga
Aluno 40 – Versão intermediária
RESUMO
A forma como os organismos alocam os recursos obtidos do ambiente
é um fator chave para a sobrevivência. As plantas podem alocar
diferencialmente os recursos e a competição pode exercer uma pressão
para a adoção de estratégias que maximizem a obtenção de recursos.
Analisei qual a relação entre competição intraespecífica e alocação de
recursos em plantas. Realizei as coletas de plântulas de Calophylum
brasiliensis que estavam isoladas e agregadas a co-específicos em
fragmentos de Floresta Alta de Restinga e medi a área foliar e o
comprimento do caule. A hipótese era que em ambientes de
competição intraespecífica mais intensa, havia maior alocação de
recursos pelas plântulas em caule do que em área foliar. A hipótese foi
corroborada (p=0.027) e a competição intraespecífica modulou a
relação de alocação de biomassa entre caule e área foliar. Assim, a
maior alocação de recursos em crescimento do caule desempenha um
papel importante como estratégia para minimizar os efeitos da
competição intraespecífica por luz em plântulas.
Palavras-chave: Alometria, alocação de biomassa, competição por
luz.
INTRODUÇÃO
(I1)A forma como os organismos utilizam a energia obtida
do ambiente é um fator chave para o sucesso em termos de
sobrevivência, crescimento e reprodução (Lütge, 2008). (I2)As plantas
possuem a capacidade de alocar de diferente formas os recursos entre
as partes aéreas e subterrâneas ao longo do crescimento (Wiener,
2004). (I3)A alocação diferencial dos recursos pode ocasionar
mudanças relativas nas dimensões das partes das plantas e isso pode
refletir uma gama de restrições relacionadas ao crescimento (Turner,

2004). (I4)Uma dessas restrições pode estar relacionada à competição
intraespecífica.
(I5)A competição intraespecífica pode influenciar o
crescimento das plantas. (I6)Organismos da mesma espécie possuem
requerimentos similares, porém essa demanda conjunta pode exceder
o estoque imediato de recursos (Begon et al., 2005). (I7)A
disponibilidade de água e de luz varia ao longo do tempo e do espaço.
(I8)As espécies arbóreas podem se adaptar a diferentes partes do
gradiente de disponibilidade de tais recursos e possuem estratégias
diferentes para captar, utilizar e armazenar recursos que são limitados
na natureza, sendo que a habilidade das plantas em captar recursos
afeta o sucesso competitivo em relação a outras plantas (Poorter,
2005).
(I9)Em um ambiente de floresta, onde o dossel sombreia o
sub-bosque, a luz é um recurso limitado, pois as plântulas têm pouco
acesso a ela (Augspurger, 1984). (I10)A função principal da folha é a
captação de luz e a realização da fotossíntese e o caule é responsável
pela condução da seiva e a sustentação das estruturas aéreas da planta
(Raven, 2005). (I11)As plantas possuem a capacidade de aumentarem
a captura de luz investindo grande parte da biomassa em folhas
(Poorter, 2005) ou ainda em crescimento primário do caule. (I12)As
plântulas possuem grande reserva de nutrientes provenientes da
semente (Turner, 2004) e o investimento diferencial de biomassa em
alguma parte específica pode vir das reservas contidas nos cotilédones
das sementes.
(I13)Plântulas de espécies arbóreas, ao se estabelecerem no
sub-bosque da floresta passam a competir por luz e nutrientes e
precisam desenvolver estratégias que maximizem a probabilidade de
sobrevivência em um ambiente de alta competição. (I14)O guanandi,
Calophyllum brasiliensis Cambess. (Calophyllaceae) é uma espécie
arbórea de ampla distribuição, com ocorrência na Floresta Amazônica,
Floresta Atlântica e de Restinga, ocorrendo também em matas de
galeria e matas ciliares (Oliveira-Filho & Ratter, 1995), típica de
ambientes úmidos e alagados e podem ser encontradas em grandes
agrupamentos (Lorenzi, 1992). (I15)A semente de C. brasiliensis
possui uma reserva nutritiva e faz parte do banco de sementes nos
ambientes onde ela ocorre.
(I16)Meu objetivo foi analisar qual a relação entre a
competição intraespecífica e a alocação de recursos em plantas.
(I17)Dado que a pressão de competição é maior entre co-específicos,
minha hipótese é que em ambientes de competição intraespecífica
mais intensa, haverá maior alocação de recursos pelas plântulas em
tecido do caule do que em área fotossintetizante (folhas).
MATERIAL E MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Realizei as coletas de plântulas em dez fragmentos de
Floresta Alta de Restinga no bairro Guaraú, cidade de Peruíbe, litoral
sul de São Paulo (24°22’1.42”S, 47°0’32.46”O). (M2)Procurei por
indivíduos adultos de Calophyllum brasiliensis Cambess. e tendo um
indivíduo como centro, dividi a área ao redor dele em quatro
quadrantes cuja borda era representada pela projeção no solo da copa
da árvore adulta. (M3)Sorteei o quadrante para iniciar a busca pelas
plântulas e em seguida vasculhei os quadrantes até achar uma plântula
isolada de co-específicos e outra agregada a no mínimo um indivíduo
da mesma espécie em um raio de vinte centímetros. (M4)Sorteei a
plântula que eu coletei entre os indivíduos agregados (Figura 1).
(M5)Padronizei a idade dos indivíduos coletando apenas aqueles que
fossem de uma mesma coorte. (M6)Para cada plântula coletada,
fotografei e medi a área das folhas no programa Image J® e medi o
comprimento do caule com uma fita métrica, a partir do início da gema
apical até a base onde se inicia a raiz principal.
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Figura1. Esquema do método utilizado para a coleta das plântulas de
Calophyllum brasiliensis Cambess. nos fragmentos florestais. A –
Árvore adulta; 1, 2, 3 e 4 – Quadrantes ao redor da árvore adulta. Os
limites dos quadrantes foram estabelecidos pela projeção da copa da
árvore adulta no solo da floresta. PI – Plântula isolada, sem indivíduos
da mesma espécie em um raio de vinte centímetros; PA – Plântulas
agregadas, com indivíduos da mesma espécie em um raio de vinte
centímetros.

Análise de dados
(M7)Calculei a razão entre o logaritmo da área foliar e o
logaritmo do comprimento do caule de cada plântula como medida de
proporcionalidade do investimento da plântula entre superfície
fotossintética (folhas) ou tecido de sustentação (caule). (M8)A partir
daqui chamarei essa razão de Índice de investimento. (M9)Utilizei a
escala logarítmica para linearizar a relação entre os dados obtidos da
área foliar, que são bidimensionais (cm2), e os de comprimento do
caule, que são unidimensionais (cm).
(M10)Como as plântulas foram coletadas com base na
relação com a mesma planta-mãe, realizei uma análise pareada, na
qual um par se constitui de uma plântula coletada isolada e outra
coletada agregada a outras da mesma espécie. (M11)A estatística de
interesse foi a média das diferenças do índice de investimento cada
par. (M12)Para testar a significância do resultado obtido da estatística
de interesse realizei um teste de permutação entre os índices de
investimento dos pares de plântulas com 10.000 aleatorizações.
(M13)Todas as análises foram feitas em ambiente R versão 3.1.3 (R
Core Team, 2015) usando os pacotes Rsampling e shiny (Prado et al.,
2016).
(M14)Valores do índice de investimento maiores que 1
representam maior investimento pela plântula em área foliar do que
em tamanho do caule, já valores menores que 1, representam mais
investimento em tamanho do caule do que em área foliar. (M15)Com
isso, espero que plântulas que cresçam agregadas a outras plântulas da
mesma espécie tenham menor índice de investimento, ou seja,
proporcionalmente maior comprimento do caule do que área foliar,
pois isso é um fator que aumenta o sucesso competitivo do indivíduo
em um ambiente de forte competição intraespecífica.
RESULTADOS
(R1)A média da área foliar das plântulas isoladas foi de
33.7 cm2 ± 22.9 (± desvio padrão) e das plântulas agregadas de 50.5
cm2 ± 27.4 (± desvio padrão). (R2)O tamanho médio do caule em
plântulas isoladas foi de 27.4 cm ± 4.8 (± desvio padrão) e em
plântulas agregadas de 25.8 cm ± 8.1 (± desvio padrão).
(R3)O índice de investimento em plântulas isoladas foi em
média de 1.1465 ± 0.1452 (± desvio padrão) e em plântulas agregadas
foi de 1.0335 ± 0.1836 (± desvio padrão). (R4)No grupo das plântulas
isoladas o maior índice de investimento encontrado foi de 1.3902 e o
menor de 0.9130, no grupo das plântulas agregadas, o maior índice de
investimento encontrado foi de 1.379 e o menor de 0.7034. (R5)A
média das diferenças entre os índices de investimento de cada par de
plântulas foi de 0.113 (p=0.027, Figura 2).

Figura 2. Índice de investimento dado como a razão entre o logaritmo
da área foliar e o logaritmo do comprimento do caule em plântulas de
Calophyllum brasiliensis isoladas e em plântulas agregadas a coespecíficos. As linhas pretas indicam o aumento do índice de
investimento das plântulas isoladas (menos investimento em altura e
mais em área foliar) para as agregadas e as linhas vermelhas indicam
a diminuição (mais investimento em altura e menos em área foliar).
DISCUSSÃO
(D1)A hipótese de que há maior investimento em tecidos
de sustentação do que em tecidos fotossintetizantes em plântulas em
condições de maior pressão de competição intraespecífica foi
corroborada. (D2)Isso significa que plântulas de espécies arbóreas que
se estabelecem no sub-bosque e passam por privação de luz possuem
estratégias diferentes para a maximização da captação de luz
dependendo da pressão de competição intraespecífica.
(D3)A planta deve alocar biomassa em partes que
proporcionem um aumento na capacidade de absorção do recurso que
é mais limitante (Wiener, 2004). (D4)Dado que no sub-bosque a luz é
um recurso limitante, plântulas que crescem agregadas passam por
maior competição intraespecífica e há forte competição por luz. (D5)A
competição por luz entre plântulas da mesma espécie faz com que os
indivíduos passem a dar prioridade à alocação de biomassa no caule.
(D6)O caule proporcionalmente maior leva a plântula a se sobrepor às
outras da mesma coorte em termos de altura, o que confere uma
vantagem competitiva por captação de luz. (D7)No caso de plântulas
que crescem isoladas, a pressão da competição por luz é menos

intensa, e a biomassa pode ser mais alocada na produção de superfície
fotossintetizante, já que não haverá sombreamento por indivíduos da
mesma espécie.
(D8)As relações de alocação de biomassa podem variar de
acordo com o estágio de desenvolvimento em que a planta se encontra
(Gedroc et al., 1996) . (D9)Apesar de eu ter encontrado uma alocação
diferencial de biomassa entre tecido de sustentação e área foliar em
diferentes condições de competição em plântulas, a competição pode
não influenciar essa mesma relação em indivíduos adultos (Wiener &
Fishman, 1994). (D10)As relações de alocação de biomassa também
podem variar de acordo com os órgãos e suas respectivas funções
(Wiener & Fishman, 1994). (D11)As folhas e o caule possuem
histórias evolutivas distintas e assim desempenham funções distintas
relacionadas ao crescimento e sobrevivência das plantas (Raven,
2005), o que significa que podem responder a pressões seletivas de
diferentes formas.
(D12)Assim, a competição intraespecífica é responsável
pela modulação do investimento de biomassa nas partes aéreas em
plântulas de espécies arbóreas. (D13)Estudos futuros podem contribuir
com a investigação sobre a relação entre a competição intraespecífica
e o investimento em partes subterrâneas. (D14)Outra sugestão é
investigar se maior investimento em área foliar implica em folhas de
menor espessura e se a maior área das folhas aumenta a
vulnerabilidade das folhas ao ataque de herbívoros.
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A competição intraespecífica influencia o investimento em partes
aéreas em plântulas de uma espécie arbórea de floresta de
restinga
Aluno 40 – Versão final
RESUMO: A forma como as plantas alocam os recursos disponíveis
no ambiente é um fator chave para a sobrevivência nas fases iniciais
de desenvolvimento. A competição pode exercer uma pressão sobre as
plântulas de modo que elas desenvolvam estratégias que maximizem
a obtenção de recursos. Testei se em ambientes de competição
intraespecífica mais intensa, há maior alocação de recursos pelas
plântulas em caule do que em área foliar. Coletei plântulas de
Calophylum brasiliensis que estavam isoladas e agregadas a coespecíficos e medi a área foliar total e o comprimento do caule. A
competição intraespecífica influenciou a alocação de biomassa entre
caule e área foliar em plântulas, sendo que em ambientes de maior
competição intraespecífica, as plântulas investem proporcionalmente

em mais caule do que folhas (p=0,027). A maior alocação de recursos
em crescimento do caule desempenha um papel importante como
estratégia para minimizar os efeitos da competição intraespecífica por
luz em plântulas.
PALAVRAS-CHAVE: Alometria, alocação de biomassa,
competição por luz, estabelecimento de plântulas, guanandi.
INTRODUÇÃO
(I1)A forma como os organismos utilizam a energia obtida
do ambiente é um fator chave para o sucesso em termos de
sobrevivência, crescimento e reprodução (Lütge, 2008). (I2)As plantas
alocam de diferentes formas os recursos entre as partes aérea e
subterrânea ao longo do crescimento (Wiener, 2004). (I3)A alocação
diferencial dos recursos pode ocasionar mudanças relativas nas
dimensões das partes das plantas. (I4)As relações alométricas entre
diferentes partes da planta podem indicar pressões relacionadas ao
desenvolvimento da plântula (Turner, 2004). (I5)Um exemplo de tais
pressões pode ser a competição intraespecífica.
(I6)A competição entre indivíduos da mesma espécie pode
influenciar o crescimento das plantas, pois os indivíduos possuem
requerimentos similares. (I7)A demanda conjunta por um mesmo
recurso pode exceder a disponibilidade ambiental imediata desse
recurso (Begon et al., 2005). (I8)As plantas, ao longo do
desenvolvimento, podem apresentar estratégias de alocação
diferencial desses recursos nos diferentes órgãos o que pode levar a
padrões de crescimento diferentes entre organismos com estratégias
ecológicas similares.
(I9)Em um ambiente de floresta, onde o dossel sombreia o
sub-bosque, a luz é um recurso limitado (Augspurger, 1984). (I10)Sob
o ponto de vista da eficiência de captação de luz, a folha e o caule
possuem papéis complementares. (I11)A folha é o principal órgão da
realização da fotossíntese e o crescimento do caule leva o conjunto de
folhas a alturas que possibilitem maior absorção de luz (Raven, 2005).
(I12)As plantas possuem a capacidade de aumentar a captura de luz
investindo grande parte da biomassa em folhas (Poorter, 2005) ou
ainda em crescimento primário do caule. (I13)No caso das plântulas,
a reserva de nutrientes proveniente dos cotilédones da semente
(Turner, 2004) pode auxiliar no investimento diferencial de biomassa
em algum órgão específico.
(I14)Plântulas de espécies arbóreas, ao se estabelecerem no
sub-bosque da floresta passam a competir por luz e nutrientes e
precisam desenvolver estratégias que maximizem a probabilidade de
sobrevivência em um ambiente de alta competição. (I15)O guanandi,
Calophyllum brasiliensis Cambess. (Calophyllaceae), é uma espécie
arbórea de ampla distribuição, típica de ambientes úmidos e alagados.
(I16)Os indivíduos adultos podem ser encontrados em grandes
agrupamentos (Lorenzi, 1992). (I17)A semente de C. brasiliensis
possui uma reserva nutritiva, o que garante um suprimento extra de
recursos necessário ao desenvolvimento e sobrevivência em ambientes
de alta competição. (I18)Meu objetivo foi analisar qual a relação entre
a competição intraespecífica e a alocação de recursos em plântulas.
(I19)Dado que a pressão de competição é maior entre indivíduos da
mesma espécie, minha hipótese é que em ambientes de competição
intraespecífica mais intensa, haverá maior alocação de recursos pelas
plântulas de C. brasiliensis em tecido do caule do que em área
fotossintetizante (folhas).
MATERIAL & MÉTODOS
Coleta de dados
(M1)Coletei 40 plântulas de Calophyllum brasiliensis
Cambess em dez fragmentos de Floresta Alta de Restinga no bairro
Guaraú, cidade de Peruíbe, litoral sul de São Paulo (24°22’1.42”S,
47°0’32.46”O). (M2)Procurei por indivíduos adultos de C. brasiliensis
e dividi a área ao redor em quatro quadrantes cuja borda era
representada pela projeção da copa da árvore adulta no solo.
(M3)Sorteei o quadrante inicial de busca pelas plântulas, quando não
achei nenhuma plântula no primeiro quadrante, vasculhei os próximos
quadrantes até achar uma plântula isolada (PI) e outra agregada (PA)
com pelo menos um indivíduo da mesma espécie em um raio de vinte
centímetros. Sorteei a plântula que eu coletei entre os indivíduos
agregados (Figura 1). (M4)Padronizei a idade dos indivíduos
observando a altura e coletando apenas aqueles que fossem de uma
mesma coorte. (M5)Para cada plântula coletada, fotografei e medi a
área das folhas no programa Image J® (Figura 2a) e medi o
comprimento do caule (Figura 2b) com uma fita métrica a partir do
início da gema apical até a base onde se inicia a raiz principal.

diferenças entre os índices de investimento de cada par de plântulas
foi de 0,113 (p=0,027, Figura 3).
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Figura1. Esquema do método utilizado para a coleta das plântulas de
Calophyllum brasiliensis Cambess. nos fragmentos florestais. A –
Árvore adulta; 1, 2, 3 e 4 – Quadrantes ao redor da árvore adulta. Os
limites dos quadrantes foram estabelecidos pela projeção da copa da
árvore adulta no solo da floresta. PI – Plântula isolada, sem indivíduos
da mesma espécie em um raio de vinte centímetros; PA – Plântulas
agregadas, com indivíduos da mesma espécie em um raio de vinte
centímetros.

B
Figura 2. A - Folhas de Calophyllum brasiliensis Cambess. sobre
papel milimetrado para a medição da área no programa ImageJ®. B Plântula de C. brasiliensis Cambess.
Análise de dados
(M6)Calculei a razão entre o logaritmo da área foliar e o
logaritmo do comprimento do caule de cada plântula como medida de
proporcionalidade do investimento da plântula entre superfície
fotossintética (folhas) ou tecido de sustentação (caule). (M7)A partir
daqui chamarei essa razão de Índice de investimento. (M8)Utilizei a
escala logarítmica para linearizar a relação entre os dados obtidos da
área foliar, que são bidimensionais (cm2), e os de comprimento do
caule, que são unidimensionais (cm).
(M9)Valores do índice de investimento maiores que 1
representam maior investimento pela plântula em área foliar do que
em tamanho do caule, já valores menores que 1, representam mais
investimento em tamanho do caule do que em área foliar. (M10)Com
isso, espero que plântulas que cresçam agregadas a outras plântulas da
mesma espécie tenham menor índice de investimento, ou seja,
proporcionalmente maior comprimento do caule do que área foliar,
pois isso é um fator que aumenta o sucesso competitivo do indivíduo
em um ambiente de forte competição intraespecífica.
(M11)Como as plântulas foram coletadas com base na
relação com a mesma planta-mãe, realizei uma análise pareada na qual
um par se constitui de uma plântula coletada isolada e outra coletada
agregada a outras da mesma espécie. (M12)A estatística de interesse
foi a média das diferenças do índice de investimento de cada par.
(M13)Para testar a significância do resultado obtido da estatística de
interesse realizei um teste de permutação entre os índices de
investimento dos pares de plântulas com 10.000 aleatorizações.
(M14)A hipótese será corroborada se a probabilidade de os resultados
serem encontrados ao acaso for menor que 5% (p<0,05). (M15)Todas
as análises foram feitas em ambiente R versão 3.1.3 (R Core Team,
2015) usando os pacotes Rsampling e shiny (Prado et al., 2016)
RESULTADOS
(R1)A média da área foliar das plântulas isoladas foi de
33,7 ± 22,9 cm2 (± desvio padrão) e das plântulas agregadas de 50,5 ±
2
27,4 cm (± desvio padrão). (R2)O tamanho médio do caule em
plântulas isoladas foi de 27,4 ± 4,8 cm (± desvio padrão) e em
plântulas agregadas de 25,8 ± 8,1 cm (± desvio padrão). (R3)O índice
de investimento em plântulas isoladas foi em média de 1,1465 ±
0,1452 (± desvio padrão) e em plântulas agregadas foi de 1,0335 ±
0,1836 (± desvio padrão). (R4)No grupo das plântulas isoladas o maior
índice de investimento encontrado foi de 1,3902 e o menor de 0,9130,
no grupo das plântulas agregadas, o maior índice de investimento
encontrado foi de 1,379 e o menor de 0,7034. (R5)A média das

Figura 3. Índice de investimento dado como a razão entre o logaritmo
da área foliar e o logaritmo do comprimento do caule em plântulas de
Calophyllum brasiliensis isoladas e em plântulas agregadas a coespecíficos. As linhas pretas indicam o aumento do índice de
investimento das plântulas isoladas para as agregadas e as linhas
vermelhas correspondem à previsão desse estudo e indicam a
diminuição do índice de investimento dos indivíduos isolados para os
agregados.
DISCUSSÃO
(D1)Os resultados deste estudo mostram que plântulas
agregadas tiveram menor índice de investimento, ou seja,
proporcionalmente mais comprimento de caule do que área foliar.
(D2)A hipótese de que há maior investimento em tecidos de
sustentação do que em tecidos fotossintetizantes em plântulas em
condições de maior pressão de competição intraespecífica foi
corroborada. (D3)Isso significa que plântulas de espécies arbóreas que
se estabelecem no sub-bosque e passam por privação de luz possuem
estratégias diferentes para a maximização da captação de luz
dependendo da pressão de competição intraespecífica.
(D4)A planta deve alocar biomassa em partes que
proporcionem um aumento na capacidade de absorção do recurso que
é mais limitante (Wiener, 2004). (D5)Dado que no sub-bosque a luz é
um recurso limitante, plântulas que crescem agregadas passam por
maior competição intraespecífica e há forte competição por luz. (D6)A
competição por luz entre plântulas da mesma espécie faz com que os
indivíduos passem a dar prioridade à alocação de biomassa no caule.
(D7)O caule proporcionalmente maior leva a plântula a se sobrepor às
outras da mesma coorte em termos de altura, o que confere uma
vantagem competitiva por captação de luz. (D8)No caso de plântulas
que crescem isoladas, a pressão da competição por luz é menos
intensa, e a biomassa pode ser mais alocada na produção de superfície
fotossintetizante, já que não há sombreamento por indivíduos da
mesma espécie. (D9)As estratégias de alocação diferencial de recursos
com consequências para o aumento da eficiência da captação de luz
são importantes pois, a competição de plântulas da mesma espécie é
um fator que pode aumentar o risco de mortalidade de um indivíduo
(Moles & Westboy, 2007).
(D10)Outra consequência do adensamento das plântulas de
mesma espécie além da competição é a maior probabilidade de ataque
por patógenos do solo (Zanelato, 2012). (D11)Os micro-organismos
causadores de doenças em plantas são em sua maioria hospedeiroespecíficos e se acumulam próximos a indivíduos adultos, onde
também podem se adensar as plântulas (Janzen, 1970; Connell, 1971).
(D12)Uma das causas de mortalidade em plântulas e o ataque por
fungos e patógenos em ambientes de pouca luminosidade como o subbosque de florestas tropicais (Moles & Westboy, 2004). (D13)Como
o aumento da densidade de plântulas da mesma espécie aumenta o
risco de infecção por patógenos, um caule proporcionalmente maior
pode fazer com que a planta fique mais distante do solo e de outros coespecíficos que poderiam estar infectados com algum patógeno, além
de ter mais acesso à luz em relação aos co-específicos vizinhos.
(D14)A competição intraespecífica em plântulas adensadas
pode influenciar o investimento de biomassa nas partes aéreas em
plântulas de espécies arbóreas. (D15)Outros processos podem estar
ligados ao crescimento das partes aéreas em plântulas em locais com
alta competição intraespecífica, como a proteção contra o ataque de
patógenos. (D16)Estudos futuros podem investigar melhor sobre qual
a relação entre o investimento de biomassa em tecidos de sustentação
e a probabilidade de infecção por doenças em plântulas. (D17)A
hipótese seria de que o investimento em tamanho do caule proporciona
uma menor probabilidade de infecção por patógenos do solo.
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