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 RESUMO  

“Distribuição espacial de insetos aquáticos (Hemiptera: Notonectidae e Gerridae) e a 

influência sobre a comunidade zooplanctônica do Lago Monte Alegre” [Dissertação]. 

Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto, 2014. 90 p. 

Em ecossistemas lênticos a predação é uma das interações com maior influência sobre a 

estrutura das comunidades zooplanctônicas. No Lago Monte Alegre, diversos estudos 

mostraram que a predação por caoborídeos é um dos fatores mais importantes na estruturação 

da comunidade zooplanctônica. Contudo, a influência predatória de hemípteros Notonectidae 

e Gerridae sobre a comunidade ainda não havia sido investigada. A hipótese foi que a 

predação seria mais acentuada na zona litorânea, e seria exercida por notonectídeos e não por 

gerrídeos. O objetivo do trabalho foi investigar o potencial de predação de Rheumatobates 

crassifemur (Gerridae) e Martarega uruguayensis (Notonectidae) sobre os cladóceros 

Bosmina tubicen, Ceriodaphnia richardi e Daphnia gessneri. Assim, avaliou-se no lago a 

flutuação da densidade populacional e distribuição espacial dos insetos durante 12 meses, e a 

flutuação da densidade populacional e distribuição espacial dos estádios dos insetos (I a VI) 

durante sete meses.  Dessa forma, foi possível avaliar em que zonas do lago e períodos o 

impacto seria mais intenso. As densidades foram comparadas em relação às zonas litorânea e 

limnética, às estações quente-chuvosa e fria-seca. Além disso, avaliou-se em 9 experimentos 

em laboratório, realizados em câmara incubadora a 27 ºC, utilizando-se béqueres de 1800 ml 

com 20 presas (6 réplicas), a predação de cladóceros por insetos jovens e adultos. Foram 

utilizados dois tratamentos, comparando-se, após duas horas, o número de presas intactas nos 

tratamentos com predador (P+) e sem predador (P-). As densidades de ambos os insetos 

durante os 12 meses foram maiores na zona litorânea, com distribuição espacial 

predominantemente agregada. Gerrídeos foram igualmente abundantes nas duas estações com 

maiores densidades em fevereiro e abril. Notonectídeos foram mais abundantes na estação 

fria-seca com maiores densidades em agosto e setembro. No litoral, os estádios de gerrídeos 

mais abundantes foram I, II e VI e para notonectídeos foram os estádios maiores. Nos 

experimentos, tanto gerrídeos quanto notonectídeos jovens predaram significativamente os 

microcrustáceos. Contudo, os adultos não os predaram, exceto gerrídeos adultos versus D. 

 



gessneri. A maior oferta alimentar no litoral pode ser o principal fator que levou às maiores 

densidades dos insetos na zona litorânea, pois além das presas potenciais de invertebrados 

aquáticos, também ocorrem presas de origem terrestre. Em conclusão, os resultados deste 

trabalho contribuíram com o conhecimento acumulado de que predadores invertebrados 

podem causar impactos na estrutura da comunidade zooplanctônica, sendo que os maiores 

impactos dos hemípteros sobre a comunidade zooplanctônica estão concentrados na zona 

litorânea, especialmente em relação aos estádios menores dos insetos. Os resultados dos 

experimentos foram obtidos em condições estruturais simplificadas, o que pode ter facilitado 

a predação. Nesse sentido, esses resultados auxiliam a explicar, ao menos qualitativamente, a 

preferência e o potencial de impacto dos hemípteros sobre os cladóceros. 
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ABSTRACT 

"Spatial distribution of aquatic insects (Hemiptera: Gerridae and Notonectidae ) 

and the influence on the zooplankton community of Lake Monte Alegre" [ Dissertation ]. 

Ribeirão Preto : Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto, 2014. 90 p. 

Predation is one of the major interactions in lentic ecosystems, influencing the structure 

and fluctuations of zooplankton communities. In the Lake Monte Alegre, several studies have 

shown that predation by chaborids is one of the most important factors in structuring 

zooplankton community. However, this study was the first to investigate the hemipterans, 

Gerridae and Notonectidae, and their potential predation on zooplankton in the lake. The 

hypotheses were that predation pressure would be more intense in the littoral zone, and 

exerted by notonectids but not by gerrids. This study focused on the predation of 

Rheumatobates crassifemur (Gerridae) and Martarega uruguayensis (Notonectidae) on some 

cladocerans, such as Bosmina tubicen, Ceriodaphnia richardi and Daphnia gessneri, in 

laboratory experiments. Fluctuations of population density and spatial distribution of the 

insects for 12 months, and of the instars (I to VI) for seven months were evaluated. This 

approach allowed to assess the potential predation of the hemipterans in areas of the lake and 

periods of the year. Densities in the limnetic and littoral zones and in the warm-rainy and 

cool-dry seasons were compared. Cladoceran predation by young and adult insects was 

carried out in 9 laboratory experiments, performed in an environmental chamber at 27°C, 

using 1800 ml beakers with 20 prey (6 replicates). Two treatments were used to compare, 

after two hours, the number of intact prey in predator treatments (P +) and predator-free 

treatments (P-). The insects were mostly aggregated, with higher densities in the littoral zone. 

Gerrids were equally abundant in both seasons, peaking in February and April. Notonectids 

were more abundant in the cool season, with higher densities in August and September. In the 

littoral, the most abundant instars of gerrids were in this order I, II and VI, whereas the older 

instars of notonectids predominated in the area. Both young gerrids and notonectids 

significantly preyed on microcrustaceans, but not adults, except adult gerrids versus D. 

gessneri. The increased food supply, represented by aquatic and terrestrial invertebrates, may 

be the main factor leading to higher densities of insects in the littoral. In conclusion, the 

 



greatest impacts on the zooplankton community are potentially concentrated inshore, and 

particularly exerted by smaller instars. The results obtained in the experiments, using 

simplified structural conditions, may have overestimated predation, however, may indicate the 

preference and the potential impact of hemipterans on cladocerans. 
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Keywords : 1. Predation  2. Notonectids  3. Gerrids  4. Heteropterans 5. Zooplankton            
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Predação em ecossistemas lênticos  

Em ecossistemas lênticos, a predação é considerada uma das interações com maior 

influência sobre a composição, estrutura e dinâmica populacional das comunidades 

zooplanctônicas (Dodson, 1970; Hall et al., 1970; Zaret, 1980; Kerfoot; Sih, 1987). No 

sentido clássico, um predador é um animal que se alimenta de outros organismos dentro da 

comunidade, o que em termos tróficos, nada mais é do que a transferência de energia de um 

organismo para outro. O efeito direto que a predação exerce sobre as presas pode ser a 

diminuição da abundância ou até mesmo a eliminação de determinadas espécies, sendo que o 

efeito sobre abundância e diversidade de presas depende de fatores, como por exemplo, tempo 

que ambos permanecem juntos e da densidade de predadores e presas no ambiente (Eitam; 

Blaustein, 2010). Para uma população de predadores, um ataque bem sucedido a uma presa 

representa um aumento de aptidão dos indivíduos dentro do ecossistema, enquanto que para 

as presas, representa diminuição da aptidão pela mortalidade. Nesse sentido, algumas 

populações de determinadas espécies podem sofrer maior pressão predatória por parte dos 

predadores do que outras. Normalmente, são favorecidos aqueles indivíduos que estão mais 

bem protegidos, ou aqueles com maior habilidade para fugir do predador. O processo de 

procura de alimentos por um predador de ecossistema lêntico pode ser caracterizada por 

quatro etapas sucessivas: 

!
1- O predador se encontra com a presa; 

2 - O predador reconhece a presa e a ataca; 

3 - O predador captura a presa; 

4 - O predador ingere a presa. 

!
Para cada uma dessas etapas existe uma certa probabilidade de que o evento ocorra e 

assim passe para a próxima etapa. Neste processo, não é só a acuidade visual ou capacidade 

de detectar a presa que é importante para o predador selecioná-la, mas também as 

características da presa, tais como visibilidade, tamanho, coloração, movimentos natatórios e  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sua densidade no ambiente (Zaret; Kerfoot, 1975; O’Brien et al., 1976, 1985). As condições 

ambientais também podem afetar o raio de detecção de predadores visuais como, por 

exemplo, um predador orientado visualmente teria um pequeno raio de detecção na água 

turva, ou durante a noite. Para predadores não visuais, as características mais importantes para 

detecção e captura das presas são a capacidade de detectar as vibrações (mecanorrecepção) 

produzidas pelo movimento, assim como a detecção de substâncias liberadas por elas 

(quimiorrecepção). Além do mais, características das presas como tamanho e capacidade em 

evitar a predação são fatores importantes na decisão do predador em atacá-las ou não. Outro 

aspecto é que algumas espécies planctônicas podem ser protegidas por estruturas “blindadas”, 

como carapaças duras que interferem com a capacidade do predador de ingerir ou manipular a 

presa, ou também por estruturas de interferência, tais como espinhos e saliências (Dodson, 

1974a). 

Normalmente, na ausência de predadores vertebrados, os predadores invertebrados 

acabam dominando o ambiente aquático, de modo que podem exercer profundos efeitos na 

estrutura da comunidade zooplanctônica (Dodson, 1974b; Kerfoot, 1977). Além disso, 

predadores invertebrados são relativamente pequenos em comparação com os vertebrados, 

assim predadores desse tipo são altamente dependentes da manipulação das presas, devido ao 

seu tamanho ser um fator crítico para a captura, manipulação e ingestão. Sendo assim, o 

sucesso de predadores invertebrados depende mais do tempo de manipulação e ingestão da 

presa do que da capacidade de detecção. 

 Relações predador-presa são geralmente interações muito fortes e são, portanto, 

importantes na composição e estrutura das comunidades biológicas. Predadores vertebrados e 

invertebrados têm efeitos muito diferentes sobre uma comunidade de presas, podendo afetar 

sua estrutura dependendo da composição dos predadores no ambiente. O efeito de predadores 

invertebrados e vertebrados sobre as presas pode ser demonstrado em comunidades 

planctônicas, como está exibido na Figura 1 (Lampert; Sommer, 2007). Predadores 

invertebrados podem desenvolver grandes populações em lagos com ausência de predadores 

vertebrados (Figura 1a). Eles causam elevada mortalidade das espécies zooplanctônicas 

pequenas, mas não das grandes. Isso faz com que o espectro de tamanho das espécies 

zooplanctônicas que compõem a comunidade sofra uma mudança para espécies maiores.  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!

!
!

Figura 1 -  Os diferentes efeitos de predadores vertebrados e 
invertebrados na composição e tamanho da comunidade 
zooplanctônica. (a) Nenhum predador vertebrado - zooplâncton 
de tamanho grande; (b) Grande população de peixes piscívoros 
- poucos peixes planctófagos - zooplâncton de tamanho médio; 
(c) Poucos peixes piscívoros - muitos peixes planctófagos - 
zooplâncton de tamanho  pequeno (Fonte: Lampert; Sommer, 
2007). A espessura da seta representa a força da interação !!
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Contudo, em lagos com grandes populações de peixes planctófagos (Figura 1c), estes acabam 

se alimentando dos grandes predadores invertebrados, bem como das espécies 

zooplanctônicas grandes. Isso faz com que se reduzam as taxas de mortalidade do 

zooplâncton pequeno pelos invertebrados, e assim, o espectro de tamanho da comunidade 

zooplanctônica se desloque em direção às espécies pequenas. Se houver peixes piscívoros 

suficientes para controlar os peixes planctófagos (Figura 1b), populações de predadores 

invertebrados também podem se desenvolver. Isso faz com que o espectro de tamanho em 

ambas as extremidades sofram mortalidade pela predação, resultando em espécies 

zooplanctônicas de tamanho intermediário. O trabalho clássico de Brooks e Dodson (1965) 

demostrou essa mudança na estrutura da comunidade zooplanctônica. Os autores observaram 

que em um determinado lago, a composição das espécies zooplanctônicas era dominada por 

espécies grandes, como cladóceros do gênero Daphnia, e os copépodos Epischura e 

Mesocyclops. Contudo, em outros lagos da região, nenhuma dessas espécies de grande porte 

estava presente. Diferentemente, a composição era predominantemente de espécies pequenas, 

como o cladócero Bosmina e copépodos de menor tamanho. Além disso, outra diferença na 

composição das espécies dos lagos era a composição dos predadores. No segundo lago, onde 

predominavam as espécies zooplanctônicas pequenas, o predador dominante era o peixe 

planctófago filtrador (Alosa pseudoharengus). Dessa forma, os autores propuseram que essa 

diferença era devido à predação seletiva dos peixes sobre as espécies zooplanctônicas 

maiores, predominando somente as espécies menores. Essa hipótese foi testada alguns anos 

depois pelos mesmos autores, quando foi introduzida naturalmente a espécies Alosa aestivalis 

em um dos lagos onde predominava as espécies zooplanctônicas grandes. O resultado foi que 

a composição e o espectro de tamanho das presas foram alterados, mudando para espécies de 

menor tamanho. Esta mesma condição foi verificada tantas vezes que é considerada uma 

regra. Diversos estudos chegaram às mesmas conclusões, de que predadores vertebrados e 

invertebrados têm efeitos distintos na estruturação de comunidades zooplanctônicas (Warshal, 

1972; Hall et al., 1976; Lynch, 1979; Black II; Hairston, 1988; Vanni, 1988; Hanazato; 

Yasuno, 1989). 

 Historicamente, o impacto de predadores invertebrados em ambientes lênticos recebeu 

pouca atenção por parte dos pesquisadores, sobretudo na região neotropical. Entretanto, nas 

últimas décadas muitos estudos vêm demonstrando que vários grupos invertebrados são  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importantes agentes na estruturação e dinâmica das comunidades de ecossistemas lênticos 

(Bay, 1974; Peckarsky, 1982; Murdoch et al., 1984; Herwig; Schindler, 1996). No Brasil, 

destacam-se os estudos sobre estrutura e funcionamento de um reservatório raso (Lago Monte 

Alegre) que tem servido como representante desse tipo de ecossistema. 

!
!

1.2. Hemípteros aquáticos e semi-aquáticos 

 Os insetos pertencentes à subordem Heteroptera juntamente com os da subordem 

Homoptera, constituem a ordem Hemiptera. São caracterizados por partes bucais de 

penetração e sucção (rostro). A subordem Heteroptera tem sido dividida em várias 

infraordens, incluindo Nepomorpha, com espécies verdadeiramente aquáticas (vivem dentro 

d’água), na qual está inserida a família Notonectidae. E também a infraordem Gerromorpha, à 

qual pertence a família Gerridae, com representantes de espécies semi-aquáticas que vivem no 

ambiente aquático, mas não dentro d’água. 

 Os gerrídeos são popularmente conhecidos como “waterstriders” e habitam            

especificamente a película superficial da água. São extremamente adaptados para a vida na 

superfície, especialmente no que diz respeito à locomoção, alimentação, comportamento 

reprodutivo, e história de vida (Andersen, 1982). São predadores oportunistas que se 

alimentam por meio de perfuração e sucção do conteúdo das presas com suas peças bucais. 

Embora algumas espécies se alimentem de detritos, a maioria consome insetos e artrópodes 

presos na película de tensão superficial da água (Spence, 1994), assim como indivíduos mais 

jovens da mesma espécie (Nummelin, 1989). Os menores estádios tendem a concentrar-se em 

habitats com vegetação densa, e os maiores geralmente são encontrados em vegetação mais 

aberta (Nummelin et al., 1984; Wheelwright; Wilkinson, 1985). Nenhum estudo, que teve 

esse grupo como tema, abordou o efeito destes predadores sobre comunidades 

zooplanctônicas.  

 Os notonectídeos são popularmente conhecidos na literatura como “backswimmers” e,            

ao contrário dos gerrídeos, habitam a coluna d’água. São habitantes muito comuns em 

ecossistemas aquáticos. Eles têm uma dieta extremamente ampla que inclui uma variedade de 

crustáceos planctônicos e litorâneos, e também muitos tipos de insetos e outros invertebrados 

que vivem na água ou ficam presos na superfície da água. Os juvenis podem predar   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organismos planctônicos como cladóceros e rotíferos e pequenos insetos. Em contrapartida, 

os adultos podem predar insetos terrestres maiores que caem e permanecem na superfície da 

água, além de outros insetos aquáticos, inclusive os da mesma espécie, sendo que a 

preferência normalmente é mais acentuada pelas presas maiores (Scott; Murdoch, 1983; 

Murdoch; Scott, 1984; Blaustein, 1998; Gilbert; Burns, 1999a; Hampton et al., 2000; 

Hampton; Gilbert, 2001). Dentro do ambiente aquático, podem se associar principalmente às 

regiões litorâneas rasas ou profundas ou regiões de água aberta (Bennett; Streams 1986; 

Bailey, 1987; Streams, 1987). Além disso, é comum haver alguma separação entre os estádios 

mais jovens e os mais velhos dentro do mesmo ecossistema, com ocupação de diferentes 

microhabitats (Murdoch; Sih, 1978; Sih, 1982; Bailey, 1987). Associações de diferentes 

espécies ou estágios de desenvolvimento com determinados habitats podem ser respostas aos 

predadores, coespecíficos ou a profundidades, pois profundidades mais rasas facilitam a 

alimentação ou a disponibilidade de alimentos. Vários estudos demonstraram que 

notonectídeos têm capacidade de influenciar significativamente a dinâmica e diversidade das 

comunidades zooplanctônicas (Blaustein et al., 1995; Arner et al., 1998; Hampton et al., 2000; 

Eitam; Blaustein, 2010). 

!
!

1.3. Revisão dos estudos realizados no Lago Monte Alegre 

 Os estudos realizados no Lago Monte Alegre, um reservatório tropical raso localizado 

no sudeste do Brasil, resultaram em um amplo conhecimento sobre os principais fatores 

envolvidos na estruturação da comunidade zooplanctônica. As pesquisas foram iniciadas em 

1985, e envolveram aspectos físicos, químicos e biológicos, com ênfase em interações. Dentre 

os estudos pioneiros ainda no início da década de 1990, destaca-se Arcifa et al. (1990) sobre o 

funcionamento térmico do lago. Neste trabalho os autores discutem a importância de se 

conhecer o padrão de estratificação e circulação do lago, uma vez que esses fatores poderiam 

influenciar diretamente ou indiretamente as características químicas e biológicas do 

ecossistema. Além disso, outro estudo abrangente desse período foi Arcifa et al. (1992), que 

aborda um levantamento sobre a composição e flutuação populacional da comunidade 

zooplanctônica do Lago Monte Alegre, no qual foram elaboradas as primeiras hipóteses 

ecológicas de funcionamento e estrutura desse ecossistema, como mostra o modelo conceitual  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da Figura 2. Fatores abióticos como variação sazonal da temperatura e padrão de circulação 

do lago poderiam influenciar diretamente ou indiretamente a comunidade zooplanctônica. O 

que posteriormente foi comprovado em experimentos de laboratório, sendo o crescimento de 

alguns cladóceros limitado em baixa temperatura (Bunioto; Arcifa, 2007). Ademais, fatores 

bióticos, como predação, competição e disponibilidade de alimento também foram 

considerados fatores relevantes a serem inseridos no modelo. A partir de então, essas 

hipóteses foram testadas em experimentos no lago e no laboratório, com o objetivo de testar a 

validade do modelo conceitual proposto.  

!
!!
Figura 2 - Modelo conceitual dos principais fatores que 
poderiam influenciar a estrutura da comunidade zooplanctônica 
do Lago Monte Alegre. Fonte:Arcifa et al. (1992) !

!
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 Em Arcifa e Meschiatti (1993, 1996), foi abordada a questão da distribuição espacial e          

ecologia alimentar da ictiofauna. Assim foi avaliada se a influência dos peixes, em termos de 

predação, seria importante para a dinâmica populacional do zooplâncton do lago. Contudo, os 

resultados mostraram que microcrustáceos planctônicos foram menos importantes na dieta de 

peixes. Assim sendo, concluiu-se que a ação dos peixes sobre estes organismos é 

inexpressiva. Uma exceção pode ser atribuída aos indivíduos jovens de algumas espécies que 

habitam preferencialmente a zona litorânea (Meschiatti; Arcifa, 2002), os quais podem 

potencialmente predar espécies zooplanctônicas, mas preferem microcrustáceos associados ao 

fundo ou plantas.  

 Outros trabalhos tiveram como alvo principal as larvas do díptero Chaoborus          

brasiliensis. Em Arcifa (1997) foram abordados aspectos relacionados à flutuação 

populacional e migração vertical das larvas. Foram registradas variações sazonais da 

população, sendo que no período quente-chuvoso ocorreram as maiores densidades 

populacionais. Além do mais, observou-se que os estádios III e IV realizam migrações 

verticais, permanecendo nas camadas mais profundas durante o dia, e subindo na coluna 

d’água à noite para se alimentar. 

 Arcifa (2000) e Castilho-Noll e Arcifa (2007a) levantaram a questão da dieta dos          

caoborídeos, sendo que a análise do conteúdo do tubo digestivo das larvas, assim como os 

experimentos de predação em laboratório, mostraram que a dieta dos estádios I e II é 

predominantemente constituída pelo dinoflagelado Peridinium e zooflagelados. Já nos 

estádios III e IV, os itens predominantemente encontrados foram constituídos por cládoceros, 

especialmente Bosmina tubicen, Daphnia gessneri jovem e copépodos. No estudo de 

Castilho-Noll e Arcifa (2007b), o qual testou o efeito da predação de invertebrados sobre a 

comunidade zooplanctônica em experimento em mesocosmos, foi observada que a predação 

dos caoborídeos influenciou negativamente a dinâmica população de D. gessneri, mas não a 

de copépodos e rotíferos. Além do mais, estudos sobre migrações verticais corroboraram essas 

hipóteses, visto que alguns cladóceros e copépodos apresentaram um comportamento 

migratório vertical na coluna d’água, que diminuiu a sobreposição espacial com as larvas do 

díptero (Arcifa et al., 2003; Perticarrari et al., 2004; Minto et al., 2010). A partir desses 

trabalhos, foi possível inferir que as larvas de caoborídeo podem exercer significativo impacto 

sobre algumas espécies zooplanctônicas, especialmente as de tamanho intermediário, edurante  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os meses mais quentes do ano, quando foram registradas as maiores densidades 

populacionais.  

Outro predador presente no lago que também foi alvo dos estudos sobre predação foi o 

ácaro planctônico do gênero Krendowskia. Contudo, os resultados mostraram que, nos 

experimentos executados em laboratório, somente o cladócero D. gessneri foi predado 

(Cassano et al., 2002), enquanto que nos experimentos realizados em mesocosmos (Castilho-

Noll; Arcifa, 2007b) a influência do ácaro sobre a estrutura da comunidade zooplanctônica 

não foi significativa.  

 Outro conjunto de estudos foi direcionado à questão da qualidade e disponibilidade de          

alimento para os cladóceros. Feresin et al. (2010) observaram que a produtividade primária é 

maior na estação quente-chuvosa, o que consequentemente ocasionaria maior disponibilidade 

de alimento para o zooplanctôn nesse período. Em experimentos de laboratório, foi 

comprovado que a limitação de energia no período frio-seco afeta o crescimento e reprodução 

de algumas espécies de cladóceros (Ferrão-Filho et al., 2003a, 2005; Ferrão-Filho; Arcifa, 

2006). Além disso, experimentos sobre a influência da limitação de nutriente (Ferrão-Filho et 

al., 2003b; Fileto et al. 2007a, b), e sobre a concentração de alimento (Bunioto; Arcifa, 2007) 

confirmaram que a qualidade e quantidade de alimento no período frio-seco é inferior que no 

período quente-chuvoso, podendo ser considerada como um fator limitante para os cladóceros 

durante a estação seca. Contudo, a predominância de espécies de alga com tamanho grande e 

baixo valor nutricional durante o verão também podem ser limitantes, mesmo que ocorram em 

maiores quantidades que no outono (Fileto et al., 2004).  

Em relação à competição, Ferreira (2013) observou competição interespecífica entre D. 

gessneri e C. richardi em experimentos de laboratório, e concluiu que este pode ser um fator 

controlador da dinâmica populacional do zooplâncton, especialmente no período frio-seco, 

quando o alimento é mais escasso e a abundância das espécies zooplanctônicas é maior. 

 Podemos ressaltar que estes estudos abrangeram uma vasta quantidade de informações,          

as quais podem ser utilizadas para delinear um modelo ecológico de funcionamento desse 

ecossistema (Lago Tropical Raso), determinando-se assim as principais interações e 

elementos presentes na comunidade do lago. Assim sendo, a partir dos estudos já efetuados, 

podemos traçar um perfil onde a predação por caoborídeos seria o fator mais importante na  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estruturação da comunidade zooplanctônica durante o período quente-chuvoso, e a 

competição, disponibilidade de alimento e temperatura seriam mais importantes no período 

frio-seco. Contudo, ainda há diversos tópicos a serem estudados que podem ser inseridos no 

modelo, sobretudo a influência predatória de hemípteros aquáticos (Notonectidae) e semi-

aquáticos (Gerridae) sobre a comunidade zooplanctônica. 

!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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2.  OBJETIVOS 

!
!
2.1. Objetivo geral  

 Neste contexto, o objetivo do trabalho foi explorar o potencial de predação de 

hemípteros sobre microcrustáceos e as possíveis implicações na estrutura da comunidade do 

Lago Monte Alegre. As espécies dos predadores estudados foram: Rheumatobates crassifemur 

(Gerridae - Figura 3A) e Martarega uruguayensis (Notonectidae - Figura 3B), freqüentemente 

abundantes no Lago Monte Alegre.  

!
A - Semi aquático - Rheumatobates crassifemur (Fêmea à esquerda e macho à direita). 

!!
B -  Aquático - Martarega uruguayensis (vista dorsal à esquerda e vista ventral à 
direita).!

!
Figura 3 - Principais predadores hemípteros encontrados no 
Lago Monte Alegre (A - Gerridae) e (B - Notonectidae) .  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As presas consideradas para se avaliar esse potencial foram os cladóceros B. tubicen, 

Ceriodaphnia richardi e D. gessneri (Figura 4).  

!
 

!!
Figura 4 - Principais presas planctônicas (Cladocera) presentes no 
Lago Monte Alegre: (A - Daphnia gessneri), (B - Ceriodaphnia 
richardi) e (C - Bosmina tubicen) !

!
!
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A hipótese assumida é que a influência predatória de notonectídeos seja significativa 

sobre as três espécies zooplanctônicas. Contudo, espera-se que a influência predatória de 

gerrídeos não seja significativa, visto que estes habitam especificamente a superfície da água, 

e, portanto, predam somente as espécies zooplanctônicas que eventualmente cheguem na 

superfície. Para atender ao objetivo geral proposto, dividiu-se o trabalho em 6 objetivos 

específicos. 

!
!

2.2. Objetivos específicos  

I - Avaliar a flutuação da densidade populacional e a distribuição espacial das duas 

espécies de hemípteros no lago durante 12 meses. As densidades médias obtidas foram 

comparadas em relação às zonas (litorânea e limnética), às estações do ano (quente-chuvosa e 

fria-seca) e entre os meses (janeiro a dezembro). Desse modo, foi possível avaliar em qual 

zona do lago e os períodos do ano em que podem ocorrer os maiores impactos dos predadores 

em função de altas densidades populacionais. 

!
II - Avaliar a variação de alguns fatores abióticos durante 12 meses, como temperatura, 

pluviosidade e velocidade do vento. Além do mais, foram feitas correlações entre a densidade 

populacional dos insetos e os fatores abióticos. 

!
III - Avaliar a flutuação populacional e a distribuição espacial dos estádios (I a VI), das 

duas espécies de hemípteros, durante 7 meses (janeiro a julho). As densidades totais de cada 

estádio foram comparadas entre si, e em relação às zonas (litorânea e limnética). Dessa forma, 

foi possível avaliar o padrão da estrutura etária e distribuição espacial dos estádios e quais são 

mais abundantes em cada zona. 

!
IV - Avaliar se existe diferença nas densidades populacionais e na estrutura etária dos 

hemípteros em relação ao meio e borda das macrófitas. Desse modo, foi possível avaliar se 

existe segregação dos indivíduos jovens com relação ao meio e borda das macrófitas 

aquáticas.  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V - Avaliar, em experimentos de laboratório, a predação dos hemípteros sobre 3 

espécies de cladóceros (B. tubicen, C. richardi e D. gessneri). Foi analisada a predação tanto 

por insetos adultos como fases jovens. Dessa maneira, foi possível avaliar se a predação é 

significativa sobre as espécies de presas em questão, tanto por adultos como jovens. 

!
VI - Avaliar se existe preferência por alguma das espécies de presas pelos predadores, 

ou seja, se a predação foi seletiva sobre presas maiores (D. gessneri), intermediárias (C. 

richardi) ou menores (B. tubicen). 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3.  MATERIAL E MÉTODOS 

!
3.1. Área de estudo 

O Lago Monte Alegre (21º 10’ 04” S; 47º 51’ 28” W) está localizado dentro do Campus 

da Universidade de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto-SP - Sudeste do Brasil (Figura 5). 

O reservatório foi criado em 1942 a partir do represamento do córrego Laureano, um dos 

afluentes do Rio Pardo. Nesse período, o lago servia principalmente para irrigação e 

recreação. Contudo, desde a década de 1980 passou a ser utilizado como local de pesquisa e 

ensino, além do valor ornamental. Embora o lago criado seja artificial (i.e. classificado como 

reservatório), a inexistência de manipulação das comportas e o tempo de residência 

relativamente alto para suas dimensões (~ 45 dias) fazem com que seu funcionamento seja 

semelhante ao de um ambiente lacustre natural, com uma comunidade biológica já 

estabelecida. O reservatório é raso e pequeno (área = 7 ha, profundidade máxima = 5 m, 

profundidade média = 2,9 m, tempo de retenção de 45 dias, variação máxima anual do nível = 

0,4 m, vazão máxima do córrego formador = 0,0095 m³/s e altitude 500 m) e com base em 

Lewis (1983) pode ser classificado como polimíctico descontínuo quente. Atualmente, o 

entorno do lago é bem arborizado, predominando a macrófita aquática enraizada Ludwigia sp. 

no litoral estudado. O Clima da região é caracterizado como Tropical de transição entre 

quente e sub quente, com duas estações bem marcadas: quente-chuvosa (outubro a abril) e 

fria-seca (maio a setembro). Arcifa et al. (1990) observaram períodos de estratificação térmica 

um pouco mais longos e estáveis durante a estação quente, resultando em um hipolímnio com 

baixa concentração de oxigênio, havendo, no entanto, alterações da estratificação quando da 

chegada de frentes frias e ventos mais fortes. Durante a estação fria ocorrem períodos mais 

frequentes de circulação, resultando em um aumento da concentração de oxigênio na coluna 

de água.  

!
!
!
!
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!!
Figura 5 - Vista aérea do Lago Monte Alegre, Campus da 
Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto-SP, Brasil. Os 
traços em amarelo representam os transectos onde foram 
efetuadas as coletas. !!

!
3.2. Coleta dos insetos 

Para se averiguar a flutuação das densidades dos insetos durante 12 meses (objetivo 

específico I) e as variações dos fatores abióticos (objetivo específico II), utilizaram-se dados 

de coletas quinzenais durante 12 meses, de 17 de dezembro de 2011 a 1 de dezembro de 2012. 

Para se averiguar a flutuação das densidades e a distribuição dos estádios de desenvolvimento 

dos insetos (objetivo específico III) foram utilizados dados de coletas semanais, realizadas no 

período de 14 de janeiro de 2012 a 28 de julho de 2012. E para se avaliar se existem 

diferenças nas densidades e na estrutura etária dos insetos entre o meio e a borda das 

macrófitas, foram utilizados dados de coletas a cada três dias, de 15 de agosto de 2013 a 2 de 

setembro de 2013 (objetivo específico IV).  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As coletas foram feitas às 13:30h, com a ajuda de um barco pequeno com motor 

elétrico, coletando-se os insetos na zona litorânea (aproximadamente 1 m de profundidade), 

próximo à borda das macrófitas enraizadas Ludwigia sp. (Figura 6A), assim como na zona 

limnética (aproximadamente 5 m de profundidade), sem macrófitas aquáticas (Figura 6B).  
    !
 A - Zona Limnética (aproximadamente 5 m de profundidade sem macrófitas aquáticas) 

 B - Zona Litorânea (aproximadamente 1 m de profundidade com macrófitas aquáticas) 

!!
Figura 6 - Locais de amostragem representados por transectos 
horizontais de 10 m na zona limnética (A) e zona litorânea (B). !
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 Foram feitas 3 réplicas em cada zona, mas de maneira que os transectos fossem 

separados suficientemente para que as amostragens fossem independentes umas das outras 

(Figura 5). Para captura dos hemípteros, utilizou-se uma rede em “D” com malha de 0,5 mm, 

realizando-se arrastos horizontais em transectos de 10 m, como mostra a Figura 7. Contudo, 

para atender ao objetivo específico IV, devido à impossibilidade de realizar arrastos 

horizontais no meio das macrófitas (aproximadamente 0,3 m de profundidade e vegetação 

densa), optou-se por “bater” a rede 3 vezes para coleta dos insetos em cada réplica . 

!
 

!!!!!
Figura 7 - Arrasto horizontal (10 m) na superfície da água com 
rede em “D”. !

!
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A fixação do material coletado foi realizada da maneira como mostra a Figura 8. 

Primeiramente, despejava-se todo conteúdo da rede em “D” dentro de uma caixa plástica 

contendo água do lago sem nenhum material, para depois ser transferido para uma rede 

cilíndrica com tamanho menor. Em seguida, com a ajuda de um funil, transferia-se o conteúdo 

da rede cilíndrica para o frasco de armazenamento. Por fim, ao material coletado dentro do 

frasco, adicionava-se aproximadamente 50 ml de álcool 80% para preservação, e posterior 

triagem e análise no laboratório.  

!
Figura 8 - Procedimentos de fixação e armazenamento do 
material coletado. !!

 Após as coletas dos insetos, foi medida a temperatura nas duas zonas com            

equipamento Yellow Springs Inc. 30. As medidas de temperatura na zona litorânea foram 

obtidas na superfície e a 1 m de profundidade, e na zona limnética na superfície, 1 m, 2 m, 3  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m, 4 m e 4,5 m de profundidade. A partir desses dados, foram construídas isolinhas 

utilizando-se o software Surfer 8.0. Os dados de pluviosidade (mm) e velocidade do vento (m/

s), a 10 m de altura, foram obtidos no Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas 

(CIIAGRO), distante aproximadamente 5 Km do Lago Monte Alegre. Foram efetuadas 

correlações de Pearson, através de dados transformados, para estabelecer o grau de relação 

das densidades populacionais dos insetos com as variáveis abióticas. Para correlação com a 

temperatura, foi realizada uma média dos valores na superfície e 1 m de profundidade. 

!
!

3.3. Triagem do material coletado e análise estatística  

No laboratório, o material foi separado de acordo com as datas de coleta. Com o auxílio 

de uma lupa Olympus SZ 40 com aumento 6,7 X, os insetos coletados em cada réplica foram 

contados para cálculo de suas densidades médias (ind/m²) nas duas zonas, exceto nas coletas 

no meio e borda das macrófitas, onde foi registrada somente a abundância dos insetos devido 

à dificuldade de se estabelecer a área de coleta no meio delas. Os indivíduos foram medidos à 

lupa para se identificar a quais estádios de desenvolvimento eles pertenciam e o padrão da 

distribuição de frequências das classes de tamanho. Assim, com todo o material triado, foram 

construídas tabelas adequadas para a análise estatística.  

Para comparação das densidades, utilizaram-se testes paramétricos quando os dados 

estavam de acordo com as premissas da estatística paramétrica (distribuição normal e 

variâncias homogêneas entre os grupos), e não paramétricos quando não estavam de acordo 

com as premissas e nem foram passíveis de transformações.  

A comparação das densidades em relação às zonas (litorânea e limnética) e (meio e 

borda das macrófitas) foi realizada através do teste Mann Whitney. A comparação em relação 

às estações (quente-chuvosa e fria-seca) foi efetuada através do teste t-Student. A comparação 

das densidades entre os estádios foi efetuada através do teste Kruskal Wallis. Para a 

comparação das densidades em relação aos meses (janeiro a dezembro) foi usada ANOVA 

com 1 fator, seguido a posteriori do teste Tukey. Todos os testes foram executados adotando-

se o nível de significância de 95%.  Foi obtida, também, a distribuição espacial dos insetos 

durante as coletas de 12 meses, a partir do Índice de Dispersão (ID = σ²/μ). O índice é 

distribuído aproximadamente como χ² (Chi-quadrado) com n-1 graus de liberdade, e é  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utilizado para testar a hipótese nula de que o padrão observado de distribuição espacial é 

aleatório (p<0,05). Assim, quando o valor do índice é próximo a 1, supõe-se que a 

distribuição seja aleatória, enquanto que valores maiores indicam agregação dos indivíduos no 

ambiente. Os softwares utilizados para a análise estatística e construção dos gráficos foram o 

IBM SPSS 21 e o Statistica 8.0. 

!
!
3.4. Experimentos de predação 

A predação (objetivo específico V) foi avaliada através de experimentos em laboratório 

em condições constantes de temperatura, luz e densidades de presas e predadores. No total, 

foram realizados 9 experimentos, seguindo as condições e configurações descritas na Tabela 

1, sendo que 4 experimentos foram feitos com notonectídeo como predador (experimentos 1 - 

4), e 5 experimentos com gerrídeo (experimentos 5 - 9). Para cada experimento, os insetos 

utilizados foram coletados no lago com uma rede em “D”, com auxílio de um barco. No 

laboratório, para aclimatação dos insetos, 12 indivíduos foram colocados aos pares em 6 

béqueres contendo água do lago filtrada em filtro de fibra de vidro (Millipore AP20). Em 

seguida foram acondicionados em câmara incubadora à temperatura de 27ºC, sem alimento e 

com fotoperíodo de 12:12 h, durante 24 horas. Este procedimento foi realizado com o intuito 

de se estabilizar o nível de fome dos predadores e aclimatá-los às condições experimentais.   

As presas foram coletadas utilizando-se uma rede de plâncton com malha de 60 µm, 

sendo cultivadas em laboratório para se obter um número suficiente de indivíduos para a 

realização dos experimentos. O cultivo das espécies planctônicas foi realizado em garrafas 

fixadas em roda de plâncton (Figura 9), com adição de 1 mgC.L-1 da alga clorofícea 

Scenedesmus spinosus, a cada 2 dias. 

No início dos experimentos, predadores e presas foram colocados em béqueres de 1800 

mL, preenchidos com 500 mL de água do lago previamente filtrada em filtros de fibra de 

vidro (Millipore AP20). Em seguida, foi adicionado aos béqueres 1 mgC.L-1 da clorofícea S. 

spinosus para alimentação das presas durante o experimento, evitando assim sua morte por 

inanição. Todos os experimentos foram realizados em câmara incubadora a 27ºC sob luz 

difusa, com as réplicas dispostas de modo sistemático para se evitar pseudoreplicação 

(Hurlbert, 1984), como é possível visualizar na Figura 10.  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!
!

 

Tabela 1 - Condições dos experimentos executados e o tamanho médio (± desvio padrão) dos 
indivíduos utilizados: Presas - Bosmina tubicen, Ceriodaphnia richardi e Daphnia gessneri; 
Predadores - Martarega uruguayensis e Rheumatobates crassifemur.

                                                                                   Condições Experimentais

Tempo de aclimatação 24 horas

Temperatura 27º C

Recipientes Béqueres de 1800 ml 

Nº  de Réplicas 6 réplicas 

Nº de predadores 2 predadores por réplica

Densidade Inicial (DI) 20 presas por réplica

Tempo de execução 2 horas

Presa Predador

Experimento 1  
(05/05/2012) D. gessneri M. uruguayensis

Tamanho (Média±DP) 1,11±0,17 mm (adultos) 6,58±0,19 mm (adultos) ♂♀

Experimento 2  
(26/02/2012) C. richardi M. uruguayensis

Tamanho (Média±DP) 0,72±0,08 mm (adultos) 6,62±0,16 mm (adultos) ♂♀

Experimento 3 
(19/02/2012) D. gessneri M. uruguayensis

Tamanho (Média±DP) 1,14±0,17 mm (adultos) 3,02±0,21 mm (jovens)

Experiment 4  
 (21/01/2012) C. richardi M. uruguayensis

Tamanho (Média±DP) 0,61±0,05 mm (adultos) 3,32±0,39 mm (jovens)

Experimento  5 
(21/05/2013) D. gessneri R. crassifemur

Tamanho (Média±DP) 1,11±0,17 mm (adultos) 2,97±0,08 mm (adultos) ♂♀

Experimento 6 
(10/07/2012) C. richardi R. crassifemur

Tamanho (Média±DP) 0,64 ± 0,01 mm 
(adultos)

3,01 ± 0,06 mm (adultos) ♂♀

Experimento 7 
(11/05/2013) D. gessneri R. crassifemur

Tamanho (Média±DP) 1,22±0,11 mm (adultos) 1,80±0,10 mm (jovens)

Experiment  8 
(25/05/2013) C. richardi R. crassifemur

Tamanho (Média±DP) 0,65 ± 0,01 mm 
(adultos)

1,84 ± 0,07 mm (jovens)

Experiment  9 
(06/07/2013) B. tubicen R. crassifemur

Tamanho (Média±DP) 0,44 ± 0,01 mm 
(adultos) 1,78 ± 0,08 mm (jovens)
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Figura 9 -  Roda de plâncton para cultivo das presas com adição 
de 1 mgC.L-1 da alga clorofícea Scenedesmus spinosus a cada 2 
dias. 
 

Figura 10 - Béqueres de 1800 ml dispostos sistematicamente, de 
maneira que os tratamentos P+ e P- fossem alternados entre as 
réplicas. !
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Os tratamentos utilizados para se avaliar o efeito dos predadores sobre os 

microcrustáceos foram (com 6 réplicas cada): 1. controle (P-), contendo somente presas e 

nenhum predador; 2. tratamento experimental (P+), contendo presas e predadores juntos. 

Após a realização dos experimentos (2 horas), os predadores foram retirados dos tratamentos 

(P+), sendo as presas contadas à lupa. Em seguida, foram obtidas as médias das seguintes 

variáveis adotadas: Morte Natural (MN), Presas Intactas (PI), Erro Experimental (EE) e Taxa 

de Ingestão (TI). A variável morte natural (MN) representa o número de indivíduos que 

morreram sem influência do predador, ou seja, não foram capturados e sugados. Esses 

indivíduos são facilmente reconhecíveis pelo fato de estarem mortos, mas não apresentarem 

furos ou “amassados” nas carapaças, e todo seu conteúdo interno estar intacto. Para se 

comprovar se esses indivíduos morreram devido a um ataque mal sucedido do predador, que 

eventualmente possa ter causado um ferimento imperceptível que culminou na morte da 

presa, ou se de fato elas morreram naturalmente devido à causas naturais, foi realizado o teste 

Mann Whitney (p<0,05) para cada experimento. As médias de indivíduos mortos 

naturalmente nos dois tratamentos (P+ e P-) foram comparadas, sob a hipótese nula de que 

MN é a mesma entre os tratamentos, ou seja, se a média de MN for significativamente maior 

no tratamento P+, pode ser que exista a influência do predador nessas mortes. O erro 

experimental (EE) foi obtido a partir dos tratamentos controle (P-), e representa o número 

médio de presas que faltaram na contagem das réplicas desse tratamento após a execução do 

experimento, sendo que a Densidade Inicial (DI) = 20 presas por réplica. Dessa forma, o erro 

pode ser calculado da seguinte forma: EE = DI (densidade inicial) – PIc (presas intactas no 

controle). O erro experimental pode ocorrer principalmente devido ao pequeno tamanho e 

dificuldade de manipular, selecionar e contar os organismos zooplanctônicos no momento de 

preparação dos experimentos e após sua execução. Para avaliar se o EE médio foi diferente 

entre os experimentos, foi efetuado o teste Kruskal-Wallis (p<0,05), sob hipótese nula de que 

EE é o mesmo para todos os experimentos executados, não interferindo dessa forma na 

comparação dos resultados. A variável presas intactas (PI) representa os indivíduos que foram 

encontrados vivos somados aos indivíduos que morreram naturalmente sem efeito da 

predação, ou seja, PI representa os indivíduos que não foram mortos por predação, sendo que 

valores altos indicam baixa taxa de predação, enquanto que valores baixos indicam alta taxa 

de predação.  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Optou-se por escolher as presas intactas ao invés de indivíduos predados, porque, em 

algumas vezes, embora a maioria dos indivíduos predados tenha ficado com o aspecto 

mostrado na Figura 11, ocorreu o fato das presas serem partidas em vários pedaços, o que 

poderia resultar em erros de contagem.   

!
 

!!
Figura 11 - Daphnia gessneri com sinais de predação, tais como 
ausência dos olhos, ovos e do tubo digestivo. !

!
Adotou-se como tendo havido predação significativa os experimentos que apresentaram 

diferenças significativas na comparação das médias de PI entre os tratamentos (P+) e (P-). 

Além disso, a fim de se avaliar se o efeito da predação dos insetos adultos e jovens é mais 

intenso sobre alguma das espécies de presas (objetivo específico VI), compararam-se os 

valores de presas intactas (somente para os tratamentos P+) entre os experimentos com C. 

richardi e D. gessneri. Para comparação dessas médias foi realizado o teste não paramétrico 

Mann-Whitney (p<0,05), uma vez que a distribuição dos dados não foi normal e nem passível 

de transformação.  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A taxa de ingestão (TI) média foi obtida a partir da taxa de ingestão obtida em cada 

réplica, sendo calculada pela seguinte fórmula (Gilbert; Burns, 1999a), que representa o 

número de presas consumidas por predador em um intervalo de 1 hora. 

!
TI = PIc  - PIe / TN 

!
onde PIc é o número de presas intactas no tratamento controle (P-), PIe é o número de 

presas intactas no tratamento experimental (P+), T é o número de horas para executar o 

experimento e N é o número de predadores em cada réplica. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
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4. RESULTADOS 

!
4.1. Fatores abióticos 

 As variações de temperatura estão representadas na Figura 12. Como esperado, 

temperaturas mais elevadas corresponderam ao período quente-chuvoso (outubro a abril) nas 

zonas litorânea e limnética. Neste período é possível observar estratificação térmica da coluna 

d’água na zona limnética, mas não na zona litorânea. As temperaturas mais baixas 

corresponderam ao período frio-seco (maio a setembro) nas duas zonas. Neste período houve 

circulação da coluna d’água na zona limnética, especialmente nos meses mais frios (maio a 

julho).  
         A- Zona Litorânea 

         B -  Zona Limnética 

Figura 12 - Isolinhas de temperaturas entre Dezembro de 2011 e 
dezembro de 2012 na zona litorânea (A) e zona limnética (B).  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Os valores mínimos, máximos e médios de temperatura, durante o período de 12 meses  

de coleta, registrados no primeiro metro da coluna d’água (valores médios entre superfície e 1 

m de profundidade) nas estações fria-seca e quente-chuvosa encontram-se na Tabela 2. A 

temperatura média foi maior na zona litorânea, tanto na estação fria quanto na quente e, como 

esperado, maiores valores no período quente-chuvoso. 

!
Em relação às correlações entre a densidade dos insetos e os fatores abióticos, os 

resultados são exibidos na Tabela 3. Para gerrídeos, não houve correlação significativa de suas 

densidades com nenhum dos fatores abióticos. Para notonectídeos, houve correlações 

significativas de suas densidades somente com a temperatura.  

 

Tabela 2 - Valores mínimos, máximos e médios de temperatura (ºC), durante o período de 12 
meses  de coleta, registrados no primeiro metro da coluna d’água (valores médios entre superfície 
e 1 m de profundidade) em relação às estações do ano  e às zonas do lago.

Zona Estação fria-seca Estação quente-chuvosa  

Min. Máx. Méd. Min. Máx. Méd.

Temperatura (ºC)        

Litorânea 20,7 27,1 23,2 25,9 30,6 28,7

Limnética 20,2 25 22,7 25,8 30,4 28,1

Tabela 3 - Matriz de correlação com os valores de R obtidos a partir de correlações de Pearson entre 
a variável densidade populacional dos insetos (ind/m²) e os fatores abióticos temperatura (ºC), 
velocidade do vento (m/s) a 10 m de altura e pluviosidade (mm). * p<0,05.

Fatores abióticos

                                 Densidade de gerrídeos

Temperatura -0,40

Vento -0,21

Pluviosidade -0,04

                                                      Densidade de notonectídeos
Temperatura -0,72*

Vento +0,06

Pluviosidade -0,11
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4.2. Flutuação populacional e distribuição espacial de hemípteros durante 12 meses 

 A flutuação das densidades populacionais totais dos insetos (soma dos indivíduos 

coletados no litoral e na água aberta) entre dezembro de 2011 e dezembro de 2012, em coletas 

quinzenais, encontra-se nas Figuras 13 e 14. Gerrídeos apresentaram dois picos de maiores 

densidades em fevereiro e abril de 2012, atingindo aproximadamente 15 ind/m². As menores 

densidades ocorreram em julho, outubro e novembro de 2012, chegando os valores a 

praticamente zero.  

!

!
!

Figura 13 - Flutuação das densidades populacionais médias 
totais de gerrídeos (soma dos indivíduos coletados no litoral e 
na água aberta), durante o período de 1 ano em coletas 
quinzenais. Barras representam 1 erro padrão da média. !
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 Para os notonectídeos, as maiores densidades populacionais ocorreram entre agosto e 

setembro de 2012 com valor máximo de 233 ind/m², e a menor densidade em dezembro de 

2012. Os altos valores das barras de erro padrão podem ter ocorrido devido à ocorrência de 

agregação dos insetos no ambiente, ou seja, em algumas réplicas a freqüência de captura foi 

alta, e em outras réplicas foi baixa 

!!

!
!
!

Figura 14 - Flutuação das densidades populacionais médias 
totais de notonectídeos (soma dos indivíduos coletados no 
litoral e na água aberta), durante o período de 1 ano em coletas 
quinzenais. Barras representam 1 erro padrão da média. !

!
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As Figuras 15 e 16 mostram a flutuação das densidades populacionais dos dois 

hemípteros em relação às zonas do lago. Na zona limnética, as densidades de gerrídeos 

apresentaram picos entre fevereiro e março de 2012, e após julho, as densidades 

permaneceram praticamente nulas. Para notonectídeos, as densidades na zona limnética foram 

praticamente nulas em todas as coletas. Em relação às densidades na zona litorânea, gerrídeos 

apresentaram dois picos de maiores densidades em fevereiro e abril. As menores densidades 

ocorreram em julho, outubro e novembro. Para os notonectídeos, o padrão da curva da zona 

litorânea foi o mesmo que a curva com a densidade total dos insetos (soma dos indivíduos 

coletados no litoral e na água aberta), visto que as densidades na água aberta foram 

praticamente nulas. 

!
!

Figura 15 - Flutuação das densidades populacionais médias de 
gerrídeos em relação às zonas, durante o período de 1 ano em 
coletas quinzenais. Barras representam 1 erro padrão da média. !
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!!!!!

!!!
Figura 16 - Flutuação das densidades populacionais médias de 
notonectídeos em relação às zonas, durante o período de 1 ano 
em coletas quinzenais. Barras representam 1 erro padrão da 
média. !!

!
!
!
!
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A análise estatística mostrou que para ambas as espécies houve diferenças estatísticas 

significativas entre as densidades médias, obtidas durante o período de 12 meses, no litoral e 

água aberta, sendo os maiores valores encontrados no litoral (Tabela 4).  

 Contudo, ao se comparar as médias, obtidas durante o período de 12 meses, entre os            

períodos quente e frio, houve diferenças estatísticas significativas para notonectídeos, com 

maiores densidades no período frio-seco, não havendo diferenças para gerrídeos (Tabela 5).  

!

!
!

 

Tabela 4 - Densidade média ± EP (ind/m²) dos insetos em relação às zonas do lago no período de 
12 meses em coletas quinzenais. A comparação das médias em relação às zonas foi realizada 
através do teste Mann-Whitney (p<0,05). 

Zonas N Gerrídeo Notonectídeo

Litorânea 26 4,22 ± 0,7 75,57 ± 10,3

Limnética 26 0,79 ± 0,2 0,03 ± 0,0

U 131,00 0,00

p 0,00 0,00

Tabela 5 - Densidade média ± EP (ind/m²) dos insetos em relação às estações do ano no período de 
12 meses em coletas quinzenais. A comparação das médias em relação às estações foi realizada 
através do teste t-Student (p<0,05). 

Estações N Gerrídeo Notonectídeo

Quente-chuvosa 15 5,68 ± 1,3 52,39 ± 8,3

Fria-seca 11 4,09 ± 0,9 107,26 ±  18,1

t   0,95 -3,00

p 0,35 0,00
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A comparação das médias em relação aos meses (Tabela 6), mostrou que as densidades 

de gerrídeos e notonectídeos foram diferentes entre os meses. O teste Tukey para gerrídeos 

distinguiu 3 grupos com densidades estatisticamente iguais: 1º grupo (A - julho, setembro, 

outubro, novembro e dezembro); 2º grupo (B - janeiro, março, maio, junho e agosto); e o 3º 

grupo (C - fevereiro e abril). Para notonectídeos foram identificados 4 grupos, sendo eles: 1º 

grupo (A - janeiro, abril, maio, novembro e dezembro); 2º grupo (B - fevereiro, março, junho, 

julho e outubro); 3º grupo (C - setembro); 4º grupo (D - agosto). 

!
 

Tabela 6 - Densidade média ± EP (ind/m²) dos insetos em relação aos meses do ano em 
coletas quinzenais. A comparação das médias em relação aos meses foi realizada através do 
teste Kruskal Wallis (p<0,05). Letras diferentes indicam diferenças estatísticas.

Meses N Gerrídeo Post 
hoc Notonectídeo Post 

hoc

Janeiro 2 6,56 ± 1,9 B 32,30 ± 12,5 A

Fevereiro 2 11,97 ± 2,4 C 50,45 ± 6,5 B

Março 2 7,44 ± 0,8 B 100,40 ± 18,7 B

Abril 2 11,52 ± 3,7 C 46,00 ± 12,1 A

Maio 2 7,34 ± 0,8 B 38,90 ± 9,0 A

Junho 3 4,64 ± 1,5 B 78,30 ± 3,5 B

Julho 2 1,40 ± 1,4 A 93,90 ± 0,4 B

Agosto 2 5,22 ± 2,7 B 203,00 ± 30,2 D

Setembro 2 1,59 ± 0,7 A 136,70 ± 31,0 C

Outubro 2 0,21 ± 0,2 A 89,4 ± 8,8 B

Novembro 2 0,05 ± 0,0 A 40,65 ± 25,0 A

Dezembro 3 3,25 ± 0,6 A 22,50 ± 8,8 A

H 20,50 22,11

p 0,04 0,02
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A distribuição espacial dos hemípteros está representada na Tabela 7, sendo que a 

hipótese nula é de que a distribuição espacial dos insetos é aleatória.  

!

 

Tabela 7 - Índice de dispersão dos insetos obtidos durante o período de 12 meses 
em coletas quinzenais nas zonas litorânea e limnética. (+ distribuição agregada;  -  
espécie ausente na amostragem).

!
Data

!!
 

Notonectídeo Gerrídeo

N Litorânea Limnética Litorânea Limnética 

17 dez 2011 3 20,7+ 4.0 35,9+ 0,0

31 dez 2011 3 52,6+  - 3,7 0,9

14 jan 2012 3 121,3+  - 13,6+ 8,68+

28 jan 2012 3 49,8+  - 38,0+ 1,3

11 fev 2012 3 80,4+  - 0,5 1,9

25 fev 2012 3 89,6+  - 52,7+ 21,8+

10 mar 2012 3 158,8+ 4.0 43,3+ 7,16+

24 mar 2012 3 120,3+  - 28,3+ 5,6+

7 abr 2012 3 139,9+  - 42,2+ 1,46

21 abr 2012 3 46,7+ 2.0 26,0+ 4,8+

5 mai 2012 3 210,2+ 3.5 12,2+ 4,4+

19 mai 2012 3 399,9+  - 23,7+ 1,0

2 jun 2012 3 489,3+ 2.0 55,4+ 1,4

16 jun 2012 3 275,5+ 4.0 40,7+ 3,2

30 jun 2012 3 295,3+ 4.0 3,8 1,3

14 jul 2012 3 1557,0+  - - -

28 jul 2012 3 1306,3+  - 8,2 -

11 ago 2012 3 1440,2+ 2.0 61,3+ -

25 ago 2012 3 867,3+  - 16,6+ -

8 set 2012 3 255,6+  - 4,9 1,0

22 set 2012 3 926,8+  - 16,9+ 1,0

6 out 2012 3 132,2+ 2.0 1,8 1,0

20 out 2012 3 331,7+  - - -

3 nov 2012 3 206,9+  - 2,0 -

17 nov 2012 3 50,3+  - - -

1 dez 2012 3 16,1+ 2.0 54,2+ -
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Gerrídeos apresentaram distribuição agregada no litoral na maioria das datas de coleta, 

enquanto que na zona limnética foi predominantemente aleatória, exceto no período entre 

fevereiro e maio. Notonectídeos tiveram distribuição agregada na zona litorânea em todas as 

datas de coleta, sendo que os maiores índices de dispersão coincidiram com os períodos de 

maior densidade populacional, enquanto que na zona limnética a distribuição foi aleatória, 

influenciada pelas baixas densidades. 

!
!
4.3. Flutuação populacional e distribuição espacial dos estádios (I a VI) dos hemípteros 
durante 7 meses 
 As flutuações das densidades populacionais dos estádios de gerrídeos estão 

representadas na Figura 17.  Maiores densidades do estádio I foram obtidas na zona litorânea, 

com pico em maio, alcançando 13,3 ind/m², enquanto que na zona limnética foram 

praticamente nulas. As densidades do estádio II foram maiores em maio, com 34,5 ind/m², 

enquanto que na zona limnética foram praticamente nulas. O estádio III apresentou picos 

alternados com altas densidades populacionais tanto na zona litorânea quanto na zona 

limnética, sendo que no litoral, os maiores valores foram obtidos em maio, alcançando 5,3 

ind/m², e na zona limnética, ocorreu um pico em fevereiro, com 1,7 ind/m². O estádio IV 

apresentou alternância entre altas densidades no litoral e água aberta, com valores alcançando 

1,4 ind/m² em fevereiro na zona limnética. Na zona litorânea os maiores valores foram 

obtidos em maio, com densidades de 4,4 ind/m². O estádio V apresentou alternância entre 

altas densidades no litoral e água aberta, sendo que na zona limnética o maior valor foi obtido 

em março, com 1,3 ind/m², e na zona litorânea o maior valor foi em maio, alcançando 9,0 ind/

m². Os indivíduos adultos apresentaram vários picos de altas densidades no litoral (março, 

abril, maio, junho e julho), com os maiores valores alcançando 7,5 ind/m² em abril. Na zona 

limnética, o pico de maior densidade ocorreu em março, com o valor de 1,7 ind/m².  

 As flutuações das densidades populacionais dos estádios de notonectídeos estão 

representadas na Figura 18.  O estádio I apresentou baixas densidades entre janeiro e março e 

picos alternados de alta densidade entre abril e julho, com valor máximo de 4,9 ind/m² em 

junho. O estádio II apresentou picos de alta densidade entre fevereiro e março, alcançando 5,0 

ind/m², e entre maio e junho, também ocorreram picos alternados de altas densidades,  

 



Resultados I  52 

Figura 17 - Flutuação das densidades populacionais médias de 
gerrídeos (estádios I a VI) em relação às zonas, durante o 
período de 7 meses em coletas semanais.  Barras representam 1 
erro padrão da média.  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Figura 18 - Flutuação das densidades populacionais médias de 
notonectídeos (estádios I a VI) em relação às zonas, durante o 
período de 7 meses em coletas semanais.  Barras representam 1 
erro padrão da média.  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com valores alcançando 10,1 ind/m². O estádio III apresentou a maior densidade em março, 

com o valor de 15,6 ind/m², além de maio, junho e julho , que também tiveram picos com 

altas densidades. Os estádios IV e V apresentaram o maior pico em março, alcançando 

respectivamente 28,7 e 34,3 ind/m². Os indivíduos adultos apresentaram dois picos bem 

definidos, sendo eles entre março e abril, alcançando valores de 56,2 ind/m², e entre junho e 

julho, com valor de 65,1 ind/m². 

 As Figuras 19 e 20 mostram a distribuição de freqüências das classes de tamanhos de 

gerrídeos e notonectídeos, respectivamente, sendo que os picos do histograma podem ser 

representados como os limites de tamanho de cada um dos estádios.  

!

!
Figura 19 - Histograma com a distribuição de frequências das 
classes de tamanho de gerrídeos coletados durante 7 meses 
(janeiro a julho) em coletas semanais. Os números em 
algarismo romano representam os estádios de desenvolvimento 
dos insetos. 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!
!
!
!

!!
Figura 20 - Histograma com a distribuição de frequências das 
classes de tamanho de notonectídeos coletados durante 7 meses 
(janeiro a julho) em coletas semanais. Os números em 
algarismos romano representam os estádios de desenvolvimento 
dos insetos. !

!
!
!
!

!
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 As estatísticas da variável tamanho para cada um dos estádios dos insetos estão 

exibidas na Tabela 8. 

!
!

 A comparação das densidades médias em relação aos estádios dos hemípteros nas duas            

zonas encontra-se nas Tabelas 9 e 10. Para gerrídeos, as densidades médias obtidas durante 7 

meses foram significativamente diferentes entre os estádios em ambas as zonas do lago. No 

litoral, a densidade dos estádios seguem a ordem II>I=VI>III=IV=V e na zona limnética 

VI>IV=III>V>II>I. Notonectídeos apresentaram densidades significativamente diferentes 

para os estádios na zona litorânea e na zona limnética. No litoral, as densidades dos estádios 

seguem a ordem VI>V>IV>III>II>I, e na zona limnética VI>V=IV=III=II=I. 

!

 

Tabela 8 - Estatísticas descritivas da variável tamanho (mm) para cada um dos estádios dos 
insetos coletados durante 7 meses (janeiro a julho) em coletas semanais.

I II III IV V VI

Gerrídeos

Média 0,87 1,17 1,55 2,06 2,70 3,24

Desvio 
Padrão 0,08 0,08 0,10 0,14 0,12 0,18

Erro Padrão 0,0025 0,019 0,0045 0,0083 0,0070 0,0063

Mínimo 0,59 1,04 1,41 1,85 2,44 2,66

Máximo 0,96 1,33 1,78 2,37 2,96 3,48

Notonectídeos

Média 1,96 2,59 3,27 4,14 5,20 6,73

Desvio 
Padrão 0,091 0,11 0,12 0,17 0,22 0,38

Erro Padrão 0,0034 0,0029 0,0023 0,0025 0,0030 0,0029

Mínimo 1,63 2,29 2,96 3,70 4,66 5,77

Máximo 2,22 2,89 3,63 4,59 5,70 7,84
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!

!

 

Tabela 9: Densidade média ± EP (ind/m²) de gerrídeos em relação aos seus estádios nas zonas 
litorânea e limnética durante o período de 7 meses em coletas semanais. A comparação das 
médias dos estádios foi efetuada através do teste Kruskal Wallis (p<0,05). Letras diferentes 
indicam diferença estatística.

Estádios N Litorânea Post 
hoc Limnética Post 

hoc

I 30 1,87 ± 0,4 B 0,01 ± 0,0 A

II 30 3,22 ± 1,1 C 0,07 ± 0,0 B

III 30 0,55 ± 0,1 A 0,29 ± 0,0 D

IV 30 0,26 ± 0,1 A 0,27± 0,0 D

V 30 0,43 ± 0,3 A 0,15 ± 0,0 C

(VI) Adulto 30 1,36 ± 0,3 B 0,31 ± 0,0 E

H 83,60 37,63

p 0,00 0,00

Tabela 10: Densidade média ± EP (ind/m²) de notonectídeos em relação aos seus estádios nas zonas 
litorânea e limnética durante o período de 7 meses em coletas semanais. A comparação das médias 
dos estádios foi efetuada através do teste Kruskal Wallis (p<0,05). Letras diferentes indicam 
diferença estatística.

Estádios N Litorânea Post 
hoc Limnéti ca Post 

hoc

I 30 1,32 ± 0,2 A 0,001 ± 0,0 A

II 30 2,63 ± 0,4 B 0,001 ± 0,0 A

III 30 5,29 ± 0,8 C 0,005 ± 0,0 A

IV 30 8,23 ± 1,2 D 0,000 ± 0,0 A

V 30 9,95 ± 1,3 E 0,001 ± 0,0 A

(VI) Adulto 30 33,55 ± 2,9 F 0,020 ± 0,0 B

H 115,81 30,77

p 0,00 0,00
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A comparação das densidades médias de cada um dos estádios de desenvolvimento dos 

insetos em relação às zonas é apresentada na Tabela 11. Para gerrídeos, as densidades médias 

dos estádios I, II, III e VI foram estatisticamente maiores na zona litorânea, enquanto que para 

os estádios IV e V as densidades médias no litoral e na zona limnética não foram 

estatisticamente diferentes. As densidades médias de todos os estádios de notonectídeos foram 

estatisticamente maiores na zona litorânea. 

!
!
4.4. Comparação da abundância dos estádios (I a VI) dos hemípteros em relação ao meio e 
à borda das macrófitas. !
 A abundância média de cada um dos estádios dos insetos encontra-se na Tabela 12. 

Para gerrídeos, não ocorreram diferenças estatísticas significativas entre a abundância dos 

estádios no meio e na borda das macrófitas, exceto o estádio III, que foi mais numeroso na 

borda. Surpreendentemente, notonectídeos apresentaram um número muito baixo de 

indivíduos nesta segunda campanha de coleta (15 de agosto a 2 de setembro de 2013), 

diferentemente da primeira campanha em 2011 e 2012. Portanto, a comparação das médias 

não apresentou diferenças estatísticas significativas para nenhum estádio.  

 

Tabela 11 - Densidade média ± EP (ind/m²) dos estádios dos insetos (I a VI) em relação à 
zona do lago durante o período de 7 meses em coletas semanais. A comparação das médias 
dos estádios em cada zona foi efetuada através do teste Mann Whitney (p<0,05).

N I II III IV V VI (adulto)

Gerrídeos

Litorânea 30 1,87 ± 0,3 3,22 ± 1,1 0,55 ± 0,1 0,26 ± 0,1 0,43 ± 0,3 1,36 ± 0,3

Limnética 30 0,01 ± 0,0 0,07 ± 0,0 0,29 ± 0,0 0,27± 0,0 0,15 ± 0,0 0,31 ± 0,0

U 10 30 316 354 403 180

p 0,00 0,00 0,047 0,14 0,47 0,00

Notonectídeos

Litorânea 30 1,33 ± 0,2 2,63 ± 0,4 5,29 ± 0,8 8,23 ± 1,2 9,95 ± 1,3 33,55 ± 2,9

Limnética 30 0,002 ± 0,0 0,002 ± 0,0 0,005 ± 0,0 0,000 ± 0,0 0,001 ± 0,0 0,027 ± 0,0

U 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

p 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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!!
4.5. Predação de cladóceros por hemípteros 

Na Tabela 13, encontram-se os valores médios dos parâmetros, (EE) erro experimental 

(ind/réplica), (MN) morte natural (ind/réplica), (PI) presas intactas (ind/réplica) e (TI) taxa de 

ingestão (indivíduos ingeridos/predador/hora), obtidos em cada experimento realizado. Não 

houve diferença significativa entre os valores médios da variável erro experimental (EE) entre 

os experimentos, com o erro máximo obtido (indivíduos que faltaram no tratamento controle) 

de 0,5 ind/réplica. Assim, o número médio de presas que faltou nas réplicas dos tratamentos 

controle (P-) foi estatisticamente o mesmo em todos os experimentos, podendo-se assumir 

dessa forma que o erro foi praticamente inexpressivo e constante para os experimentos 

realizados. 

!
!

 

Tabela 12 - Abundância média ± EP (ind/réplica) dos estádios dos insetos (I a VI) em 
relação ao meio e à borda das macrófitas em coletas a cada 3 dias durante 21 dias. A 
comparação das médias dos estádios em cada local foi efetuada através do teste Mann 
Whitney (p<0,05).

N I II III IV V VI (adulto)

Gerrídeos

Meio 7 7,23 ± 3,1 3,37 ± 1,4 1,65 ± 0,8 4,63 ± 3,8 12,14 ± 5,2 16,55 ± 7,7

Borda 7 2,10 ± 1,6 4,47 ± 1,9 9,00 ± 3,2 11,00 ± 2,6 15,13 ± 2,6 10,22 ± 3,0

U 18,0 21,0 8,0 9,5 19,0 22,5

p 0,37 0,65 0,03 0,06 0,48 0,79

Notonectídeos

Meio 7 0,00 ± 0,0 0,00 ± 0,0 0,14 ± 0,1 0,24 ± 0,1 0,13 ± 0,0 0,00 ± 0,0

Borda 7 0,00 ± 0,0 0,00 ± 0,0 0,00 ± 0,0 0,00 ± 0,0 0,00 ± 0,0 0,00 ± 0,0

U 24,5 24,5 17,5 14,0 14,0 24,5

p 1,00 1,00 0,14 0,06 0,06 1,00
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!
 Em relação à variável morte natural (MN), não houve diferenças significativas nas 

médias de presas mortas naturalmente obtidas entre os tratamentos (P+) e (P-) em nenhum 

dos experimentos executados, exceto no experimento 7, entre gerrídeo jovem vs. D. gessneri 

(p = 0,00; U = -2,7), e no experimento 9 (p = 0,04; U = 6,0), entre gerrídeo jovem vs. B. 

tubicen. Este resultado mostra que a maior incidência de indivíduos mortos naturalmente no 

tratamento com predador (P+) do experimento 7, talvez tenha sido causada por ataques mal 

sucedidos dos predadores, que de alguma forma causaram ferimentos imperceptíveis nas 

presas que culminaram em morte. Contudo, no experimento 9, a maior incidência de presas 

mortas naturalmente ocorreu no tratamento sem predador (P-). Este fato pode ser explicado 

devido ao comportamento da B. tubicen, que durante os experimentos, ficaram aderidas à 

película superficial da água, estando assim fadadas à morte, independentemente da predação. 

Sendo assim, nos tratamentos sem predador (P-) do experimento 9 com B. tubicen, a  
 

Tabela 13 - Valores médios ± Erro Padrão das variáveis analisadas nos experimentos executados. 
(EE) erro experimental (ind/réplica), (MN) morte natural (ind/réplica), (PI) presas intactas (ind/
réplica) e (TI) taxa de ingestão (ind. ingeridos/predador/hora).

Número do 
Experimento Predador Estádio Presa

EE MN PI TI

P- P- P+ P- P+ P+

1 Not. Adulto D. gessneri 0,33±0,2 0,33±0,2 0,50±0,3 19,67±0,2 19,17±0,4 0,13±0,1

2 Not. Adulto C. richardi 0,33±0,2 0,16±0,1 0,33±0,3 19,67±0,2 19,67±0,2 0,00±0,0

3 Not. Jovem D. gessneri 0,33±0,2 0,83±0,3 0,83±0,3 19,67±0,2 15,17±1,0 1,21±0,2

4 Not. Jovem C. richardi 0,50±0,2 0,33±0,2 0,16±0,1 19,50±0,2 15,50±0,8 1,04±0,1

5 Gerr. Adulto D. gessneri 0,00±0,0 0,33±0,2 0,50±0,2 20,00±0,0 16,50±0,6 0,88±0,1

6 Gerr. Adulto C. richardi 0,50±0,3 0,83±0,4 1,50±0,2 19,50±0,3 19,50±0,2 0,00±0,1

7 Gerr. Jovem D. gessneri 0,00±0,0 0,16±0,1 2,00±0,3 20,00±0,0 15,00±0,3 1,25±0,1

8 Gerr. Jovem C. richardi 0,16±0,2 0,67±0,3 0,67±0,3 19,84±0,1 17,00±0,5 0,70±0,1

9 Gerr. Jovem B. tubicen 0,50±0,2 1,66a±0,5 0,33±0,2 19,50 ±0,2 5,50±1,0 3,87±0,2
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freqüência de mortes naturais foi alta, enquanto que no tratamento com predador (P+), a 

frequência de mortes naturais foi menor, pois os indivíduos que se encontravam na superfície 

e que possivelmente morreriam naturalmente, acabavam sendo predados devido à facilidade 

da sua captura pelos gerrídeos. Por isso a MN no tratamento sem predador foi maior do que 

no com predador. Sendo assim, é difícil avaliar-se a importância da predação com relação a 

essa espécie, dado o comportamento apresentado por ela. Desse modo, optamos por não 

realizar mais experimentos com Bosmina. 

 A predação de gerrídeos sobre C. richardi foi significativa para predadores jovens, 

mas não significativa para adultos (Figura 21). 

Figura 21 - Médias de presas intactas (ind/réplica) nos 
tratamentos (P-) e (P+) para as fases de gerrídeos jovens e 
adultos, tendo como presas a espécie Ceriodaphnia richardi 
(experimentos 6 e 8). A comparação das médias foi realizada 
através do teste Mann Whitney (p < 0,05).  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Para gerrídeos vs. D. gessneri, um padrão diferente foi observado, sendo a predação 
significativa tanto para os gerrídeos jovens quanto para os adultos (Figura 22). 

!

!
Figura 22 - Médias de presas intactas (ind/réplica) nos 
tratamentos (P-) e (P+) para as fases de gerrídeos jovens e 
adultos, tendo como presas a espécie Daphia gessneri 
(experimentos 5 e 7). A comparação das médias foi realizada 
através do teste Mann Whitney (p < 0,05). !

!
  

!
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Para  notonectídeos vs. C. richardi, jovens predaram significativamente as presas, mas 

não os adultos (Figura 23).  

!
!

Figura 23 - Médias de presas intactas (ind/réplica) nos 
tratamentos (P-) e (P+) para as fases de notonectídeos jovens e 
adultos, tendo como presas a espécie Ceriodaphnia richardi 
(experimentos 2 e 4). A comparação das médias foi realizada 
através do teste Mann Whitney (p < 0,05). !

!
!
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Para notonectídeos vs. D. gessneri, o mesmo padrão foi observado, sendo que jovens 

predaram significativamente as presas, mas não os adultos (Figura 24).  

!

!!
Figura 24 - Médias de presas intactas (ind/réplica) nos 
tratamentos (P-) e (P+) para as fases de notonectídeos jovens e 
adultos, tendo como presas a espécie Daphnia gessneri 
(experimentos 1 e 3). A comparação das médias foi realizada 
através do teste Mann Whitney (p < 0,05). !!!

!
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Os experimentos com B. tubicen como presa foi executado somente uma vez 

(experimento 9), visto que essa espécie apresentou um comportamento de aglomeração da 

maior partes dos indivíduos na superfície da água dentro dos béqueres utilizados no 

experimento, de forma que com ou sem predador nos recipientes, estes indivíduos já estavam 

fadados à morte. Assim, optamos por não utilizar essa espécie de presa nos experimentos. 

Contudo, no experimento realizado (experimento 9), a predação foi significativa (Figura 25). 

!

!
Figura 25 - Médias de presas intactas (ind/réplica) nos 
tratamentos (P-) e (P+) para gerrídeo jovens, tendo como presa 
a espécie Bosmina tubicen (experimento 9). A comparação das 
médias foi realizada através do teste Mann Whitney (p < 0,05). !

!
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Para se avaliar se o efeito da predação dos insetos foi mais intenso sobre C. richardi ou 

D. gessneri, as médias de (PI) presas intactas foram comparadas entre os tratamentos P+. 

Gerrídeos adultos apresentaram predação significativamente mais intensa sobre D. gessneri 

(Figura 26), assim como gerrídeos jovens (Figura 27). 

!

!
Figura 26 - Médias de presas intactas (ind/réplica) nos 
tratamentos (P+) dos experimentos 5 e 6, tendo como predador 
gerrídeo adulto e como presas as espécies Ceriodaphnia 
richardi e Daphnia gessneri. A comparação das médias foi 
realizada através do teste Mann Whitney (p < 0,05).!!
!
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!

!
Figura 27 - Médias de presas intactas (ind/réplica) nos 
tratamentos (P+) dos experimentos 7 e 8, tendo como predador 
gerrídeo jovem e como presas as espécies Ceriodaphnia 
richardi e Daphnia gessneri. A comparação das médias foi 
realizada através do teste Mann Whitney (p < 0,05). !!!

!
!
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 Em contrapartida, tanto para os notonectídeos jovens quanto os adultos não          

houve predação mais intensa em relação às espécies de presas, como mostram as 

Figuras 28 e 29, respectivamente.!

!

!
!

Figura 28 - Médias de presas intactas (ind/réplica) nos 
tratamentos (P+) dos experimentos 1 e 2, tendo como predador 
notonectídeo adulto e como presas as espécies Ceriodaphnia 
richardi e Daphnia gessneri. A comparação das médias foi 
realizada através do teste Mann Whitney (p < 0,05). !!
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!

!!
Figura 29 - Médias de presas intactas (ind/réplica) nos 
tratamentos (P+) dos experimentos 3 e 4, tendo como 
predador notonectídeo jovem e como presas as espécies  
Ceriodaphnia richardi e Daphnia gessneri.A comparação 
das médias foi realizada através do teste Mann Whitney 
(p < 0,05). !!

!
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5. DISCUSSÃO  

!
5.1. Fatores abióticos 

  No Lago Monte Alegre, podem ser estabelecidos dois períodos marcantes que 

influenciam na estrutura do lago. O período quente-chuvoso, quando ocorrem as maiores 

temperaturas, que tem como conseqüência a estratificação térmica da coluna d’água, e o 

período frio-seco, quando ocorrem as menores temperaturas, e tem como conseqüência a 

circulação da coluna d’água, em condições isotérmicas. Além disso, eventos imprevisíveis 

como ventos, frentes frias e chuvas com ventos fortes também podem induzir a circulação da 

coluna, independentemente da estação. Outros estudos efetuados no Lago Monte Alegre 

apresentaram resultados com o mesmo padrão de circulação (Arcifa et al., 1990; Fileto, 2001; 

Bunioto, 2003; Minto, 2009; Ferreira, 2013). Este padrão de circulação está de acordo com a 

definição de polimíctico descontínuo quente, segundo a classificação de Lewis (1983). Com 

relação à variação de temperatura registrada ao longo do tempo, os resultados obtidos na zona 

litorânea foram semelhantes aos da zona limnética, com variações sutis de uma em relação à 

outra. Grande diferença ocorreu em relação à estratificação. A ausência de estratificação na 

zona litorânea pode ser explicada pela baixa profundidade somada à maior turbulência da 

água nessa região.  

 As flutuações das densidades populacionais dos insetos parecem não ter relação direta 

com os fatores abióticos, exceto as densidades de notonectídeos com a temperatura, as quais 

apresentaram correlação negativa significativa, ou seja, quanto menor a temperatura na zona 

litorânea maior a densidade de notonectídeos. Talvez essa correlação não ocorra de forma 

direta e sim de forma indireta. Por exemplo, observou-se que as maiores densidades 

populacionais da comunidade zooplanctônica presente no Lago Monte Alegre ocorrem no 

período frio (Arcifa et al., 1992; Ferreira, 2013), então é possível que a densidade de 

notonectídeos esteja correlacionada à densidade de presas. Dessa forma, a maior abundância 

de presas planctônicas no período frio, pode ter contribuído com as altas densidades da 

população de predadores neste período. Como as densidades dos insetos também não 

apresentaram correlações significativas com ventos e pluviosidade, o efeito das chuvas e dos  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ventos, que eventualmente poderiam criar turbulência na água, com consequente 

“afogamento” dos gerrídeos, parece não afetá-los. 

!
5.2. Flutuação populacional e distribuição espacial de hemípteros durante 12 meses 

A hipótese de que as maiores densidades populacionais dos insetos seriam encontradas 

na zona litorânea foi confirmada (objetivo específico I), pois tanto gerrídeos quanto 

notonectídeos, durante a coleta de 12 meses, foram mais abundantes no litoral. Diversos 

estudos demonstraram que notonectídeos (Bennett; Streams, 1986; Bailey, 1987; Gilbert et 

al., 1999) e gerrídeos (Spence, 1981; Nummelin et al., 1984) tendem a apresentar maiores 

densidades populacionais na zona litorânea, especialmente em locais com vegetação aquática 

densa.  

Os fatores bióticos e abióticos que determinam a distribuição da maioria dos 

invertebrados não são bem compreendidos. De particular interesse é por que certas espécies 

ocorrem em um tipo de habitat, enquanto espécies estreitamente relacionadas não. Streams e 

Newfield (1972) relataram efeitos significativos na distribuição de Notonecta relacionados ao 

tamanho do habitat, quantidade de sombra, profundidade, tipo de substrato, temperatura da 

água, turbidez, e características da vegetação aquática. Giller e McNeill (1981) propuseram 

que Notonecta seleciona habitats que o capacita a explorar estratégias de forrageamento 

específicos, e sugeriu que os fatores que distinguem os habitats incluem presença e densidade 

da vegetação, a opacidade da água, natureza do substrato, e abundância e diversidade de 

presas. 

Devido à pequena variação de temperatura nas zonas litorânea e limnética, podemos 

concluir que a preferência dos insetos pela zona litorânea não está relacionada diretamente a 

esse fator, mas provavelmente à vegetação presente neste local. Macrófitas aquáticas são 

organismos-chave em ecossistemas lênticos, pois podem influenciar as interações tróficas e 

outros aspectos do ecossistema, como, por exemplo, mecanismos de redução de sedimentos 

em suspensão e ação de ondulações na água provocadas por ventos, além de promoverem 

refúgios onde espécies zooplanctônicas podem se agregar para diminuir o efeito negativo de 

predadores pelágicos. Ademais, sua presença na zona litorânea pode contribuir para a redução 

do efeito da predação de peixes pelágicos sobre invertebrados aquáticos. Cook e Streams 

(1984) demonstraram, em experimentos em laboratório, com peixes e notonectídeos, que a  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presença da vegetação fez com que o tempo de procura dos peixes por notonectídeos 

aumentasse, assim como a diminuição no sucesso de captura. Contudo, espécies que habitam 

a vegetação aquática, eventualmente, podem ter o risco de predação por predadores pelágicos 

reduzido, mas simultaneamente com aumento do risco de predação por predadores associados 

à vegetação (González Sagrario et al., 2009) como, por exemplo, Odonata, Belastomatidae e 

até mesmo coespecíficos que praticam canibalismo. Conseqüentemente, uma forte associação 

dos hemípteros com a vegetação poderia ser benéfica em habitats com grandes populações de 

peixes pelágicos predadores, ou prejudicial em habitats com pequenas populações de peixes, 

mas com densas populações de predadores invertebrados associados com a vegetação. Além 

do mais, a complexidade estrutural devido à vegetação possibilita a ocupação por várias 

espécies de presas potenciais, como, por exemplo, cladóceros que buscam abrigo contra 

outros predadores pelágicos (e.g. Chaoboridae).  

Nesse contexto, três hipóteses podem ser apresentadas para se justificar a maior 

ocupação dos insetos na zona litorânea, sendo que elas pode estar, possivelmente, atuando 

isoladamente ou em conjunto: (1) Maior disponibilidade de alimento no litoral, ou seja, a 

grande diversidade de microhabitats, somada à proximidade do ambiente terrestre, 

proporcionam a ocorrência de uma diversidade maior de espécies que podem servir como 

presas para os insetos abordados neste estudo; (2) Local de refúgio contra outros predadores, 

como peixes, aves e invertebrados, ou contra a luz direta do sol ou ventos; (3) Local de 

oviposição, pois nas folhas e outros tecidos vegetais, as fêmeas depositam seus ovos 

(observação própria), além de propiciar o desenvolvimento das ninfas. As hipóteses (1) e (3) 

parecem ser mais plausíveis do que a hipótese (2), ao menos em relação ao refúgio contra 

peixes, visto que em estudos anteriores realizados no Lago Monte Alegre (Meschiatti; Arcifa, 

2002) não foram encontrados notonectídeos e gerrídeos no conteúdo estomacal dos peixes 

capturados, podendo-se concluir que a predação sobre os insetos não é expressiva. A maior 

oferta alimentar no litoral pode ser uma hipótese plausível, pois além de ocorrerem presas 

potenciais de invertebrados aquáticos na zona litorânea do Lago Monte Alegre (Meschiatti; 

Arcifa, 2002; Cleto-Filho; Arcifa, 2006) inclusive planctônicos, também ocorre uma grande 

diversidade de presas de origem terrestre, especialmente insetos que eventualmente caem na 

água, tornando-se vulneráveis à predação (observação própria). Outro aspecto é que 

notonectídeos distribuem-se na camada superficial da água, conseguindo mergulhar até a  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profundidade de cerca de 0,5 m (Streams, 1992) e, portanto, a pequena profundidade na zona 

litorânea, comparando-se com a zona limnética, poderia facilitar a busca e captura de 

cladóceros, cuja distribuição vertical os levassem ao mesmo estrato. A hipótese (3) também é 

plausível, já que foram observadas estruturas vegetais das macrófitas com ovos aderidos nas 

mesmas. 

Em relação à distribuição espacial, ambas as espécies de insetos abordadas neste estudo 

apresentaram distribuição predominantemente agregada na zona litorânea e aleatória na zona 

limnética. Distribuição agregada pode ocorrer por diversos fatores, como por exemplo, a 

preferência por determinados locais para oviposição, locais onde há maior quantidade de 

presas, ou ainda que proporcionem melhores condições de refúgio. Em um estudo de Gilbert 

et al. (1999) Anisops wakefieldi (Notonectidae) foi encontrada em grandes agregações na 

região litorânea. Existem outros relatos de agregações de notonectídeos (Bailey, 1987, 2010), 

e gerrídeos (Krupa; Sih, 1993) no ambiente. A ocorrência de tais agregações explica a grande 

variação na abundância dos insetos nas amostras deste estudo. 

 Em relação à flutuação populacional dos hemípteros, a hipótese de que as maiores 

densidades seriam encontradas no período quente não foi confirmada à primeira vista, pois 

gerrídeos tiveram densidades médias estatisticamente iguais nas duas estações, e 

notonectídeos maiores densidades na estação fria. Contudo, é importante observamos a 

comparação das médias em relação aos meses, e não em relação às estações, pois é possível 

visualizar que para gerrídeos, em janeiro, fevereiro e março as densidades foram mais 

elevadas que os outros meses, e diferentemente, em outubro, novembro e dezembro, também 

no período quente, as densidades foram mais baixas. Assim, podemos concluir que na verdade 

não ocorrem maiores densidades em todos os meses da estação quente (outubro a abril), mas 

sim um aumento progressivo a partir do fim da estação fria (maio a setembro) e início da 

estação quente. Assim conforme o ecossistema se torna mais produtivo, a partir do inicio do 

período quente, com o aumento da intensidade luminosa e da temperatura, as densidades dos 

gerrídeos foram aumentando até atingirem o maior pico no final do período quente. Outro 

fator que pode estar atuando é a competição com notonectídeos, visto que os dois insetos têm 

nichos ecológicos semelhantes. Assim, no período em que ocorreram as maiores densidades 

de notonectídeos (período frio), gerrídeos tiveram as menores densidades populacionais.  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Como já foi mencionado, notonectídeos tiveram as maiores densidades no período frio, e este 

resultado pode estar relacionado à maior quantidade de presas zooplanctôncas nesse período.  

!
5.3. Flutuação populacional e distribuição espacial dos estádios (I a VI) dos hemípteros 

durante 7 meses 

!
 Pelos resultados obtidos, há segregação espacial (zona litorânea e limnética) entre os          

estádios de gerrídeos, com preferência dos estádios I, II e VI pela zona litorânea, havendo, 

portanto, sobreposição somente entre indivíduos do estádio VI. Sabe-se que gerrídeos estão 

associados com diferentes habitats, como regiões com alta densidade de macrófitas 

(Calabrese, 1977; Spence, 1981). Uma pergunta que surge é se a menor sobreposição espacial 

de diferentes fases de desenvolvimento pode diminuir a competição por alimento, ou ainda, 

diminuir o efeito de predação ou canibalismo. Jamieson e Scudder (1977), em experimentos 

de laboratório, mostraram que os gerrídeos, quando estão famintos por pelo menos um dia, 

acabam predando outros gerrídeos, especialmente os indivíduos mais jovens. Dessa forma, se 

de fato ocorre canibalismo no ambiente natural, espera-se que os adultos predem os jovens. 

Sendo assim, é de interesse questionar se os indivíduos menores podem evitar a predação por 

estádios maiores, buscando refúgios espaciais, já que existem registros sobre canibalismo 

dentro desse grupo (Nummelin et al.,1984, 1989). Dessa forma, sugerimos algumas hipóteses 

que podem explicar os padrões dos resultados observados. (1) É possível que as fases mais 

jovens selecionem habitats com maior abundância de macrófitas afim de evitar a predação ou 

concorrência com estádios mais velhos. Nummelin (1989) mostrou que os gerrídeos adultos 

são efetivos canibais quando não há alimento disponível e nenhum abrigo para as fases mais 

jovens, o que poderia explicar a maior abundância de indivíduos mais jovens na zona 

litorânea. Assim sendo, na zona litorânea, a presença das macrófitas propiciaria um aumento 

na complexidade estrutural do microhabitat, o que proporciona melhores refúgios paras os 

mais jovens. Para gerrídeos, no entanto, é importante notar que, ao escolher habitats com 

vegetação densa, os estádios jovens estão vulneráveis a outros predadores que habitam a 

vegetação e até mesmo aos indivíduos adultos, já que estes também ocorreram em altas 

densidades nessa zona; (2) as fases mais jovens podem selecionar vegetação densa em função  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da disponibilidade alimentar, já que nesse local existem presas planctônicas e terrestres que 

eventualmente possam cair na água (3) estágios mais jovens podem escolher habitats com 

vegetação mais densa que servem como refúgios das perturbação causadas na superfície da 

água, o que poderia ocasionar seu afogamento. As hipóteses (1) e (2) parecem ser as mais 

plausíveis, já que diversos estudos relataram segregação etária, e de acordo com os resultados 

das correlações das densidades com os fatores ambientais, podemos refutar a hipótese (3), 

visto que provavelmente não há relação direta da intensidade de ventos com a densidade 

populacional dos insetos.  As maiores densidades dos indivíduos adultos na zona litorânea 

podem ser explicadas pelo fato das fêmeas depositarem seu ovos nos tecidos vegetais das 

macrófitas. Rubenstein (1984) mostrou que, durante o período reprodutivo, Gerris remigis 

permanece em microhabitats com melhores qualidades de alimento e que propiciem melhor 

capacidade reprodutiva. Além disso, um sítio de oviposição adequado é crucial, pois pode 

influenciar a sobrevivência dos indivíduos mais jovens (Haskins, 1997). 

 Os notonectídeos, por outro lado, apresentaram nítida preferência pela zona litorânea 

do Lago Monte Alegre. Contudo, diferentemente dos gerrídeos, os estádios mais abundantes 

foram os mais velhos (VI>V>IV=III>II>I). Este fato nos chamou a atenção, visto que 

normalmente a freqüência de jovens dentro de uma população é maior do que a de adultos. 

Dessa maneira, levantou-se a questão sobre onde estariam os indivíduos mais jovens dentro 

do ambiente, já que estes não foram encontrados na zona limnética, e em menores densidades 

que os adultos nas bordas das mácrofitas. Isto nos levou à elaboração da hipótese de que os 

estádios mais jovens estariam distribuídos em maiores densidades no meio das macrófitas, e 

não nas bordas. Justamente por isso, posteriormente à primeira campanha de coleta, foi 

decidido realizar-se uma segunda companha, com coletas no meio e na borda das macrófitas, 

a qual será discutida mais adiante. O arcabouço para essa hipótese foi que diversos estudos 

(Murdoch; Sih, 1978; Sih, 1982; Bailey, 1987) também mostraram que normalmente ocorre 

segregação entre indivíduos jovens e adultos em algumas espécies de notonectídeos, de modo 

que a tendência dos jovens evitarem adultos é através da migração para áreas menos 

preferidas pelos adultos, como o meio de macrófitas. Nossos resultados inicialmente 

apontaram essa mesma tendência de segregação etária para notonectídeo na zona litorânea, 

pois quanto mais velho o estádio do inseto maior sua freqüência nas coletas, e quanto mais 

jovens menor. Os principais fatores que podem levar à segregação entre indivíduos jovens e  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adultos é o efeito do canibalismo dos adultos sobre os jovens e da competição por presas 

semelhantes (Spence, 1981; Sih, 1982; Bailey, 1987; Gilbert et al., 1999). 

!
5.4. Comparação da abundância dos estádios (I a VI) dos hemípteros em relação ao meio e 

à borda das macrófitas.  

 Parece não haver ocupação mais efetiva do meio das macrófitas por gerrídeos mais 

jovens. Os estádios mais abundantes (I, II e VI) que ocupam a zona litorânea estão igualmente 

distribuídos nessa zona, independentemente de ser o meio ou a borda das macrófitas. A 

hipótese de que estádios mais jovens de notonectídeos ocupariam o meio das macrófitas não 

foi comprovada. Talvez isto possa ter ocorrido devido ao baixo número obtido na segunda 

campanha de coletas e a dificuldade de se realizar amostragens no meio das macrófitas. 

!
5.5. Predação de cladóceros por hemípteros  

 A hipótese inicial de que somente os notonectídeos predariam significativamente os             

cladóceros não foi confirmada, pois os resultados dos experimentos em laboratório mostraram 

que tanto gerrídeos quanto notonectídeos são potenciais predadores dos cladóceros C. 

richardi, D. gessneri e B. tubicen. Contudo, somente insetos jovens efetivamente predaram os 

microcrustáceos, exceto o experimento 5, com gerrídeo adulto versus D. gessneri, o qual 

apresentou predação significativa.  Esses resultados concordam com Murdoch e Scott (1984) 

que encontraram que o número de presas ingeridas por indivíduos adultos de noctonectídeos 

foi menor que o de presas ingeridas por indivíduos mais jovens. Teoricamente, a preferência 

alimentar dos predadores que manipulam e sugam suas presas começa a partir de um 

determinado tamanho, visto que presas muito pequenas apresentam baixo conteúdo nutritivo e 

dificuldade em sua detecção, captura e manuseio. Em seguida, a preferência tende a aumentar 

com o aumento do tamanho da presa, devido ao seu maior estímulo visual e mecânico. Este 

aumento ocorre até o ponto em que o tamanho da presa começa a dificultar sua captura e 

manipulação novamente (Pastorok, 1981). Murdoch et al. (1984) mostraram que para 

Notonecta sp. há pelo menos uma classe de tamanho de larvas de mosquitos que são 

preferidas em relação à Ceriodaphnia sp. Já o estádio II, apresentou preferência por 

Ceriodaphnia sp. em relação a outras presas de superfície como Drosophila sp. Assim sendo,  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os adultos possivelmente têm maior facilidade na captura de presas maiores que os cladóceros 

como, por exemplo, insetos terrestres que caem na superfície da água, outros insetos 

aquáticos, larvas, além de coespecíficos, mas que não sejam muito maiores que eles, pois 

assim, o aumento do tamanho da presa passaria a dificultar a manipulação. Ellis e Borden 

(1970) sugeriram que notonectídeos adultos não são bem adaptados morfologicamente para 

predar presas pequenas. Ao mesmo tempo, têm menor preferência por espécies muitos 

pequenas, que são mais difíceis de serem detectadas. O fator que levaria a essa preferência 

por presas intermediárias poderia ser a maior facilidade na detecção das mesmas em relação 

às espécies menores, aumentando assim a probabilidade de ataque sobre as presas. Além 

disso, o maior conteúdo nutritivo das presas intermediárias do que das menores seria 

vantajoso para o predador. Outra questão importante é que os insetos jovens estão em fase de 

crescimento e a necessidade energética pode ser maior para os jovens que para os adultos, 

resultando em taxas de ingestão maiores.  

         A questão que surge a partir deste resultados, é porque notonectídeos adultos não 

predaram os cladóceros, e os gerrídeos adultos predaram somente D. gessneri. Isto pode ter 

ocorrido em função do tamanho dos predadores, visto que o gerrídeo R. crassifemur é menor 

que o notonectídeo M. uruguayensis e, assim, devido ao maior tamanho relativo da presa para 

os gerrídeos adultos que para notonectídeos adultos, a captura e manipulação delas poderia ser 

mais fácil do que para notonectídeos adultos. Contudo, a predação só foi significativa para 

gerrídeos adultos em relação a Daphnia, mas não Ceriodaphnia. Sendo assim, outros fatores 

poderiam estar relacionados, como diferenças nos movimentos de C. richardi e D. gessneri, 

ou seja, o modo de locomoção das duas espécies de presas poderia gerar diferentes tipos de 

vibrações, produzindo estímulos diferentes nos gerrídeos, fazendo com que os adultos 

detectassem D. gessneri mais facilmente que C. richardi. Lang (1980) mostrou que Notonecta 

glauca discrimina presas através de ondas produzidas por elas. Tal comportamento também 

poderia se aplicar aos gerrídeos adultos, já que alguns estudos mostraram que gerrídeos são 

capazes de localizar suas presas através da resposta a distúrbios provocados por elas na 

superfície da água e que são captados pelos receptores presentes em suas pernas (Murphey, 

1971). É importante avaliar também, que para a presa ser capturada por gerrídeos, há a 

necessidade da mesma subir até a superfície da água, já que os gerrídeos permanecem na 

superfície. Outra questão que pode estar relacionada é a velocidade de movimento da espécie  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de presa, que pode ser diferente, e até mesmo a capacidade de evasão das mesmas poderia ser 

outro fator responsável, ou seja, presas que se movimentem mais devagar seriam mais 

facilmente capturadas.  

 Existem fortes evidências que o tamanho da presa é um fator determinante na escolha e          

preferência dos predadores de ambientes aquáticos (Zaret, 1980; Brooks; Dodson, 1965), o 

que tem levado à generalização por parte de alguns pesquisadores de que invertebrados são 

predadores seletivos em relação ao tamanho das espécies zooplanctônicas. Neste contexto, 

Scott e Murdoch (1983), Murdoch e Scott (1984) e Gilbert e Burns (1999a) observaram que 

notonectídeos apresentam essa mesma tendência de selecionar as presas em função do 

tamanho, com uma forte preferência pelas maiores espécies zooplanctônicas disponíveis. No 

trabalho de Blaustein (1998), Notonecta maculata foi responsável pela estruturação da 

comunidade estudada através da predação seletiva de tamanho, tendo como resultado a 

redução das densidades de espécies maiores, não afetando a densidade das espécies menores, 

como Ceriodaphnia sp. Além disso, o autor também aborda a questão de que os estádios 

menores, embora tenham preferência por espécies maiores, podem consumir e, 

conseqüentemente, causar impacto sobre espécies como Ceriodaphnia sp. Em nosso estudo, 

como não houve diferença quanto à predação de notonectídeos jovens sobre as presas C. 

richardi e D. gessneri, conclui-se que, aparentemente, não ocorreu predação seletiva por 

notonectídeos sobre a presa zooplanctônica maior. Entretanto, para gerrídeos a predação sobre 

a presa maior (D. gessneri) foi mais acentuada, corroborando com a hipótese do tamanho da 

presa ser um fator determinante na escolha e preferência dos predadores .  

         A migração horizontal diária do zooplâncton não foi detectada no lago e uma das 

possíveis razões seria a pressão de predação no litoral (Arcifa et al., 2013). Sendo assim, a 

estratégia de migração horizontal pelos cladóceros não seria vantajosa do ponto de vista 

adaptativo, visto que ao deslocar-se da zona limnética em direção ao litoral, como estratégia 

de fuga contra caoborídeos, as espécies zooplanctônicas deparam-se com os hemípteros, que 

também são predadores potenciais, dentre outros predadores litorâneos. 

A preferência dos predadores foi avaliada comparando-se o número de presas intactas 

nos experimentos com D. gessneri e C. richardi, mas foram executados em épocas diferentes. 

Esse resultado em relação aos notonectídeos, divergente dos trabalhos citados, pode ter 

ocorrido pelo fato de que a simplicidade estrutural dos recipientes onde foram executados os  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experimentos, como o pequeno tamanho e a ausência de locais de refúgio para as presas, pode 

ter facilitado sua captura. Assim, qualquer encontro dos notonectídeos com as presas 

provavelmente produziu estímulos no predador, resultando em ataques, independentemente do 

tamanho delas.  

Também é importante mencionar que o erro obtido nos experimentos foi constante. 

Sendo assim, podemos descartar a hipótese de que esses resultados tenham ocorrido em 

função do erro nas contagens dos experimentos. O efeito de morte natural também foi 

praticamente ausente, com exceção dos experimentos com Bosmina, que apresentaram altas 

taxas de morte natural no tratamento controle.  

Ademais, é importante que outros estudos (e.g. análise molecular do conteúdo do tubo 

digestivo), experimentos de predação in situ utilizando mesocosmo sejam executados a fim de 

dar maior embasamento sobre as conclusões elaboradas. 
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6. CONCLUSÕES 

Os resultados deste trabalho contribuíram com o conhecimento acumulado de que 

predadores invertebrados podem causar impactos na estrutura da comunidade zooplanctônica. 

Além disso, o potencial de predação dos hemípteros do Lago Monte Alegre parece ocorrer 

mais acentuadamente entre fevereiro e abril para gerrídeos e final de julho até outubro para 

notonectídeos, devido às maiores densidades populacionais dos insetos nestes períodos. 

Teoricamente, os maiores impactos sobre a comunidade zooplanctônica estão concentrados na 

zona litorânea, especialmente em relação aos estádios menores. Sendo assim, estes 

predadores, especialmente os indivíduos mais jovens, podem estar atuando na estrutura da 

comunidade zooplanctônica presente na zona litorânea do lago, já que os experimentos em 

laboratório mostraram que a predação por essas fases é mais acentuada.  

Pode-se considerar que o potencial de predação de notonectídeos no litoral é maior que 

o de gerrídeos, pois a densidade média do notonectídeo nessa zona foi em torno de 18 vezes 

maior que do gerrídeo, enquanto que na zona limnética o potencial de predação de gerrídeos 

pode ser maior, visto que suas densidades foram em torno de 39 vezes maior que as de 

notonectídeos. 

Para os notonectídeos adultos, as espécies zooplanctônicas possivelmente têm um 

tamanho tão diminuto em relação ao tamanho deles próprios, que acaba não compensando o 

gasto de energia com o ataque sobre uma presa com difícil manipulação, baixo conteúdo 

nutritivo e maior dificuldade de detecção, o que explicaria o fato dos adultos não terem 

predado as espécies oferecidas. Já para os notonectídeos jovens, que possuem tamanho menor 

em relação ao adulto, pode compensar consumir presas zooplanctônicas e, possivelmente, 

deve haver dificuldade em consumir presas maiores (e. g. outras presas que sejam do mesmo 

tamanho ou maiores que eles).  

Por fim, é importante ressaltar que os experimentos de predação foram realizados em 

condições constantes de temperatura, luz e outros fatores, simplificando-se assim as 

interações que ocorreriam no ambiente natural, ou seja, a predação pode ter sido facilitada 

pela simplicidade estrutural do experimento.  

         No entanto, no ambiente natural as condições podem se diferentes das condições 

experimentais. Nesse sentido, independentemente das condições laboratoriais e do ambiente 

serem diferentes, esses resultados auxiliam a explicar, ao menos qualitativamente, a  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preferência e o potencial de impacto de R. crassifemur e M. uruguayensis sobre os cladóceros 

mais abundantes do Lago Monte Alegre (C. richardi e D. gessneri), como um bom parâmetro 

indicador do efeito relativo dos predadores sobre as presas. Obviamente, o efeito quantitativo 

da predação dos insetos depende de outros fatores além de temperatura, luz e densidades de 

presas e predadores, como, por exemplo, a abundância de presas alternativas e outros 

predadores competidores. 
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