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Resposta da comunidade zooplanctônica e efeitos em cascata à predação: 

uma abordagem experimental 
 
 

RESUMO 
 
A presença de um predador pode desempenhar um papel fundamental na estruturação de 

comunidades ecológicas pela predação (efeito consumível) e pela ameaça indireta induzida 

por eles (efeito não-consumível). O risco de predação em sistemas aquáticos é frequentemente 

avaliado em presas por meio de sinais químicos, sejam aqueles liberados pelas presas ou pelo 

próprio predador. Por meio de uma abordagem experimental, buscou-se avaliar a influência 

do risco de predação (via sinal químico) ou a presença efetiva de um predador de topo (peixe 

onívoro), na variação da abundância de comunidades zooplanctônicas e se ocorre 

interferência desses níveis superiores, efeito em cascata trófica sobre a comunidade 

protoplanctônica. Os resultados mostraram a capacidade de indução de um sinal químico e a 

percepção na ameaça de predação de (microcrustáceos zooplanctônicos) por peixes 

predadores (Moenkhausia bonita). Os sinais químicos foram importantes na busca de refúgio 

das presas, demonstrando a influência indireta de um piscívoro na estruturação de uma 

cascata tróficas, sendo observados seus impactos até nas comunidades de protistas ciliados, 

presentes em níveis inferiores de uma cadeia. 
 
 
Palavras-chave: Sinais químicos. Teia microbiana. Predação. Protistas ciliados. Cascata 

trófica. Risco de predação. 
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Zooplankton community response and cascading effects on predation: an 

experimental approach 
 

ABSTRACT 
 
The presence of a predator can play a key role in structuring ecological communities through 

both predation and their indirect threat. Predation risk in aquatic systems is often assessed by 

prey by chemical cues, either those released by prey or the predator itself. Through an 

experimental approach, this study sought to evaluate the influence of a chemical signal or the 

effective presence of a top predator (omnivorous fish) on the variation in the abundance of 

zooplankton communities, and if interference from these higher levels occurs, trophic cascade 

over the protoplankton community. The results showed the ability to induce a chemical signal 

and the perceived threat of predation of (zooplankton microcrustaceans) by predatory fish 

(Moenkhausia bonita). The presence of chemical cues made it cause to seek refuge from prey, 

demonstrating the indirect influence of a piscivore on the structure of a trophic cascade and its 

impacts on communities of protist ciliates, present at lower levels of a chain. 
 
 
Keywords: Chemical cues. Microbial food web. Prey. Protist ciliates. Trophic cascade. 

Predation risk. 
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1 INTRODUÇÃO 

As teias alimentares são constituídas por interações ecológicas complexas, que são 

essenciais para a compreensão do funcionamento dos ecossistemas, pois indicam o fluxo de 

matéria e energia entre os diferentes compartimentos bióticos (Pomeroy, 1974). Em 

ecossistemas aquáticos, estudos abordando as interações entre seus componentes são 

reconhecidos como fundamentais para a compreensão da estrutura da cadeia alimentar, devido 

ao seu papel crucial na ciclagem de nutrientes, acumulação de biomassa e fluxo de carbono 

(Weisse, 2002). Os componentes das teias alimentares microbianas podem ser afetados pelo 

efeito “top-down”, que pode estar relacionado aos efeitos de predação mediada por 

organismos de topo (Auer et al., 2004; Simek et al., 1997). A relação predador-presa pode 

alterar a abundância, biomassa ou produtividade de uma comunidade ou nível trófico em uma 

teia alimentar (Pace, 1999).  Assim, essas alterações ocasionadas se originam com predadores 

de topo (controle “top-down”) e espalham-se ao longo dos níveis tróficos inferiores, por meio 

de um efeito conhecido como “cascata trófica”. Esse conceito foi introduzido pela primeira 

vez por Paine (1980), e representa um importante avanço para os ecologistas. 

Compreenderem a estrutura e a dinâmica das populações, comunidades e ecossistemas 

(Estes et al., 2011; Terborgh et al., 2010). Modelos de estudo baseados em cascatas tróficas 

são ótimos para observar respostas de Sistemas a perturbações (O'Gorman & Emmerson, 

2009). A força de interação presente entre a relação recurso e consumidor, e a relação de 

interação entre consumidores e predadores na determinação do potencial de uma cascata 

trófica, permite maior capacidade em prever seus efeitos ao longo das áreas geográficas, 

sendo tais informações relevantes na prevenção de potenciais consequências em mudanças 

destas teias alimentares, por impactos de alterações climáticas ou perda de espécies. 

Em ecossistemas aquáticos, a predação por peixes planctívoros influencia 

principalmente a abundância de organismos zooplanctônicos, como cladóceros e copépodes 

(Bergman, 1990, O'brien, 1979). Contudo, nessas comunidades podem alterar a estrutura de 

outras comunidades, como bacterioplâncton, protoplâncton e fitoplâncton, por meio de efeitos 

em cascata (Gilbert & Jack, 1993; Jürgens & Jeppesen, 2000; Meira et al., 2017; Segovia et 

al., 2018; Wickham, 1995). 

Nas interações predador-presa, para evitar ou diminuir sua detecção e eventual 

captura, as presas comumente utilizam estratégias anti-predação como migrações, adaptações 

comportamentais e até mesmo alterações na sua morfologia e/ou em aspectos fisiológicos 

(Kats e Dill, 1998; Lima, 1998). A percepção da presença do predador pode ser mediada por 

variados estímulos: visuais, químicos e “pistas” mecânicas e auditivas (Björnsson, 1997; De 
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Meester, 1993; Kalmijn, 1988; Peckarsky, 1980). As pistas químicas deixadas por predadores, 

como excretas e metabólitos, possibilitam o uso de uma variedade de formas de respostas à 

defesa usada pelas presas, sendo na maior parte das vezes utilizada a redução de seu nível de 

atividade ou a busca por refúgio (Kats e Dill, 1998). Estas defesas induzíveis por sinais 

químicos são uma forma comum de plasticidade fenotípica que descreve a produção de 

substâncias químicas, morfologias ou comportamentos por espécies de presas em resposta a 

sinais químicos liberados por predadores. Estes sinais são de muita importância, pois 

produzem efeitos ecologicamente significativos e são observados tanto em ambientes 

aquáticos (Grabowski, 2004; Trussell et al., 2003; Turner et al., 2003), como terrestres 

(Peckarsky et al., 2008), sugerindo que tenham uma capacidade ainda maior de estruturar 

comunidades do que os efeitos de ameaça direta do consumo de presas (efeitos consumíveis) 

(Preisser et al., 2005). 

Exemplos de defesas induzíveis incluem compostos químicos em plantas terrestres 

(Karban et al., 1997) e algas marinhas (Van Alstyne, 1988), espinhos em rotíferos de água 

doce (Gilbert, 1966) e briozoários marinhos (Harvell, 1984), ornamentações e espinhos no 

corpo e helmos em cladóceros de água doce (Dodson, 1989), migração vertical em 

zooplâncton marinho e de água doce (Bollens et al.,1989; Frost & Bollens, 1992; Neill, 1990), 

e mudanças na forma do corpo de peixe (Brönmark & Miner, 1992), forma de concha de 

craca (Lively, 1986), e espessura da casca do molusco (Appleton & Palmer, 1988, Palmer, 

1990, Leonard et al., 1999; Trussell & Smith, 2000). 

Em ecossistemas de água doce, os organismos são expostos a uma ampla variedade de 

sinais químicos (Dodson et al., 1994). Um exemplo pode ser relatado na comunidade de 

protistas ciliados, no qual Euplotes sp., exibe em seu comportamento a capacidade de detectar 

a presença de sinais químicos deixados por seu predador Amoeba proteus (Kusch, 1999). Há 

também relatos de estudos que exploram a capacidade de resposta de defesa de organismos 

planctônicos como a Daphnia, quando expostos a extratos líquidos de peixes mortos, 

conhecidos por serem seus principais consumidores (Brönmark & Hansson, 2000). Apesar de 

muitos estudos terem investigado os efeitos de predação consumível (density mediated 

effects) na comunidade aquática, poucos estudos avaliaram os efeitos consumíveis (mediados 

pela densidade) e não-consumíveis (mediados por sinais químicos do predador) na estrutura 

da comunidade microbiana aquática de água doce (Chivers & Smith,1998; Kats & Dill, 1998).  

Por meio de uma abordagem experimental, este estudo buscou avaliar a influência de 

um sinal químico ou a presença efetiva de um predador de topo (peixe onívoro), na variação 

da abundância de comunidades zooplanctônicas, e se ocorre interferência desses níveis 
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superiores, efeito em cascata trófica, sobre a comunidade protoplanctônica. Assim, foram 

testadas as predições que (i) a ameaça indireta e direta de predação dos peixes sobre o 

zooplâncton, influenciariam indiretamente na composição e alterações dos níveis tróficos 

inferiores, como na comunidade de protistas ciliados; (ii) existirá similaridade entre o efeito 

da ameaça indireta de sinal químico (metabólitos e excretas dos peixes) e ameaça 

direta/efetiva de predação nas comunidades zooplanctônicas. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 AMOSTRAGEM 

O experimento foi realizado no Biotério de experimentação do Laboratório de 

Ecologia Aplicada do Nupélia – Bloco T10, localizado na Universidade Estadual de Maringá. 

Amostras de água contendo as comunidades planctônicas foram coletadas em pequenos lagos 

artificiais localizados em um pesqueiro (Recanto do pescador), próximos ao município de 

Maringá – PR (23º 27’ 37” S; 51º 49’ 39” O). Utilizou-se como papel de predador de topo 

nessa cadeia trófica, a espécie Moenkhausia bonita (Benine, Castro & Sabino, 2004), devido a 

suas características taxonômicas e fácil manuseio em laboratório, sendo proveniente de 

tanques presentes no biotério da Universidade Estadual de Maringá. Para o experimento, 

foram utilizados 100 exemplares da M. bonita, pois além de necessários nos tratamentos onde 

seriam inseridos, também foram empregados em aquários separados, com a finalidade de 

produzir o “sinal” que seria posteriormente adicionado em parte dos tratamentos. Antes da 

realização do experimento, todos os peixes foram submetidos à aclimatação e jejum durante 

24 horas. Os procedimentos de manipulação envolvendo os peixes foram realizados de acordo 

com Diretrizes de Prática do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal – 

CONCEA (CEUA nº 6520140318). 

 

2.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

Para testar os efeitos indiretos da cascata trófica, sobre as comunidades planctônicas 

(alterações na abundância e diversidade de espécies), foram confeccionados microcosmos 

utilizando pares de baldes com capacidade volumétrica de 2L cada, interligados através de 

tubos de PVC, com comprimento de 6 cm e diâmetro 6,4 mm (Altermatt et al., 2011), os quais 

foram fechados, em suas extremidades, com uma malha de 2mm de abertura de poro, com 

propósito de manter os peixes restritos a seus respectivos aquários, mas que permitissem a 

locomoção/migração dos organismos zooplanctônicos entre eles (Fig 1). A água oriunda dos 

lagos do pesqueiro foi homogeneizada e posteriormente adicionada aos aquários. Em seguida, 
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peixes adultos da espécie onívora M. bonita foram adicionados aos seus respectivos 

tratamentos, para assim compor o nível superior da cadeia alimentar, na condição de predador 

de topo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Modelo esquemático do experimento em microcosmos. TC= tratamento controle versus controle; TRI= 
controle (c) versus sinal (S); TRII= sinal (S) versus peixe (P) e TRIII= controle versus peixe (P). 

 

O experimento teve duração de 7 dias, tempo necessário para serem observadas 

respostas das comunidades zooplanctônica e protoplanctônica, por um lado, e evitando 

possíveis extinções por meio da predação dos peixes, por outro. Desse modo, o trabalho 

consistiu em 4 tratamentos, todos com 5 réplicas, sendo: i) um tratamento controle (TC) que 

consistiu em dois aquários conectados, ambos contendo apenas a assembleia natural de 

presas, ou seja, na ausência do predador de topo (peixe); ii) o tratamento TRT I, que consistiu 

em um aquário com a adição de sinal químico, conectado a outro aquário onde havia apenas a 

água contendo as presas planctônicas; iii) o tratamento TRT II, o qual representado por um 

aquário com a presença do peixe predador, conectado a outro onde houve adição de sinal 

químico; iv) e o tratamento TRT III, que consistiu em um aquário com a presença do peixe, 

conectado a outro aquário onde havia apenas água com a presença das presas planctônicas. 

Realizou-se o experimento em novembro de 2018, mantendo os aquários em 

temperatura ambiente e mesmo nível de luminosidade, preservando o fotoperíodo de 10 horas 

de claro e 14 horas de escuro. Iniciou-se o experimento com a adição simultânea dos 

exemplares de peixe (1 peixe por aquário) em seus respectivos tratamentos. 

Foram adicionados em todos os dias de experimento, 50 mL de água do “sinal”, obtido 

a partir de aquário previamente separado contendo os 30 peixes, responsáveis em garantir 

elevada concentração de sinais de risco de predação para a microfauna. Para evitar o 

acréscimo de organismos planctônicos provenientes destas adições nos tratamentos, a água foi 

filtrada com filtros estéreis de soluções aquosas de 0,22µm (Sterivex®). Visando à 
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padronização nas adições nos aquários restantes, adicionou-se água potável que também 

passou pelo mesmo processo de filtração. As amostragens das comunidades planctônicas nos 

microcosmos ocorreram nos dias 1, 3, 5 e 7 após o início do experimento (T1, T2, T3 e T4 

respectivamente). 

 

2.3 ANÁLISE LABORATORIAL 

Toda água contida em cada aquário foi concentrada com auxílio de uma rede de malha 

de 10µm e fixada com lugol acético, para posterior análise das comunidades de microfauna. A 

densidade das comunidades foi estimada sob um microscópio invertido (Olympus® CK40), 

usando câmaras de sedimentação (Utermöhl, 1958) a uma magnificação de 400×. Os 

organismos foram identificados no menor nível taxonômico possível a partir de bibliografia 

especializada (El-moor Loureiro, 1997; Foissner & Berger, 1996; Foissner et al., 1999; Koste, 

1978; Reid, 1985).  

 

2.4 ANÁLISE DOS DADOS 

As diferenças de abundância para cada comunidade (microcrustáceos, rotíferos e 

ciliados) em cada tratamento dentro do mesmo tempo, e em cada aquário nos distintos 

tratamentos ao longo do tempo (T1, T2, T3 e T4), testou-se por meio de análises de variância 

unifatoriais (one-way ANOVA) sendo considerados estaticamente significativos valores de 

p<0,05. Para a análise ao longo do tempo, quando o valor de p foi significativo, utilizou-se o 

teste de post hoc de Tukey (Tukey LSD) para verificar em quais tempos ocorreram às 

diferenças. 

Quando os pressupostos de normalidade e homogeneidade de variâncias (Levene´s 

test) não foram atendidos, o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis (Kruskal & Wallis, 

1952) e o teste de post hoc de Dunn (Dunn, 1964) foram realizados. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa R, com auxílio 

do pacote stats com a função aov (R Core Team, 2013). 

 

3 RESULTADOS 

Dentre os grupos zooplanctônicos, o de microcrustáceos compostos por copépodes e 

cladóceros, mostraram maiores variações em abundância quando comparados aos rotíferos 

(Fig. 2; Fig. 3). 

Nos tratamentos TRI, TRII e TRIII, nos aquários em que havia ameaça de predação 

pela presença do peixe (predação consumível e não-consumível) os microcrustáceos 
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apresentaram diminuição em sua abundância ao longo do tempo. Em TRII, obervou-se nos 

aquários com presença de sinal químicos, valores significativos nos tempos T1, T2 e T4. 

Ainda em TRII, constatou-se ao longo de todos os tempos, valores significativos em aquários 

com presença de peixe. Por fim, no tratamento TRIII, nos aquários com peixes, notou-se uma 

diminuição significativa nos valores de abundância de microcrustáceos ao longo de todos os 

tempos (Tabela 1 e Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Valores de abundância total logaritimizada para o grupo de microcrustáceos em cada tratamento (TC, 

TRI, TRII e TRIII) nos diferentes tempos (T1, T2, T3 e T4). A linha central denota o valor mediano, a caixa 

representa percentis 25% e 75%, as barras representam respectivamente o menor e o maior valor dentro de 1.5 

vezes a amplitude interquartil abaixo dos limites percentuais e os pontos indicam outliers. As caixas em 

vermelho representam a abundância de microcrustáceos nos aquários “controle” (C). As caixas verdes 

representam a abundância de microcrustáceos na presença de “sinal” (S). As caixas azuis representam a 

abundância de microcrustáceos na presença de “peixe” (P). 
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Tabela 1: Análises de variância unifatoriais (One-Way ANOVA) para os valores de abundância das comunidades 

de microcrustáceos (copépodes e cladóceros), rotíferos e ciliados, nos distintos tratamentos para cada tempo 

estudado no experimento. Apenas os valores de p significativos são apresentados na tabela (p< 0,05). 

(TC=Tratamento “controle” versus “controle”; TRI=Tratamento “controle” versus “sinal”; TRII=Tratamento 

“Sinal” versus “peixe”; TRIII=Tratamento “controle” versus “peixe”. 

One-way ANOVA 

 T1 T2 T3 T4 
     

Microcrustáceos     

TC - - - - 

TRI - F=1,036; p=0,01 F=6,062; p= 0,048 F=8,843; p=0,024 

TRII - - F=25,756; p= 0,002 F=9,757; p=0,020 

TRIII - F=8,326; p=0,02 F=70,300; p<0,001 F=34,708; p=0,001 

Rotíferos     

TC - - - - 

TRI - - H =5,397; p =0,02* F=7,945; p=0,030 

TRII - F=6,792; p=0,035 F= 8,894; p= 0,024 - 

TRIII - F=12,196; p=0,012 F=3,898; p= 0,095 F=96,016; p<0,001 

Ciliados     

TC - - - - 

TRI - - F=4,926; p= 0,057 F=10,903; p=0,010 

TRII - F= 20,858; p=0,001 F=9,652; p= 0,014 - 

TRIII - - F=70,300; p<0,001 F=9,495; p= 0,021 

 

Para os rotíferos, observou-se um efeito gradativo ao longo do tempo. Porém, ao 

contrário das comunidades de microcrustáceos, houve um aumento nas abundâncias desta 

comunidade entre os tratamentos TRI (no aquário com sinal), TRII e TRIII (nos aquários onde 

havia presença de peixes) (Tabela 1 e Fig.3). Entre os tempos T2 e T3, observou-se um 

incremento nos valores de abundância para os tratamentos TRII e TRIII (Tabela 1 e Fig. 3). A 

abundância de rotíferos nos controles permaneceu praticamente inalterada nos tratamentos 

dentro de cada tempo, no entanto é possível notar uma pequena tendência de aumento quando 

se verifica esse tratamento (TC) ao longo dos tempos T1, T2 e T4 (Tabela 2 e Fig.3.). 
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Fig. 3. Valores de abundância total logaritimizada para o grupo de rotíferos em cada tratamento (TC, TRI, TRII e 

TRIII) nos diferentes tempos (T1, T2, T3 e T4). A linha central denota o valor mediano, a caixa representa 

percentis 25% e 75%, as barras representam respectivamente o menor e o maior valor dentro de 1.5 vezes a 

amplitude interquartil abaixo dos limites percentuais e os pontos indicam outliers. As caixas em vermelho 

representam a abundância de rotíferos nos aquários “controle” (C). As caixas verdes representam a abundância 

de rotíferos na presença de “sinal” (S). As caixas azuis representam a abundância de rotíferos na presença de 

“peixe” (P). 

 

Em relação aos protistas ciliados, verificou-se um incremento significativo da 

abundância nos tratamentos onde o peixe esteve presente. Assim, no tratamento TRII, quando 

comparada a presença do peixe versus o sinal, observou-se um aumento na abundância de 

protistas ciliados logo a partir do tempo T2, embora essa diferença não tenha sido 

significativa no T4 (Tabela 1). Também, houve registro desse aumento no tratamento TRIII, 

onde na comparação com o aquário controle (C), a presença de peixe apresentou os maiores 

valores de abundâncias de ciliados, especialmente no tempo T3 e T4 (Tabela 1 e Fig. 4). Em 

relação ao tratamento controle (TC) não houve diferenças de abundância dentro de cada 

tempo. Entretanto, ao longo do tempo, uma redução desses valores pode ser observada 

(Tabela 2 e Fig. 4). 
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Fig.4. Valores de abundância total logaritimizada da comunidade de protistas ciliados ao longo dos tempos (T1, 

T2, T3 e T4), nos tratamentos CC, TRI, TRII e TRIII. A linha central denota o valor mediano, a caixa representa 

percentis 25% e 75%, as barras representam respectivamente o menor e o maior valor dentro de 1.5 vezes a 

amplitude interquartil abaixo dos limites percentuais e os pontos indicam outliers. As caixas em vermelho 

representam a abundância de ciliados nos aquários “controle” (C). As caixas verdes representam a abundância de 

ciliados na presença de “sinal” (S). As caixas azuis representam a abundância de ciliados na presença de “peixe” 

(P). 
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Tabela 2: Análises de variância unifatoriais (One-Way ANOVA) e teste de post hoc de Tukey (HSD) para os 

valores de abundância das comunidades de microcrustáceos (copépodes e cladóceros), rotíferos e ciliados, em 

cada aquário, nos distintos tratamentos ao longo do tempo. Os valores de p em negrito indicam significância 

<0,05. (TC=Tratamento “controle” versus “controle”; TRI=Tratamento “controle” versus “sinal”; 

TRII=Tratamento “sinal” versus “peixe”; TRIII=Tratamento “controle” versus “peixe”). 

       ANOVA one-way     
 

        
 

    Microcrustáceos Rotíferos Ciliados 
 

        
 

 Aquário  Valor de F Pr(>F)   Valor de F Pr(>F) Valor de F   Pr(>F) 
 

          

TC 
Controle 1 1,095 0,386 7,370 0,003 21,097 <0,001 

 

Controle 2 1,808 0,195 4,521 0,022 15,101 <0,001 
 

 
 

TRI 
Controle   3,268 0,053 2,209 0,139 8,100 0,001 

 

 
Sinal 

  
2,285 0,130 4,836 0,019 1,375 0,286 

 

    
 

TRII 
 Sinal   5,743 0,011 17,951 <0,001 2,604 0,090 

 

 
Peixe 44,864 <0,001 3,648 0,041 0,560 0,649 

 

  
 

TRIII 
Controle  H = 4,412* 0,220* 4,733 0,019 10,608 <0,001 

 

 
Peixe 14,041 <0,001 16,974 <0,001 1,055 0,399 

 

  
 

             

       Tukey HSD     
 

         
 

Microcrustáceos   Rotíferos   Ciliados   
 

        

TRI - Controle 1 Pr(>|t|) TC - Controle 1 Pr(>|t|) TC - Controle 1 Pr(>|t|) 
 

T2 x T4  0,048   T1 x T4 0,018 T1 x T2 0,001  
 

TRII - Sinal     T2 x T4 0,003 T1 x T3 <0,001  
 

T1 x T4  0,013  TC - Controle 2  T1 x T4 <0,001  
 

T2 x T4  0,028   T1 x T4 0,027 TC - Controle 2   
 

TRII - Peixe     T2 x T4 0,040 T1 x T2 0.007  
 

T1 x T3  <0,001 TRI - Sinal  T1 x T3 <0,001  
 

T1 x T4  <0,001  T1 x T4 0,035 T1 x T4 <0,001  
 

T2 x T3  0,007   T2 x T4 0,037 TRI - Controle   
 

T3 x T4  0,001  TRII - Sinal  T1 x T3 0,041  
 

TRIII - Peixe     T1 x T4 0,002 TRIII - Controle   
 

T1 x T2  0,034   T2 x T3 0,009 T1 x T2 0,008  
 

T1 x T3  0,001   T2 x T4 <0.001 T1 x T3 <0,001  
 

T1 x T4  0,001   T3 x T4 0,030 T2 x T3 0,032  
 

      TRIII - Peixe      
 

       T1 x T4 0,037     
 

      TRIII - Controle      
 

       T1 x T4 0,030     
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4 DISCUSSÃO 

Interações entre peixes e organismos zooplanctônicos exercem um papel importante 

na estruturação das teias alimentares pelágicas, influenciando diretamente em níveis de 

densidade, biomassa, diversidade e comportamento dos organismos das mais distintas 

comunidades planctônicas (Brooks & Dodson, 1965; Zaret, 1980; Sommer, 2008). O 

consumo de presas zooplanctônicas geralmente está ligado ao tamanho, forma, pigmentação e 

capacidade de escape desses organismos predados, assim como, à visão, preferência e 

comportamento alimentar de seus predadores (Zaret, 1980; Makrakis et al., 2008). Nesse 

estudo, observou-se a ocorrência de um efeito mediado pela densidade, com maior consumo 

dos microcrustáceos (copepódes e cladóceros) pelo peixe utilizado como predador de topo, 

fato também observado por Quirino et al., (2017), que verificaram, em lagoas naturais, uma 

dieta alimentar de M. bonita composta por até 50% de cladóceros. No tratamento TRI 

(composto por controle e sinal), a redução observada na abundância de microcrustáceos 

corrobora o esperado em nossa segunda predição, evidenciando a efetividade do efeito não 

consumível mediado pelo atributo químico do predador sobre estes organismos, permitindo 

que os mesmos evitassem a possibilidade de predação, por meio da migração de ambientes 

considerados “ameaçadores”. Como exposto por Dicke & Sabelis, (1992), a comunicação 

química é reconhecida como um fenômeno ecológico e conhecido na mediação das interações 

entre os organismos. Assim, em ecossistemas aquáticos, organismos planctônicos são capazes 

de detectar a presença de potenciais predadores por meio de sinais de compostos químicos 

(Krueger & Dodson, 1981; Hebert e Grewe, 1985; Dodson, 1988; Dodson, 1989; De Meester, 

1993; Loose et al., 1993; Tollrian, 1994). 

Outros relatos sobre a influência desses sinais químicos são observados em estudos 

onde Daphnia realizam migrações verticais para águas mais profundas e menos iluminadas, 

afim de evitar a predação, se escondendo de predadores durante o dia, quando são observadas 

as maiores taxas de predação (Lampert, 1993). Contudo, a estratégia de evitar predadores pela 

migração vertical, não se mostra vantajosa em lagos rasos. Nesses sistemas, Daphnia exibem 

migrações horizontais como refúgio da predação, entre estruturas de zonas costeiras (Timms 

& Moss, 1984; Lauridsen et al., 1996; Stansfield et al., 1997; Moss et al., 1998). 

A percepção de sinais químicos não é exclusivamente característica da comunidade de 

microcrustáceos. Outras comunidades planctônicas também têm apresentado estratégias anti-

predação como, por exemplo, para grupos de algas (como em Hessen & Van Donk, 1993; 

Lampert et al., 1994; Larrling & Beekman, 1999; Lürling & Van Donk, 2000), ciliados 
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(Wicklow, 1997), rotíferos (Gilbert, 1966; Marinone & Zaragese, 1991) e outros crustáceos 

(Tollrian & Dodson, 1999). 

No tratamento composto por presença de peixe e sinal (TRII), foram registrados 

menores valores na abundância de microcrustáceos nos aquários na presença do predador de 

topo, o que pode ser explicado pelo efeito da predação direta do mesmo. Em TRIII (composto 

por controle e peixe), evidencia-se a diminuição na abundância de microcrustáceos, em 

função também da predação efetiva na presença de peixes e pouquíssima variação na 

abundância dos microcrustáceos presente nos aquários controle, sugerindo que 

comportamento migratório a fim de evitar seu consumo pouco evidente. 

A preferência de microcrustáceos como recurso alimentar para os predadores de topo 

refletiu na grande diminuição da abundância destes organismos em tratamentos, tanto com 

efeito direto (consumíveis) quanto indireto (não-consumíveis) do predador. Assim, como 

previsto na primeira predição, os níveis tróficos superiores (predador de topo) influenciaram 

ativamente os demais níveis, podendo ser observados efeitos indiretos na comunidade de 

ciliados. 

Em relação aos resultados de abundância de organismos zooplanctônicos e, 

comparando-se o grupo de microcrustáceos ao de rotíferos, pode-se inferir que as diferenças 

morfológicas, como menor tamanho corporal e pigmentação dos rotíferos foram fatores 

importantes para as diferenças nas trajetórias de suas abundâncias, um reflexo do baixo 

consumo de rotíferos, quando comparado ao forte impacto verificado para os microcrustáceos 

e na (Picapedra et al., 2018). Desta forma, os resultados sugerem que o declínio na 

abundância de microcrustáceos possibilitou uma gradual ascensão na abundância da 

comunidade de rotíferos (Allan, 1976), provavelmente devido à diminuição na competição 

entre esses organismos, beneficiando a comunidade de rotíferos e favorecendo seu 

crescimento e estabelecimento ao longo do tempo (Arndt, 1993).  

Nesse estudo, não houve evidência do efeito de sinais químicos sobre a comunidade 

de rotíferos. À primeira vista, isso sugere a ausência de qualquer resposta desse 

microrganismo frente ao sinal químico do predador. Ainda assim, a possibilidade de respostas 

dos rotíferos frente a ameaça do predador não pode ser descartada, uma vez que outras 

estratégias além da migração podem ser evidentes. Respostas induzidas, a partir de sinais 

químicos, têm sido evidenciadas em outros estudos. Rotíferos como Brachionus calyciflorus, 

foram os primeiros organismos planctônicos que apresentaram reações a sinais químicos 

derivados de predadores, como no caso do predador rotífero do gênero Asplanchna, relatado 

por Gilbert, (1966). Alguns trabalhos abordando defesas morfológicas, desenvolvidas a partir 
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dessas ameaças, têm dado foco sobre o valor adaptativo dessas características, demonstrando 

que, dentre as defesas, o desenvolvimento de formas protuberantes e aumento no tamanho 

corporal de rotíferos, mostra-se muito eficaz na resposta a predadores (Kusch, 1993). 

Contudo, todas essas possibilidades envolvem um grande número de gerações dos rotíferos, 

sendo necessário um maior tempo experimental para avaliar respostas morfológicas dessa 

comunidade nesse estudo. 

A intensa redução na abundância dos microcrustáceos refletiu também em uma grande 

mudança na abundância da comunidade de ciliados, que desencadeou um rápido crescimento 

desses protistas, após a provável diminuição de sua predação (Williamson, 1980; Tiffany et 

al., 2007; Agasild et al., 2013, Zingel et al. 2016). Diversos estudos apontam os 

microcrustáceos como responsáveis na estruturação da comunidade de protistas ciliados, pois 

o zooplâncton é considerado o principal consumidor de ciliados, selecionando de presas de 

maior tamanho celular nos ecossistemas aquáticos (Burns & Gilbert, 1993, Zöllner et al. 

2009, Agasild et al. 2013, Zingel et al. 2016; Li et al. 2016). Assim, mesmo que de forma não 

tão marcante, corroborou-se a primeira predição, observando a presença de efeitos em cascata 

influenciando os demais níveis tróficos, tanto na abundância das comunidades presentes no 

zooplâncton, como na de ciliados, mediante efeitos indiretos (Adrian et al. 2001; Wickham, 

1998). 

Além dos efeitos mediados pela redução de microcrustáceos sobre a comunidade de 

protistas ciliados, os resultados sugerem, ainda, o efeito de rotíferos na organização da 

comunidade desses protistas, provavelmente por meio de um processo de competição por 

recursos alimentares. Logo, nos tratamentos compostos por controle e “sinal” (TRI), presença 

de “sinal” e peixe (TRII) e no tratamento composto por peixe e “sinal” (TRIII), o aumento 

das abundâncias para ambas as comunidades de rotíferos e ciliados, se reflete nas médias 

similares, observadas para a abundância dos protistas, depois de cessado seu período de 

incremento, pois mesmo não sendo mais consumidos, esses organismos passaram, 

provavelmente, a competir por alimento com os rotíferos. 

Embora ainda não existam relatos para o plâncton, há evidências em animais aquáticos 

de percepção na diferença em suas reações, quando expostos simultaneamente a dois 

estímulos químicos diferentes (Petranka, 1989). Pode-se afirmar, que organismos como 

Daphnia e alguns ciliados planctônicos conseguem diferenciar sinais químicos entre vários 

predadores e responder com inúmeras defesas, a fim de evitar seu consumo (Stibor & Lüning, 

1994; Wicklow, 1997). Kuhlmann & Heckmann, (1985) descreveram alterações 

morfológicas, induzidas por ameaças indiretas (como sinais de compostos químicos), sobre 
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populações de ciliados do gênero Euplotes, expostos a “sinais” de predadores do gênero 

Lembadion. Mudanças comportamentais, morfológicas e de história de vida de presas 

planctônicas, também são importantes características na efetividade de fuga contra predação 

(Havel & Dodson, 1987; Larsson & Dodson, 1993; Wicklow, 1997; Snell, 1998). A 

possibilidade de organismos planctônicos detectarem sinais químicos específicos de 

predadores reduz a probabilidade de seu consumo. Isso é ainda mais relevante na zona de 

águas abertas, em razão da dificuldade na procura por refúgios físicos. 

A grande variabilidade da configuração das teias alimentares sugere que ainda há 

muito a ser explorado acerca de sua funcionalidade em distintos ecossistemas. Nos últimos 

anos uma série de estudos têm evidenciado a importância e relevância das relações tróficas 

microbianas, assim como os efeitos em cascata ocasionados pela presença de predadores de 

topo. Mostrou-se que a presença do sinal de um predador possibilitou desencadear inúmeras 

alterações em suas presas, chegando a influenciar até a dinâmica de níveis tróficos inferiores. 

Assim, conhecer os efeitos dos sinais químicos nas teias alimentares pode auxiliar no 

entendimento de como as comunidades são estruturadas, pois se esses não forem 

considerados, seus efeitos podem passar despercebidos ou, ainda, ser atribuídos a outros 

processos. Portanto, estudos futuros devem examinar interações entre predador-presa 

mediadas por diferentes concentrações de diversos estímulos químicos (como sinais de fontes 

de alimento, presença de competidores, etc.), além de avaliar a resposta das presas a sinais de 

múltiplos predadores. 
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