
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE 

Funcionalidade ecossistêmica em recifes de corais: Implicações dos grupos
funcionais na resiliência e na conservação das comunidades de organismos

recifais marinhos.

Orientador/e-mail: Alexandre Schiavetti/aleschi@uesc.br
Co-orientador/email: Carlos Werner Hackradt/hackradtcw@ufsb.edu.br

Nome do Candidato/e-mail: Ramón Henrnandez Andreu/ ramon.hernandez.andreu@gmail.com

Nível: Doutorado

Linha  de  pesquisa  do  curso  na  qual  o  projeto  se  encaixa:  Ecologia  e  conservação  de
comunidades, ecossistemas e paisagens.

Ilhéus 31/10/2016



RESUMO

As  ações  do  homem,  atuam  de  forma  sinergética  ma  rarefação  das  comunidades  marinhas,  a

sobrepesca  e  as  mudanças  climáticas,  dentre  outros  impactos,  estão  causando  uma  profunda

mudança na estrutura, composição e funcionalidade do ambiente marinho em geral, e em especial

nos  ecossistemas  de  recifes  de  coral.  O  desaparecimento  de  espécies-chave,  responsáveis  por

manter as características do ecossistema, pode causar um colapso na teia alimentar que se traduz na

perda da biodiversidade e acaba por simplificar o ambiente recifal. Algumas medidas vêm sendo

tomadas para conter o avanço destas ações, uma das medida mais efetivas é a implantação de redes

de  áreas  marinhas  protegidas  (AMPs),  que,  com  uma  gestão  adequada,  recupera  os  sistemas

afetados  pela  ação  antrópica  para  um  estado  mais  próximo  do  original.  Conhecer  o  grau  de

resiliência, o estado em que os grupos funcionais se encontram, o desenvolvimento de um modelo

da estrutura trófica e a funcionalidade do ambiente de recife de coral,  podem ser a chave para

avaliar a eficácia das medidas de conservação e quais medidas de gestão podem ser levadas a cabo.

Esta  proposta  será  realizada  pela  condução  de  experimentos  in  situ,  através  de  censos  visuais

subaquáticos  e  foto-quadrados  para  coleta  de  dados  da  assembleia  ictíica  e  bentônica,

respectivamente.  Os  resultados  esperados  são  encontrar  comunidades  mais  estáveis  dentro  das

AMPs estudadas  e  em um regime de  ciclos  mais  estável  de  cobertura  coralínea,  enquanto  nas

comunidades desprotegidas encontraremos uma comunidade menos estável e um recife em regime

algal.
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INTRODUÇÃO 

O  ambiente  marinho  vem  sofrendo  drasticamente  pelas  atividades  antrópicas.  Dentre  os

principais fatores que afetam a diversidade e estrutura das populações marinhas encontram-se a

destruição de habitats, a poluição, as bioinvasões, mudanças climáticas e a sobrepesca (Lotze et al.

2006, Doney et al. 2012). Contudo, o efeito sinergético dessas atividades vem demonstrando ser o

principal efeito que erode a biodiversidade marinha (Jackson et al. 2001). Como resultado direto

dessa erosão, diversas espécies de interesse econômico, científico e ecológico são perdidas, o que

condiciona a perda parcial, ou em casos mais graves, total da funcionalidade de um ecossistema

(Sundstrom  et  al.  2012,  Norkko  et  al.  2013).  Consequentemente  a  perda  da  funcionalidade

ambiental  pode  acarretar  em prejuízos  sociais,  econômicos  e  ecológicos  pela  falta  de  serviços

ecossistêmicos que são prestados por esses (Costanza et  al.  1997, Brauman et al.  2007).  Essas

atividades vêm afetando diretamente a integridade dos recifes e levando a mudanças historicamente

inéditas na estrutura das comunidades de recifes de corais (Aronson et  al.  2002, Pandolfi  et  al.

2003).

Os  ambientes  recifais  estão  sujeitos  a  uma série  de  distúrbios  naturais  e  recorrentes,  como

tempestades,  branqueamento  e  doenças  (Connell  1997,  Adjeroud  et  al.  2002).  Apesar  desses

distúrbios  serem  letais  para  alguns  indivíduos  em  escalas  espaciais  e  temporais  relativamente

pequenas, eles contribuem para a ocorrência de diferentes estágios sucessionais e para manutenção

da diversidade em escalas mais amplas (Connell 1978, Nyström et al. 2000). Entretanto, sabemos

que todos os ambientes naturais são capazes de responder frente a um distúrbio, através de sua inata

resistência ao dano e capacidade de recuperar-se rapidamente; a esse efeito chamamos resiliência

(Holling  1973).  A resiliência  ecológica  em si  é  gerada  em parte  pela  distribuição  das  funções

ecológicas ao longo e entre os componentes de um ecossistema (Nyström 2006). Esta capacidade do

ambiente  em absorver  distúrbios  é  dependente  da  atividade  e  integridade  de  grupos  funcionais

críticos (GFCs), i.e. grupos de organismos que desempenham papéis ecológicos chave similares,

independentemente de suas afinidades taxonômicas (Bellwood et al. 2004).

Com este estudo pretendemos testar quais são os fatores que afetam direta ou indiretamente a

estrutura da comunidade em recifes de corais e verificar se esses fatores atuam sobre a estrutura

trófica e funcionalidade da comunidade. Por outro lado, avaliaremos se os grupos funcionais são

mais sensíveis a estas perturbações e qual a capacidade da comunidade em geral em se recuperar

das mudanças de regimes de ciclos (resiliência).

A hipótese que contemplamos, a priori, nesta proposta é a de que as áreas com algum nível de

proteção,  apresentam em seu interior  uma comunidade (estrutura trófica,  funcionalidade,  dentre

outros)  mais  estável  e  um  ecossistema  próximo  aos  pristino  (em  regime  de  ciclo  coralíneo),



enquanto que as áreas sem qualquer nível de proteção estará em desequilíbrio (em um regime de

ciclos algal).  Serão considerados neste estudo as relações de extração de indivíduos mediante a

pesca como um fator desestruturante da comunidade.

OBJETIVOS 

Objetivo geral: 

Verificar o efeito da proteção conferida pelas AMPs sobre a estrutura funcional de comunidades de

ecossistemas recifais e sua relação com a resiliência dos recifes de coral.

Objetivos Específicos

1. Identificar os organismos marinhos da comunidade de ambientes recifais costeiros ;

2. Classificar e quantificar os organismos marinhos em grupos funcionais encontrados dentro e fora

de AMPs;

3. Estabelecer o grau de resiliência (e redundância funcional) da comunidade do recife através de

interações entre diferentes grupos funcionais;

4.  Determinar  os  grupos  funcionais  críticos  dos  sistemas  recifais  estudados  com  base  nas

estimativas de abundancia, riqueza de espécies e densidade;

5. Caracterizar e modelar a estrutura trófica e funcionalidade através de balanço de massa;

6. Quantificar o efeito de proteção na estrutura funcional de ambientes de recife.

JUSTIFICATIVA

Os recifes de corais estão entre os ecossistemas com maior biodiversidade e produtividade do

planeta (Reaka-Kudla 1997), representando uma das principais fontes de alimento e emprego para

milhões de pessoas em regiões  costeiras de países tropicais  (Russ 1991, Russ & Alcala  1999).

Apesar dessa grande importância biológica e socioeconômica, os recifes de corais encontram-se

seriamente  ameaçados  pelas  atividades  humanas  (Nyström  et  al.  2000,  Pandolfi  et  al.  2003,

Bellwood  et  al.  2004).  Essas  atividades  vêm afetando  diretamente  a  integridade  dos  recifes  e

levando à mudanças historicamente inéditas na estrutura das assembleias recifais (Jackson et al.



2001, Pandolfi et al. 2003, Renema et al. 2008). 

A mudança de regime no ambiente recifal afeta diretamente as populações de peixes associados

(Harley et al. 2006), pois muitas espécies de peixes recifais apresentam uma relação direta com o

habitat enquanto juvenil e/ou adulto (Ben Rais Lasram et al. 2010b, Azzurro et al. 2011, Graham et

al.  2011).  Alterações  na  composição  e/ou  complexidade  da  estrutura  do  habitat  causadas  pelas

mudanças  climáticas  (Anthony  et  al.  2008)  afetarão  diretamente  a  distribuição  espacial  das

assembleias de peixes, que por sua vez poderá acabar desencadeando uma rede de alterações na

cadeia trófica e na estrutura das comunidades marinhas (Carr et al. 2002), alterações de suas redes

tróficas, com uma escassez de predadores e uma latente simplificação de suas comunidades (Sala et

al. 2012; Prato et al.  2013), sendo esse padrão recorrente em todos os ecossistemas do planeta

(Estes et al. 2011).  Os peixes herbívoros de grande porte (e.g. peixes das famílias Acanthuridae e

Labridae)  são reconhecidos  como um importante  GFCs em ambientes recifais  (Bellwood et  al.

2004). Na ausência de GFCs os ambientes recifais não se recuperam adequadamente e passam para

estados  alternativos  menos  produtivos,  caracterizados  pela  dominância  de  organismos  não-

construtores de crescimento rápido (principalmente macroalgas), menor complexidade estrutural do

substrato e menor biomassa e diversidade de peixes (Hughes 1994, Bellwood et al. 2004) o que leva

a uma mudança de regime (“regime shifts”)  no ambiente (Folke et  al.  2004).  Nessas situações

extremas,  quando  se  extrapola  a  capacidade  ambiental  em  retornar  ao  seu  estado  natural

(plasticidade ambiental), pode se desencadear um processo de cascata trófica, onde alterações na

densidade  populacional  de  um nível  da  teia  alimentar  afetam indiretamente  outro  nível  trófico

através de efeitos diretos em níveis intermediários (Mumby et al. 2006).

A sobrepesca,  juntamente  com o  aumento  sem precedentes  na  intensidade  de  impactos

causados por mudanças climáticas (aquecimento e acidificação da água do mar),  tem acelerado

drasticamente o processo de degradação de ambientes recifais em todo o mundo promovendo esta

erosão da funcionalidade (Hoegh-Guldberg 1999, Bellwood et al.  2004). Além disso, apesar das

comunidades recifais apresentarem funcionalidade semelhante em escala global (Bellwood et al.

2002) diversos GFCs estão ausentes ou sub-representados em regiões mais depauperadas do ponto

de vista  taxonômico (Bellwood et  al.  2004,  Micheli  & Halpern  2005).  Essa falta  intrínseca de

funcionalidade (i.e. pequeno número de espécies em um determinado GFC) implica em uma menor

chance  de  manutenção  de  um  ecossistema  funcional  após  mudanças  ambientais  intensas  e/ou

impactos  antrópicos,  uma vez  que poucas  espécies  estarão  disponíveis  para  substituir  possíveis

perdas (Bellwood et al.  2004, Micheli  & Halpern 2005). Um exemplo típico destes efeitos nos

recifes de coral é o caso da herbivoria. O crescimento extremamente rápido das algas faz com que

os recifes rasos em regiões tropicais estejam entre os ambientes mais produtivos do planeta (Hay

1991). Apesar do grande número de organismos recifais que se alimentam de matéria vegetal (e.g.



Coen 1988, Littler et al. 1995) são os peixes herbívoros de grande porte e alguns invertebrados,

como os  ouriços,  que  removem a maior  parte  dessa  produção primária  (Hay 1991).  Os peixes

herbívoros  de  grande  porte  possuem  um  aparato  alimentar  especializado  e,  devido  às  suas

necessidades  nutricionais,  desempenham  uma  atividade  alimentar  intensa,  a  qual  modifica  a

sucessão algal na comunidade bentônica e influencia drasticamente a composição e diversidade das

assembleias  de  algas  (Bellwood  &  Choat  1990,  Hixon  &  Brostoff  1996).  Na  ausência  dessa

herbivoria intensa as algas proliferam-se rapidamente e tornam-se competitivamente superiores aos

corais, comprometendo seriamente a integridade do hábitat (Hughes 1994, Bellwood et al. 2004).

Nos  últimos  anos,  a  abordagem  ecossistêmica  da  pesca,  principalmente  através  da  gestão

espacial  das  pescarias  por  meio  da  instauração  de  áreas  marinhas  protegidas  (AMPs),  ou

simplesmente  reservas  marinhas  (Unidades  de Conservação -  Cs-  Marinhas  segundo SNUC no

Brasil),  vem se demonstrando como a principal ferramenta para dirimir os efeitos deletérios da

pesca  no  ambiente  marinho  (Gell  &  Roberts  2003,  Russ  et  al.  2005,  Abesamis  et  al.  2006,

Harmelin-Vivien et al. 2008, García-Charton et al. 2008, Claudet et al. 2010, Edgar et al. 2014),

principalmente quando essas são manejadas de forma adequada (Guidetti et al. 2007, Samoilys et al.

2007).  Os principais  efeitos  detectados nas AMPs é o aumento da abundancia e  dos tamanhos

médios dos indivíduos das espécies alvo da pesca dentro das fronteiras da área protegida. Em teoria,

esse aumento implica em um incremento do potencial reprodutivo da população (García-Charton et

al.  2008).  Ovos  e  larvas  provenientes  dos  estoques  reprodutivos  resguardados  dentro  da  AMP

podem ser exportados por meio das correntes para as áreas de pesca adjacentes (Crechriou et al.

2010, Pelc et al. 2010, Félix-Hackradt 2012). Por outro lado, o aumento na densidade de indivíduos

(adultos e juvenis) de espécies alvo, dentro das fronteiras da AMP, promove a emigração da área de

alta  densidade para uma de baixa densidade localizada fora da área protegida.  A esse processo

chamamos “spillover” (Rowley 1994). Atualmente uma série de estudos já conseguiram demonstrar

a ocorrência de “spillover” para distintas espécies em diversas reservas marinhas em todo o mundo

(Zeller et al.  2003, Harmelin-Vivien et al.  2008, Francini-Filho & Moura 2008, Hackradt 2012,

Hackradt  et  al.  2014).  A este  conjunto de efeitos  positivos sobre a  composição e  estrutura das

comunidades marinhas dentro das AMPs são chamados de “efeito reserva”.

Entretanto, pouco ainda se sabe sobre os efeitos da pesca e os mecanismos de recuperação da

estrutura funcional nas comunidades biológicas promovidos através do estabelecimento de reservas

marinhas (Fraschetti et al. 2013). Muitos trabalhos indicam que assembleias de organismos com

maiores índices de diversidade apresentam menores taxas de variação espaço-temporal, o que as

torna mais resistentes a invasão e aos distúrbios, promovendo uma recuperação mais rápida que em

assembleias com baixas taxas de diversidade (Worm et al. 2006, Halpern & Floeter 2008, Hooper et

al. 2012). Contudo, a maior parte dos trabalhos realizados até a presente data, procuraram entender



os efeitos benéficos das reservas marinhas no que se refere a sua aplicabilidade na restauração de

comunidades apenas de forma teórica (Worm et al. 2006) com escassos trabalhos avaliando esta

função  de  forma  empírica  (Fraschetti  et  al.  2013).  Esse  fato  se  deve  provavelmente  a  que  as

comunidades marinhas são extremamente variáveis no espaço e no tempo (García-Charton & Pérez-

Ruzafa 2001, Hackradt et al. 2011, Sala et al. 2012) o que confunde seus efeitos e faz com que

muitos desses trabalhos não estejam livres de cometer  erros (Hooper  et  al.  2005, Srivastava &

Vellend 2005). Assim sendo, trabalhos que visem aclarar os efeitos da pesca e do uso de unidades

de conservação marinhas sobre a estrutura dos grupos funcionais são vitais para clarificar o uso,

manejo e conservação dos recursos e dos ambientes marinhos (Fraschetti et al. 2001, 2013, Halpern

& Floeter 2008).

A diversidade funcional tem sido usada para descrever vários aspectos diferentes da estrutura da

comunidade ou do ecossistema, como a variação nos caracteres funcionais de espécies (Walker et

al. 1999, Petchey e Gaston 2002, Mason et al. 2003) a complexidade de cadeias alimentarias (Hulot

et al. 2000) e o número de espécies em grupos funcionais (Diaz e Cabido 2001). Desta forma para

dar um passo a mais na avaliação da biodiversidade, precisamos considerar o papel de cada uma das

espécies no ecossistemas e as respostas das espécies às condições ambientais(Villéger et al 2010)

A ecologia funcional é baseada na utilização de características funcionais,  que são definidos

como atributos  biológicos  que  influenciam o desempenho dos  organismos  (Violle  et  al.  2007).

Basicamente, as características funcionais têm de estar relacionadas aos processos ou a estabilidade

do ecossistema, seja através da resistência ou da resiliência  (Villéger et al 2010). Desta forma é

fundamental ir além da riqueza de espécies e quantificar a diversidade funcional das comunidades,

que é definida como a diversidade de características presentes em uma comunidade, ponderados por

suas abundâncias (Petchey e Gaston 2006).

Desta  forma  este  trabalho  visa  ampliar  os  estudos  ecológicos  com  comunidades  marinhas,

buscando  estender  os  efeitos  de  mudanças  climáticas  sobre  o  regime  de  ciclos  dos  ambientes

recifais e como as áreas marinhas protegidas podem ser redutos resilientes às alterações na estrutura

e funcionalidade dos recifes de corais. Este viés de estudo é fundamental para o planejamento de

ações para conservação de ambientes recifais, vista sua importância ambiental e socieconômica.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de Estudo:

Parque Natural Marinho do Recife de Fora – PNMRF

O PNMRF, criado em 1997 pela Lei Municipal 260/97, está localizado a aproximadamente 8 km



da costa da cidade de Porto Seguro, tem uma área de aproximadamente 17,5 km 2 (Costa Jr et al.

2002).  A superfície  recifal  dentro  do  parque  é  formada  pelo  platô  recifal  que  mede 2,3km de

comprimento e 1,1km de largura. Em seu entorno são encontrados uma série de pináculos recifais,

de formas e dimensões variadas, sendo que a parte ocupada pelos recifes é de aproximadamente

3km 2 (Sena, 2006). A profundidade no face continental no entorno do platô central do parque varia

de 6 a 8 m, podendo chegar até 20m na porção oeste (Costa Jr et al. 2002). Os fundos no entorno

dos recifes é dominado por sedimentos siliclásticos e carbonáticos (Sena 2006). O parque está sob

jurisdição da Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Porto Seguro e da Comissão de Meio

Ambiente  da  Câmara  Municipal  desta  cidade.  Foi  criado  para  proteger  os  sistemas  naturais

presentes na região, em seu interior estão permitidas as atividades de pesquisa e turismo.

Reserva Marinha Extrativista do Corumbau – RESEXCO

A reserva marinha extrativista,  RESEXCO foi criada em 2000, por meio do decreto s/no de

21/09/2000. tem uma área total de 98.174 ha e abrange dois municípios. Os objetivos desta UC são

garantir  a  exploração  auto-sustentável  e  a  conservação  dos  recursos  naturais  renováveis

tradicionalmente  utilizados  pela  população  extrativista  da  área.  A RESEX  inclui  ecossistemas

marinhos costeiros que compreendem, praias, recifes de coral e a plataforma continental. Os recifes

de  Itacolomis,  a  mais  importante  formação  recifal  da  RESEX,  estão  localizados  na  ponta  do

Corumbau.  Estes  recifes  apresentam  uma  rica  fauna  coralínea  com  espécies  endêmicas  como

Montastrea  cavernosa,  Mussismilia  brasiliensis  e  Siderastrea  stellata  em  bom  estado  de

conservação. (Prates 2006).

Parque Nacional Marinho de Abrolhos – PNMAB

O PNMAB foi criado pelo Decreto 88.218 de 6 de abril de 1983, e esta formado por duas áreas

descontínuas com uma área total de cerca de 91.300 hectares (882 km2). Dentro dos limites da área

maior podem ser encontrados o Arquipélago dos Abrolhos composto por cinco ilhas vulcânicas

(Ilha de Santa Bárbara, Ilha Redonda, Ilha da Siriba, Ilha Sueste e a Ilhota da Guariba) e o Parcel

dos Abrolhos, enquanto que na menor porção estão protegidos parte dos arcos de recifes costeiros,

especificamente o Parcel das Timbebas.

Coleta e obtenção de dados

Os dados serão obtidos a partir dos três locais de estudo ao longo de diferentes campanhas  em

um espaço de tempo de 3  anos.  Nestas  campanhas  serão  realizadas  técnicas  de  amostragem  a

técnica de censo visual subaquaticos para organismos móveis (peixes em geral) e foto-quadrado

subaquaticos para organismos bentônicos.



Censos visuais subaquáticos

A estrutura da assembleia de peixes será acessada através de censos visuais subaquáticos (CVS).

Os  dados  serão  obtidos  a  partir  da  condução  de  transecções  seguindo  um  desenho  amostral

ortogonal (Underwood 1997). Será definido o fator Localidade (L, fator fixo com 3 níveis), no qual

serão  realizadas  amostragens  no  PARNAMar  Abrolhos  -  localidade  1,  RESEX  Corumbau  -

localidade 2, PNM Recife de Fora - localidade 3. Em cada uma das localidades avaliaremos o fator

Proteção (P, fator fixo com 2 níveis), dentro da UC e nos recifes externos adjacentes a mesma e

desprotegidos.  Dentro  do  fator  P  serão  estudados  três  recifes  definidos  como  Zonas  (Z,  fator

aleatório  com  3  níveis)  e  em  cada  zona  serão  definidos  aleatoriamente  três  Setores  (S,  fator

aleatório com 3 níveis). Em cada setor serão realizados 6 CVS. Cada transecto avaliará uma área de

100 m2, sendo 20 m de comprimento por 5 m (2,5 m para cada lado do transecto) de largura, para as

espécies de peixe maiores de 20 cm. Espécies menores de 20 cm e de comportamento críptico serão

contabilizadas em uma área de 40 m 2 sendo 20 x 2 m (1 m para cada lado do transecto) para evitar

a subestimativa dessas (cf. Minte-Vera et al. 2008). Conjuntamente a identificação da espécie, o

observador estimará o número de indivíduos e os classificará em classes de abundância seguindo

uma escala geométrica (Harmelin 1987, García - Charton & Pérez-Ruzafa 2001, Hackradt et al.

2011), além de estimar o tamanho em classes de 2 cm (Hackradt et al. 2011). Após terminado o

percurso de ida, o observador retornará estimando alguns dados abióticos, a cada trecho de 5 m: a)

Heterogeneidade  – Tipo de substrato (estimando visualmente a  % de  rocha,  % de areia;  % de

cascalho); b)Cobertura (estimando visualmente % de coral,  % de algas, % de Palythoa,  % sem

cobertura);  c)  Complexidade (contagem do: número de blocos pequenos,  medianos e grandes e

estimativa visual da rugosidade (1 a 4, sendo 1 o terreno liso e 4 o mais rugoso e alto possível) e a

inclinação do terreno (em escala visual: 0o-30o, 30o-60o, 60o-90o) (Félix-Hackradt et al. 2014), além

de serem anotadas a profundidade e temperatura da água.

Foto-quadrados subaquáticos

A estrutura da assembleia de organismos bentônicos será acessada através de foto-quadrados

subaquáticos (FQS). Os dados serão obtidos a partir de um desenho ortogonal seguindo os mesmos

fatores de interação propostos no apartado anterior para avaliar os peixes recifais. Assim sendo os

FQS serão realizados ao mesmo tempo que ocorrem os CVS e nos mesmos transectos. Após a

partida do primeiro mergulhador, que realizará a contagem de peixes, um segundo percorrerá o

transecto carregando uma câmera fotográfica subaquática e um foto-quadrado, com o intuito de

determinar a abundância e a estrutura da assembleia bentônica. Será realizado um total de quatro

foto-quadrados por transecção de 20 m (um foto-quadrado por trecho de 5 m). Cada foto quadrado



amostrará uma área de aproximadamente 0,5 m 2 (quadrado de 70 x 80 cm), e será compostos por

15 fotos de alta qualidade que medem 22 x 15 cm cada uma (Francini-Filho et al. 2013).

Classificação dos grupos funcionais

Grupos funcionais  são caracterizados como um grupo de espécies  delimitadas  em conjuntos

discretos de acordo com a semelhança de suas características funcionais (Tilman 1997). Conforme

Fonseca e Ganade (2001) a classificação das espécies em grupos funcionais requer cinco passos

fundamentais a serem adotados:

1) definir os critérios com quais serão classificados os grupos funcionais;

2) definir o tipo de comunidade biológica a ser estudado;

3) escolher as funções chave para serem avaliadas;

4) escolher atributos funcionais que melhor descrevem a função de interesse e

5) construir uma matriz de espécies-traço e aplicar o método multivariado mais adequado para a

geração de grupos funcionais.

Diversidade Funcional

São reconhecidos quatro componentes principais de diversidade funcional: a riqueza funcional,

regularidade funcional, divergência funcional e a especialização funcional. Para examinar a relação

entre diversidade e funcionamento do ecossistema, a ideia é medir independentemente estes quatro

componentes (Villéger et al 2008, Mouchet et al 2010). Definindo cada índice como a seguir: 

A  riqueza  funcional  é  a  quantidade  de  espaço  funcional  ocupada  pela  espécie  de  uma

comunidade, independentemente das suas abundâncias (índice FRic), a regularidade funcional é a

homogeneidade na distribuição das abundâncias das especies em uma comunidade em um espaço

funcional (FEve), a divergência funcional é uma medida de semelhança funcional entre espécies

dominantes em uma comunidade (índice Fdiv) e a especialização funcional é a diferença geral da

funcionalidade  entre  as  espécies,  independentemente  da  suas  abundâncias  (índice  FSpe)  (cf.

Villéger et al 2010).

Modelagem da estrutura trófica e funcionalidade através de balanço de massa 

A modelagem  de teias tróficas  permite desvendar interacções tróficas e aprofundar sobre os

efeitos da protecção / exploração sobre as funções do ecossistema (Libralato et al 2010, Plagany et

al 2014). Para criar o modelo se usará o software Ecopath,  que usa um modelo  Food-web con

balanceamemto de massas, assumindo que a produção de um grupos funcional é igual a somas de

todas as predações,  perdas não-predatórias, exportações, acumulo de biomassa e as capturas pela

pesca, conforme expresso pela seguintes equações  (Prato 2016) : 



1) o balanço de energia entre os grupos

P/Bi × Bi = Bi × P/Bi × (1 − EEi) + ΣNj(Q/B) ji × Bi × DC ji + Yi + NMi + BAi

2) e o balanço de energia dentro de um grupo

Qi=Pi + Ri + UAi

Onde N é o número de grupos funcionais no modelo, B é a biomassa, P/B é a taxa de produção,

Q/B é a taxa de consumo, DCji a composição da dieta (a fracção de presa i incluída na dieta do

predador j), NMi é a migração líquida de i, BAi é o acúmulo de biomassa de presas i, Yi é a captura

de presas i e EEi é a eficiência trófica de i,  ou seja, a fracção de produção que é utilizado no

sistema. Já R é a respiração, P a produção, o Q o consumo e UA é a taxa de não assimilados no

consumo pela ingestão e excreção. Enquanto a fórmula (1 - EE) × P / B representa a taxa de outros

tipos de mortalidades não explicadas pelo modelo.

FINANCIAMENTOS  OBTIDOS  OU  FONTES  QUE  PRETENDE  PEDIR

FINANCIAMENTO:

A presente  proposta  encontra-se  parcialmente  financiada  através  do  projeto  “Distribuição  e

estrutura das comunidades de peixes recifais e identificação de agregações reprodutivas no Espirito

Santo,”  financiado  pelo  Edital  FAPES/SEAMA no  02/16  -  PPE  –  Gerenciamento  Costeiro  -

Recursos: FUNCITEC, Processo: 75921944/16. Fato que garante sua execução em pelo menos uma

das  áreas  nas  quais  pretende-se  amostrar.  Atualmente  o  projeto  foi  incluído  no  plano  de

monitoramento de Parque Natural Marino do Recife de Fora  e é objeto de projetos submetidos a

outras agencias de fomento (CNPq) e aguarda reposta dos editais.
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