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SummarySummary I Samenvatting / Sumdrio 

Sumario o 

Oss individuos que conseguem escapar aos seus predadores antes de 
completaremm o seu ciclo reprodutivo tem maior probabilidade de deixar um 
maiorr numero de descendentes para a geragao seguinte. Por esta razao, é 
esperadoo que a selecgao natural favorega caracteristicas que aumentem a 
probabilidadee da presa escapar a predagao. Para se protegerem dos 
predadoress as presas podem, por exemplo, exibir um comportamento anti-
predador.. No entanto, evitar predadores implica custos, ja que a energia 
e/ouu tempo gastos na manifestacao desse comportamento poderia ser 
utilizadaa para outras actividades. Para além disso, os predadores 
representamm para as presas riscos que sao variaveis no espaco e no tempo. 
Assim,, a execucao eficiente de comportamento anti-predador por parte da 
presaa requer a percepcao de pistas que assinalem o risco de predagao. 
Nestaa tese investigam-se os factores que afectam as taxas de predagao 
assimm como as circunstancias em que comportamentos anti-predador 
ocorrem. . 

AA primeira parte desta tese debruga-se sobre aspectos que afectam o 
riscoo de predagao para as presas. No Capitulo 2, estudam-se os impactos 
quee a actividade predadora tern sobre o ciclo de vida de duas espécies de 
acaross predadores que ocupam dois nichos diferentes em plantas de 
mandioca:: Typhlodromalus manihoti, que ocorre nas folhas do meio das 
plantas,, e T. aripo, que se encontra circunscrito aos apices da planta 
durantee o dia e que, durante a noite, migra para as folhas superiores da 
planta.. A distribuigao da presa de que estes dois predadores se alimentam, 
umm acaro fitófago, Mononychellus tanajoa ou acaro verde da mandioca, é 
tambémm heterogénea: as densidades populacionais do acaro verde sao mais 
elevadass nas folhas da parte superior da planta do que nos apices. Além 
disso,, as densidades populacionais da presa variam ao longo do tempo. 
Nestee estudo demonstra-se que a taxa de crescimento populacional dos 
doiss predadores varia de modo diferente consoante a densidade de presa: o 
acaroo predador, T. aripo tem uma taxa de crescimento mais elevada do que 
aa de T. manihoti quando a densidade da presa é baixa, enquanto que, a 
altass densidades, o crescimento populacional de T. manihoti é mais elevado 
quee o de T. aripo. Por outro lado, qualquer que seja a densidade da presa, a 
longevidadee T. aripo é sempre superior a de T. manihoti, enquanto que a 
fecundidadee de T, manihoti é sempre superior a de T. aripo. Assim, ambos 
oss predadores estao em vantagem no nicho em que habitam. Resta saber se 
existee de facto um trade-off no ciclo de vida destes acaros que possa 
explicarr a sua distribuigao no campo. De qualquer forma, a diferentes 
estratégiass dos predadores corresponde um risco diferente para a presa 
quee varia consoante o estrato da planta em que esta se encontra. 
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Ass taxas de predagao variam numa mesma planta, mas também 
consoantee a espécie da planta em que a interacgao predador-presa decorre. 
Noo capitulo 3, investiga-se o efeito da planta hospedeira sobre a taxa de 
predagao.. Estudos anteriores mostraram que espécies omnivoras 
consomemm mais herbivoros quando se encontram em plantas de baixa 
qualidadee nutricional do que em plantas com elevada qualidade. Assim, 
espera-see que plantas de qualidade inferior para os omnivoros beneficiem 
maiss da presence de omnivoros de que plantas de alta qualidade, devido a 
umaa maior redugao do numero de fitófagos. No entanto, os omnivoros 
podemm também alimentar-se de predadores dos herbivoros fitófagos. Nesse 
caso,, o beneficio da presenga do omnivoro para a planta depende deste se 
alimentarr de plantas, de herbivoros ou de predadores. Os tripes 
FrankliniellaFrankliniella occidentalis (Western Flower Thrips) sao omnivoros que se 
podemm alimentar de plantas, como o pepino ou o pimento, de ovos de 
TetranychusTetranychus urticae, um acaro aranha fitófago ou de ovos de Phytoseiulus 
persimilis,persimilis, um acaro predador especializado em acaros aranha. Os acaros 
aranhaa produzem uma teia que dificulta a mobilidade dos predadores e 
que,, portanto, reduz a taxa de predagao por estes. Verificou-se que a 
predagaoo total de ovos de ambas as espécies por tripes é maior em pimento, 
umaa planta de baixa qualidade para o tripes, do que em pepino, cuja 
qualidadee é elevada. A presence da teia dificulta a predacao de ovos de 
acaross aranha, mas nao afecta a predagao de ovos de acaros predadores em 
pimento.. Por conseguinte, em pimento, mais ovos de predadores sao 
mortoss do que ovos de acaros aranha. Em pepino, a presenga da teia nao 
afectouu as taxas de predacao por tripes. Um modelo da dinamica 
populacionall  local de acaros aranha e acaros predadores prediz que, 
emboraa o efeito sobre a taxa de predacao total seja reduzido, o efeito sobre 
aa predagao relativa entre ovos das duas espécies é elevado, resultando num 
maiorr numero de herbivoros em pimento do que em pepino. Pode concluir-
se,, portanto, que as plantas de baixa qualidade nem sempre beneficiam da 
presengaa de omnivoros. Para além disso, o risco que cada espécie de presa 
corree varia consoante a planta hospedeira em que a interacgao predador-
presaa decorre. 

Dadaa esta variagao no risco de predagao, espera-se que as presas evitem 
predadoress quando o risco de serem atacadas é grande, e invistam em 
outrass actividades (corner, crescer, reproduzir, etc.) quando o risco de 
predagaoo é baixo. Para além disso, espera-se que as presas respondam de 
formaa especifica a predadores que representam riscos diferentes. A 
segundaa parte desta tese debruga-se sobre as respostas comportamentais 
dass presas a esta variagao no risco de predagao. O capitulo 4 descreve o 
comportamentoo anti-predador do acaro verde da mandioca, no sistema 
descritoo no capitulo 2. Porque os predadores ocupam estratos especificos 
dentroo da planta, a presa pode refugiar-se dos predadores em estratos nao 
colonizadoss por estes. De facto, verificou-se que, para evitar os seus 
predadores,, o acaro verde migra verticalmente dentro da planta. Esta 
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respostaa é mediada por odores produzidos pelos predadores. A presa 
respondee especificamente a cada predador. Assim, a presa migra para a 
partee superior da planta quando é exposta a T. manihoti, o predador que 
ocorree estri tamente nas folhas medianas. Este comportamento verifica-se 
mesmoo quando o predador é experimentalmente posto nos estratos 
superioress da planta. A resposta a T. aripo, um predador cujo padrao de 
distribuigaoo é variavel, é flexivel: quando o predador é colocado na parte 
superiorr da planta, a presa migra para baixo; quando T. aripo se encontra 
noo meio da planta, a presa migra em direcgao as folhas superiores. A presa 
naoo responde a Euseius fustis, um predador que representa um risco 
reduzido.. Pode entao concluir-se que o acaro verde da mandioca responde 
especificamentee a cada espécie de predador e evita a predagao migrando 
verticalmentee ao longo da planta. 

Umm outro exemplo de comportamento anti-predador especifico para cada 
espéciee de predadores verifica-se em T. urticae. Esta espécie de acaros 
aranhaa produz uma teia que dificulta a mobilidade da maior parte dos 
predadores,, resultando numa redugao na taxa de predagao. O acaro 
IphiseiusIphiseius degenerans é um exemplo de um predador cuja mobilidade é 
reduzidaa pela teia. No entanto, para alguns predadores, como o acaro P. 
persimilis,persimilis, essa teia nao representa um obstaculo, verificando-se 
inclusivamentee uma maior concentracao destes acaros em areas cobertas 
porr teia, onde a densidade de presas é maior. No capitulo 5, investigaram-
see as consequências para a presa de permanecer ou nao em zonas com teia, 
consoantee a espécie de predador a que esta expostas. Verificou-se que os 
predadoress exibem padroes de predagao opostos: I. degenerans mata a 
maioriaa das presas fora da teia, enquanto que a taxa de predacao por P. 
persimilispersimilis é muito mais alta dentro da teia do que fora dela. Estes custos e 
beneficioss incorporaram-se num modelo para calcular a fitness da presa 
associadaa a cada opcao comportamental (permanecer dentro da teia ou 
nao)) dependendo do cenario em que esta se encontra (ausência de 
predadoress ou a presenga de um deles). A medida de fitness utilizada é o 
numeroo de descendentes migradores produzidos por fêmea durante uma 
interacgaoo local, dado que as populacöes de T. urticae exibem uma 
estruturaa metapopulacional. 0 modelo para a interacgao local deste 
sistemaa prediz que T. urticae deveria permanecer dentro da teia quando 
expostoo a I. degenerans e dirigir-se para areas sem teia na ausência de 
predadoress ou em resposta a P. persimilis. Os acaros aranha comportam-se 
dee acordo com estas previsoes, respondendo assim de forma especïfica a 
cadaa predador. 

Emm teias alimentares mais complexas, os predadores podem alimentar-
see dos mesmos recursos que as suas presas, um fenómeno denominado 
predagaoo intragremial (intraguild predation). Assim como em sistemas 
predador-presa,, espera-se que as presas também evitem os seus 
predadoress intragremiais. Mesmo se os predadores intragremiais se 
alimentassemm apenas dos recursos que parti lham com a presa 
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intragremial,, esta poderia ainda evitar as zonas em que os predadores 
intragremiaiss se encontram no intuito de reduzir a competicao 
interespecifica.. O heteróptero Orius laevigatus e o acaro predador 
NeoseiulusNeoseiulus cucumeris estao envolvidos neste tipo de predacao intragremial: 
amboss se alimentam do tripes Frankliniella occidentalis e Orius laevigatus 
tambémm consome individuos de N. cucumeris. No capitulo 6, mostramos 
quee N. cucumeris evita locais ocupados pelo seu predador intragremial, 
OriusOrius laevigatus. Esta resposta é mediada por pistas volateis associadas 
comm a dieta do heteróptero. Medicöes com um olfactómetro permitiram 
demonstrarr que N. cucumeris evita odores de Orius que se alimentou 
previamentee de tripes, mas nao responde a Orius previamente alimentado 
aa outras dietas, incluindo uma dieta de conspecificos do acaro predador. 
Numaa area ocupada por tripes, N. cucumeris permanece imóvel e mata 
menoss tripes quando capta odores de Orius previamente alimentado com 
tripess do que quando capta odores de Orius alimentado com uma dieta de 
culturass de ovos de Ephestia, uma borboleta nocturna. No entanto, o risco 
dee predacao que N. cucumeris corre é menor quando Orius se alimentou 
previamentee de tripes do que quando Orius se alimentou previamente de 
outrass dietas. Assim, as pistas que permitem a N. cucumeris detectar o seu 
predadorr intragremial nao estao associadas a uma situacao de maior risco. 
Provavelmente,, estas pistas reflectem as situacöes em que os dois 
predadoress se encontram no campo, isto é, em plantas com tripes. 

Oss capitulos 4, 5 e 6 sao exemplos de comportamento anti-predador em 
quee a presa evita os seus predadores recorrendo a fuga. No entanto, as 
presass podem recorrer a outras estratégias para reduzirem o risco de 
predacao.. Por exemplo, em vez de fugirem, as presas podem assustar os 
predadores,, de forma a que estes abandonem o local onde se encontram. 
Assim,, os tripes F. occidentalis destroem os ovos do seu predador, o acaro /. 
degenerans,degenerans, e este contra-ataque induz a fuga de adultos desta espécie. 
Dadoo que sao os adultos de I. degenerans, que representam um maior risco 
paraa os tripes, a fuga dos predadores adultos resulta numa reducao do 
riscoo de predacao para os tripes. Os adultos de /. degenerans evitam 
lugaress com ovos destruidos provavelmente porque associam estes a 
lugaress onde a sua descendência corre um grande risco de nao sobreviver. 
Noo entanto, se os adultos ja puseram ovos, espera-se que as fêmeas adultas 
tentamm minimizar o risco de estes serem destruidos pela presa que contra-
ataca.. De facto, verificou-se que as fêmeas de /. degenerans matam um 
maiorr numero de presas em presenca dos seus ovos do que na ausência 
destes.. Este comportamento das fêmeas é eficiente na reducao do risco de 
predacaoo dos ovos. Assim, o cuidado parental protector pode ser visto como 
umm caso particular de comportamento anti-predador. 

Paraa além das estratégias acima descritas, as presas podem ainda 
reduzirr o risco de predacao através da utilizacao de refugios. Como foi 
demonstradoo nos capitulos 3 e 5, a teia produzida pelos acaros aranha 
constituii  um destes refügios. Os tripes F. occidentalis também usam esta 
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teiaa para reduzir o risco de serem predados por N. cucumeris, um acaro 
predadorr cuja mobilidade é impedida pela teia. No entanto, dado que tanto 
oss tripes como os acaros aranha se alimentam da planta, os tripes pagam 
umm custo por utilizar este refügio, que se traduz num decréscimo da sua 
taxaa de desenvolvimento. Este decréscimo aumenta a vulnerabilidade dos 
tripess a predagao por N. cucumeris, que apenas mata os primeiros instares 
dee tripes. Portanto, nao esta claro que os tripes beneficiem do refügio 
constituidoo pela teia. O capitulo 9 concentra-se nas consequências de se 
refugiaremm na teia para as populagöes de tripes expostas a predagao por TV. 
cucumeris.cucumeris. Verificou-se que, por um lado, as populacöes de tripes crescem 
maiss lentamente em plantas com estragos causados por acaros aranha do 
quee em plantas limpas; por outro lado, as densidades de tripes sao mais 
altass em plantas com teia do que em plantas limpas ou ainda em plantas 
comm danos de acaros aranha mas sem teia. Este resultado sugere que as 
densidadess populacionais de tripes aumentam quando estes utilizam as 
teiass produzidas pelos acaros. Através de um modelo que representa com 
fidelidadee este sistema, mostrou-se que, incorporando no modelo os custos 
doo uso do refügio como uma reducao na taxa de desenvolvimento e os 
beneficioss como uma redugao na taxa de predagao, se podem prever as 
dinamicass de populagöes observadas. 

Emm resumo, pode-se concluir que o risco de predagao varia tanto no 
tempoo como no espago, e que os artrópodes presa estudados nesta tese sao 
capazess de lidar com essa variabilidade através de um comportamento 
anti-predadorr flexivel. As presas reduzem o risco de predagao através de 
diferentess comportamentos, tais como fugir dos seus predadores, esconder-
see em refügios ou contra-atacar. Para além disso, podem também proteger 
oss seus descendentes do risco de predagao. Estes comportamentos têm 
consequênciass importantes para a co-evolugao de predadores e presas, 
assimm como para a dinamica das populagöes. Os resultados apresentados 
nestaa tese também mostram que as interacgöes predador-presa sao muito 
maiss complexas do que se tinha considerado até agora. Podemos até 
perguntar-noss quem é a presa e quem é o predador! 

WithWith the help of / Met hulp van / Com a ajuda de 
Arnee Janssen, Rucha Carvalho e Paolo Blanco 
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