
EXERCÍCIO

Aula 3: Argumentação 



Como galhas são sésseis, o estresse abiótico no entorno da galha varia com o local onde ela se
encontra (Russell, 2015). Galhadores em folhas mais expostas à radiação solar estão mais
sujeitos ao estresse térmico (Williams, 2003) e à dessecação e podem modificar a morfologia
das galhas para que confiram maior proteção contra estes fatores (Zink, 2009). Diante disso,
nosso objetivo foi investigar como a variação na exposição à luz solar altera a morfologia das
galhas, usando como modelo um cecidomiídeo parasita de uma planta de mangue. Nossa
hipótese é que quanto maior a exposição ao sol, maior será o tamanho e a espessura da galha.

…alterar o tamanho e a espessura da galha para se protegerem do 
estresse térmico e da dessecação.

Qual é o efeito?

Galhadores que atacam folhas mais expostas ao sol devem…Qual é a causa?

Galhadores em folhas mais expostas à radiação solar estão mais
sujeitos ao estresse térmico e à dessecação e podem modificar a
morfologia das galhas para que confiram maior proteção contra estes
fatores.

Qual é a regra?
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Como galhas são sésseis, o estresse abiótico no entorno da galha varia com o local onde ela se
encontra (Russell, 2015). PREMISSA (FATO CONCRETO)

Galhadores em folhas mais expostas à radiação solar estão mais sujeitos ao estresse térmico
(Williams, 2003) e à dessecação e podem modificar a morfologia das galhas para que confiram
maior proteção contra estes fatores (Zink, 2009). PREMISSA (FATO CONCRETO)

Diante disso, nosso objetivo foi investigar como a variação na exposição à luz solar altera a
morfologia das galhas, usando como modelo um cecidomiídeo parasita de uma planta de
mangue. OBJETIVO (PODERIA SER UMA PERGUNTA: “Como a variação na exposição à
luz solar altera a morfologia das galhas de um cecidomiídeo parasita de uma planta de
mangue?”

ESSA PERGUNTA TEM DOIS ELEMENTOS PRINCIPAIS:

1) Variação na exposição à luz

2) Alteração na morfologia das galhas

SÃO ESSES DOIS ELEMENTOS QUE APARECEM NA HIPÓTESE:

Nossa hipótese é que quanto maior a exposição ao sol, maior será o tamanho e a espessura da
galha.
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Nossa hipótese é que quanto maior a exposição ao sol, maior será o tamanho e a 
espessura da galha.
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EXISTE ALGUMA REGRA (TEORIA) QUE EXPLIQUE A RELAÇÃO ENTRE 
EXPOSIÇÃO AO SOL E A MORFOLOGIA DA GALHA?

Galhadores em folhas mais expostas à radiação solar estão mais sujeitos ao estresse térmico
(Williams, 2003) e à dessecação e podem modificar a morfologia das galhas para que
confiram maior proteção contra estes fatores (Zink, 2009). PREMISSA (FATO CONCRETO)

REGRA

Um galhador ataca uma folha mais
exposta ao sol, logo…

CAUSA

deve alterar o tamanho e a espessura da
sua galha para se proteger melhor do
estresse térmico e da dessecação.

EFEITO



Como galhas são sésseis, o estresse abiótico no entorno da galha varia com o local onde ela se
encontra (Russell, 2015). Galhadores em folhas mais expostas à radiação solar estão mais
sujeitos ao estresse térmico (Williams, 2003) e à dessecação e podem modificar a morfologia
das galhas para que confiram maior proteção contra estes fatores (Zink, 2009). Diante disso,
nosso objetivo foi investigar como a variação na exposição à luz solar altera a morfologia das
galhas, usando como modelo um cecidomiídeo parasita de uma planta de mangue. Nossa
hipótese é que quanto maior a exposição ao sol, maior será o tamanho e a espessura da galha.

Logo, quanto maior a exposição ao sol, maior será o tamanho e 
a espessura da galha

Conclusão

Premissa 4

Galhadores podem modificar a morfologia das galhas para que 
confiram maior proteção contra fatores abióticos estressantes

Premissa 3

Galhadores em folhas mais expostas à radiação solar estão 
mais sujeitos ao estresse térmico e à dessecação

Premissa 2

Galhas são sésseis, o estresse abiótico no entorno da galha 
varia com o local onde ela se encontra

Premissa 1

Suposição?Fato?Sentença extraída do texto acimaElementos

Galhas maiores e mais espessas conferem maior proteção aos 
galhadores contra fatores abióticos estressantes
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…será atacada por predadores pequenos e grandes.Qual é o efeito?

Se a presa for grande…Qual é a causa?

…será atacada por predadores grandes.Qual é o efeito?

Se a presa for pequena…Qual é a causa?

A seleção de presas por um predador depende da relação entre o
tamanho da presa e o tamanho do predador.

Qual é a regra?

O objetivo desse trabalho foi investigar como se dá a seleção de presas por indivíduos de
diferentes tamanhos do gastrópode predador Stramonita haemastoma, que se alimenta
predominante de bivalves sésseis no costão rochoso (Duarte, 1999). Considerando que (i) o
tamanho do gastrópode está relacionado ao tamanho de sua rádula, (ii) quanto maior o tamanho
da presa, maior é a espessura de sua concha, (iii) quanto mais espessa a concha, maior o
tempo necessário para perfurá-la e que (iv) a relação entre o tempo que o predador leva para
perfurar a concha e o tamanho da rádula do predador é negativa, testei a seguinte hipótese:
indivíduos pequenos de S. haemastoma predam apenas bivalves pequenos e indivíduos
grandes predam tanto bivalves grandes quanto pequenos.
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Considerando que (i) o tamanho do gastrópode está relacionado ao tamanho de sua rádula, (ii)
quanto maior o tamanho da presa, maior é a espessura de sua concha, (iii) quanto mais espessa
a concha, maior o tempo necessário para perfurá-la e que (iv) a relação entre o tempo que o
predador leva para perfurar a concha e o tamanho da rádula do predador é negativa, testei a
seguinte hipótese: indivíduos pequenos de S. haemastoma predam apenas bivalves pequenos e
indivíduos grandes predam tanto bivalves grandes quanto pequenos.

A relação entre o tempo que o predador leva para perfurar a
concha e o tamanho da rádula do predador é negativa

Premissa 4

Logo, indivíduos pequenos predam apenas bivalves pequenos e
indivíduos grandes predam bivalves grandes e pequenos

Conclusão

Quanto mais espessa a concha, maior o tempo para perfurá-laPremissa 3

Quanto maior a presa, maior é a espessura de sua conchaPremissa 2

O tamanho do gastrópode está relacionado ao tamanho de sua
rádula

Premissa 1

Suposição?Fato?Sentença extraída do texto acimaElementos

O benefício líquido obtido com uma presa depende do tempo para
perfurar a concha e a energia obtida com seu consumo

Premissa 5
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Em algumas localidades da Mata Atlântica, duas espécies do gênero Cecropia ocorrem
sintopicamente: C. pachystachya, cujos indivíduos raramente são colonizados por formigas do
gênero Azteca, e C. glaziovii, cujos indivíduos frequentemente são colonizados por formigas do
gênero Azteca (Mello, 2012). Sabendo que formigas Azteca são capazes de remover lianas que
crescem sobre sua planta hospedeira (Janzen, 1969), minha hipótese foi de que a infestação por
lianas deveria ser maior em indivíduos de C. pachystachya do que em indivíduos de C. glaziovii.

…deverá ter menos lianas.Qual é o efeito?

Se uma espécie de Cecropia é mais frequentemente colonizada por 
formigas Azteca…

Qual é a causa?

Formigas Azteca removem lianas que crescem sobre sua planta 
hospedeira

Qual é a regra?
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Em algumas localidades da Mata Atlântica, duas espécies do gênero Cecropia ocorrem
sintopicamente: C. pachystachya, cujos indivíduos raramente são colonizados por formigas do
gênero Azteca, e C. glaziovii, cujos indivíduos frequentemente são colonizados por formigas do
gênero Azteca (Mello, 2012). Sabendo que formigas Azteca são capazes de remover lianas que
crescem sobre sua planta hospedeira (Janzen, 1969), minha hipótese foi de que a infestação por
lianas deveria ser maior em indivíduos de C. pachystachya do que em indivíduos de C. glaziovii.

Logo, a infestação por lianas deveria ser maior em indivíduos 
de C. pachystachya do que em indivíduos de C. glaziovii

Conclusão

Premissa 4

Formigas Azteca são capazes de remover lianas que 
crescem sobre sua planta hospedeira 

Premissa 3

Indivíduos de C. glaziovii frequentemente são colonizados 
por formigas do gênero Azteca

Premissa 2

Indivíduos de C. pachystachya raramente são colonizados 
por formigas do gênero Azteca

Premissa 1

Suposição?Fato?Sentença extraída do texto acimaElementos
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SUGESTÃO PARA TRABALHAR EM CASA

1. Seu trabalho tem escopo exclusivamente descritivo ou pode ser 
formulado como um teste de hipótese?

2. Se for exclusivamente descritivo, redija qual(is) pegunta(s) você 
quer responder

3. Se for um teste de hipótese, redija qual(is) pegunta(s) você quer 
responder e qual hipótose deriva de cada pergunta

4. Faça um gráfico com a expectiva teórica de cada uma de suas 
hipóteses e depois converta este gráfico em uma previsão

5. A partir da previsão, você já sabe quais variáveis deverá coletar e 
poderá se informar melhor sobre qual teste estatístico usar




