
INDICADORES DERIVADOS DE MODELOS DE ECOSSISTEMA PARA AVALIAR O D4 DA DQEM NAS ILHAS CANÁRIAS

Estrutura das cadeias tróficas 
01.

Matriz de impactos 
tróficos mistos 

02.

Identificação das 
espécies chave 

03.

Transferência de fluxos nas cadeias tróficas
04.

Biomassa cumulativa
05.

   Conclusões
06.

Controle dos níveis tróficos inferiores para os 
superiores ("bottom-up") em zonas bentônicas 

e controle "wasp-waist" das espécies mais 
dominantes no domínio pelágico.

Indicadores baseados na análise de cada 
cadeia alimentar mostram os ecossistemas 

sujeitos a stress, influenciadospela pesca 
e queainda não atingiram a maturidade.

A maior biomassa acumulada é encontrada 
entre os níveis tróficos 2 e 3.

Os modelos de ecossistemas fornecem indicadores 
que permitem detectar mudanças na estrutura 
dos ecossistemas marinhos e podem contribuir 

para a avaliação do seu Bom Estado Ambiental.

Dentro do ecossistema, as espécies são agrupadas 
em níveis tróficos de acordo com sua dieta. 
As cadeias tróficas são uma representação das 
interações tróficas entre os consumidores e suas presas.

-

Este indicador quantifica
o impacto relativo que o aumento
hipotético da biomassa de um 
grupo funcional teria nas biomassas 
de outros grupos funcionais do 
ecossistema, incluindo a atividade pesqueira.

 
 

 
 

O índice de espécies chave 
permite identificar as espécies
ou grupos funcionais que 
desempenham um papel 
crucial dentro do 
ecossistema. É estimado 
a partir da matriz de 
impactos tróficos mistos 
e biomassas. 

This indicator shows the ecosystem as a lineal chain where 
import, predators´ consume, export, respiration, flows 
to detritus and the efficiencies of energy transfers 
can be visualised for each trophic level.

Este indicador é baseado na teoria trófica cumulativa, que postula
que a biomassa e a produção se acumulam em padrões repetíveis 
e previsíveis ao longo dos níveis tróficos. A curva que representa a 
   biomassa cumulativa contra os diferentes níveis tróficos exibe um 
   padrão típico em forma de "S", onde variações na inclinação da 
   curva podem informar se um ecossistema marinho está 
             sujeito a perturbações ou recuperação.
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