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SUAREZ, H. M. R. A decomposição de detritos foliares de espécies nativas e 

exótica e a colonização de macroinvertebrados em um riacho tropical localizado 

na Floresta Nacional de Ipanema, SP, Brasil. Dissertação (Mestrado em Ciências) 

– Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, SP.  

 

RESUMO 

 

 

As matas riparias tem efeitos positivos sobre a qualidade da água em rios de 

baixa ordem. O cultivo e a substituição de plantas de espécies nativas por espécies 

exóticas, tem efeitos e impactos significativos na biodiversidade de ambientes 

aquáticos e terrestre. O cultivo de Eucalyptus ocupam áreas de importância biológica 

e ambiental, causando impactos que ainda são pouco estudados, interferindo no 

funcionamento dos cursos de água que são dependentes do material foliar disponível 

nas margens dos rios como fonte de energia e nutrientes. O presente trabalho 

comparou a decomposição de folhas de espécies nativas (Inga marginata e Matayba 

elaeagnoides) e folhas de uma espécie exótica (Eucalyptus grandis) durante as 

estações seca e chuvosa, num riacho localizado no interior da Floresta Nacional de 

Ipanema, unidade de conservação situada no sudeste do estado de São Paulo. Para 

a comparação foi utilizado o método de litter bags usando sacos de malha grossa 

plástica de 10 mm de abertura, por períodos de no máximo 60 dias. Neste período 

também foi avaliada a colonização de macroinvertebrados bentônicos em cada um 

dos tratamentos testados. Entre as estações (seca e chuvosa), as perdas de massa 

foliar foram distintas, assim também existiram diferenças entre as espécies de plantas 

testadas (Inga marginata, Matayba elaeagnoides e Eucalyptus grandis), sendo 

sempre maior a perda nas folhas de Inga marginata, seguida das folhas de Eucalyptus 

grandis e Matayba elaeagnoides, e obtendo os maiores valores de perda de massa 

na estação chuvosa. Foram identificados 801 indivíduos que colonizaram nos três 

tratamentos testados na época seca e 556 indivíduos que colonizaram nos 

tratamentos na época chuvosa, existindo uma relação entre os valores de perda de 

massa e a abundância de organismos macroinvertebrados para cada um dos 



 
 

 
 

tratamentos, sendo os tratamentos com maiores perdas os que tiveram maiores 

valores de organismos colonizados. Os maiores valores de perda de massa para a 

folha de Inga marginata foi maior em comparação dos outros tratamentos além de 

apresentar a maior quantidade de macroinvertebrados aquáticos colonizados nas 

duas épocas avaliadas. As famílias mais representativas foram: Chironomidae, 

Hyalellidae, Gomphidae, Calamoceratidae, Leptophlebiidae e Elmidae. Assim os 

grupos funcionais com maior presença foram os grupos coletor e predador, não 

existindo diferenças significativas na presença destes grupos. O grupo fragmentador 

foi o terceiro grupo mais representativo para os três tratamentos e nas duas épocas 

avaliadas. Nesse tipo de ambiente tropical, a comunidade de fungos e bactérias é rico 

e diverso, fazendo esse processo biológico, importante para a transformação das 

folhas em um recurso de maior facilidade de assimilação para seu aproveitamento, 

tornando assim as folhas mais acessíveis para os organismos invertebrados. Deste 

modo, por exemplo transformando as folhas de eucalipto em um recurso, sendo estas 

folhas também acondicionadas para o consumo dos organismos e podendo-se 

constituir como um recurso adicional para a biota e os organismos se adaptando para 

a assimilação deste recurso. A presença de folhas de eucalipto pode influenciar na 

colonização dos organismos invertebrados, podendo interferir no processo natural da 

colonização de macroinvertebrados aquáticos e alterando a disponibilidade de 

nutrientes dentro das teias tróficas destes sistemas aquáticos. 

 

Palavras chave: Litter bags, folhas nativas, folhas exóticas, fragmentação foliar, 

processo de decomposição, grupos tróficos funcionais. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SUAREZ, H. M. R. La descomposición de la hojarasca de especies nativas y 

exótica y la colonización de macroinvertebrados en un río tropical localizado en 

la Floresta Nacional de Ipanema, SP, Brasil.  

 

RESUMEN 

 

 

La vegetación ripiara tiene efectos positivos sobre la calidad del agua en un rio 

de baja orden. El cultivo y sustitución de plantas de especies nativas por especies 

exóticas, tiene efectos e impactos significativos en la biodiversidad de ambientes 

acuáticos y terrestres. El cultivo de Eucalyptus ocupa áreas de importancia biológica 

y ambiental, causando impactos que aún son poco estudiados, interfiriendo en el 

funcionamiento de los cursos de agua que dependen de los desechos vegetales 

disponibles en las orillas de los ríos como fuente de energía y nutrientes. El presente 

trabajo comparó la descomposición de hojas de especies nativas (Inga marginata y 

Matayba elaeagnoides) y hojas de una especie exótica (Eucalyptus grandis) durante 

las estaciones seca y lluviosa, en un rio localizado en el interior de la Floresta Nacional 

de Ipanema, unidad de conservación situada en el sureste del estado de São Paulo. 

Para la comparación fue utilizado el método de litter bags utilizando redes de malla 

gruesa plástica de 10 mm de abertura por periodos de máximo 60 días. En este 

periodo también fue evaluada la colonización de macroinvertebrados bentónicos en 

cada uno de los tratamientos. Entre las estaciones (seca y de lluvia), las pérdidas de 

masa vegetal fueron distintas entre las diferentes especies de plantas evaluadas (Inga 

marginata, Matayba elaeagnoides y Eucalyptus grandis), siendo siempre mayor la 

perdida en las hojas de Inga marginata, seguida de las hojas de Eucalyptus grandis y 

Matayba elaeagnoides, y obteniendo lo mayores valores de pérdida de masa en la 

estación lluviosa. Fueron identificados 801 individuos que colonizaron los tres 

tratamientos evaluados en la época seca y 556 individuos que colonizaron los 

tratamientos en la época de lluvia. Existiendo una relación entre los valores de pérdida 

de material vegetal y la abundancia de organismos macroinvertebrados para cada uno 

de los tratamientos, siendo los tratamientos con mayores pérdidas lo que tuvieran 



 
 

 
 

mayores valores de a mayores valores de macroinvertebrados colonizados. Los 

valores de pérdida de material para las hojas de Inga marginata fue mayor en 

comparación de los otros tratamientos, además de presentar la mayor cantidad de 

macroinvertebrados acuáticos colonizados en las dos épocas evaluadas. Las familias 

más representativas: Chironomidae, Hyalellidae, Gomphidae, Calamoceratidae, 

Leptophlebiidae e Elmidae. Así los grupos funcionales con mayor presencia fueron los 

grupos colectores y depredadores, no existiendo diferencias significativas en la 

presencia de estos grupos, el grupo fragmentador fue el tercer grupo más 

representativo para los tres tratamientos e en las dos épocas evaluadas.  En este tipo 

de ambiente tropical, la comunidad de los hongos y bacterias es abundante y diverso, 

haciendo de este proceso biológico, importante para la transformación de las hojas en 

un recurso de mayor facilidad de asimilación para su aprovechamiento, tornando así 

las hojas más accesibles para los organismos invertebrados. De este modo por 

ejemplo transformando las hojas de eucalipto en un recurso, siendo estas hojas 

también acondicionadas para el consumo de los organismos y pudiéndose constituir 

como un recurso adicional para la biota y los organismos adaptándose para asimilar 

este recurso. De este modo la presencia de hojas de eucalipto puede influenciar en la 

colonización de los organismos invertebrados, pudiendo interferir en el proceso natural 

de la colonización de macroinvertebrados acuáticos e alterando la disponibilidad de 

nutrientes dentro de las cadenas tróficas de estos ecosistemas acuáticos. 

 

Palabras clave: Litter bags, hojas nativas, hojas exóticas, fragmentación vegetal, 

proceso de descomposición, grupos tróficos funcionales. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SUAREZ, H. M. R. The leaf litter decomposition in native and exotic species and 

the macro invertebrate colonization in a tropical river placed in the Floresta 

Nacional de Ipanema, SP, Brazil. 

 

ABSTRACT 

 

 

The crumbled vegetation has positive effects on water quality in a low river. The 

crop plants and replacement of native species by exotic species, has significant effects 

and impacts on biodiversity of aquatic and terrestrial environments. Eucalyptus 

cultivation occupies areas of biological and environmental importance, causing 

impacts that are still poorly studied, interfering with the operation of the waterways that 

depend on available vegetable waste on the banks of rivers as a source of energy and 

nutrients. This study compared the decomposition of leaves of native species (Inga 

marginata and Matayba elaeagnoides) and leaves of an exotic species (Eucalyptus 

grandis) during the dry and rainy seasons in a river located within of the Floresta 

Nacional de Ipanema, conservation unit located in the southeastern state of São Paulo. 

For the comparison, the litter bags method was used. Thus, networks of plastic coarse 

mesh with an opening of 10 mm maximum were used for periods of 60 days. In this 

period the colonization of bentic macroinvertebrates in each of the treatments was also 

evaluated. Between the seasons (dry and rainy), losses of plant mass were different 

among different species of evaluated plants (Inga marginata, Matayba elaeagnoides 

and Eucalyptus grandis), considering that the loss of leaves of Inga marginata was 

higher, followed by the Eucalyptus grandis and Matayba elaeagnoides leaves. As a 

result, the loss of mass in the rainy season was evident. Thus, 801 individuals that 

colonized the three treatments evaluated in the dry season and 556 individuals that 

colonized treatments in the rainy season were identified. As consequence, there is a 

relationship between the values of loss of plant material and abundance of 

macroinvertebrates organisms for each of the treatments. The treatments with higher 

losses those who had higher values of colonized organisms. The largest mass loss 

values for Inga marginata sheet was higher in comparison of other treatments as well 



 
 

 
 

as presenting the greatest amount of aquatic macroinvertebrates colonized in the two 

seasons evaluated. The most representative families were: Chironomidae, Hyalellidae, 

Gomphidae, Calamoceratidae, Leptophlebiidae and Elmidae. Thus, the functional 

groups with the largest presence were collectors and predators groups, with no 

significant differences in the presence of these groups, the shredder group was the 

third most representative group for the three treatments and two periods evaluated. In 

this type of tropical environment, the community of fungi and bacteria is abundant and 

diverse, making of this biological process, an important aspect for the transformation 

of leaves in a resource ease of assimilation for its use, allowing these to become more 

accessible for invertebrate organisms. Considering the previous information, this 

allowed the Eucalyptus leaves transform in a resource available for consumption of 

organisms and being able to be as an additional resource for biota and organisms 

adapting to the assimilation of this resource. Thus, the presence of Eucalyptus leaves 

can influence the colonization of invertebrate organisms, it may interfere with the 

natural process of colonization of aquatic macroinvertebrates and altering the 

availability of nutrients in the food chains of these aquatic ecosystems. 

 

Keywords: Litter bags, native leaves, exotic leaves, plant fragmentation, 

decomposition process, functional trophic groups. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O bioma de Mata Atlântica abriga comunidades aquáticas de alta importância 

ambiental, grande parte delas está atualmente ameaçada pela retirada indiscriminada 

das matas ciliares, o uso inadequado da terra em zonas ripárias e a introdução de 

espécies exóticas que podem prejudicar as áreas riparias, o que resulta numa pressão 

sobre a biodiversidade e seus recursos hídricos (Strayer, 2006; Lagos & Muller, 2007; 

Nessimian et al., 2008; Tomimatsu et al., 2011). Nestes ecossistemas existem 

complexas redes hídricas formadas principalmente por sistemas aquáticos de 

pequeno porte, cuja produtividade primária depende em princípio da entrada de 

material vegetal alóctone procedente da vegetação ripária encontradas nas areas 

marginais de influência das redes hídricas. (Bunn et al., 2003; Dudgeon et al., 2006). 

Esses sistemas denominados de riachos são geralmente protegidos com 

vegetação ciliar e recebem pouca entrada de luz (que pode limitar a fotossíntese) o 

que reduz a quantidade de organismos produtores (Graça, 2001; Zakia, et al., 2009; 

Encalada et al., 2010). Isto ocorre porque a vegetação impede a entrada direta de 

luminosidade no interior dos riachos e como consequência a produção primária 

alóctone passa a ser a principal fonte de energia (Kobayashi & Kagay, 2004; Begon 

et al., 2007). Essa dinâmica faz que estes sistemas tenham um caráter 

predominantemente heterotrófico, dependendo da decomposição da vegetação 

marginal (fragmentos de madeira, troncos, galhos, flores, frutos, sementes e 

principalmente folhas) como provedor de nutrientes e energia dentro dos sistemas 

aquáticos (Wantzen et al., 2008; Yule et al., 2009; Carvalho & Uieda, 2010).  

O processo de decomposição, é um processo chave que determina a reciclagem 

de nutrientes e carbono (Bueno et al., 2003; Verhoeven et al., 2006), assumindo um 

papel importante na dinâmica destes ecossistemas, pois este processo apresenta 

relações diretas com o fluxo de matéria e energia dentro dos ecossistemas aquáticos 

(Oslon et al., 2014), sendo a matéria orgânica proveniente da vegetação ripária 

descomposta por diferentes processos: físicos, químicos e biológicos consecutivos ou 

simultâneos (Tank et al., 2010), e a partir disso é incorporada na cadeia trófica ou 

como substrato para os organismos aquáticos, subministrando os nutrientes 

necessários para a manutenção dos processos do sistema. 
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O processamento de decomposição foliar ocorre em três fases distintas, que 

são normalmente separadas por uma escala temporal: lixiviação, condicionamento e 

fragmentação biológica e física (Allan & Castillo, 2007; Cornut et al., 2010). O 

processamento se inicia com a perda rápida de massa devido à eliminação de alguns 

dos constituintes solúveis e compostos secundários da folha (nitrogênio, celulosa, 

lignina, fenóis, fósforo) representando uma perda entre 10% e 30% de sua massa 

inicial  (lixiviação), as características estruturais e químicas das folhas podem variar 

entre as diferentes espécies e isto pode variar o processo de decomposição, sendo 

estas características as que direcionam as diferentes interações da matéria orgânica 

durante o processo de decomposição (Swan & Palmer, 2004; Gonçalves & Callisto, 

2013), seguido pela modificação da matriz orgânica por microorganismos (fungos e 

bactérias) (Gonçalves & Callisto, 2013), utilizando para isso atividades enzimáticas 

(condicionamento) e finalmente a quebra física da folha, resultante da abrasão física 

do fluxo da água, e da atividade alimentar dos macroinvertebrados (fragmentação) 

(Callisto et al., 2004; Gonçalves et al., 2014). Dentro do processamento do material 

alóctone, no ambiente aquático, ocorre a conversão da matéria particulada grossa 

(MOPG) convertida em matéria orgânica particulada fina (MOPF) (Moretti, 2005; Allan 

& Castillo, 2007; Cornut et al., 2010), esta transformação física, química e biológica 

da matéria orgânica em matéria particulada fina é realizada por grupos de organismos 

como fungos, bactérias e macroinvertebrados os quais desempenham esta função 

importante na transformação da matéria (Kominoski et al., 2011; Silva-Junior et al., 

2014). Este processo de decomposição da matéria orgânica nos corpos d’água 

depende do conteúdo nutricional da própria liteira e capacidade de dissolver os 

nutrientes da folha (Allan & Castillo, 2007; Macdonald & Taylor, 2008), pelos fatores 

físicos como a velocidade da correnteza da água (Larned, 2000), a temperatura 

(Jacob et al., 2010; Pozo et al., 2011) e pela abundância de organismos 

fragmentadores (Gartner & Cardon, 2004; Lan et al., 2006; Canhoto & Laranjeira, 

2007). 

Os macroinvertebrados constituem uma importante comunidade em riachos, 

pois são participantes e intermediários entre os produtores e os componentes no topo 

das cadeias tróficas, além de servirem de alimento para peixes e outros animais 

(Murphy, 2001; Cheshire et al., 2005). Os macroinvertebrados aquáticos, entre eles 

os insetos, cumprem uma função ativa no processo de degradação foliar (Callisto et 
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al., 2004; Gonçalves et al., 2014). Os principais grupos funcionais de detritívoros que 

participam deste processo de decomposição de matéria orgânica podem ser 

classificados de acordo com o seu hábito alimentar e suas funções dentro do processo 

(Cummins et al., 2005; Allan & Castillo, 2007; Abelho, 2014). De acordo com isto, os 

principais grupos que geram o maior aporte na disposição de nutrientes na teia 

alimentar são os organismos fragmentadores, coletores e predadores, sendo os 

fragmentadores e coletores os principais consumidores primários em ambientes 

aquáticos florestados, atuando como um elo importante entre a matéria orgânica que 

entra nos corpos d’água e onde eles realizam suas principais funções dentro do 

processo de decomposição (Graça et al., 2002; Gonçalves et al., 2014). Os 

organismos predadores invertebrados e vertebrados ajudam no processo do fluxo de 

matéria e energia nos sistemas aquáticos, já que estes alimentam-se de 

consumidores primários, transformando os recursos disponíveis em energia livre para 

ser usada nas cadeias tróficas (Cheshire et al., 2005; Raposeiro et al., 2012). 

  A estrutura trófica da comunidade de macroinvertebrados e sua composição 

refletem na qualidade e na disponibilidade da matéria orgânica gerada pela vegetação 

marginal, que podem também alterar de forma positiva ou negativa na abundância e 

riqueza dos organismos presentes (Richardson, 2005; Kiffney & Richardson, 2010). 

Além disso, alterações na cobertura ripária, como por exemplo a substituição de 

espécies nativas por exóticas, ou mesmo o desmatamento, têm sido referidas como 

capazes de alterar a estrutura das comunidades e o funcionamento do ecossistema 

(Graça et al., 2002; Gonçalves et al., 2006a; Boyero et al., 2012). Entretanto a 

importância de conhecer o processo de decomposição foliar e seu efeito sobre a fauna 

sendo é ferramenta para a identificação de fatores que podem afetar a diversidade e 

a estrutura da biota de ambientes aquáticos, principalmente em ambientes lóticos de 

baixa ordem (Buss et al., 2004; Costa & Melo, 2008).  

O processo de decomposição proporciona um método de avaliação da influência 

da entrada de material alóctone, principalmente folhas, nos ambientes aquáticos, e 

permite mostrar sua relação com a comunidade de macroinvertebrados bentônicos 

(Wantzen et al., 2002; Santiago, 2007; Zakia, et al., 2009; Boyero et al., 2012). Desta 

forma a avaliação da estrutura da comunidade bentônica associada ao processo e 

dinâmica de perda da massa de folhas de espécies nativas e exóticas (Eucalipto), 

permite comparar se existem alterações, modificações ou impactos pela introdução 
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de espécies exóticas nos sistemas aquáticos com vegetação ciliar nativa (Moulton & 

Magalhães, 2003; Trevisan & Hepp, 2007; Hepp, et al., 2010; Olson et al., 2014), 

mostrando assim que o grau de conservação das matas ciliares é garante da 

qualidade da água dos sistemas aquáticos que as acompanham, pois, estas matas 

desempenham uma importante função na de entrada de nutrientes, proporcionando 

aos organismos recursos para sua manutenção e qualidade para realizar suas 

funções naturais. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFIA 

 

 

2.1. A mata ciliar e sua relação com os ecossistemas aquáticos 

 

A mata atlântica se estende de forma contínua ao longo da costa brasileira, 

(Galindo L & Câmara, 2003; Moulton & Magalhães, 2003), sendo um bioma que 

suporta uma alta biodiversidade e abriga grandes bacias hidrográficas do Brasil 

(Oyakawa et al., 2006; Zakia, et al., 2009). A mata atlântica é majoritariamente 

composta por uma série de serras paralelas e consiste na sua maioria de diversos 

tipos de florestas pluviais tropicais e subtropicais (Tonhasca, 2005; Lagos & Muller, 

2007; Rodrigues & Shepherd, 2009). Atualmente a mata atlântica preservada 

encontra-se reduzida a pequenas áreas florestais remanescentes, concentradas nas 

regiões Sul e Sudeste do Brasil e estão restritas às unidades de conservação (Pinto 

& Brito, 2005; Agostinho et al., 2005; Oyakawa et al., 2006; Nessimian et al., 2008). O 

desmatamento e a retirada da vegetação, geram múltiplos impactos como, erosão do 

solo, sedimentação, entrada de substâncias tóxicas, perda de nutrientes no solo e na 

água e interferência nos ciclos biológicos, sendo estas algumas das principais 

alterações e causas da perda da biodiversidade em ecossistemas aquáticos e 

terrestres (Corbi & Trivinho-Strixino, 2008; Yoshimura, 2012; Leite-Rossi & Trivinho-

Strixino, 2012; Corbi et al., 2013). 

A conservação da vegetação ripária é de grande importância já que é responsável 

por importantes interações entre os ecossistemas terrestres e aquáticos (Collier et al., 

2004; Cornut et al., 2010) e contribui para a integridade e qualidade dos recursos 

hídricos destes ambientes (Lima, 2003; Lorion & Kennedy, 2009). Ao mesmo tempo, 

a composição e diversidade de espécies de árvores e arbustos de zonas ripárias é 

essencial, já que a alta diversidade de espécies vegetais e cujas folhas variam em 

suas características físicas e químicas (Hoover et al., 2006; Naiman et al., 2010) 

influenciam diretamente na cadeia de detritos, nas relações e na disponibilização de 

nutrientes e energia aos ecossistemas (Allan, 2004; Swan & Palmer, 2004; Rodrigues 

& Shepherd, 2009)  

Os rios de zona ripárias distinguem-se por possuir pequenas dimensões e ser 

margeados na sua grande maioria por vegetação ripária, sendo esta vegetação 
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responsável pela limitada produção de material autóctone nestes sistemas aquáticos, 

devido à reduzida disponibilidade de energia luminosa (Janisch et al., 2012; Olson et 

al., 2014). Deste modo, estes sistemas são abastecidos pela entrada de matéria 

orgânica alóctone proveniente da vegetação ciliar como folhas, galhos e outros 

detritos (Lepori et al., 2005; Gonçalves et al., 2006b), proporcionando os nutrientes e 

alimento para os organismos aquáticos (Chung et al., 2012; Wagenhoff et al., 2012). 

A mata ciliar é a principal fonte de energia e nutrientes para as comunidades 

aquáticas, além, de executar uma série de funções hidrológicas que sustentam a 

integridade ambiental das bacias hidrográficas e as suas correntes, servindo como 

buffer e filtragem de nutrientes e poluentes agrícolas, controlando a erosão e 

sedimentação (Verhoeven et al., 2006; Arnaiz et al., 2011), aumentando a capacidade 

de armazenamento de água, (Vondracek et al., 2005; Vandermeer & Perfecto, 2007) 

permitindo a acumulação da matéria orgânica da vegetação ripária, estabilizando 

bancos do córrego das margens do solo, e aumentando a heterogeneidade do leito 

do rio, resultando em variações de velocidade, produção de sedimentos e algumas 

características do ambiente, gerando diferentes habitats para as comunidades 

biológicas, contribuindo para a manutenção e equilíbrio dos ecossistemas hídricos 

(Naiman et al., 2005; Abelho, 2014). 

 

2.2. Processo de decomposição foliar em ambientes aquáticos 

 

Em riachos, a zona ripária que representa a interface entre ecossistemas terrestres 

e aquáticos é definida como ecótono (Agostinho et al., 2005; Ward & Wienes, 2001: 

Ricklefs, 2010) e é caracterizada por gradientes de fatores ambientais, processos 

ecológicos e há comunidades vegetais e aquáticas, tendo características peculiares 

que promovem a manutenção de diversas espécies dentro desse ecossistema (Lima, 

2003; Tundisi & Tundisi 2008; Hepp et al., 2010). As matas ciliares ao longo das 

margens dos corpos d'água fornecem serviços ambientais importantes, como o 

controle da entrada de nutrientes, manutenção da qualidade da água, a redução da 

erosão e controle de temperatura, mantendo a integridade da bacia e a estabilidade 

das comunidades biológicas sob a sua influência (Couceiro et al., 2006; Firmino et al., 

2011). Em riachos de pequeno porte, a entrada de material orgânico oriundo da 

vegetação ripária, representa a principal fonte de energia (Cummins et al, 1973; 
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Wallace et al., 1997; Pettit et al., 2012), já que a vegetação marginal existente reduz 

consideradamente a penetração de luz (Shortle et al., 2001; Oyakawa et al., 2006; 

Moretti et al., 2007a; Begon et al., 2007), sendo a degradação destes detritos um 

importante passo na disponibilização de energia para a rede trófica do riacho.  

A matéria orgânica provém de duas principais fontes: autóctone, produzida pelos 

organismos fotossintetizantes dentro do próprio rio, e alóctone, de origem terrestre 

proveniente da vegetação do entorno (Moore & Palmer, 2005; Yule et al., 2009). A 

matéria orgânica de origem alóctone é a principal fonte de energia utilizada no 

metabolismo do ecossistema (Graça & Zimmer, 2005; Wantzen, 2008; Tank et al., 

2010) e pode ser classificada em três frações distintas, principalmente caraterizadas 

pelo tamanho de suas partículas (Cummins et al., 2005; Esteves & Gonçalves, 2011). 

A matéria orgânica partícula grossa (MOPG), que inclui a liteira (> 1mm de diâmetro), 

compreende geralmente troncos, galhos, folhas, flores e frutos, a matéria orgânica 

particulada fina (MOPF) compreende a liteira entre 0,45 µm e 1 mm de diâmetro, que 

é o resultado da atividade microbiológica, dos invertebrados aquáticos e dos 

componentes físicos e químicos do riacho, como pH, temperatura, vazão, 

condutividade elétrica e outros. E finalmente, a matéria orgânica dissolvida (MOD) 

compreende as partículas ≤ 0,45 µm de diâmetro formada por compostos químicos, 

lixiviação e excretas de algas e animais (Gonçalves et al., 2006a; Graça & Canhoto, 

2006; Sabater et al., 2008; Gonçalves & Callisto, 2013). 

A composição do material alóctone dentro do rio afeta diretamente a estrutura da 

comunidade e a dieta da fauna aquática, e consequentemente, o ecossistema 

aquático como um todo (Allan & Castillo, 2007; Carvalho & Uieda, 2010; Oslon et al., 

2014). Os detritos vegetais, uma vez na água, estão sujeitos à decomposição, um 

processo chave para a ciclagem de nutrientes e biogeoquímica em ambientes 

aquáticos, desempenhando processos como transferência de energia e interações 

tróficas (Sensolo et al., 2012; Gonçalves et al., 2014) (Figura 1). 
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Figura 1. Modelo geral do fluxo de energia e processamento da matéria orgânica num sistema 

aquático (Adaptado de Begon et al., 2007) MOPG: Matéria Orgânica Particulada Grossa, 

MOPF: Matéria Orgânica Particulada Fina, MOD: Matéria Orgânica Dissolvida. 

 

Os diferentes componentes da matéria orgânica passam por diversos processos 

físicos, químicos e biológicos até serem convertidos em matéria orgânica fina e 

dissolvida, cuja dispersão é facilitada pelo seu tamanho reduzido (Ensing & Doyle, 

2006; Zhang et al. 2008; Silva et al. 2011). 

  Fatores importantes são o padrão do fluxo e vazão da água, onde os períodos 

de vazão máxima e consequentes inundações tem o potencial de carrear uma grande 

quantidade de nutrientes para dentro do ecossistema (Leroy & Marks, 2006; Acuña et 

al., 2007; Gonçalves et al., 2014). O transporte depende do tamanho e da densidade 

das partículas orgânicas, assim como das características físicas do rio, como 

profundidade, fluxo da água e obstáculos que as retenham (Afonso & Henry, 2002; 

Ardón et al., 2009; Parron et al., 2011). Este processamento ocorre em três fases 

distintas (lixiviação, condicionamento e fragmentação física), que são separadas por 

uma escala temporal. Entretanto, estas etapas do processamento de decomposição 

são interdependentes, não sendo possível uma distinção temporal entre cada uma 

delas (Allan & Castillo, 2007; Macdonald & Taylor, 2008; Cornut et al., 2010) (Figura 

2), e o restante é exportado rio abaixo pela corrente do rio para aproveitamento dos 

nutrientes disponíveis. (Afonso & Henry, 2002; Wantzen & Wagner 2006; Souza & 

Cunha et al., 2015). A seguir se descrevem de forma geral o que ocorre em saca uma 

das fases do processo de decomposição foliar. 
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I. A lixiviação é a perda rápida de constituintes hidrossolúveis da folha logo após 

a imersão no curso d’água. Esta fase dura algumas horas e representa até 30% 

da massa inicial foliar na maioria das espécies, proporcionando mudanças na 

composição química das folhas. Esta etapa depende de variáveis como a 

temperatura da água, correnteza, espécie e composição química da folha. 

II. Condicionamento é a modificação ou degradação da matéria orgânica pela 

atividade de microorganismos (fungos e bactérias) da matriz foliar, que além 

de digerirem compostos como celulose e lignina, fornecem o enriquecimento 

nutricional das folhas e ao mesmo tempo que se inicia a ação biológica da 

decomposição, tornando as folhas mais macias e palatáveis para os 

organismos invertebrados. Esta fase pode durar algumas semanas. 

III. Fragmentação física é resultante da abrasão física do fluxo da água e da 

atividade alimentar de invertebrados aquáticos, que são responsáveis pela 

degradação final do detrito vegetal, reduzindo a matéria orgânica particulada 

grossa em partículas menores. É um processo físico promovido por fatores 

como a turbulência ou a corrente do curso de água, e um processo biológico 

que pode demorar meses.  

 

 

 

Figura 2. Modelo teórico do processamento e das interações ocorridas na decomposição dos 

detritos vegetais para uma folha de árvore com decomposição média-rápida em um córrego 

temperado (Adaptado de Allan, 1995, Gonçalves, 2005; Allan & Castillo, 2007). 
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Esta sequência de fases não deve ser vista apenas como um processo 

sucessivo ou temporal, pode ser visto também como eventos simultâneos que 

interagem entre si durante a decomposição da matéria orgânica (Allan & Castillo, 

2007; Cornut et al., 2010). O processo de decomposição permite estudar temas 

importantes na ecologia límnica como a ciclagem de nutrientes (Hepp et al., 2010; 

Abelho, 2014) e alterações antrópicas nos ecossistemas aquáticos podem ser 

avaliadas através de modificações no processo de decomposição (Gessner & 

Chauvet, 2002; Zakia, et al., 2009; Maestre et al., 2012). 

 

2.3.  Os invertebrados aquáticos e a fragmentação folhar 

 

A vegetação ripária tem uma estreita relação com o funcionamento e 

manutenção da diversidade em riachos, além da influência no estabelecimento das 

comunidades aquáticas (Maloney et al. 2009; Carvalho & Uieda, 2010; Leite-Rossi & 

Trivinho-Strixino, 2012). Sua remoção tem grandes efeitos sobre estes ecossistemas, 

já que afeta diretamente o aporte de detritos vegetais e a disponibilidade alimentar 

dos invertebrados aquáticos (Ardón & Pringle, 2008; Kominoski et al., 2012), gerando 

assim impactos sobre a composição da fauna de organismos macroinvertebrados. 

(Danger & Robson, 2004; Spanhoff et al., 2007; Yoshimura, 2012).  

A distribuição e diversidade de macroinvertebrados bentônicos está 

relacionada a fatores abióticos como a temperatura, a concentração de oxigênio 

dissolvido, a velocidade da água, a abundância de recursos, a concentração de 

nutrientes, o tipo de substrato ou detrito, o tempo de exposição dos detritos, a 

diversidade do substrato e heterogeneidade do habitat (Taniguchi & Tokeshi, 2004; 

Brown, 2007; Abelho, 2008; Burdett & Watts, 2009; Suriano et al., 2011). A eliminação, 

alteração ou variação da qualidade e variedade da matéria orgânica, representada na 

vegetação ciliar, pode alterar significativamente a abundância e a riqueza dos 

organismos presentes, sendo capaz de alterar a estrutura das comunidades dos 

grupos funcionais de macroinvertebrados e o funcionamento do ecossistema (Corbi & 

Trivinho-Strixino, 2006; Grönroos & Heino, 2012; Boyero et al., 2012).  

A comunidade de macroinvertebrados cumpre diferentes funções no processo 

de decomposição da matéria orgânica, assim, na ciclagem de nutrientes e disposição 

de energia na rede trófica, a comunidade de insetos aquáticos bentônicos pode ser 
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classificada em diferentes grupos tróficos funcionais de acordo com suas 

características morfológicas e comportamentais, como organismos fragmentadores, 

coletores, raspadores, filtradores e predadores. (Figura 3) Dentro do grupo dos 

coletores pode ocorrer uma subdivisão entre coletores-raspadores e coletores-

filtradores, tendo organismos que cumprem com diferentes funções e se adaptam as 

condições do sistema (Merrit & Cummins, 1996; Gessner et al., 1999; Graça, 2001; 

Allan & Castillo, 2007). 

 

Figura 3. Desenho geral do processamento biológico da matéria orgânica num sistema 

aquático (Adaptado de Cummins & Klug, 1979 e Allan & Castillo, 2007). 

 

 A principal caraterística dos macroinvertebrados bentônicos é realizar a 

conversão física da MOPG em MOPF e MOD (Allan & Castillo, 2007; Boyero et al., 

2012; Gonçalves & Callisto, 2013). A ação fragmentadora destes organismos para a 

conversão da matéria orgânica facilita o carreamento destas pela correnteza para 

trechos a jusante do riacho, proporcionando os nutrientes e o fluxo de energia na rede 

trófica do riacho. A alimentação de organismos macroinvertebrados coletores é 

promovida na presença de fragmentadores (Sponseller & Benfield, 2001; Dudgeon & 

Gao, 2011; Raposeiro et al., 2012), na qual a MOPG é utilizada diretamente como 
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alimento pelos fragmentadores ou como abrigo para outros grupos de invertebrados 

(Graça et al., 2002; Moretti, 2005; Gonçalves et al., 2007). Os organismos 

fragmentadores proporcionam através de abrasão, perfuração e escavação, a 

exposição do tecido vegetal, o que leva a produção de MOPF que se acumula na 

superfície do sedimento permanecendo disponível para os organismos coletores e 

raspadores para ser transferida aos níveis tróficos superiores (Graça et al., 2002; 

Gonçalves et al., 2006c). 

 Os fragmentadores e coletores são os principais consumidores primários em 

ambientes aquáticos florestados, agindo como um elo entre a matéria orgânica que 

entra nos corpos de água e os predadores invertebrados e vertebrados (Hieber & 

Gessner, 2002; Cheshire et al., 2005; Gonçalves et al., 2014). Os invertebrados 

fragmentadores têm um importante papel na aceleração de taxas de decomposição 

de detritos alóctones em riachos de baixa ordem em regiões tropicais e regiões 

temperadas (Hieber & Gessner, 2002; Royer & Minshall 2003; Gonçalves et al., 2012). 

A grande diversidade existente de macroinvertebrados em ecossistemas aquáticos 

faz deles uma importante ferramenta para a conservação dos ecossistemas (Janke & 

Trivinho-Strixino 2007; Ardón et al., 2009), pois eles refletem as condições dos 

recursos que podem ser tornar alterados ou ausentes por mudanças no ambiente 

devido a diferentes tipos de perturbação do ambiente.  

 

2.4. As folhas exóticas e composição química das folhas 

 

As espécies da vegetação ripária são em sua maioria diversas, o que deriva em 

uma alta heterogeneidade física e química da matéria orgânica nos ecossistemas 

aquáticos lóticos de baixa ordem. As espécies vegetais dependem de suas 

propriedades físicas e químicas como a dureza foliar, presença e concentração de 

compostos secundários e a razão C:N (Swan & Palmer, 2004; Nin et al., 2009), como 

um dos principais fatores controladores da velocidade de decomposição dos detritos 

foliares (Leroy & Marks 2006; Begon et al. 2007; Lopes et al., 2013). Os compostos 

químicos e alguns nutrientes presentes nas folhas variam nas diferentes espécies 

vegetais. Esses compostos químicos podem ser parte das folhas e geram a proteção 

necessária para plantas contra bactérias e fungos, podem permanecer ativos após a 

queda das folhas e são lixiviados e eliminados delas no decorrer do processo de 
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decomposição (Gessner et al., 1999; Lima, 2003; Krusche et al., 2005; Graça & 

Cressa, 2010).  

O grau de alteração da vegetação gerado pelo cultivo de espécies exóticas ou pelo 

desmatamento, pode se refletir nos processos funcionais que ocorrem no rio (Valle et 

al., 2013; Biasi et al., 2013). A quantidade de compostos secundários presentes nas 

folhas de vegetação exótica introduzida podem ser tóxicos, alterar a qualidade da 

água e variar as condições para os organismos que ocupam este tipo de ecossistemas 

(Graça & Zimmer, 2005; Johnson et al., 2006; Corbi & Trivinho-Strixino, 2008; Alonso 

et al., 2010), podendo modificar o padrão de colonização da comunidade de 

invertebrados bentônicos que tende a ser diferente comparado com o padrão das 

espécies nativas (Graça et al., 2002; Wantzen & Wagner, 2006). A importância do 

processo de fragmentação é de grande relevância para o fluxo de matéria orgânica 

dentro da cadeia trófica ao longo do riacho e têm um importante papel no fluxo de 

energia, na ciclagem e circulação dos nutrientes disponíveis no rio. (Perrings, 2011; 

Cardinale et al., 2012)     

 A substituição da vegetação ripária nativa por florestas plantadas de espécies 

exóticas, como o Eucalyptus, pode causar a perda da qualidade e quantidade da 

matéria alóctone (Gessner & Chauvet, 2002; Gonçalves, 2005; Encalada et al., 2010; 

Canhoto et al., 2013), e resultar na exclusão e retardo do crescimento da comunidade 

de microorganismos, tornando as folhas pouco palatáveis para alguns 

fragmentadores, além, da baixa ou nula participação de diversos grupos de 

macroinvertebrados no processo de decomposição e principalmente, o grupo de 

organismos fragmentadores (Gonçalves et al., 2007), que são um dos principais 

agentes da transformação da MOPG em MOPF no processo de decomposição e 

transformação da matéria orgânica disponível nos sistemas aquáticos alóctones 

(Graça et al., 2002; Costa, et al., 2005; Albarino et al., 2008; Abelho , 2008). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.2.  Objetivo geral 

 

» Avaliar o processo de decomposição foliar e a colonização da comunidade de 

macroinvertebrados em duas folhas nativas e uma exótica num riacho localizado 

em uma Unidade de Conservação (Floresta Nacional de Ipanema), SP, Brasil. 

 

3.3.  Objetivos específicos 

 

» Caracterizar a comunidade de macroinvertebrados bentônicos colonizados em 

folhas de plantas nativas e exótica, num riacho com mata ciliar. 

 

» Analisar o processo de decomposição e determinar os coeficientes de 

decomposição para folhas de espécies de plantas nativas e exótica em um riacho 

de primeira ordem. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1.  Área de estudo 

 

O Ribeirão do Ferro está inserido em uma Unidade de Conservação Federal 

(U.C), a Floresta Nacional de Ipanema (Flona de Ipanema) localizada no interior do 

Estado de São Paulo, Brasil (Figura 4), entre a latitude 23 ° 21’ e 23 ° 30' S e longitude 

de 47 ° 30' e 47 ° 45' W, englobando parte dos municípios de Iperó, Araçoiaba da 

Serra e Capela do Alto. Está localizada a 120 km da cidade de São Paulo, estendendo-

se por uma área de 5.069 há. A região da Floresta Nacional de Ipanema caracteriza-

se por apresentar clima tipo Cfa, segundo o sistema de Koeppen (baseado numa 

análise de 30 anos, entre 1968 e 1997), (Albuquerque & Rodrigues, 2000; Fávero et 

al. 2004; Bataghin, 2010) considerando-se um clima subtropical, Na U.C ocorrem 

diversos riachos, pequenos lagos, o rio Ipanema e a represa de Hedberg. 

 

Figura 4. Localização e limites da Floresta Nacional de Ipanema, Estado de São Paulo; 

Latitude 23 ° 21’ e 23 ° 30' e Longitude de 47 ° 30' e 47 ° 45' W (Bataghin, 2010). 

A Floresta Nacional de Ipanema (Figura 5) tem como missão proteger, 

conservar e restaurar os remanescentes de vegetação nativa do domínio de Mata 

Atlântica, especialmente o Morro de Araçoiaba e seus ambientes associados como a 

floresta estacional semidecídua e o cerrado paulista (Albuquerque & Rodrigues, 2000; 

Smith et al. 2013). Além de seus atributos históricos e culturais, tem como objetivo 

promover o manejo florestal, o uso público e ser referência em integração 

socioambiental e de pesquisa (IBAMA, 2003; ICMBio, 2015a). 
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Figura 5. Floresta Nacional de Ipanema: localização, limites, zona de amortecimento e 

municípios. Imagem LANDSAT 5- 2011-09-03 (Fonte: Afonso, ICMBio 2015b). 

O Ribeirão do Ferro é um riacho típico de primeira ordem da Mata Atlântica, 

estando localizado dentro da Floresta Nacional de Ipanema, no relevo de 725 a 875m 

e encontra-se encaixado entre as vertentes onde ocorrem uns dos declives mais 

acentuados da Flona (IBAMA, 2003). Percorre a maior parte do seu curso áreas 

cobertas com vegetação ripária com grande quantidade de espécies foliares nativas 

preservadas e, em menor presença, espécies exóticas inseridas. A área de estudo 

apresenta uma precipitação média anual na ordem de 1.400 mm, com mínimo de 800 

mm e máximo de 2.200 mm dos meses com menor pluviosidade vão de julho a 

novembro, e os meses com maior pluviosidade de março a maio (ICMBio, 2015a).  

 

4.2.  Metodologia 

 

4.2.1. Caracterização ambiental do Ribeirão do Ferro 

 

Para caracterização ambiental do riacho Ribeirão do Ferro foram escolhidos 

três pontos ao longo do riacho e obtidos in situ alguns parâmetros físicos e químicos 
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da água: temperatura da água, oxigênio dissolvido, pH, condutividade elétrica e 

sólidos totais dissolvidos, utilizando uma sonda multi-parâmetro da marca Oakton 600 

Series Waterproof Portable Meters, estes parâmetros foram mensurados 

quinzenalmente durante a execução do experimento (julho a setembro de 2014 e 

fevereiro a abril de 2015).  

Foi aplicado o protocolo de avaliação da diversidade de hábitats de acordo com 

Callisto et al. 2002 (Anexo 1ª, Anexo 1b) que permite caracterizar as condições 

ecológicas do sistema aquático, além de avaliar se existe ou não impactos antrópicos 

nestes ambientes. O substrato, predominantemente nos três pontos, varia de rochas 

a fundo arenoso com presença de material orgânico de origem alóctone como folhas, 

galhos e outros (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Pontos selecionados no Ribeirão do Ferro para disposição das malhas (A) Ponto 1 

(23k 0231203) (B) Ponto 2 (23k 0232078) (C) Ponto 3 (23k0232044), Floresta Nacional de 

Ipanema, SP. 

 

4.2.2. Delineamento experimental 

 

Para o desenvolvimento do experimento foi utilizado o método de litter bags, 

que consiste numa forma de avaliação direta da taxa de decomposição da folha em 
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medidas de perda de massa do material em um intervalo de tempo conhecido. Foram 

realizadas coletas de folhas de espécies nativas das margens nos pontos estudados 

e espécie exótica de uma área de alta ocorrência dessa espécie. Foram escolhidas 

três espécies estabelecendo três tratamentos (Figura 7). Os dois primeiros 

tratamentos utilizando as duas espécies de folhas nativas mais abundantes e 

predominantes nas margens do riacho Ribeirão do Ferro (1) Inga marginata (2) 

Matayba elaeagnoides (Albuquerque & Rodrigues, 2000). Para o terceiro tratamento 

foi utilizada folhas da árvore exótica, (3) Eucalyptus grandis, distribuída amplamente 

na unidade de conservação. 

 

Figura 7. (A) Folhas da árvore nativa Inga marginata (B) Folhas da árvore nativa Matayba 

elaeagnoides (C) Folhas da árvore exótica Eucalyptus grandis, utilizadas como tratamentos 

para o experimento de decomposição. 

Do material foliar foram dispostos ± 4g de folha seca em cada uma das malhas 

plásticas de 20cm x 20cm de ± 10 mm de diâmetro de abertura (Canhoto et al., 2005; 

Leroy & Marks, 2006; Nin et al. 2009; Raposeiro et al. 2014) (Figura 8). Estas foram 

dispersas nas áreas marginais ao longo do trecho escolhido, em cada um dos três 

pontos. As redes foram colocadas e presas por cordas às árvores marginais com os 

ajustamentos necessários. As malhas permitiram a entrada de macroinvertebrados 

bentônicos aquáticos que se alimentaram do material orgânico das folhas e o 

resultante destas. Estas ficaram imersas (Gonçalves et al., 2007; Yoshimura, 2012; 
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Gonçalves et al., 2014) durante um período máximo de 60 dias e retiradas em 4 

períodos, 15, 30, 45 e 60 dias, após o início do experimento. 

 

 

Figura 8. Modelo de malha 20x20 cm (litter-bag) usada no experimento de decomposição. 

4.2.3. Triagem do folhiço 

 

Os tratamentos de folhas foram fixados nas margens do riacho e fixação foi 

feita em árvores ribeirinhas através de um fio de nylon resistente, onde ficaram 

agrupados simulando acúmulos de folhas que ocorrem naturalmente. Os pacotes de 

folhas permaneceram por períodos de 15, 30, 45 e 60 dias. Após cada um dos pacotes 

foram retirados, colocados em sacos plásticos individuais, marcados com data, ponto, 

tipo de tratamento de folha e transportados em até o laboratório (Laboratório de 

limnologia USP-CRHEA, Laboratório de ecologia estrutural UNIP campus Sorocaba) 

(Figura 9). Junto ao experimento de decomposição foram realizadas medidas de 

temperatura, condutividade elétrica, pH, oxigênio dissolvido e total de sólidos totais 

dissolvidos. 

Figura 9. Malha de decomposição (Litter Bags) (A) Tratamento antes do início do experimento 

(B) Tratamento incubado para colonização e decomposição (C) Tratamento após de período 
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de imersão. Tratamentos alocados no Riacho Riberão do Ferro, Floresta Nacional de 

Ipanema, SP. 

Todas as amostras foram levadas para o laboratório, onde os detritos foliares 

remanescentes dos tratamentos de folhas, foram lavados com água corrente sobre 

um conjunto de peneiras, sendo a primeira peneira de malha 0,500 mm e a segunda 

de malha 0,250 mm (Rezende et al., 2012; Biasi et al., 2013; Leite-Rossi et al 2015), 

onde foram separados os detritos remanescestes de cada tratamento e os 

macroinvertebrados aderidos.  

O material livre de resíduos e sedimentos aderidos, foi seco numa estufa 

durante 48h a 60°C para obtenção de peso do peso seco, para obter o valor total da 

massa remanescente de cada tratamento (Canhoto, & Graça, 2006; Torres et al., 

2013; Leite-Rossi & Trivinho-Strixino, 2012). O percentual de massa remanescente foi 

estabelecido a partir da massa inicial da amostra (±4g) e o valor da massa 

remanescente seca, depois de seco o material na estufa. Este percentual foi obtido 

para todos os tratamentos em cada um dos períodos (15, 30, 45 e 60 dias). 

O coeficiente de decomposição de cada uma das folhas estudadas (Inga 

marginata, Matayba elaeagnoides e Eucalyptus grandis) foi obtido através do modelo 

exponencial de decaimento de massa proposto por Olson, 1963 (Petersen & 

Cummins, 1974; Webster & Benfield, 1986; Benfield, 2006). 

Wt = W0 e-kt 

Wt:  Massa remanescente no tempo t (em dias) 

W0: Massa inicial de cada tratamento 

 k:   Coeficiente de decomposição 

 

Através do valor desse coeficiente de decaimento foliar, as espécies são 

classificadas com taxas de lenta (k < 0,005 d-1), intermediária (0,005 d-1 < k < 0,010 d-

1) e rápida (k > 0,010 d-1) (Olson, 1963, Petersen & Cummins, 1974; Webster & 

Benfield, 1986; Benfield, 2006). 
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4.2.4. Identificação taxonômica 

 

O material de cada um dos tratamentos foi retirado do local com fins de 

pesquisa para captura e transporte de espécimes da fauna silvestre por médio da 

autorização dada pela SISBIO para atividades com finalidade cientifica Número 

43708-2) (Anexo 2). 

Os macroinvertebrados encontrados e aderidos nas amostragens de cada um 

dos tratamentos foram armazenados em frascos com álcool 70%, marcando a 

amostra com data e o responsável pela coleta. Os organismos foram triados e 

contados utilizando microscópio estereoscópico. Com o auxílio de chaves 

taxonômicas os organismos foram identificados até o menor táxon possível (Bouchard 

et al., 2004; Domínguez & Fernández, 2004; Cummins et al., 2005; Borkent et al., 

2007, Passos et al. 2007; Mugnai et al., 2010; Hamada et al., 2014)  – Coleoptera - 

Benetti et al., 2003; Benetti et al., 2006; Ottoboni Segura et al., 2011; Segura et al., 

2011; Segura et al., 2012; Colpani et al., 2014 – Diptera – Pepinelli et al., 2003; Kleine 

et al., 2005; Strixino & Sonoda, 2006; Silva et al., 2008; Sanseverino & Nessimian, 

2008; Pinho, 2008; Anjos & Takeda, 2010; Trivinho-Strixino, 2011; Trivinho-Strixino et 

al., 2013 – Ephemeroptera – Da Silva et al., 2002; Da Silva et al., 2003; Salles et al., 

2004;  Mariano & Froehlich, 2007; Da-Silva et al., 2010; Falcão et al., 2011; Paciencia 

et al., 2011 – Hemiptera – Nieser & Melo, 1997; Pelli et al., 2006; Heckman, 2011; 

Nemesio & Melo, 2012; Floriano et al., 2013; Nieser et al., 2013; Rodrigues et al., 2014 

– Odonata – Machado et al., 2000;  Carvalho & Calil et al., 2000; Costa et al., 2004; 

Heckman, 2006; Souza et al., 2007; Heckman, 2008; Dalzochio et al., 2011; de 

Figueiredo et al., 2013 – Trichoptera – Paprocki et al., 2004; Pes et al., 2005; Spies 

et al., 2006; Calor, 2007; Spies & Froehlich, 2009; Calor, 2011. Após a identificação 

alguns organismos foram confirmados com ajuda de especialistas nas ordens 

coleoptera (Dra Melissa Ottoboni Segura) Diptera (Prof Dr Juliano Corbi) Hemiptera 

(Prof Dr Alan Lane de Melo) Os organismos foram classificados de acordo com os 

seguintes grupos tróficos funcionais: coletores, predadores, fragmentadores, 

raspadores e filtrador, os níveis tróficos foram atribuídos para cada morfoespécie 

segundo seu mecanismo alimentar (grupo funcional trófico) proposto (Merritt & 

Cummins. 1996; Callisto et al., 2001; Cummins et al. 2005 Moretti et al. 2007b; Costa 
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et al., 2006; Merrit et al., 2008; da Silva et al. 2008; Silva et al. 2008; Laurindo et al. 

2009 (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Representação geral dos grupos tróficos funcionais e sua relação na 

decomposição de matéria orgânica (Adaptado de Cummins & Klug, 1979). 

 

4.2.5. Análise de dados 

 

Foi organizada uma base de dados que contém as diferentes informações por 

ponto, data e época avaliada, onde foram dispostas informações como parâmetros 

físicos e químicos da água, massa remanescente para cada uma das espécies de 

folhas testadas, a porcentagem de perda das folhas, taxas de decomposição, 

abundância de macroinvertebrados, taxas colonizadas, grupos tróficos funcionais e 

densidade de macroinvertebrados para cada um dos tratamentos. 

Foi aplicado o protocolo de avaliação da diversidade de hábitats de acordo com 

Callisto et al. 2002, que avalia um conjunto de parâmetros em categorias descritas e 

pontuadas, a pontuação atribuída a cada um dos parâmetros avaliados, é feita com a 

observação das condições de habitat do sistema avaliado, os valores finais do 

protocolo se são o somatório dos valores atribuídos aos parâmetros avaliados. 

As diferenças nas características físicas e químicas para cada época (seca e 

chuva), para cada ponto, e as diferenças entre as épocas foram verificadas através 

de um analises de compotentes principais (programa estatístico PAST3.0 para 

Windows). As taxas de decomposição (k) para cada um dos tratamentos de Inga 
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marginata, Matayba elaeagnoides e Eucalyptus grandis foram determinadas através 

da utilização do modelo exponencial negativo Wt = W0. e-kt, onde Wt (Olson, 1963, 

Petersen & Cummins, 1974; Webster & Benfield, 1986; Benfield, 2006), calculadas 

utilizando o programa Mathematica® 10.1 onde foram encontrados os valores ótimos 

do modelo exponencial negativo para o ajuste da curva de decaimento para cada uma 

das folhas avaliadas. 

A diferença entre as perdas de massa foi realizada por meio de uma análise de 

variância ANOVA One-Way, onde foram comparadas as massas remanescentes para 

cada um dos tratamentos de Inga marginata, Matayba elaeagnoides e Eucalyptus 

grandis em cada uma das datas testadas, quando os tratamentos apresentaram 

diferenças significativas (α < 0,05), foi aplicado o teste de Tukey a posteriori. Para 

avaliar a diferença nas massas remanescentes da liteira entre as três espécies e os 

diferentes tempos de imersão do experimento, foi realizada análise de variância 

(ANOVA) Two-Way onde as três espécies de folhas, as datas do experimento (15, 30, 

45, 60 dias) e a massa remanescente de cada uma, foram usadas dentro da análise 

estatístico (programa estatístico PAST3.0 para Windows). As perdidas de massa entre 

os pontos foram avaliadas estatisticamente usando um analise ANOVA One-Way e 

as comparações a posteriori entre os pontos que apresentaram as maiores perdas 

foram realizadas a partir do teste de Tukey (programa estatístico PAST3.0 para 

Windows). Foram analisadas as diferenças na decomposição entre as épocas 

testadas onde foi usada uma analises ANOVA One-Way. 

A diferença no número de organismos colonizados em cada folha foi analisada 

com um analise ANOVA One-Way realizando um teste a posteriori aplicando um teste 

de Tukey (programa estatístico PAST3.0 para Windows). Os organismos foram 

identificados até o menor nível taxonômico possível (gênero) e foram contados e 

divididos nas famílias correspondentes, determinando a porcentagem presente em 

cada uma das folhas testadas, assim foi determinado a porcentagem de cada um dos 

grupos tróficos funcionais colonizados em cada um dos tratamentos testados, a 

distribuição temporal dos grupos funcionais para os tratamentos de Inga marginata, 

Matayba elaeagnoides e Eucalyptus grandis, foram analisadas com uma analises 

ANOVA One-Way, para determinar se existiam diferenças na distribuição dos 

organismos. A densidade foi analisada para cada uma das datas avaliadas e foram 

analisadas suas diferenças por meio de uma análise ANOVA One-Way com um teste 
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Tukey a posteriori, foram analisadas as diferenças na colonização dos organismos 

entre cada um dos pontos testados usando uma analises ANOVA One-Way foi 

aplicado o teste de Tukey a posteriori. 

5. RESULTADOS  

 

5.1. Caracterização ambiental do Ribeirão de Ferro 
 

As Figuras 11 e 12 mostram a pluviosidade mensal segundo o Instituto Nacional 

de Meteorologia na Estação Sorocaba – A713 (Código OMM: 86907, Registro 16 

UTC). Na época de seca de 2014, nos meses de julho a setembro se apresentaram 

precipitações entre 30 mm a 90 mm, nos meses de fevereiro a abril de 2015 se 

registrou uma precipitação entre 10 mm e 70 mm, o que para este período representa 

uma média-baixa quantidade de chuva, em comparação com as chuvas acumuladas 

registradas normalmente e as chuvas registradas no ano 2014, mostrando que o ano 

de 2015 foi um ano atípico em relação aos valores de chuva. 

 

Figura 11. Pluviosidade acumulada mensal registrada na estação Sorocaba, pelo Instituto 

Nacional de Meteorologia, entre janeiro de 2014 e dezembro de 2014 (INMET, 2015). 
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Figura 12. Pluviosidade acumulada mensal registrada na estação Sorocaba, pelo Instituto 

Nacional de Meteorologia, entre janeiro de 2015 e dezembro de 2015 (INMET, 2015) 

O riacho Ribeirão do Ferro apresentou sempre profundidades inferiores a um 

metro e larguras superiores a dois metros, para as duas épocas avaliadas, sendo 

maiores na época chuvosa (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Média da largura e profundidade de cada um dos pontos amostrados nas épocas 

de Seca e Chuva 2014 – 2015, Floresta Nacional de Ipanema, SP 

 Profundidade (cm) Largura (m) 

 Seca Chuva Seca Chuva 

Ponto 1 28,2 28,5 3,34 3,58 

Ponto 2 22 36,2 2,41 2,34 

Ponto 3 48,5 39 2,45 3,12 

 

Algumas das caraterísticas ambientais dos pontos, foram avaliadas com a 

aplicação do protocolo de avaliação da diversidade de hábitats proposto por Callisto 

et al. 2002 (Anexo 1ª, Anexo 1b), algumas das características das condições 

ecológicas avaliadas com o protocolo para cada um dos pontos avaliados são 

apresentadas na Tabela 2 (Tipo de ocupação as margens, tipo de fundo, tipo de 

substrato, erosão próxima nas margens, tipo de vazão). 

 

Tabela 2. Caracterização ambiental de cada um dos pontos amostrados nas épocas de Seca 

e Chuva 2014 – 2015, Floresta Nacional de Ipanema, SP 

 

Ponto Caracterização 
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Ponto 1 
Mata ciliar preservada, Tipo de fundo rocha e areia, 
sedimento predominante cascalho e troncos, sem 

erosão nas margens, vazão baixo 

Ponto 2 
Mata ciliar conservada, Tipo de fundo rocha e areia, 
sedimento predominante cascalho, folhas e troncos, 

sem erosão nas margens, vazão moderado 

Ponto 3 
Mata ciliar conservada, Tipo de fundo areia, 

sedimento predominante areia e cascalho, sem 
erosão nas margens, vazão moderado 

 

Através da pontuação específica para a cada área de estudo, o protocolo foi 

aplicado em cada um dos pontos analisados (Callisto et al. 2002), considerando as 

caraterísticas ambientais avaliadas. O primeiro ponto teve uma avaliação de 95 pontos 

para a época seca e chuvosa, sendo a área com maiores pontuações na aplicação do 

protocolo, seguido do terceiro ponto com 80 pontos na época seca e 84 na época 

chuvosa, e o segundo ponto com uma avaliação de 78 pontos na época seca e 83 na 

chuvosa. Evidencia-se poucas diferenças nas caraterísticas dos pontos (Figura 13), 

sendo todos os trechos considerados naturais, pois apresentaram valores acima de 

60 pontos, de acordo com o protocolo (Callisto et al., 2002). 

 

Figura 13. Pontuações do protocolo de avaliação da diversidade de hábitats (Callisto et al. 

2002) de cada um dos pontos amostrados nas épocas de Seca e Chuva 2014 – 2015, Floresta 

Nacional de Ipanema, SP 
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Foram obtidos os valores dos parâmetros físicos e químicos do Ribeirão do 

Ferro (Tabela 3 e 4), onde se registraram valores de temperatura média de 17,49ºC 

na época seca e 15,11ºC para a época chuvosa, sendo os valores mais altos de 

temperatura registrados na época seca e as temperaturas mais baixas na época 

chuvosa, as medias nos valores de sólidos totais dissolvidos para época seca foi de 

98,93 ppm e na chuvosa de 97,65 ppm, a condutividade elétrica média tivera um valor 

de 183,10 μS cm-1 na época seca e de 182,13 μS cm-1 para a época chuvosa, os 

valores de pH foram considerado próximo a ácido nas épocas de seca e chuva, com 

um valor médio de 6,42 na época seca e 6,44 na época chuvosa, o oxigênio dissolvido 

na água, apresentou um valor médio de 6,32 mg L-1 na época seca e na época 

chuvosa de 6,69 mg L-1. 

 

Tabela 3. Média e desvio padrão das características físicas e químicas da água dos pontos 

estudados no Riacho Ribeirão do Ferro na época Seca do ano 2014, referentes a 4 amostras 

durante os tempos amostrais de 15, 30, 45 e 60 dias. Floresta Nacional de Ipanema, SP. 

 

Parâmetros 
SECA 

MÉDIA 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

pH 6,56 6,50 6,20 

Oxigênio 
Dissolvido (mg/L) 

6,32 6,44 6,21 

Temperatura (°C) 17,48 17,42 17,56 

Condutividade 
Elétrica (µs) 

183,68 183,06 182,55 

Total de Sólidos 
Dissolvidos (ppm) 

98,41 98,36 100,01 

 

 

Tabela 4. Média e desvio padrão das características físicas e químicas da água dos pontos 

estudados no Riacho Ribeirão do Ferro na época de Chuva do ano 2015, referentes a 4 

amostras durante os tempos amostrais de 15, 30, 45 e 60 dias. Floresta Nacional de Ipanema, 

SP. 

Parâmetros 
 CHUVA 

MÉDIA 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

pH 6,44 6,42 6,46 

Oxigênio 
Dissolvido (mg/L) 

6,72 6,71 6,65 
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Temperatura (°C) 15,0 15,3 15,1 

Condutividade 
Elétrica (µs) 

182,00 182,42 181,98 

Total de Sólidos 
Dissolvidos (ppm) 

97,82 97,59 97,54 

 

Não foram identificadas diferenças significativas nos diferentes parâmetros 

físicos e químicos da água (temperatura, total de sólidos dissolvidos, condutividade 

elétrica, pH e oxigênio dissolvido) entre os três pontos estudados na época seca (F = 

0,00088; p = 1). Para a época chuvosa os dados físicos e químicos para os três pontos 

também não foram estatisticamente diferentes (F = 0,00013; p = 1). Não existem 

diferenças estatísticas nos dados físicos e químicos para as duas épocas avaliadas 

(seca e chuva F = 0,00065; p = 1) existindo pouca variação nos dados físicos e 

químicos nas épocas estudadas. 

 

5.2. Decomposição foliar 

 

5.2.1. Decomposição foliar na época de seca 

 

As folhas de Inga marginata tiveram uma perda de massa foliar maior (69,5%) 

que as demais espécies, Eucalyptus grandis (65,9%) e Matayba elaeagnoides 

(52,8%), que perderam uma quantidade menor no mesmo intervalo de tempo. 

Verificou-se ainda que existe uma decomposição mais rápida nas folhas de Inga 

marginata e Eucalyptus grandis em relação a folha de Matayba elaeagnoides. O 

coeficiente de decomposição dos detritos foliares entre as três espécies de folhas 

estudadas apresentaram variações em sua taxa de decomposição (Figura 14 e 15), 

Inga marginata (k= 0,02434 d-1 ± 0,0027), Eucalyptus grandis (k= 0,01831 d-1 ± 0,0016) 

e Matayba elaeagnoides (k= 0,01462 d-1 ± 0,0019). 
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Figura 14. Coeficientes de decomposição para as folhas de Inga marginata, Matayba 

elaeagnoides e Eucalyptus grandis, para época seca 

 

 

Figura 15. Gráfico da representação do modelo exponencial de decaimento de massa para 

época de seca.  

Foi observada uma série decrescente onde a taxa de decomposição das folhas 

de Inga marginata foi maior que as folhas de Eucalyptus grandis e Matayba 

elaeagnoides (Figura 16), sendo as três taxas de decomposição consideradas como 

rápidas. O peso seco remanescente para as espécies de folhas de Inga marginata, 

Matayba elaeagnoides e Eucalyptus grandis, apresentou diferenças estatisticamente 

significativas na decomposição (ANOVA One-Way, F = 3,804; p = 0,0326). A relação 

entre os tratamentos e o tempo teve diferenças significativas (ANOVA Two-Way F = 

22,46; p < 0,0001 e F = 11,56; p = 0,0003, respectivamente). 
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Figura 16. Porcentagem de massa remanescente seca dos detritos foliares das espécies 

(Inga marginata, Matayba elaeagnoides e Eucalyptus grandis), nos dias 15, 30, 45 e 60, para 

época de seca. 

Os pontos não tiveram diferenças significativas na perda de massa a o longo 

do experimento (ANOVA One-Way, F = 0,1465; p = 0,8667), considerando que as 

maiores perdas de massa foram encontradas nas folhas de Inga marginata e 

Eucalyptus grandis, com menores valores de perda nas folhas de Matayba 

elaeagnoides, e sendo os pontos 2 e 1 onde foram identificadas as maiores perdas de 

massa nas folhas testadas (Figura 17). 

 

Figura 17. Porcentagem de perda de massa dos detritos foliares (Inga marginata, Matayba 

elaeagnoides e Eucalyptus grandis) para cada ponto na época de seca. 
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5.2.2. Decomposição foliar na época chuvosa 

 

A perda de massa na época chuvosa da folha de Inga marginata foi a mais alta 

com uma porcentagem de 77,7%, uma perda de 73,2% para as folhas de Eucalyptus 

grandis e com uma perdia de 60,6% para as folhas de Matayba elaeagnoides, tendo 

uma decomposição maior nas folhas de Inga marginata e Eucalyptus grandis em 

relação as folhas de Matayba elaeagnoides.  

As perdas de massa apresentaram diferenças no coeficiente de decomposição 

nas três espécies de folhas estudadas sendo as taxas de decomposição diferentes 

(Figura 18 e 19), Inga marginata (k= 0,03439-1 ± 0,0027), Matayba elaeagnoides (k= 

0,01827 d-1 ± 0,0017) e Eucalyptus grandis (k= 0,02434 d-1 ± 0,0020). 

 

 
 

Figura 18. Coeficientes de decomposição para as folhas de Inga marginata, Matayba 

elaeagnoides e Eucalyptus grandis para época de chuva. 
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Figura 19. Gráfico da representação do modelo exponencial de decaimento de massa para 

época de chuva.  

Os valores de massa remanescente apresentaram diferenças entre as folhas, 

onde a taxa de decomposição de Inga marginata foi mais alta que Eucalyptus grandis 

e Matayba elaeagnoides (Figura 20), sendo as três taxas de decomposição 

consideradas como rápidas. O peso seco remanescente para as diferentes espécies 

de folhas testadas, foi considerado com diferenças significativas na decomposição 

(ANOVA One-Way; F = 6,017; p = 0,0059), sendo a relação entre os tratamentos e o 

tempo significativamente diferentes (ANOVA Two-Way F = 72,4; p < 0,0001 e F = 

46,87; < 0,0001, respectivamente) 

 

Figura 20. Porcentagem de massa remanescente seca dos detritos foliares das espécies 

(Inga marginata, Matayba elaeagnoides e Eucalyptus grandis), nos dias 15, 30, 45 e 60, para 

época chuvosa. 
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Os pontos não tiveram diferenças significativas na perda de massa a o longo 

do experimento na época chuvosa (ANOVA One-Way, F = 0,041; p = 0,9599), 

considerando que as maiores perdas de massa foram encontradas nas folhas de Inga 

marginata e Eucalyptus grandis, e os valores de perda foram nas folhas de Matayba 

elaeagnoides, e sendo os pontos 1 e 3 foram nos que se apresentaram as maiores 

perdas de massa nas folhas testadas (Figura 21). 

 

Figura 21. Porcentagem de perda de massa dos detritos foliares (Inga marginata, Matayba 

elaeagnoides e Eucalyptus grandis) para cada ponto na época chuvosa. 

 

5.2.3. Diferenças na decomposição entre as épocas seca e chuvosa 

 

As perdas de massa foram diferentes nos três tipos de folhas estudadas (Inga 

marginata, Matayba elaeagnoides e Eucalyptus grandis) considerando as espocas 

seca e chuvosa (ANOVA One-Way; F = 1,813; p = 0,161). A perda de massa das folhas 

de Matayba elaeagnoides foi inferior com respeito às perdas registradas nas folhas de 

Inga marginata e Eucalyptus grandis nas estações do ano avaliadas (seca e chuvosa), 

os valores mais representativos de perda de massa por folha e por época do ano, 

foram encontrados nas folhas de Inga marginata. Os valores de perda de massa da 

folha de Eucalyptus grandis também foram representativos, mas estes valores ficaram 

intermediários em comparação com os outros tipos de folhas como se mostra na figura 

22. 
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Figura 22. Porcentagem de perdas de massas dos detritos foliares das espécies (Inga 

marginata, Matayba elaeagnoides e Eucalyptus grandis), para época seca e chuvosa. 

 

5.3. Colonização da comunidade de macroinvertebrados em folhas nativas e 

exóticas  

 

5.3.1. Colonização da comunidade de macroinvertebrados na época de seca  

 

Foram identificados 801 invertebrados bentônicos, com 423 indivíduos 

colonizados nas folhas de Inga marginata, 120 indivíduos nas folhas de Matayba 

elaeagnoides e 258 nas folhas de Eucalyptus grandis (Tabela 5), os quais 

apresentaram diferenças significativas na colonização dos organismos entre as os três 

tratamentos testados (ANOVA One-Way, F = 8,322; p = 0,0004) e existindo diferenças 

no número de organismos a o longo dos tempos de imersão (ANOVA One-Way, F = 

6,328; p < 0,0001), estes distribuídos entre os taxa Insecta (Coleoptera, Diptera, 

Ephemeroptera, Hemiptera, Odonata e Trichoptera), Malacostraca (Decapoda, 

Amphipoda e Ostracoda), Gastropoda e Oligochaeta. O dia 30 apresentou os maiores 

valores de colonização em todos os tratamentos testados. 

 

Tabela 5. Abundancia de Macroinvertebrados na época seca. GAF: Grupo funcional alimentar 

(Col: coletores, Pred: predadores, Frag: fragmentadores, Rasp: raspadores e Filt: filtrador), 

T1: Tratamento 1 folhas de Inga marginata, T2: Tratamento 2 folhas de Matayba 

elaeagnoides, T3: Tratamento 3 folhas de Eucalyptus grandis 
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TAXON GAF T1 T2 T3 

NEMATODA     Rasp   9 5 

ANNELIDA             

    OLIGOCHAETA     Col 4 6 10 

MOLLUSCA             

    GASTROPODA Thiaridae Melanoides Rasp 2 7 3 

ARTHROPODA             

           Acari Hydracarina   Pred 8 10 6 

    MALACOSTRA             

           Decapoda Trichodactylidae Trichodactylus Frag 9 2 7 

           Amphipoda Hyalellidae Hyalella Frag  39   24 

           Ostracoda Cyprididae   Filt 7 2 11 

     INSECTA             

           Coleoptera Dytiscidae Copelatus Pred 11 7 4 

  Dryopidae Larva Dryopidae Frag-Rasp     6 

  Elmidae Mycrocylloepus Col - Rasp 12   8 

           Diptera Chironomidae Chironomus Col 38 19 22 

    Tanytarsus Col 24 9   

    Pentaneura Pred     18 

    Ablablesmyia Pred 39 8 21 

    Endotribelos Frag 37 22 25 

    Nanocladius Col     18 

  Simuliidae Simulium Col - Filt 17   5 

  Tipulidae Hexatoma Frag 5 4   

           Ephemeroptera Leptophlebiidae Miroculis Col 18     

    Askola Col 7   8 

  Baetidae Paracleodes Col 9     

           Hemiptera Helotrephidae   Pred     1 

  Naucoridae Limnocoris Pred 13   5 

  Pleidae Neoplea Pred 17 3 6 

           Odonata Calopterigiade Hetaerina Pred 12     

  Coenagrionidae Argia Pred 9 1 5 

  Gomphidae Progomphus Pred 10   4 

    Phyllocycla Pred   1 3 

    Phyllogomphoides Pred 11   6 

  Libellulidae Erythrodiplax Pred 9 5   

           Trichoptera Hydropsychidae Macronema Col 19 3 5 

  Leptoceridae Oecetis Pred 8   4 

  Calamoceratidae Phylloicus Frag 20 2 12 

  Odontoceridae Marilia Rasp 9   6 

       

 

O dia 30, foi a data que registrou os maiores valores de indivíduos colonizados 

em cada um dos tratamentos, mas sendo registrados os valores mais significativos 

nas folhas de Inga marginata, com menores valores nas folhas de Eucalyptus grandis 

e Matayba elaeagnoides o dia 45 presento também valores representativos para os 

três tratamentos na colonização de organismos invertebrados a o longo do 

experimento (Figura 23).  
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Figura 23. Abundância de indivíduos colonizados nas folhas de Inga marginata, Matayba 

elaeagnoides e Eucalyptus grandis, nos dias 15, 30, 45 e 60, para época de seca. 

Estes organismos foram distribuídos em 24 famílias, sendo Chironomidae o 

grupo mais abundante nas três folhas testadas, representando 37,5% do total, seguido 

de Hyalellidae (7,9%), Gomphidae (4,4%), Calamoceratidae (4,2%) Leptophlebiidae 

(4,1%) do total dos organismos encontrados nas folhas de Inga marginata, Matayba 

elaeagnoides e Eucalyptus grandis na época de seca (Figura 24). 

 

Figura 24. Porcentagem de famílias colonizadas nas folhas de Inga marginata, Matayba 

elaeagnoides e Eucalyptus grandis, para época de seca. 
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(Figura 25), sendo a categoria do grupo de predador o mais representativo em todos 

os tratamentos (31,2%), sendo representada principalmente pelas ordens Hemíptera 

e Odonata. O grupo coletor foi o segundo mais abundante (30,7%), seguido do grupo 

fragmentador (25,2%), raspador (7,9%) e filtrador (4,9%) para todos os tratamentos 

de folhas testadas na época de seca. 

 

Figura 25. Porcentagem dos grupos funcionais após o experimento nos tratamentos de Inga 

marginata, Matayba elaeagnoides e Eucalyptus grandis, para época de seca. 

 A distribuição temporal dos grupos funcionais para os tratamentos de Inga 

marginata, Matayba elaeagnoides e Eucalyptus grandis, presentou diferenças 

significativas (ANOVA One-Way, F = 6,447; p = 0,0003) sendo os maiores grupos 

encontrados nas folhas de Inga marginata, (Figura 26), representados nos grupos 

coletores (32,7%) e predadores (32,5%), seguida da folha de Eucalyptus grandis com 

um 30% de organismos predadores e 27,4% de coletores, nas folhas de Matayba 

elaeagnoides com os grupos coletores (30,8%) e predadores (29,2%). 
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Figura 26. Abundância de grupos tróficos funcionais nos tratamentos de Inga marginata, 

Matayba elaeagnoides e Eucalyptus grandis, nos dias 15, 30, 45 e 60, na época de seca. 

 

O número de invertebrados por grama de folha (densidade) atingiu um pico no 

dia 30 nas folhas de Matayba elaeagnoides e Eucalyptus grandis, com exceção das 

folhas de Inga marginata que atingiu um pico na data 45 (Figura 27), sendo esta a 

data onde se apresenta a maior abundância de macroinvertebrados dos tratamentos. 

Na época seca observam-se diferenças significativas na densidade de invertebrados 

entre as três espécies de folhas nas diferentes datas testadas (ANOVA One-Way; F 

= 2,911; p = 0,093) 
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Figura 27. Densidade média (ind g-1) de massa remanescente após 15, 30, 45 e 60 dias de 

experimento nos diferentes tratamentos (Inga marginata, Matayba elaeagnoides e Eucalyptus 

grandis) na época de seca. 

 

Não se encontraram diferenças significativas no número de 

macroinvertebrados colonizados nos diferentes tratamentos para cada um dos pontos 

analisado (ANOVA One-Way, F = 0,084; p = 0,9203), sendo maior o número de 

macroinvertebrados achados nas folhas de Inga marginata seguidos das folhas de 

Eucalyptus grandis e Matayba elaeagnoides, os pontos 1 e 2 foram os que 

apresentaram os maiores valores de macroinvertebrados colonizados nos diferentes 

tratamentos (Figura 28). 

 

Figura 28. Número de indivíduos colonizados nos detritos foliares (Inga marginata, Matayba 

elaeagnoides e Eucalyptus grandis) para cada ponto na época seca. 

5.3.2. Colonização da comunidade de macroinvertebrados em época chuvosa 
 

556 invertebrados bentônicos foram identificados durante o experimento, sendo 

304 indivíduos colonizados nas folhas de Inga marginata, 75 indivíduos nas folhas de 

Matayba elaeagnoides e 177 indivíduos nas folhas de Eucalyptus grandis (Tabela 6). 

Existem diferenças significativas na colonização dos organismos entre os três tipos 

de folhas testadas (ANOVA One-Way, F = 6,068; p = 0,003), além das diferencias 

significativas dos valores dos ao longo dos tempos de imersão das folhas (ANOVA 

One-Way, F = 2,863; p = 0,0016), sendo os organismos distribuídos entre a taxa 
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Insecta (Coleoptera, Diptera, Ephemeroptera, Hemiptera, Odonata e Trichoptera), 

Malacostraca (Decapoda, Amphipoda e Ostracoda) e Oligochaeta.  

 

Tabela 6. Abundancia de Macroinvertebrados na época chuvosa. GAF: Grupo funcional 

alimentar (Col: coletores, Pred: predadores, Frag: fragmentadores, Rasp: raspadores e Filt: 

filtrador), T1: Tratamento 1 folhas de Inga marginata, T2: Tratamento 2 folhas de Matayba 

elaeagnoides, T3: Tratamento 3 folhas de Eucalyptus grandis. 

              

TAXON GAF T1 T2 T3 

ANNELIDA             

    OLIGOCHAETA     Col 3 9 5 

    HIRUDINIA    Pred   6 3 

ARTHROPODA             

           Acari Hydracarina   Pred 3 6 5 

    MALACOSTRA             

           Decapoda Trichodactylidae Trichodactylus Frag 9   5 

           Amphipoda Hyalellidae Hyalella Frag  28 2 9 

           Ostracoda Cyprididae   Filt 3 8 5 

     INSECTA             

           Coleoptera Dytiscidae Copelatus Pred 7   4 

  Elmidae Mycrocylloepus Col - Rasp 11   7 

           Diptera Chironomidae Chironomus Col 34 12 21 

    Tanytarsus Col 27   14 

    Pentaneura Pred     22 

    Ablablesmyia Pred 35 9   

    Endotribelos Frag 39 5 27 

    Nanocladius Col   5   

  Simuliidae Simulium Col - Filt 7   4 

  Tipulidae Hexatoma Frag 3 8   

           Ephemeroptera Leptophlebiidae Miroculis Col 15     

    Askola Col 3   2 

  Baetidae Paracleodes Col 6     

           Hemiptera Naucoridae Limnocoris Pred 11   4 

  Pleidae Neoplea Pred 12   4 

           Odonata Calopterigiade Hetaerina Pred 9     

  Coenagrionidae Argia Pred 2 4 4 

  Gomphidae Progomphus Pred 6   4 

    Phyllocycla Pred     3 

    Phyllogomphoides Pred 3   2 

  Libellulidae Erythrodiplax Pred 5   2 

           Trichoptera Hydropsychidae Macronema Col 6   3 

  Leptoceridae Oecetis Pred     2 

  Calamoceratidae Phylloicus Frag 10 3 9 

  Odontoceridae Marilia Rasp 8   4 
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O dia 30 e 45, foram as datas que registraram os maiores valores de indivíduos 

colonizados em todos os tratamentos, a folhas de Inga marginata mostrou valores 

altos com respeito à os valores das folhas de Eucalyptus grandis e Matayba 

elaeagnoides. (Figura 29).  

 

 

Figura 29. Abundância de indivíduos colonizados nas folhas de Inga marginata, Matayba 

elaeagnoides e Eucalyptus grandis, nos dias 15, 30, 45 e 60, para época de chuva. 

Estes organismos foram distribuídos em 21 famílias, sendo Chironomidae o 

grupo mais abundante, representando 45% do total, seguido de Hyalellidae (7%), 

Leptophlebiidae (3,6%), Elmidae (3,2%) Gomphidae (3,2%), dos organismos 

encontrados nas folhas de Inga marginata, Matayba elaeagnoides e Eucalyptus 

grandis na época de chuva (Figura 30). 
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Figura 30. Porcentagem de famílias colonizadas nas folhas de Inga marginata, Matayba 

elaeagnoides e Eucalyptus grandis, para época chuvosa. 

O grupo de coletores foi o grupo que apresentou o maior valor de indivíduos 

com 33,2 % em todos os tratamentos, distribuídos nas ordens Diptera e 

Ephemeroptera, o segundo grupo mais abundante foi o grupo predador (30,3%), 

seguido do grupo fragmentador (26,8%), raspador (5,1%) e filtrador (4,6%), 

identificados durante a época de chuva nas três das folhas de Inga marginata, 

Matayba elaeagnoides e Eucalyptus grandis testados (Figura 31). 

 

Figura 31. Porcentagem dos grupos funcionais após o experimento nos tratamentos de Inga 

marginata, Matayba elaeagnoides e Eucalyptus grandis, para época chuvosa. 
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A distribuição temporal dos grupos funcionais para os tratamentos de Inga 

marginata, Matayba elaeagnoides e Eucalyptus grandis em época chuva, presentou 

diferenças significativas (ANOVA One-Way, F = 6,589; p = 0,0002) sendo os maiores 

grupos encontrados nas folhas de Inga marginata (Figura 32), representados nos 

grupos coletores (34,7%) e predadores (28,8%), seguida da folha de Eucalyptus 

grandis com um 31,9% de organismos predadores e 30,3% de coletores, nas folhas 

de Matayba elaeagnoides com os grupos coletores (33,8%) e predadores (32,5%). 

 

Figura 32. Abundância de grupos tróficos funcionais nos tratamentos de Inga marginata, 

Matayba elaeagnoides e Eucalyptus grandis, nos dias 15, 30, 45 e 60, na época chuvosa. 

A densidade total de invertebrados aquáticos encontrados nos sacos de detritos 

atingiu um pico no dia 45 em todas as espécies, sendo esta a data onde se 

apresentaram maior abundância de macroinvertebrados ou maior perda de massa nos 

tratamentos (Figura 33). Foi observada diferenças significativas na densidade de 

macroinvertebrados nas três espécies de folhas nas diferentes datas testadas 

(ANOVA One-Way, F = 3,378; p = 0,0086). 
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Figura 33. Densidade média (ind g-1) de massa remanescente após 15, 30, 45 e 60 dias de 

experimento nos diferentes tratamentos (Inga marginata, Matayba elaeagnoides e Eucalyptus 

grandis) na época chuvosa. 

Não se encontraram diferenças significativas no número de 

macroinvertebrados colonizados nos diferentes tratamentos para cada um dos pontos 

analisados (ANOVA One-Way, F = 0,067; p = 0,9361), sendo maior o número de 

macroinvertebrados achados nas folhas de Inga marginata e Eucalyptus grandis 

seguidos das folhas de Matayba elaeagnoides, os pontos 1 e 3 apresentaram os 

maiores valores de macroinvertebrados colonizados nos diferentes tratamentos 

(Figura 34). 

 

Figura 34. Número de indivíduos colonizados nos detritos foliares (Inga marginata, Matayba 

elaeagnoides e Eucalyptus grandis) para cada ponto na época chuvosa. 
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6. DISCUSSÃO  

 

Os sistemas lóticos de baixa ordem apresentam uma vegetação riparia 

complexa com alta diversidade de espécies, representando diferentes hábitats e 

proporcionando os recursos necessários para manter o equilíbrio da biota aquática 

sendo ecossistemas de grande importância ambiental (Teresa & Casatti, 2010; Pontes 

et al., 2012; Brunetto et al., 2014). As características ambientais de alguns destes 

habitats são distintos e podem depender da velocidade da água, da profundidade e o 

do tipo de substrato dominante (Cornut et al., 2010; Parron et al., 2011), sendo 

também estas características as que definem os habitats para a fauna de 

macroinvertebrados aquáticos, onde atualmente, pesquisas revelam a importância 

deste tipo de organismos no fluxo de matéria e energia, nas teias tróficas e na 

proporção de nutrientes fornecido ao sistema aquático em geral (Buss et al., 2004; 

Fidelis et al., 2008; Tonello et al., 2014).  

O material foliar depositado pode apresentar comunidades de fauna distintas, 

quanto as características do folhiço, o que pode explicar os efeitos do mesohábitat 

sobre a fauna associada ao folhiço que pode ser afetada pelo tipo de substrato 

disponível (Crisci-Bispo et al., 2007; Telóken et al., 2014). Todos estes fatores 

ambientais indicam a qualidade do sistema aquático e reflete nas comunidades de 

macroinvertebrados. 

A pluviosidade do local pode ser um fator determinante no processo de 

decomposição das folhas, já que estes podem diferir em cada época, e podem gerar 

diferenças nos valores de vazão, temperatura da água, variações no tipo de fundo, 

que dependem do carreamento de sedimentos durante as chuvas, além de gerar 

alterações na estabilidade das margens (Vandermeer & Perfecto, 2007; Wantzen et 

al., 2008; Firmino et al., 2011). As precipitações apresentadas no Riberão do Ferro, 

foram diferentes para cada uma das épocas avaliadas. No trimestre (julho a setembro 

de 2014) onde foi feito o experimento na época seca, os valores da precipitação foram 

considerados baixos, o que era previsto, em comparação aos valores apresentados 

nos outros meses desse mesmo ano, e sendo considerada precipitações acumuladas 

normais entre 30 mm e 70 mm. No trimestre da época chuvosa (fevereiro a abril de 

2015) onde se esperava maior pluviosidade ocorreu o contrário, sendo os valores de 

chuva menores do que o histórico normalmente registrado. O período chuvoso não 



 
 

46 
 

apresentou a ocorrência de chuvas esperada (70 mm a 150 mm), sendo o ano de 

2015 considerado atípico para os valores de chuva acumulada registrada. 

Comparando os valores de pluviosidade registrados nos trimestres de julho a 

setembro de 2014 e fevereiro a abril de 2015, o que apresentou menores valores neste 

período (julho a setembro de 2014) foi determinado como época seca, e o período que 

apresentou os maiores valores de pluviosidade (fevereiro a abril de 2015) foi 

determinado como época chuvosa.  

Devido a quantidade de chuvas registradas, nas duas épocas, os resultados 

evidenciaram diferenças no fluxo da agua entre a época seca e chuvosa, 

considerando-se uma vazão baixo-moderado na época seca, pela baixa influência das 

chuvas nos meses anteriores (abril, maio e junho de 2014), já que tiveram valores que 

não ultrapassaram 40 mm de chuva registrada nestes meses. Na época chuvosa 

ocorreu um pequeno aumento do fluxo da agua, onde foi considerado a vazão como 

moderado-alto, isto deve-se a influência das chuvas ocorridas nos meses de 

novembro e dezembro de 2014 e janeiro de 2015, acumulando 240 mm. 

As condições ecológicas do Ribeirão de Ferro foram avaliadas para cada um 

dos pontos selecionados, considerando também a variação sazonal (época seca e 

chuvosa), com o propósito de conhecer se estas apresentaram diferenças. Os três 

pontos escolhidos apresentaram condições de ambientes naturais, possivelmente 

atribuído as margens com abundante mata ripária e em bom estado de conservação, 

como foi também registrado por Lobo et al., 2011; Guimarães et al., 2012; Oliveira & 

Nunes; 2015. Não existem evidencias de erosão em áreas próximas, o substrato 

encontrado nos pontos difere entre rocha, cascalho e areia, a velocidade da 

correnteza foi um fator importante na retenção de detritos vegetais no riacho, o que 

influencia na composição do tipo de fundo e no processo de decomposição e 

transporte da matéria orgânica (Afonso & Henry, 2002; Graça & Canhoto, 2006; Li & 

Dudgeon, 2011).  

Os pontos não apresentaram diferenças em suas características ambientais 

nem em seus parâmetros físicos e químicos (temperatura, total de sólidos dissolvidos, 

condutividade elétrica, pH e oxigênio dissolvido). Isso pode ser explicado pelos 

pontos, se encontrarem na mesma área de estudo (Riberão do Ferro), próximos um 

do outro. Estes pontos foram selecionados com caraterísticas ambientais similares, 
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como vegetação riparia conservada, estabilidade nas suas margens, transparência da 

agua, sem presença de áreas com erosão e sem possíveis alterações antrópicas. 

 As variações sazonais de temperatura da água dos corpos d’água de baixa 

ordem fazem parte do regime climático da área de influência desta, sendo esta 

dependente de fatores como a latitude, altitude, estação do ano, período do dia entre 

outros (Machado et al., 2002; Bueno et al., 2003; Matsuzaki et al., 2004; Vasconcelos 

& Dias, 2014).   Um dos fatores que influencia diretamente os valores de temperatura 

está relacionado com a abundância de vegetação das margens. As margens do 

Ribeirão do Ferro estão amplamente cobertas por vegetação, podendo ser citado 

inúmeras espécies nativas como Acacia polyphylla, Jacaratia spinosa, Trichilia 

elegans, Urera bacífera, Inga marginata, Trichilia clausseni e Matayba elaeagnoides 

(Albuquerque & Rodrigues, 2000). Esta constatação reforça o papel fundamental no 

aporte de matéria alóctone neste sistema de baixa ordem. Além disso, a vegetação 

ripária de grande porte encontrada neste local, provoca o sombreamento, limitando a 

quantidade de radiação solar que penetra no sistema aquático, desencadeando o 

resfriamento das águas (Zakia, et al., 2009; Encalada et al., 2010). Verificou-se o 

aumento das temperaturas no período seco, para os três pontos avaliados, podendo 

a agua estar mais exposta à radiação solar, além de apresentar baixa quantidade de 

nuvens nesta época, encontrando-se esta época compreendida no período de queda 

foliar das espécies de folhas das arvores de Inga marginata e Matayba elaeagnoides 

(florescimento: outubro, novembro e dezembro) (Ferreira, 2007; Silva & Corrêa, 2008; 

Nascimento et al., 2015), assim permitindo maior incidência de luz ao riacho.  

A época chuvosa, presentou valores menores de temperatura, sendo esta 

influenciada pelo maior volume de chuvas, que foram registradas neste período, além 

do aumento na quantidade de nuvens na área avaliada, encontrando-se esta época 

no período de frutificação (janeiro e fevereiro) das arvores de Inga marginata e 

Matayba elaeagnoides (Barddal et al., 2005; Farias et al., 2009), o que impediu e 

limitou a entrada de luz, isto podendo provocando baixas temperaturas na agua para 

esta época (Cunha et al., 2012, Ferreira & Cunha, 2013; Egler & Gusmão et al., 2014). 

Os valores de condutividade foram consideráveis nas duas épocas e nos 

pontos avaliados, sendo estes valores dependentes das concentrações iônicas e da 

temperatura (CETESB, 2003). Outro fator importante que pode influenciar nos valores 

de condutividade, é a entrada de grandes quantidades de detritos, que pode aumentar 
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da taxa de decomposição (Guereschi, 2004), além da possibilidade que o local de 

estudo tenha a influência de valores alto de condutividade elétrica, pela influência que 

tem esta área com a antiga exploração de minerais de ferro, que foram extraídos perto 

do Ribeirão do ferro até o ano de 1986 (Bataghin, 2010), podendo estes ainda se 

refletir nos altos valores de condutividade amostrados (Lima, 2001; Milanez & Porto, 

2008). Por ser um sistema de baixa ordem, dependente da entrada de matéria 

alóctone, fazendo deste sistema abundante na quantidade de detritos depositados, 

que se pode comprovar com a composição do tipo de substratos constituído de 

cascalho, troncos e folhas, sendo diversa a vegetação encontrada com 68 espécies 

de árvores (Albuquerque & Rodrigues, 2000), encontradas na área de influência do 

Riberão de Ferro.  

 Os valores de sólidos totais dissolvidos, foram muito próximos para cada um 

dos pontos, e estes não tiveram variações considerando as épocas seca e chuvosa. 

A baixa quantidade de sólidos em suspensão sugere que o sistema aquático 

estudado, não se encontra exposto a impactos e interferências antrópicas 

significativas. O pH nas duas épocas apresentou valores próximos a pH ácidos. 

Segundo Donadio (2007) e Mercante (2012) as águas lóticas brasileiras apresentam 

valores de pH com tendência de neutra a ácida, sendo isto identificado em cada um 

dos pontos, e não tendo variações significativas nas duas épocas avaliadas. A 

concentração de oxigênio dissolvido é uma importante variável limnológica, tanto para 

a caracterização de ambientes aquáticos, quanto para a manutenção da vida aquática 

(Alves et al., 2012; Moura et al., 2012; Buzelli & da Cunha, 2013; Alves & Brito, 2016). 

Nos pontos avaliados, os valores de oxigênio dissolvido foram ótimos para a vida da 

comunidade aquática neste local, caracterizado por águas bem oxigenadas, sendo 

áreas com baixa profundidade, com boa movimentação de suas águas, permitindo 

uma boa oxigenação. As variações seguiram padrões climáticos, onde menores 

valores de oxigênio dissolvido na água se apresentam onde os valores de temperatura 

são maiores (Ferreira & Casatti, 2006). 

O processo de decomposição depende de fatores físicos, químicos, biológicos 

e climáticos, estes foram identificados no recorrer do experimento, observando quais 

deste podem influência em maior medida o processo geral de decomposição de folhas 

nativas e exóticas.  
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Os fatores físicos e climáticos, exercem uma importante influência no processo 

de decomposição, já seja no processo de colonização de organismos ou mesmo no 

processo de fragmentação do material foliar (Inga marginata, Matayba elaeagnoides 

e Eucalyptus grandis) exposto durante o experimento. Estes fatores a sua vez 

dependem dos valores de precipitação, gerando variações no aumento ou redução da 

velocidade da agua, a vazão e isto provocando diferenças nas perdidas de massa das 

espécies foliares testadas, e gerando diferenças nos valores de abundância de cada 

uma destas, no decorrer do tempo de imersão do experimento e na dinâmica da 

comunidade de microorganismos (Mathiriau & Chauvet, 2002), as folhas perderam 

algumas das características da sua composição, o que resultou em gradativo aumento 

nos valores de riqueza e abundancia e no aumento dos valores de perdida de massa, 

até o fim do experimento. 

Existiram diferenças significativas entre as perdas de massa nas três espécies, 

sendo a perda de massa da folha de Inga marginata significativamente maior à perda 

de massa das folhas de Eucalyptus grandis e Matayba elaeagnoides para as 

diferentes épocas. A precipitação pluviométrica constitui um fator importante sobre as 

perdas de massa e assim mesmo nas taxas de decomposição, evidenciando-se maior 

perda de massa no período de maior concentração de chuvas e menores valores de 

perdas de massa no período com menores valores de precipitação, sendo a 

pluviosidade um fator que pode considerar-se como regulador do processo de 

decomposição, a época chuvosa apresentou os maiores valores de perda de massa 

e sendo a folha de Inga marginata, a folha que apresentou as maiores perdidas neste 

período. Os dados obtidos revelaram que as características do folhiço apresentaram 

variação entre cada um dos tratamentos testados (Inga marginata, Matayba 

elaeagnoides e Eucalyptus grandis), sendo as taxas de decomposição foliar 

observadas, consideradas como rápidas (k > 0,010 d-1) de acordo com Olson (1963), 

Petersen & Cummins (1974), Webster & Benfield (1986), Benfield (2006).  

Os pontos não apresentaram diferenças nos valores de riqueza de táxons, 

esperado por ter características similares de suas condições ambientais. Os valores 

de riqueza entre dois períodos climáticos, observou-se maior alteração faunística na 

época chuvosa, relacionados a influência da precipitação e principalmente por 

escoamento de água superficial (Mathuriau & Chauvet, 2002; Moulton e Magalhães, 

2003; Leroy & Marks, 2006). A menor abundância de organismos coletados no período 
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chuvoso, se pode dever a alteração do Riberão de Ferro pelo aumento da velocidade 

e vazão da água, registrado no período chuvoso (julho a setembro de 2015), causando 

um aumento do carreamento de organismos (Barrella et al., 2001), e sendo uma maior 

abundancia registrado na época seca e este, período registro valores de chuva 

menores, sendo coletado neste período 801 indivíduos, mas na época chuvosa o valor 

foi reduzido, sendo 556 indivíduos os coletados neste período. Diferentes pesquisas 

em ambientes lóticos tropicas corroboram que variações na velocidade da agua, e da 

vazão por fatores físicos ou climáticos, alteram a densidade de organismos 

invertebrados em maior parte no período chuvoso (Lima, 2002 e Crisci-Bispo, 2003; 

Leroy & Marks, 2006; Esteves & Gonçalves, 2011).  

Os detritos depositados em remansos ou corredeiras também podem 

apresentar faunas bastante distintas, apesar de constituírem o mesmo tipo de 

substrato (Kobayashi & Kagaya, 2002; Crisci Bispo et al., 2007). Portanto, tanto as 

características específicas de cada um desses mesohábitats (velocidade da água, 

profundidade, condições física e química), quanto as características do folhiço em 

cada um deles podem explicar os efeitos do mesohábitat sobre a fauna associada ao 

folhiço. As folhas de Inga marginata e Eucalyptus grandis, foram as espécies que 

registraram os maiores números de organismos invertebrados, entretanto, deve-se 

considerar que os organismos podem utilizar as bolsas de folhiço como substrato, 

mascarando alguma tendência na escolha de detritos com maior qualidade nutricional, 

a presença deste tipo de organismos também ajuda na decomposição e perda de 

massa dos detritos foliares que foram testados.  

Não se encontrou uma relação entre o abundancia de organismos 

macroinvertebrados e a perda de massa das folhas nos períodos avaliados, já que 

foram encontrados maiores valores de perda de massa na época chuvosa, mas este 

período foi o que apresentou os menores valores de organismos colonizados nos três 

tratamentos testados, a época seca apresentou menores valores de perda de massa 

em comparação da época chuvosa, mas apresentou o maior valor de organismos 

colonização nos três tratamentos. 

A composição química do material foliar, pode afetar de grande maneira a 

colonização dos diferentes organismos nos detritos testados, os compostos das folhas 

de Inga marginata, Matayba elaeagnoides e Eucalyptus grandis, pode gerar 

diferenças no processo de decomposição, gerando diferenças nas perdidas de massa, 
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assim facilitando o não o desenvolvimento deste processo.  Existem variações entre 

cada um dos tratamentos testados, seja pela origem das folhas (nativas e exótica), ou 

pela composição física e/ou química (macro e micronutrientes) destes tratamentos. As 

folhas testadas de Inga marginata, Matayba elaeagnoides e Eucalyptus grandis, 

apresentarem apresentaram diferenças significativas entre os valores de 

decomposição e colonização dos organismos, entre os tratamentos mesmo como para 

cada uma das épocas avaliadas. As espécies de folhas de mata ciliar de florestas 

tropicais, tem características na sua composição com cutina espessa (Moretti et al., 

2007a), componentes químicos tóxicos, lignina e outros compostos (Marques et al., 

2000; Macdonald & Taylor, 2008). O conteúdo de g/kg de nitrogênio nas folhas de 

Inga marginata está entorno de 23,4 (Silva et al., 2013; Carvalho, 2013) nas folhas de 

Eucalyptus grandis é de 19,8 (Costa, 2005) e na folha de Matayba elaeagnoides de 

16,8 (Bündchen et al., 2013), um baixo teor de celulosa nas folhas de Inga marginata 

e Eucalyptus grandis (Costa, et al., 2005; Albarino et al., 2008) e maiores teores de 

lignina nos diferentes tratamentos (Abelho , 2008; Canhoto et al., 2013), provocando 

sua elevada lixiviação principalmente na época chuvosa (Abelho, 2001; Costa & Melo, 

2008; Hepp et al., 2010), nas folhas de Matayba elaeagnoides apresentou condições 

contrarias nos valores de celulosa e lignina, o que gerou essa folha apresentara 

diferencias em comparação dos outros tratamentos testados, o conteúdo destes 

compostos nos diferentes tratamentos mostram uma relação entres eles e os valores 

de perdas de massa com o número de macroinvertebrados colonizados.  

A composição química de cada uma das folhas testadas, influenciaram a tornar 

estas folhas mais maleáveis o que permite uma rápida perda de seus compostos e 

desta forma uma rápida perdida de massa nos tratamentos de Inga marginata e 

Eucalyptus grandis, as folhas tem compostos secundários (Graça et al., 2002; 

Gonçalves & Callisto, 2013), que tornam a este recurso em alguns casos, pouco 

atrativo para os organismos invertebrados, como foi o caso das folhas Matayba 

elaeagnoides, isso foi verificado pelos baixos valores de riqueza e abundância nestas 

folhas, que foram a que apresentaram os menores valores. As perdas de compostos 

solúveis facilitam a colonização de fungos, os quais ajudam na eliminação de 

compostos inibidores (Hieber & Gessner, 2002; Cornut et al., 2010). Depois da 

eliminação de alguns desses compostos é que os organismos macroinvertebrados 

colonizam as folhas e vão realizar a fragmentação física, que é importante para a 
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disposição de nutrientes no riacho (Abelho, 2008; Alonso et al., 2010). Outro fator 

importante da decomposição foliar é a temperatura que influencia no desenvolvimento 

de organismos gerando condições ótimas para estes. Em menores temperaturas, a 

colonização pode ser mais lenta ou a ação de bactérias e fungos mais baixa, sendo 

seu metabolismo mais lento, e isto pode modificar o processo de decomposição não 

acondiçoando os detritos dispostos (Ferreira & Canhoto, 2015; Mas‐Martí et al., 2015; 

Canhoto et al., 2015) 

A densidade da fauna nas diferentes datas do experimento, tiveram diferenças 

por fatores já mencionados (físicos, químicos, biológicos e climáticos), e estes 

relacionados com as perturbações físicas, presença de predadores e disponibilidade 

de alimento entre outras, estas variações além de ser em escala temporal, também 

apresentou diferenças nas densidades nos três tratamentos testados. Alguns grupos 

(Odonata, Diptera, Coleoptera, Ephemeroptera e Trichoptera), são organismos muito 

importantes, sendo diversos e sensíveis (Maloney et al. 2009; Wagenhoff et al., 2012). 

Esses grupos fornecem informações da qualidade do sistema aquático, e sob este 

aspecto, podem refletir qualquer modificação de estrutura, diminuição de fluxo de 

matéria e energia (Dudgeon & Gao, 2011; Raposeiro et al., 2012), ou restrição de 

recursos e nutrientes, expressando tendências de degradação, regeneração ou 

recuperação destes ambientes. 

Os diferentes tratamentos avaliados tiveram diferenças significativas na 

colonização nestas espécies testadas. A comunidade presente foi representada pelas 

famílias Chironomidae, Hyalellidae Gomphidae, Calamoceratidae, Leptophlebiidae e 

Elmidae. A família Chironomidae apresentou os maiores valores de abundância, em 

todas as folhas testadas e nos diferentes períodos de imersão, ou que evidencia a 

capacidade deste grupo para colonizar independentemente da qualidade ou estágio 

de decomposição dos detritos foliares testados, como se pode evidenciar também em 

diferentes experimentos de decomposição (Ribeiro & Uieda, 2005; Gonçalves et al., 

2006a ;Boyero et al., 2011), já que este grupo foi encontrado durante todo o 

experimento e nos três tratamentos testados, onde sua variação só dependeu do 

tempo de imersão do material foliar.  

A classificação dos grupos trófico funcionais, associados aos detritos foliares, 

depende das condições do sistema aquático e das características do folhiço (Moretti 

et al., 2007; Raposeiro et al., 2014). Podem ainda estabelecer como os organismos 
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estão utilizando o recurso (direta ou indiretamente), como ser utilizado o recurso como 

alimento, os organismos predadores se alimentam de outros organismos 

invertebrados ou o acúmulo de MOPF é usado como substrato e abrigo (Moretti et al., 

2007; Benson et al., 2013; Suga & Tanaka et al., 2013). 

A época seca pode favorecer o desenvolvimento de biofilmes de restos de folha 

o que leva a produção de matéria orgânica fina, a qual é uma importante fonte de 

alimento para organismos pertencentes aos grupos funcionais coletores (catadores e 

filtradores) (Preto et al., 2005; Reche et al., 2010). Os grupos funcionais com maior 

presença foram os grupos predadores e coletores. O grupo fragmentador foi o terceiro 

grupo mais representativo, o grupo predador foi caracterizado pela ordem Odonata, o 

grupo coletor. Os efeitos da presença de folhas de Eucalyptus grandis pode constituir 

um recurso adicional para a biota, interferindo na possível colonização de organismos 

em folhas nativas como Inga marginata e Matayba elaeagnoides, além de apresentar 

características intermediárias em comparação das outras folhas testadas 

O grupo coletor, foi o grupo com maior representatividade dentre as folhas 

testadas e sugere, que no processo de decomposição houve acumulação de MOPF 

na superfície das folhas (MorettI et al., 2007). A abundância quanto a densidade dos 

fragmentadores indicou média representatividade no processo de fragmentação foliar 

(Dobson et al., 2002; Gonçalves et al., 2006; Wantzen et al., 2008). A composição da 

assembleia de macroinvertebrados aquáticos tive algumas diferenças ao longo do 

tempo, sendo diferentes para os três tipos de folhas, e tendo proporções diferenciada 

nos três tratamentos, o que pode refletir nos padrões dos níveis tróficos.  

É um detrito abundante e que pode proporcionar os nutrientes necessários para 

a cadeia trófica deste sistema aquático. A folha de Eucalyptus grandis representou ser 

o segundo detrito com características de perdas de massa consideráveis, junto com a 

colonização de organismos, enquanto que as folhas de Matayba elaeagnoides 

apresentaram os menores valores, na perda de massa junto com os menores valores 

de organismos colonizados neste detrito. 

No processo de condicionamento o detrito da folha da espécie exótica de Eucalyptus 

grandis, conseguiu ser degradado al igual que os demais detritos de folhas nativas, a 

presença das folhas de Eucalyptus grandis pode-se como constituir um recurso 

adicional para a biota e este pode interferir de grande maneira na colonização de 
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organismos invertebrados em folhas nativas como Inga marginata, Matayba 

elaeagnoides, além de apresentar características intermedias em comparação das 

outras folhas testadas, já que conseguiu ter uma perda de massa e uma colonização 

intermedia em comparação das outras folhas testadas, o processo de fragmentação 

foliar se pode ser afetado e ser interferido no processo natural da colonização de 

macroinvertebrados aquáticos, já que pode alterar a disponibilidade de nutrientes 

dentro das teias tróficas destes sistemas aquáticos. 
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Anexo 1a 

 

Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats em trechos de bacias hidrográficas, 

modificado do protocolo da Agência de Proteção Ambiental de Ohio (EUA) (EPA, 1987). (Obs.: 4 

pontos (situação natural), 2 e 0 pontos (situações leve ou severamente alteradas).  

P1: Ponto 1 Ponto (23k 0231203) P2: Ponto 2 (23k 0232078) P3: Ponto 3 (23k0232044) Floresta 

Nacional de Ipanema, SP 

  

Localização:  Riacho Ribeirão do Ferro    EPOCA SECA 

Data de Coleta: 26  /07 / 2014     Hora da Coleta: 10:43  

Tempo (situação do dia): Baixa Luminosidade 

Modo de coleta (coletor): Surber 

Tipo de Ambiente: Córrego ( X )      Rio  (  )  

Largura média:  Ponto 1: 3.34m     Ponto 2: 2.41m    Ponto 3: 2.45m 

Profundidade média:   Ponto 1: 28.2cm     Ponto 2: 22cm    Ponto 3: 48.5cm 

Temperatura da água:    Ponto 1: 17.48°c     Ponto 2: 17.42°c     Ponto 3: 17.56°c  

    

PARÂMETROS  
PONTUAÇÃO 

4 Pontos 2 Pontos 0 Pontos 

1.Tipo de ocupação 
das margens do 
corpo d’água 
(principal atividade)  

Vegetação natural  

Campo de 
pastagem/Agricultura/ 

Monocultura/  
Reflorestamento  

Residencial/ 
Comercial/ Industrial  

P1    P2    P3     

2. Erosão próxima 
e/ou nas margens 
do rio e 
assoreamento em 
seu leito  

Ausente  Moderada  Acentuada  

P1    P2    P3     

3. Alterações 
antrópicas  

Ausente  
Alterações de origem 
doméstica (esgoto, 

lixo)  

alterações de origem 
industrial/ urbana         

(fábricas, siderurgias, 
canalização, 

retilinização do curso 
do rio)  

P1    P2     P3   

4. Cobertura 
vegetal no leito  

Parcial Total Ausente 

P1  P2    P3   

5. Odor da água  
Nenhum  Esgoto (ovo podre) óleo/industrial  

P1    P2    P3     



6. Oleosidade da 
água 

 Ausente  Moderada  Abundante  

P1    P2    P3     

7. Transparência da 
água 

 Transparente  turva/cor de chá-forte  opaca ou colorida  

P1    P2    P3     

8. Odor do 
sedimento (fundo)  

Nenhum  Esgoto (ovo podre)  óleo/industrial  

P1    P2    P3     

9. Oleosidade do 
fundo 

 Ausente  Moderado  Abundante 

P1    P2    P3     

10. Tipo de fundo  
pedras/cascalho  Lama/areia  cimento/canalizado  

P1    P2   P3   

 

 

 

Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats em trechos de bacias hidrográficas, 

modificado do protocolo de Hannaford et al. (1997). (Obs.: 5 pontos (situação natural), 3, 2 e 0 pontos 

(situações leve ou severamente alteradas). 

 

PARÂMETROS  
PONTUAÇÃO  

5 Pontos 3 Pontos 2 Pontos 0 Pontos 

11. Tipos de fundo  

Mais de 50% com 
habitats 

diversificados; 
pedaços de troncos 

submersos; 
cascalho ou outros 
habitats estáveis.  

30 a 50% de 
habitats 

diversificados; 
habitats adequados 
para a manutenção 
das populações de 

organismos 
aquáticos.  

10 a 30% de 
habitats 

diversificados; 
disponibilidade de 

habitats insuficiente; 
substratos 

freqüentemente 
modificados.  

Menos que 10% de 
habitats 

diversificados; 
ausência de habitats 

óbvia; substrato 
rochoso instável 
para fixação dos 

organismos.  

P1    P2   P3     

12. Extensão de 
rápidos  

Rápidos e 
corredeiras bem 
desenvolvidas; 

rápidos tão largos 
quanto o rio e com 

o comprimento 
igual ao dobro da 

largura do rio.  

Rápidos com a 
largura igual à do 

rio, mas com 
comprimento menor 

que o dobro da 
largura do rio.  

Trechos rápidos 
podem estar 

ausentes; rápidos 
não tão largos 

quanto o rio e seu 
comprimento menor 

que o dobro da 
largura do rio.  

Rápidos ou 
corredeiras 
inexistentes.  

P1    P3 P2     



13. Freqüência de 
rápidos  

Rápidos 
relativamente 
freqüentes; 

distância entre 
rápidos dividida 

pela largura do rio 
entre 5 e 7.  

Rápidos não 
freqüentes; 

distância entre 
rápidos dividida pela 
largura do rio entre 

7 e 15.  

Rápidos ou 
corredeiras 

ocasionais;  habitats 
formados pelos 

contornos do fundo; 
distância entre 

rápidos dividida pela 
largura do rio entre 

15 e 25.  

Geralmente com 
lâmina d’água “lisa” 

ou com rápidos 
rasos; pobreza de 
habitats; distância 

entre rápidos 
dividida pela largura 
do rio maior que 25. 

P1    P3 P2     

14. Tipos de 
substrato  

Seixos abundantes 
(prevalecendo em 

nascentes).  

Seixos abundantes; 
cascalho comum.  

Fundo formado 
predominante- 

mente por cascalho; 
alguns seixos 

presentes.  

Fundo pedregoso; 
seixos ou lamoso. 

P1   P2    P3       

15. Deposição de 
lama  

Entre 0 e 25% do 
fundo coberto por 

lama.  

Entre 25 e 50% do 
fundo coberto por 

lama.  

Entre 50 e 75% do 
fundo coberto por 

lama.  

Mais de 75% do 
fundo coberto por 

lama 

P1    P2    P3       

16. Depósitos 
sedimentares  

Menos de 5% do 
fundo com 

deposição de lama; 
ausência de 

deposição nos 
remansos.  

Alguma evidência 
de modificação no 

fundo, 
principalmente 

como aumento de 
cascalho, areia ou 
lama; 5 a 30% do 

fundo afetado; 
suave deposição 
nos remansos.  

Deposição 
moderada de 

cascalho novo, areia 
ou lama nas 

margens; entre 30 a 
50% do fundo 

afetado; deposição 
moderada nos 

remansos.  

Grandes depósitos 
de lama, maior 

desenvolvi- mento 
das margens;  mais 

de 50% do fundo 
modificado; 

remansos ausentes 
devido à 

significativa 
deposição de 
sedimentos. 

  P1    P2    P3     

17. Alterações no 
canal do rio  

Canalização 
(retificação) ou 

dragagem ausente 
ou mínima; rio com 

padrão normal.  

Alguma canalização 
presente, 

normalmente 
próximo à 

construção de 
pontes; evidência de 

modificações há 
mais de 20 anos.  

Alguma modificação 
presente nas duas 
margens; 40 a 80% 
do rio modificado.  

Margens 
modificadas; acima 

de 80% do rio 
modificado.  

P1    P3 P2     

18 Características 
do  fluxo das águas  

Fluxo relativamente 
igual em toda a 
largura do rio; 

mínima quantidade 
de substrato 

exposta.  

Lâmina d’água 
acima de 75% do 
canal do rio; ou 

menos de 25% do 
substrato exposto.  

Lâmina d’água entre 
25 e 75% do canal 
do rio, e/ou maior 
parte do substrato 

nos “rápidos” 
exposto.  

Lâmina d’água 
escassa e presente 

apenas nos 
remansos.  

P1    P3 P2     



19. Presença de 
mata ciliar  

Acima de 90% com 
vegetação ripária 
nativa, incluindo 
árvores, arbustos 

ou macrófitas; 
mínima evidência 

de deflorestamento; 
todas as plantas 
atingindo a altura 

“normal”.  

Entre 70 e 90% com 
vegetação ripária 

nativa; 
deflorestamento 

evidente mas não 
afetando o 

desenvolvimento da 
vegetação; maioria 

das plantas 
atingindo a altura 

“normal”.  

Entre 50 e 70% com 
vegetação ripária 

nativa; 
deflorestamento 

óbvio; trechos com 
solo exposto ou 

vegetação 
eliminada; menos 

da metade das 
plantas atingindo a 

altura “normal”.  

Menos de 50% da 
mata ciliar nativa;    
defloresta- mento 
muito acentuado.  

P1    P2    P3       

20 Estabilidade das 
margens  

Margens estáveis; 
evidência de 

erosão mínima ou 
ausente; pequeno 

potencial para 
problemas futuros. 
Menos de 5% da 
margem afetada.  

Moderadamente 
estáveis; pequenas 

áreas de erosão 
freqüentes. Entre 5 
e 30% da margem 

com erosão.  

Moderadamente 
instável; entre 30 e 
60% da margem 

com erosão. Risco 
elevado de erosão 
durante enchentes.  

Instável;  muitas 
áreas com erosão; 
freqüentes áreas 
descobertas nas 

curvas do rio; 
erosão óbvia entre 

60 e 100% da 
margem.  

P1    P2    P3       

21. Extensão de 
mata ciliar  

Largura da 
vegetação ripária 
maior que 18 m; 
sem influência de 

atividades 
antrópicas 

(agropecuária, 
estradas, etc.).  

Largura da 
vegetação ripária 
entre 12 e 18 m; 
mínima influência 

antrópica.  

Largura da 
vegetação ripária 
entre 6 e 12 m; 

influência antrópica 
intensa.  

Largura da 
vegetação ripária 
menor que 6 m; 

vegetação restrita 
ou ausente devido à 
atividade antrópica.  

P1 P2    P3     

22. Presença de 
plantas aquáticas  

Pequenas 
macrófitas 

aquáticas  e/ou  
musgos distribuídos 

pelo leito.  

Macrófitas aquáticas 
ou algas 

filamentosas ou  
musgos distribuídas 

no rio, substrato 
com perifiton.  

Algas filamentosas 
ou macrófitas em 
poucas pedras ou 
alguns remansos, 

perifiton abundante 
e biofilme.  

Ausência de 
vegetação aquática 

no leito do rio ou 
grandes bancos 

macrófitas                
(p.ex. aguapé).  

    P1 P2    P3 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1b 

 

Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats em trechos de bacias hidrográficas, 

modificado do protocolo da Agência de Proteção Ambiental de Ohio (EUA) (EPA, 1987). (Obs.: 4 

pontos (situação natural), 2 e 0 pontos (situações leve ou severamente alteradas).  

 

P1: Ponto 1 Ponto (23k 0231203) P2: Ponto 2 (23k 0232078) P3: Ponto 3 (23k0232044) Floresta 

Nacional de Ipanema, SP 

   
    

Localização:  Riacho Ribeirão do Ferro    EPOCA CHUVOSA 

Data de Coleta: 22  /02 / 2015     Hora da Coleta: 10:29 

Tempo (situação do dia): Presença de nuvens 

Modo de coleta (coletor): Surber 

Tipo de Ambiente: Córrego ( X )      Rio  (  )  

Largura média:  Ponto 1: 3.58m     Ponto 2: 2.34m    Ponto 3: 3,12m 

Profundidade média:   Ponto 1: 28.5cm     Ponto 2: 36.2cm    Ponto 3: 39cm 

Temperatura da água:    Ponto 1: 15°c     Ponto 2: 15.32°c     Ponto 3: 15.1°c  

    

PARÂMETROS  
PONTUAÇÃO 

4 Pontos 2 Pontos 0 Pontos 

1.Tipo de ocupação 
das margens do 
corpo d’água 
(principal atividade)  

Vegetação natural  

Campo de 
pastagem/Agricultura/ 

Monocultura/  
Reflorestamento  

Residencial/ 
Comercial/ Industrial  

P1    P2    P3     

2. Erosão próxima 
e/ou nas margens 
do rio e 
assoreamento em 
seu leito  

Ausente  Moderada  Acentuada  

P1    P2    P3     

3. Alterações 
antrópicas  

Ausente  
Alterações de origem 
doméstica (esgoto, 

lixo)  

alterações de origem 
industrial/ urbana         

(fábricas, siderurgias, 
canalização, 

retilinização do curso 
do rio)  

P1    P2    P3     

4. Cobertura 
vegetal no leito  

Parcial Total Ausente 

P1    P2         P3   



5. Odor da água  
Nenhum  Esgoto (ovo podre) óleo/industrial  

P1    P2    P3     

6. Oleosidade da 
água 

 Ausente  Moderada  Abundante  

P1    P2    P3     

7. Transparência da 
água 

 Transparente  turva/cor de chá-forte  opaca ou colorida  

P1    P2    P3     

8. Odor do 
sedimento (fundo)  

Nenhum  Esgoto (ovo podre)  óleo/industrial  

P1    P2    P3     

9. Oleosidade do 
fundo 

 Ausente  Moderado  Abundante 

P1    P2    P3     

10. Tipo de fundo  
pedras/cascalho  Lama/areia  cimento/canalizado  

P1    P2   P3   

 

 

 

Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats em trechos de bacias hidrográficas, 

modificado do protocolo de Hannaford et al. (1997). (Obs.: 5 pontos (situação natural), 3, 2 e 0 pontos 

(situações leve ou severamente alteradas). 

 

PARÂMETROS  
PONTUAÇÃO  

5 Pontos 3 Pontos 2 Pontos 0 Pontos 

11. Tipos de fundo  

Mais de 50% com 
habitats 

diversificados; 
pedaços de 

troncos 
submersos; 

cascalho ou outros 
habitats estáveis.  

30 a 50% de 
habitats 

diversificados; 
habitats 

adequados para a 
manutenção das 
populações de 

organismos 
aquáticos.  

10 a 30% de habitats 
diversificados; 

disponibilidade de 
habitats insuficiente; 

substratos 
freqüentemente 

modificados.  

Menos que 10% 
de habitats 

diversificados; 
ausência de 

habitats óbvia; 
substrato rochoso 

instável para 
fixação dos 
organismos.  

P1    P2    P3       

12. Extensão de 
rápidos  

Rápidos e 
corredeiras bem 
desenvolvidas; 

rápidos tão largos 
quanto o rio e com 

o comprimento 
igual ao dobro da 

largura do rio.  

Rápidos com a 
largura igual à do 

rio, mas com 
comprimento 
menor que o 

dobro da largura 
do rio.  

Trechos rápidos 
podem estar 

ausentes; rápidos 
não tão largos 

quanto o rio e seu 
comprimento menor 

que o dobro da 
largura do rio.  

Rápidos ou 
corredeiras 
inexistentes.  

P1    P3 P2     



13. Freqüência de 
rápidos  

Rápidos 
relativamente 
freqüentes; 

distância entre 
rápidos dividida 

pela largura do rio 
entre 5 e 7.  

Rápidos não 
freqüentes; 

distância entre 
rápidos dividida 

pela largura do rio 
entre 7 e 15.  

Rápidos ou 
corredeiras 

ocasionais;  habitats 
formados pelos 

contornos do fundo; 
distância entre 

rápidos dividida pela 
largura do rio entre 

15 e 25.  

Geralmente com 
lâmina d’água 
“lisa” ou com 
rápidos rasos; 

pobreza de 
habitats; distância 

entre rápidos 
dividida pela 
largura do rio 
maior que 25. 

P1    P3 P2     

14. Tipos de 
substrato  

Seixos 
abundantes 

(prevalecendo em 
nascentes).  

Seixos 
abundantes; 

cascalho comum.  

Fundo formado 
predominante- 

mente por cascalho; 
alguns seixos 

presentes.  

Fundo 
pedregoso; 

seixos ou lamoso. 

P1 P2    P3         

15. Deposição de 
lama  

Entre 0 e 25% do 
fundo coberto por 

lama.  

Entre 25 e 50% 
do fundo coberto 

por lama.  

Entre 50 e 75% do 
fundo coberto por 

lama.  

Mais de 75% do 
fundo coberto por 

lama 

P1    P2    P3       

16. Depósitos 
sedimentares  

Menos de 5% do 
fundo com 

deposição de 
lama; ausência de 

deposição nos 
remansos.  

Alguma evidência 
de modificação no 

fundo, 
principalmente 

como aumento de 
cascalho, areia ou 
lama; 5 a 30% do 

fundo afetado; 
suave deposição 
nos remansos.  

Deposição 
moderada de 

cascalho novo, areia 
ou lama nas 

margens; entre 30 a 
50% do fundo 

afetado; deposição 
moderada nos 

remansos.  

Grandes 
depósitos de 
lama, maior 
desenvolvi- 
mento das 

margens;  mais 
de 50% do fundo 

modificado; 
remansos 

ausentes devido 
à significativa 
deposição de 
sedimentos. 

  P1    P2  P3   

17. Alterações no 
canal do rio  

Canalização 
(retificação) ou 

dragagem ausente 
ou mínima; rio 
com padrão 

normal.  

Alguma 
canalização 

presente, 
normalmente 

próximo à 
construção de 

pontes; evidência 
de modificações 
há mais de 20 

anos.  

Alguma modificação 
presente nas duas 
margens; 40 a 80% 
do rio modificado.  

Margens 
modificadas; 

acima de 80% do 
rio modificado.  

P1    P3 P2     

18 Características 
do  fluxo das 

águas  

Fluxo 
relativamente igual 
em toda a largura 

do rio; mínima 
quantidade de 

substrato exposta.  

Lâmina d’água 
acima de 75% do 
canal do rio; ou 

menos de 25% do 
substrato 
exposto.  

Lâmina d’água entre 
25 e 75% do canal 
do rio, e/ou maior 
parte do substrato 

nos “rápidos” 
exposto.  

Lâmina d’água 
escassa e 

presente apenas 
nos remansos.  



P1    P2    P3       

19. Presença de 
mata ciliar  

Acima de 90% 
com vegetação 
ripária nativa, 

incluindo árvores, 
arbustos ou 

macrófitas; mínima 
evidência de 

deflorestamento; 
todas as plantas 
atingindo a altura 

“normal”.  

Entre 70 e 90% 
com vegetação 
ripária nativa; 

deflorestamento 
evidente mas não 

afetando o 
desenvolvimento 

da vegetação; 
maioria das 

plantas atingindo 
a altura “normal”.  

Entre 50 e 70% com 
vegetação ripária 

nativa; 
deflorestamento 

óbvio; trechos com 
solo exposto ou 

vegetação 
eliminada; menos da 
metade das plantas 
atingindo a altura 

“normal”.  

Menos de 50% da 
mata ciliar nativa;    
defloresta- mento 
muito acentuado.  

P1    P2    P3       

20 Estabilidade 
das margens  

Margens estáveis; 
evidência de 

erosão mínima ou 
ausente; pequeno 

potencial para 
problemas futuros. 
Menos de 5% da 
margem afetada.  

Moderadamente 
estáveis; 

pequenas áreas 
de erosão 

freqüentes. Entre 
5 e 30% da 

margem com 
erosão.  

Moderadamente 
instável; entre 30 e 

60% da margem 
com erosão. Risco 
elevado de erosão 
durante enchentes.  

Instável;  muitas 
áreas com 

erosão; 
freqüentes áreas 
descobertas nas 

curvas do rio; 
erosão óbvia 

entre 60 e 100% 
da margem.  

P1    P2    P3       

21. Extensão de 
mata ciliar  

Largura da 
vegetação ripária 
maior que 18 m; 

sem influência de 
atividades 
antrópicas 

(agropecuária, 
estradas, etc.).  

Largura da 
vegetação ripária 
entre 12 e 18 m; 
mínima influência 

antrópica.  

Largura da 
vegetação ripária 
entre 6 e 12 m; 

influência antrópica 
intensa.  

Largura da 
vegetação ripária 
menor que 6 m; 

vegetação restrita 
ou ausente 

devido à atividade 
antrópica.  

P1 P2    P3     

22. Presença de 
plantas aquáticas  

Pequenas 
macrófitas 

aquáticas  e/ou  
musgos 

distribuídos pelo 
leito.  

Macrófitas 
aquáticas ou 

algas 
filamentosas ou  

musgos 
distribuídas no 

rio, substrato com 
perifiton.  

Algas filamentosas 
ou macrófitas em 
poucas pedras ou 
alguns remansos, 

perifiton abundante e 
biofilme.  

Ausência de 
vegetação 

aquática no leito 
do rio ou grandes 

bancos 
macrófitas                

(p.ex. aguapé).  

    P1 P2    P3 

 



Ministério do Meio Ambiente - MMA
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade - SISBIO

Autorização para atividades com finalidade científica
Número: 43708-1 Data da Emissão: 14/04/2014 17:08 Data para Revalidação*: 14/05/2015

* De acordo com o art. 33 da IN 154/2009, esta autorização tem prazo de validade equivalente ao previsto no cronograma de atividades do projeto,
mas deverá ser revalidada anualmente mediante a apresentação do relatório de atividades a ser enviado por meio do Sisbio no prazo de até 30 dias
a contar da data do aniversário de sua emissão.

SISBIO
Dados do titular

Nome: WELBER SENTEIO SMITH CPF: 149.720.258-24

Título do Projeto: Papel dos macroinvertebrados na fragmentação foliar em riachos tropicais localizados na Floresta Nacional de Ipanema, SP, Brasil.

Nome da Instituição : Fundação Dom Aguirre CNPJ: 71.487.094/0001-13

Cronograma de atividades
# Descrição da atividade Início (mês/ano) Fim (mês/ano)

1 Montagem do experimento e coleta dos macroinvertebrados 07/2014 12/2017

Observações e ressalvas

1
As atividades de campo exercidas por pessoa natural ou jurídica estrangeira, em todo o território nacional, que impliquem o deslocamento de recursos humanos e
materiais, tendo por objeto coletar dados, materiais, espécimes biológicos e minerais, peças integrantes da cultura nativa e cultura popular, presente e passada,
obtidos por meio de recursos e técnicas que se destinem ao estudo, à difusão ou à pesquisa, estão sujeitas a autorização do Ministério de Ciência e Tecnologia.

2

Esta autorização NÃO exime o pesquisador titular e os membros de sua equipe da necessidade de obter as anuências previstas em outros instrumentos legais, bem
como do consentimento do responsável pela área, pública ou privada, onde será realizada a atividade, inclusive do órgão gestor de terra indígena (FUNAI), da
unidade de conservação estadual, distrital ou municipal, ou do proprietário, arrendatário, posseiro ou morador de área dentro dos limites de unidade de conservação
federal cujo processo de regularização fundiária encontra-se em curso.

3
Este documento somente poderá ser utilizado para os fins previstos na Instrução Normativa IBAMA n° 154/2007 ou na Instrução Normativa ICMBio n° 10/2010, no que
especifica esta Autorização, não podendo ser utilizado para fins comerciais, industriais ou esportivos. O material biológico coletado deverá ser utilizado para atividades
científicas ou didáticas no âmbito do ensino superior.

4
A autorização para envio ao exterior de material biológico não consignado deverá ser requerida por meio do endereço eletrônico www.ibama.gov.br (Serviços on-line -
Licença para importação ou exportação de flora e fauna - CITES e não CITES).

5
O titular de licença ou autorização e os membros da sua equipe deverão optar por métodos de coleta e instrumentos de captura direcionados, sempre que possível,
ao grupo taxonômico de interesse, evitando a morte ou dano significativo a outros grupos; e empregar esforço de coleta ou captura que não comprometa a viabilidade
de populações do grupo taxonômico de interesse em condição in situ.

6
O titular de autorização ou de licença permanente, assim como os membros de sua equipe, quando da violação da legislação vigente, ou quando da inadequação,
omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição do ato, poderá, mediante decisão motivada, ter a autorização ou licença
suspensa ou revogada pelo ICMBio e o material biológico coletado apreendido nos termos da legislação brasileira em vigor.

7
Este documento não dispensa o cumprimento da legislação que dispõe sobre acesso a componente do patrimônio genético existente no território nacional, na
plataforma continental e na zona econômica exclusiva, ou ao conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, para fins de pesquisa científica,
bioprospecção e desenvolvimento tecnológico. Veja maiores informações em www.mma.gov.br/cgen.

8
Em caso de pesquisa em UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, o pesquisador titular desta autorização deverá contactar a administração da unidade a fim de CONFIRMAR
AS DATAS das expedições, as condições para realização das coletas e de uso da infra-estrutura da unidade.

Outras ressalvas

1 O pesquisador e equipe deverão se reunir antes do início dos trabalhos de campo com a equipe da Coordenação de Pesquisa da Flona de
Ipanema para discutirem os procedimentos em campo, cronograma de atividades e dirimirem eventuais dúvidas.

Equipe
# Nome Função CPF Doc. Identidade Nacionalidade
1 Heidi Marcela Suarez Robayo PESQUISADORA 236.939.698-92 AO044825 Colombia- Brasileira

Locais onde as atividades de campo serão executadas
# Município UF Descrição do local Tipo

1 SP FLORESTA NACIONAL DE IPANEMA UC Federal

Atividades X Táxons

SISBIOEste documento (Autorização para atividades com finalidade científica) foi expedido com base na Instrução Normativa nº154/2007. Através do código

de autenticação abaixo, qualquer cidadão poderá verificar a autenticidade ou regularidade deste documento, por meio da página do Sisbio/ICMBio na

Internet (www.icmbio.gov.br/sisbio).
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Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
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Autorização para atividades com finalidade científica
Número: 43708-1 Data da Emissão: 14/04/2014 17:08 Data para Revalidação*: 14/05/2015

* De acordo com o art. 33 da IN 154/2009, esta autorização tem prazo de validade equivalente ao previsto no cronograma de atividades do projeto,
mas deverá ser revalidada anualmente mediante a apresentação do relatório de atividades a ser enviado por meio do Sisbio no prazo de até 30 dias
a contar da data do aniversário de sua emissão.

SISBIO
Dados do titular

Nome: WELBER SENTEIO SMITH CPF: 149.720.258-24

Título do Projeto: Papel dos macroinvertebrados na fragmentação foliar em riachos tropicais localizados na Floresta Nacional de Ipanema, SP, Brasil.

Nome da Instituição : Fundação Dom Aguirre CNPJ: 71.487.094/0001-13

# Atividade Táxons

1 Captura de animais silvestres in situ
Hemiptera, Trichoptera, Plecoptera, Odonata, Annelida, Bivalvia, Diptera, Coleoptera, Gastropoda,
Megaloptera, Hymenoptera, Ephemeroptera

2 Coleta/transporte de espécimes da fauna silvestre in situ

Ephemeroptera (*Qtde: 100), Annelida (*Qtde: 30), Gastropoda (*Qtde: 100), Trichoptera (*Qtde:
100), Hymenoptera (*Qtde: 50), Coleoptera (*Qtde: 100), Odonata (*Qtde: 100), Megaloptera
(*Qtde: 50), Hemiptera (*Qtde: 100), Plecoptera (*Qtde: 100), Diptera (*Qtde: 100), Bivalvia
(*Qtde: 50)

* Quantidade de indivíduos por espécie, por localidade ou unidade de conservação, a serem coletados durante um ano.

Material e métodos
1 Método de captura/coleta (Invertebrados) Peneira, Coleta manual, Puçá
2 Método de captura/coleta (Invertebrados Aquáticos) Peneira, Coleta manual, Puçá
3 Método de captura/coleta (Invertebrados Terrestres) Puçá, Peneira, Coleta manual

Destino do material biológico coletado
# Nome local destino Tipo Destino

1 Fundação Dom Aguirre

SISBIOEste documento (Autorização para atividades com finalidade científica) foi expedido com base na Instrução Normativa nº154/2007. Através do código

de autenticação abaixo, qualquer cidadão poderá verificar a autenticidade ou regularidade deste documento, por meio da página do Sisbio/ICMBio na

Internet (www.icmbio.gov.br/sisbio).
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* De acordo com o art. 33 da IN 154/2009, esta autorização tem prazo de validade equivalente ao previsto no cronograma de atividades do projeto,
mas deverá ser revalidada anualmente mediante a apresentação do relatório de atividades a ser enviado por meio do Sisbio no prazo de até 30 dias
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SISBIO
Dados do titular

Nome: WELBER SENTEIO SMITH CPF: 149.720.258-24

Título do Projeto: Papel dos macroinvertebrados na fragmentação foliar em riachos tropicais localizados na Floresta Nacional de Ipanema, SP, Brasil.

Nome da Instituição : Fundação Dom Aguirre CNPJ: 71.487.094/0001-13

Registro de coleta imprevista de material biológico
De acordo com a Instrução Normativa nº154/2007, a coleta imprevista de material biológico ou de substrato não
contemplado na autorização ou na licença permanente deverá ser anotada na mesma, em campo específico, por
ocasião da coleta, devendo esta coleta imprevista ser comunicada por meio do relatório de atividades. O transporte do
material biológico ou do substrato deverá ser acompanhado da autorização ou da licença permanente com a devida
anotação. O material biológico coletado de forma imprevista,  deverá ser destinado à instituição científica e, depositado,
preferencialmente, em coleção biológica científica registrada no Cadastro Nacional de Coleções Biológicas (CCBIO).

Táxon* Qtde. Tipo de amostra Qtde. Data

* Identificar o espécime no nível taxonômico possível.
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