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RESUMO 

 

O material vegetal alóctone se configura como uma das principais vias energéticas 

mantenedora do funcionamento de ambientes lóticos, sendo que seu processamento é 

essencial na ciclagem de nutrientes e envolve diversos organismos. Esse estudo pretendeu 

verificar a participação de macroinvertebrados aquáticos no processo de degradação de 

material vegetal ao longo do tempo, bem como acompanhar a colonização deste material 

em dois riachos subtropicais localizados em biomas distintos: Mata Atlântica e cerrado. 

Folhas de Croton cf. floribundus (Euphorbiaceae) foram incubadas em litter bags. 

Avaliou-se a composição da fauna (nos aspectos taxonômico e funcional), o decaimento 

de massa foliar e a composição química do material ao longo do período de 7, 15, 30, 60 

e 90 dias de exposição em dois tratamentos distintos, quanto ao grau de acesso dos 

macroinvertebrados às folhas. O percentual de perda de massa e as taxas de decaimento 

foram semelhante nos dois ambientes e entre os tratamentos, o que indica que nessas 

localidades a influência de macroinvertebrados é inferior à da ação da lixiviação e 

condicionamento por bactérias e fungos durante o processo de degradação. A dinâmica 

da composição química dos detritos também seguiu trajetórias similares nos dois 

ambientes. No entanto, os grupos funcionais dominantes variaram ao longo do tempo em 

cada uma das situações, assim como a abundância total de organismos. Os resultados 

demonstram que distinções mais notáveis se relacionam não à velocidade de degradação 

em cada tipo de bioma, uma vez que as eficiências de processamento foram semelhantes, 

mas sim à composição da comunidade que utiliza o recurso vegetal como substrato para 

alimentação e/ou abrigo. Dessa forma, levando em conta o cenário de transição das áreas 

úmidas de mata a ambientes savânicos, pelo avanço do cerrado, frente a mudanças 

climáticas globais, a dinâmica de degradação foliar, com base em C. cf. floribundus, se 

manteria similar nos ambientes lóticos, mas uma possível fragilidade seria a redução da 

diversidade de famílias de macroinvertebrados aquáticos.  

 

Palavras-chave: grupos funcionais alimentares; decomposição; Croton floribundus; 

savanização; ecologia aquática. 

 

 

 



 9 

 

ABSTRACT 

 

The allochthonous plant material is one of the main energetic pathways that 

maintains lotic environments functioning, and its processing is essential on nutrients 

cycling, involving several organisms. This study aimed to verify the participation of 

aquatic macroinvertebrates in the decay process of plant material  over time, as well 

follow the colonization of this debris in two subtropical streams located in distinct 

biomes: Atlantic Forest and cerrado (Brazilian savanna). Leaves of Croton cf. floribundus 

(Euphorbiaceae) were incubated in litter bags. The fauna composition (in taxonomic and 

functional aspects), leaf mass decay and chemical composition of the material during the 

period of 7, 15, 30, 60 and 90 days of exposure in two different treatments, which one 

with a degree of access to the leaves by macroinvertebrates, were evaluated. The mass 

loss percentage and decay rates were similar in both environments and between 

treatments, indicating that the influence of macroinvertebrates is lower than that of 

leaching and conditioning by bacteria and fungi during the decay process. The dynamics 

of the chemical composition of the debris also followed similar trajectories in both 

environments. However, dominant functional groups varied over time in each of the 

situations, as did the total abundance of organisms. Those results show that the most 

notable distinctions are related not to the decay rate in each biome, since the processing 

efficiencies were similar, but to the composition of the community using the vegetal 

resource as a substrate for food and/or shelter. Thus, taking into account the transition 

scenario from forest wetlands to savanna environments, due to the advance of the cerrado, 

in the face of global climatic changes, the dynamics of leaf decay, based on C. cf. 

floribundus, would remain similar in the lotic environments. However, a possible fragility 

would be the reduction on aquatic macroinvertebrate families diversity. 

 

Key words: functional feeding groups; decomposition; Croton floribundus; savanization; 

aquatic ecology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A concentração de espécies endêmicas e o risco de perda de habitats excepcionais 

levaram à inclusão da Mata Atlântica e do cerrado entre os vinte e cinco hostposts de 

biodiversidade mundiais (MYERS et al., 2000). O bioma Mata Atlântica é um dos mais 

impactados no Brasil, tendo sua cobertura vegetal reduzida a 11 a 16% da extensão 

original, com a maioria dos fragmentos remanescentes de tamanhos em geral inferiores a 

100 ha (RIBEIRO et al., 2009). No estado de São Paulo, a vegetação atlântica que no 

passado se estendia por 70% do território cobre atualmente cerca de 13,7% (SOS MATA 

ATLÂNTICA & INPE, 2017). Os fragmentos de mata são por vezes isolados uns dos 

outros e compostos por florestas secundárias, em estágio intermediário de sucessão 

(METZGER et al., 2009). Ainda assim, estima-se que a flora e fauna da Mata Atlântica 

representem de 1 a 8% do total de espécies do mundo (SILVA & CASTELETI, 2003), 

habitando nas diversas formações fitogeográficas dessa floresta úmida. Tal diversidade, 

somada ao alcance altitudinal da mata, favorecem sítios de endemismo para variados 

táxons, reiterando a importância do bioma. Seus remanescentes mais expressivos estão, 

em parte, protegidos pelas unidades de conservação criadas, principalmente nas regiões 

Sul e Sudeste do país (RIBEIRO et al, 2009), tendo como motivação a proteção dos 

mananciais e sua vegetação de entorno. 

 

O cerrado é o ambiente de savana com maior diversidade do mundo, com mais de 

7000 espécies e alto nível de endemismo, em área originalmente equivalente a 21% do 

território brasileiro (KLINK & MACHADO, 2005). No entanto, apesar da 

biodiversidade, apenas cerca de 2% de sua área estão sob proteção legal, e a pressão para 

múltiplos usos dos solos é crescente, configurando por isso um hotspot da biodiversidade 

(KLINK & MACHADO, 2005). No estado de São Paulo, o bioma correspondia 

inicialmente a 14% da cobertura vegetal, e, desse total restam apenas 0,81% (KRONKA 

et al., 2005), tendo como principais ameaças o desmatamento, fogo e gramíneas invasoras 

(PIVELLO,2005). 

 

Pressões antrópicas como desmatamento, exploração madeireira, caça e 

fragmentação são ameaças diretas aos biomas, que em escala local trazem prejuízos à 

manutenção da flora e fauna, tanto em estrutura como em funcionalidade. Neste contexto, 
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a abordagem de conservar o máximo possível de vegetação natural em áreas protegidas 

ainda se apresenta como a melhor opção (CORLETT, 2012), visando maior conectividade 

espacial e a conciliação de interesses por parte dos múltiplos tomadores de decisão 

(BRODIE et al., 2012). 

 

Somam-se às pressões locais, os prováveis efeitos adversos das mudanças 

climáticas globais, cujas consequências biológicas não são totalmente conhecidas, uma 

vez que os biomas estarão sujeitos a novas condições de temperatura. Considera-se que a 

alteração climática superaria o efeito da pressão de mudanças do uso do solo (CORLETT, 

2011), sendo que as florestas tropicais se retrairiam e seriam substituídas por savana 

(CAVELIER et al., 1998), afetando assim as espécies e os processos ecológicos em áreas 

florestais atualmente densas, o que ameaça a sua estabilidade como refúgio (ZANIN & 

ALBERNAZ, 2016). Destaca-se ainda que, em decorrência do aumento de temperatura, 

as espécies vegetais tendem a ser deslocadas, interferindo na permanência da fauna 

associada e gerando diferenças nos estoques de carbono (CORLETT & WESTCOTT, 

2013). 

  

O processo de alteração das florestas tropicais, em função de mudanças climáticas 

e demais ações antropogênicas, se caracteriza pelo aumento de gramíneas de metabolismo 

C4, a substituição de espécies florestais por espécies de savana e a redução da cobertura 

de dossel em áreas antes ocupadas por maciços florestais (CAVELIER et al., 1998), 

levando à homogeneização da biodiversidade e processos ecológicos associados. Assim 

sendo, no Brasil áreas de Floresta Amazônica e Mata Atlântica tenderiam a se tornarem 

gradativamente mais similares ao cerrado, em um processo de “secundarização” e até 

mesmo “savanização” (JOLY et al.,2014), no qual florestas maduras são substituídas por 

florestas de nível sucessional anterior. No caso da Mata Atlântica, tida como um dos três 

ambientes de maior vulnerabilidade às mudanças climáticas (BÉLLARD et al., 2014), a 

temperatura pode aumentar de 2 a 4°C, resultando em possível redução da área com 

cobertura vegetal (estimada entre 20 a 50%) e substituição de espécies (COLOMBO & 

JOLY, 2010). Ainda que mais estável que o cenário Amazônico, há incerteza quanto ao 

destino da floresta, havendo a projeção de mudança para maior similaridade ao cerrado 

(STAVER et al., 2011), ainda que existam previsões de que ações de manejo voltadas a 

aumentar a cobertura arbórea dos remanescentes possam favorecer a manutenção das 

características da formação atual (ANADÓN et al.,2014; SCARANO & CEOTTO, 
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2015). Para o Estado de São Paulo, em particular, ainda não há consenso quanto à redução 

ou manutenção da floresta tropical para grande parte de seu território em cenários futuros 

(SALAZAR et al., 2007). Tal desconhecimento é agravado pelo fato de pesquisas sobre 

esse fenômeno terem sido consideradas uma necessidade não imediata por muito tempo, 

já que as alterações devidas às mudanças climáticas ocorrem mais lentamente do que 

impactos como o desmatamento, exploração extrativista de espécies e fragmentação. 

Mesmo as savanas naturais seriam afetadas, sendo que as simulações em diferentes 

cenários estimam perdas na proporção de 50% ou mais da área de distribuição das 

espécies para o cerrado brasileiro (SIQUEIRA & PETERSON, 2003). 

 

A preocupação com a biota e a necessidade de protegê-la, logicamente, não se 

restringe às espécies terrestres, visto que áreas ocupadas pelos dois biomas em questão 

podem abrigar um número considerável de ambientes aquáticos, dentre eles, os lóticos. 

cuja plena compreensão em termos de diversidade e funcionamento ainda carece de 

informações, em especial no que se refere às regiões tropicais (BOYERO et al., 2015). 

 

Sabe-se, no entanto, que a cadeia de detritos é uma das principais vias de fluxo 

energético alóctone (WALLACE et al., 1997; MATHURIAU & CHAUVET, 2002; 

DAVIES & BOULTON, 2009), além de relevante para a ciclagem de nutrientes. 

Diferenças essenciais entre a decomposição de detritos no solo e na água são relacionadas 

ao fato da umidade não ser um fator limitante nos ambientes aquáticos perenes, de modo 

que a temperatura é mais relevante que a precipitação nestes locais (BOYERO et al., 

2016), nos quais o teor de oxigênio dissolvido também pode ser limitante. Além disso o 

transporte de material é unidirecional e um processo importante que facilita a 

decomposição e carreamento é a abrasão física pela força da água (GRAÇA et al.,2015). 

Em conjunto e influenciados pelo ambiente circundante, os detritos têm o potencial de 

disponibilizar uma maior quantidade de energia ao sistema do que aquela que é fixada 

pelo processo fotossintético (ALLAN & CASTILLO, 2007), sobretudo em corpos d’água 

sombreados. A maior contribuição de entrada alóctone se dá por meio da Matéria 

Orgânica Grosseiramente Particulada (MOGP), formada majoritariamente por massa 

foliar. A degradação foliar ocorre em três etapas: a liberação de solutos (lixiviação), a 

colonização por micro-organismos, que favorecem o uso da matéria orgânica disponível 

pelos invertebrados, e a fragmentação e mineralização do material. O processo completo 

se dá pela conversão da MOGP em Matéria Orgânica Finamente Particulada (MOFP) e 
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Matéria Orgânica Dissolvida (MOD) que são, finalmente, mineralizadas. Ocorre perda 

exponencial de massa ao longo do tempo, e os três processos podem se suceder ou serem 

simultâneos, sobrepondo-se (GESSNER et al., 1999). 

 

A colonização do material foliar por invertebrados ocorre gradualmente 

(GONÇALVES et al., 2004; MORETTI et al., 2007), iniciando-se logo que as folhas 

adentram os corpos d´água, e se estendendo, juntamente com a atividade bacteriana, até 

a conversão das folhas em material particulado fino (HIEBER & GESSNER, 2002; 

WRIGHT & COVICH, 2005). Durante o processo, há um aumento crescente de riqueza 

e densidade de macroinvertebrados devido à fragmentação das folhas, com posterior 

declínio em razão do avançado nível de degradação e consumo de material 

(GONÇALVES et al., 2012). A velocidade da degradação se altera ao longo do tempo, 

tal como a composição da comunidade de macroinvertebrados (UIEDA & MOTTA, 

2007), em função de fatores como a temperatura da água (MULHOLLAND et al., 2001), 

a quantidade de nutrientes nos detritos (ABELHO et al., 2005) e as propriedades químicas 

do corpo d´água e das folhas (CANHOTO & GRAÇA,1996; HAAPALA et al., 2001; 

GRAÇA & CANHOTO, 2006). Assim, o acompanhamento das propriedades químicas 

do detrito é importante para estimar a atratividade do material aos organismos e as 

flutuações de concentrações ao longo da decomposição.  

 

No que se refere às plantas comuns em vegetação tropical, cutículas espessas, 

elevadas razões de C/N e de compostos secundários, características de adaptações ao 

estresse hídrico e à resistência à herbivoria, são fatores determinantes na diferenciação da 

velocidade de decomposição em relação aos ambientes temperados (OLIVEIRA et al., 

2003).  As quantidades de lignina e celulose tal como altos valores de carbono indicam 

os teores de moléculas estruturais associadas a mecanismos de proteção, enquanto que as 

concentrações de nitrogênio e fósforo estão relacionadas às moléculas não-estruturais e 

de armazenamento energético, tal como proteínas (REICH & OLEKSYN, 2004). Sendo 

assim, a estimativa desses atributos delimita um panorama geral das concentrações de 

moléculas disponíveis ao consumo por organismos e condicionamento da liteira. As 

folhas da vegetação de ambientes de savana, como o cerrado, são mais duras devido à 

adaptação ao fogo e à ocorrência de mecanismos de defesa contra a herbivoria mais 

elaborados (BOYERO et al., 2012), possuindo maior conteúdo de lignina e menos 

nitrogênio do que a vegetação de clima temperado. Por essa razão, são folhas menos 
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atrativas aos detritívoros em termos de palatabilidade (GONÇALVES et al., 2006). Em 

função destas diferenças há variação dos grupos funcionais mais abundantes, dentre 

filtradores, raspadores, fragmentadores, coletores e predadores (GESSNER & 

CHAUVET, 2002; PASCOAL et al., 2003; DANGER & ROBSON, 2004). Na região 

tropical, a proporção de macroinvertebrados fragmentadores tende a ser baixa, 

representando menos de 7% do total de organismos, enquanto que em ambientes 

temperados correspondem de 10 a 43% do total (HIEBER & GESSNER, 2002; 

GONÇALVES et al., 2006, 2007). A importância relativa dos fragmentadores nesta 

região é reduzida porque muitas das espécies representantes desses grupos funcionais 

pertencem a taxa adaptados a climas frios (como Plecoptera e Trichoptera, que evoluíram 

em ambientes de menor temperatura), estando próximas a seus máximos de tolerância 

térmica nos trópicos, o que pode restringir sua atividade (BOYERO et al., 2012; GRAÇA 

et al., 2015). Em contraste, a abundância de coletores tende a ser elevada, por serem 

melhor adaptados ao tipo de recurso foliar disponível nas regiões tropicais (BOYERO et 

al., 2011).  

 

Mesmo considerando-se apenas ambientes tropicais, a abundância de organismos 

detritívoros varia entre diferentes locais, de maneira que modelos de decomposição 

precisam ser ajustados a cada situação (BOYERO et al., 2015). Dessa forma, estudos 

voltados a entender a velocidade de decomposição da matéria orgânica proveniente da 

vegetação ripária e a dinâmica de colonização pelos organismos, integrando ambiente 

terrestre e aquático, são essenciais para auxiliar o entendimento da composição das 

comunidades bentônicas e a conservação dos habitats ameaçados por fragmentação.  

 

É latente a necessidade de suprir a lacuna de conhecimento científico sobre o 

processo de degradação dos detritos para os ambientes aquáticos tropicais, sendo que 

apenas 13% das publicações sobre decomposição foliar se referem a pesquisas realizadas 

na América do Sul, e apenas cerca de metade dessa porcentagem a estudos desenvolvidos 

especificamente no Brasil (HAMADA et al., 2014). Em especial, os estudos em nascentes 

e riachos de menor ordem (1ª e 2ª ordem) são relevantes por esses ambientes serem 

altamente dependentes da entrada de material alóctone e exercerem influência sobre o 

metabolismo dos corpos d’água de maior ordem, a jusante.  
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Assumindo que o clima afeta diretamente a quantidade de liteira que chega aos 

riachos, e indiretamente as taxas de decaimento, mudanças climáticas podem afetar a 

dinâmica da matéria orgânica nestes sistemas (REZENDE et al.,2016). Considerando a 

possibilidade de alteração dos ambientes em função de diferenças climáticas e a 

consequente tendência de mudança das espécies vegetais que servirão como fonte de 

detritos para a fauna de riachos de Mata Atlântica, é importante saber como os 

invertebrados reagiriam frente à chegada do novo recurso vegetal, e como a 

decomposição foliar ocorreria nessas novas condições. Seria possível ponderar que a 

comunidade de macroinvertebrados da Mata Atlântica não esteja apta a degradar folhas 

com menores razões C/N, como seriam as advindas de ambiente de cerrado, e frente a 

essa realidade, a deposição de detritos nos riachos aumentaria, podendo alterar as teias 

alimentares. Neste sentido, este trabalho parte da hipótese que o processo de degradação 

foliar de material oriundo do cerrado ocorre mais rapidamente neste ambiente do em Mata 

Atlântica, pelo fato dos invertebrados estarem aptos a consumirem recurso foliar de 

menor qualidade e com defesas químicas mais acuradas contra a herbivoria. 

Adicionalmente, uma segunda hipótese é que no cerrado, o aumento da abundância de 

macroinvertebrados seria mais rápido, pois a temperatura mais elevada aceleraria o 

condicionamento do detrito por microrganismos, tornando-o atrativo em menos tempo. 

 

2. OBJETIVO 

 

O presente trabalho teve como objetivo acompanhar a degradação de folhas de 

Croton cf. floribundus, em litter bags dispostos em riachos de cerrado e Mata Atlântica, 

considerando que há divergência nas histórias evolutivas dos organismos que participam 

deste processo e que a biota da Mata Atlântica demandaria um período de reconhecimento 

da nova fonte de recursos, o que retardaria sua degradação. Mais especificamente, 

pretende-se verificar o papel das famílias de macroinvertebrados nas duas situações, 

analisando sua contribuição relativa para o processo de degradação e transformação da 

matéria orgânica e verificar se há diferença no tempo de degradação nos dois biomas. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Área de estudo 

 

O estudo foi realizado em área de Mata Atlântica do Parque Estadual da 

Cantareira (PEC) e de cerrado do Parque Estadual Juquery (PEJ) (Figura 1), ambos 

constituintes da mancha vegetal da Serra da Cantareira (RAIMUNDO, 2006) e inclusos 

na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) 6, correspondente à bacia 

do Alto Tietê. O Parque Estadual da Cantareira foi criado inicialmente com o objetivo de 

proteção aos mananciais da região, que contribuem para o abastecimento da Região 

Metropolitana de São Paulo, sendo um dos maiores maciços florestais inseridos em área 

urbana do mundo (FUNDAÇÃO FLORESTAL, 2009). Possui 7.916,52 ha de área, 

divididos em 4 núcleos: Águas Claras, Engordador, Pedra Grande e Cabuçu. O presente 

estudo foi desenvolvido no núcleo Águas Claras, que abriga um ribeirão de mesmo nome 

e tem 80% do território incluído na lei de proteção aos mananciais. O Parque Estadual do 

Juquery se localiza em Franco da Rocha, com área de 1.955,52 ha, e é composto por uma 

antiga fazenda, adquirida pelo Estado e tombada como patrimônio histórico. Em 1993 

tornou-se Parque, visando a proteção do último contínuo de cerrado da região 

metropolitana de São Paulo (SÃO PAULO, 1993). O parque possui rica hidrografia, 

principalmente do Rio Juquery e afluentes, protegida pela lei de mananciais e integrante 

do Sistema Cantareira de Abastecimento. 
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Figura 1. Localização dos Parques Estaduais Cantareira (PEC) e Juquery (PEJ) dentro da região 

urbana de São Paulo. Os marcadores indicam a localização dos riachos analisados. Fonte: Google Earth 

2017. 

  

Foram selecionados dois riachos com vazão, velocidade, temperatura e substrato 

similares: ribeirão Águas Claras no PE Cantareira (Figura 2A), com 1,9 Km de extensão, 

e ribeirão dos Pitus, com 1,3 Km de extensão, no PE Juquery (Figura 2B), visando 

acompanhar e comparar o processamento e degradação foliar em cada um, assim como a 

colonização por macroinvertebrados e a composição da comunidade. Ambos os riachos 

são de primeira ordem (~1 m de largura), classificados como Classe 1 devido à legislação 

de enquadramento dos corpos d’água para o Estado de São Paulo ser anterior à resolução 

CONAMA 357, que determina que os corpos d’água inseridos em unidades de 

conservação devem ser considerados pertencentes à Classe Especial, de qualidade mais 

elevada (CONAMA, 2005). No PE Cantareira, a elevação média dos pontos de coleta é 

de 987 metros de altura, e no PE Juquery, 739 metros de altura.  

 

A proximidade entre os dois parques, provavelmente, facilita a propagação de 

espécies vegetais de um ambiente para outro. Sob a ação do aquecimento global, e 

possível cenário de retração da floresta, espécies vegetais oriundas do Juquery, menos 

frequentes ou incomuns em áreas úmidas, poderiam estabelecer-se com maior sucesso  na 

Cantareira. 
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Figura 2. Hidrografia dos Parques. A) Recorte do Parque Estadual da Cantareira (PEC) e B) 

Delimitações do parque Estadual do Juquery (PEJ) com a hidrografia (rios de Classe 1) em verde. Os 

marcadores amarelos indicam a localização dos rios analisados. Fonte: 

<http://datageo.ambiente.sp.gov.br/app/?ctx=DATAGEO> 

 

3.2 Preparo do conteúdo das litter bags 

 

Para compor o conteúdo dos litter bags, foram recolhidos 2 Kg de folhas frescas 

da espécie Croton cf. floribundus, (Euphorbiaceae), uma espécie abundante na zona de 

transição entre a vegetação do cerrado e a mata ciliar no Parque Estadual Juquery. Trata-

http://datageo.ambiente.sp.gov.br/app/?ctx=DATAGEO
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se de uma espécie arbórea de rápido crescimento e pouco tolerante a áreas 

demasiadamente sombreadas, devido à suas altas taxas fotossintéticas (LORENZI, 2002). 

Sua ocorrência é comum em clareiras de remanescentes de floresta semidecidual primária 

bem como em áreas de floresta semidecidual secundária (OLIVEIRA-FILHO et al., 

2006), ou seja, em vegetação de estacionalidade climática bem definida em chuvas 

intensas de verão e posterior estiagem, como ocorre na porção central do país, com flora 

intermediária entre os ambientes de mata e savana (OLIVEIRA-FILHO & FONTES, 

2000; VIANI et al.,2014). É tida como uma espécie comum em zonas ripárias, e pioneira 

de longa duração, estando presente em ambientes de alta incidência solar (PEARSON et 

al.,2002), com árvores persistindo e recrutando por longo tempo após a abertura de 

clareiras, sejam estas estreitas ou largas (SILVESTRINI & SANTOS, 2015). É ainda 

sabido que o gênero em questão possui altas concentrações de diterpenos, alcaloides, 

taninos, flavonoides e óleos voláteis (SIMIONATTO et al.,2015) que, dentre outras 

funções, agem como mecanismos de defesa ao consumo por herbívoros. Com essas 

características, a espécie é condizente com o perfil de vegetação dos cenários climáticos 

previstos para a Mata Atlântica, em que as mudanças ambientais levariam ao 

espalhamento e dominância de espécies pioneiras e de fases iniciais de sucessão ecológica 

como principais elementos florestais (LÔBO et al., 2011). 

 

As folhas coletadas foram lavadas em água corrente, secas ao ar livre e, em 

seguida, em estufa a 30°C durante 48 horas, garantindo a secagem do material sem 

alteração das propriedades químicas e a retirada de organismos presentes no folhiço 

(HAMADA et al., 2014). Após secas, as folhas foram armazenadas em local sombreado 

até a preparação dos litter bags de dimensões 20x20 cm (Figura 3). Cada litter bag 

recebeu 8,0 ± 0,1 gramas de folhiço, pesado em balança analítica.  

 

3.3 Procedimentos em campo 

 

A degradação foliar e a diversidade de macroinvertebrados foram estimadas a 

partir da colonização de litter bags (sacos de decomposição) colocados nos ambientes de 

estudo, recolhidos aos 7, 15, 30, 60 e 90 dias após a incubação do material foliar. Tal 

intervalo compreendeu o período de 30 de Agosto à 25 de Novembro de 2016. Em cada 

um dos riachos analisados, os litter bags foram dispostos em 6 trechos. Para distinção dos 

tratamentos, utilizou-se litter bags de malha grossa (5,5 mm) como tratamento menos 
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restritivo ao acesso de macroinvertebrados, e de malha fina (1,0 mm), como tratamento 

mais restritivo (ALBARIÑO & BALSEIRO, 2002; WRIGHT & COVICH,2005; RIBAS 

et al., 2006). Os riachos foram divididos em 6 pontos amostrais nos quais foram dispostos 

5 litter bags de cada tipo de tratamento. Em cada uma das coletas, foi retirado um litter 

bag de cada tamanho de malha por ponto de coleta (réplica), totalizando 12 litter bags de 

cada Parque, sendo 6 deles de malha grossa, e outros 6, de malha fina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. A) Croton cf. floribundus na borda externa da mata ripária do ribeirão dos Pitus (PEJ); 

B) Face Adaxial e Abaxial das folhas utilizadas no experimento; C) Litter bags contendo folhas inseridos 

no riacho. 

 

Foi realizada a caracterização dos riachos (tipo de substrato, profundidade, 

largura, velocidade e vazão) e, em cada coleta foram tomadas medidas de variáveis físicas 

e químicas da água (pH, temperatura, condutividade e oxigênio dissolvido, determinados 

por meio de Sonda Multiparâmetros Horiba U-50). A classificação dos tipos de substratos 

e de velocidade d’água foram embasadas no protocolo de Peck et al. (2006). A medida 

de velocidade (distância/tempo) foi feita com base no tempo que um objeto flutuador 

levou para atravessar todo o comprimento de um ponto pré-definido do riacho a outro. A 

medida de vazão ((comprimento x área) / tempo) valeu-se também dos valores de 

cm 

A B 

C 
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velocidade e comprimento entre pontos, aliados aos dados de profundidade tomados com 

trena. 

 

3.4 Procedimentos em laboratório 

 

O conteúdo de cada litter bag foi despejado em bandeja na qual o material vegetal 

foi lavado cuidadosamente em água corrente, passando em peneira de malha de 250 µm 

para separação dos invertebrados e material foliar remanescente. A lavagem foi 

padronizada sendo realizada sempre pela mesma pessoa, com três passadas de água por 

conteúdo de litter bag. As folhas foram então secas ao ar livre, pesadas em balança de 

precisão (para obtenção da massa fresca), secas em estufa a 60ºC por 48 horas e por fim 

novamente pesadas (para obtenção da massa seca). Após esse procedimento, o material 

foliar foi submetido às análises de composição química.Os organismos retidos após a 

lavagem do detrito foram conservados em álcool 70% e identificados ao nível taxonômico 

de família, com utilização de estereomicroscópio e auxílio de guias e chaves taxonômicas 

específicas de cada grupo. Para as larvas da família Chironomidae, a identificação foi 

feita ao nível de gênero (TRIVINHO-STRIXINO, 2011). Depois de identificados, os 

organismos foram enquadrados em grupos funcionais alimentares (CUMMINS & KLUG, 

1979; MERRITT et al.,2008; RAMÍREZ & GUTIÉRREZ-FONSECA, 2014) para 

melhor entendimento da participação de cada grupo no processo de degradação. Os 

seguintes grupos funcionais foram utilizados: 

 

Fragmentadores: capazes de mastigar a matéria orgânica condicionada, tecido 

vegetal vivo e madeira em decomposição, se alimentando de partículas de tamanho 

superior à 1mm (material particulado grosso). 

Coletores-catadores: se alimentam por meio da coleta de matéria orgânica 

depositada nos substratos, usufruindo do material particulado fino de 0.05 a 1 mm. 

Filtradores-coletores: coletam material particulado fino em decomposição 

suspenso na coluna d’água (0,01 a 1mm).  

Raspadores: se alimentam de algas aderidas ao substrato e perifíton associado por 

meio da raspagem das superfícies. Partículas alimentares variam de 0,01 a 1 mm. 

Perfuradores: sugam os fluídos de presas vivas (>1 mm), sejam elas animais ou 

vegetais, como forma de obtenção de alimento. 
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Predadores: capturam e alimentam-se de animais inteiros ou de suas partes 

(partícula alimentar >1 mm). 

Visando a caracterização química do detrito, o material foliar seco foi submetido 

à incineração em forno mufla durante 4 horas a 550ºC (WETZEL & LIKENS, 1991) para 

determinação de massa livre de cinzas e  teor de carbono, que foi estimado a partir da 

multiplicação dos valores de matéria orgânica por 0.465 (WESTLAKE 1965), 

considerando que a quantidade de carbono pós incineração da matéria orgânica equivale 

a aproximadamente 46-50% do valor perdido (GALLARDO & MERINO, 1993). 

 

Os teores de nitrogênio e fósforo foram determinados pelo laboratório de tecido 

vegetal da ESALQ/USP (nitrogênio conforme ALLEN et al, 1974; fósforo conforme 

BAUMGARTEN & ROCHA, 1996). 

 

A quantificação de lignina realizou-se pelo método de acetil bromida 

(MORRISON, 1972), com modificações (FUKUSHIMA et al., 2015). As análises foram 

repetidas para cada unidade de amostra coletada, para acompanhamento das 

transformações ao longo do tempo. 

 

3.5 Análise dos dados 

 

Os resultados relativos à caracterização dos riachos dos dois biomas foram 

comparados por meio de ANOVA, usando tratamento e tempo, seguida de teste Tukey. 

Para avaliação da velocidade de degradação do substrato, utilizou-se o modelo 

exponencial simples (PETERSEN & CUMMINS, 1974) dado por: 

Wt= Wie
-kt 

na qual: Wt é a massa seca no tempo t, medido em dias; Wi é a massa seca inicial, 

e k é a inclinação da curva exponencial, dada pela função que descreve a variação de 

massa por tempo (coeficiente de decomposição, determinado por meio do ajuste de curva 

aos dados obtidos). Esse modelo assume que as taxas de decomposição sejam 

proporcionais à quantidade de matéria orgânica remanescente e que o recurso seja 

quimicamente homogêneo. 

 

Para avaliar a diferença das taxas de decaimento de massa entre os tratamentos e 

entre os ambientes os dados foram linearizados por transformação dos em log, de forma 
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a permitir a comparação entre retas. Em seguida, aplicou-se ANOVA e, a posteriori, teste 

Tukey (p<0,05) (ZAR, 1999) para verificação de diferenças de inclinações entre 

tratamentos e ambientes. 

 

Os teores de macronutrientes e as relações de proporção entre eles foram 

estimados a partir das médias das réplicas em cada período de exposição. O teste de 

Kruskal-Wallis (MCDONALD, 2014) foi empregado a fim de comparar os teores de 

macronutrientes entre os dois biomas e as malhas. A existência de correlação entre as 

razões de nutrientes (N:P, C:N, C:P) foi avaliada por meio do teste paramétrico de 

Pearson.  

 

Foram determinados, com base nos dados de todas as litter bags (6 réplicas por 

ambiente e por tratamento em cada período), o número de indivíduos e os índices de 

diversidade de invertebrados (riqueza taxonômica como a simples soma de táxons, 

diversidade de Shannon e índice de Simpson como medida de equitatividade (1-D)), 

comparados através de ANOVA seguida de teste Tukey. Calculou-se a densidade média 

de macroinvertebrados na amostra (a partir do número de organismos por grama de massa 

seca em cada réplica e para os dois tratamentos), bem como a contribuição (%) por grupo 

funcional. A diversidade beta (cálculo da substituição na composição de táxons) foi 

avaliada a partir do índice de Whittaker, variando de 0 a 1 para indicar o grau de 

substituição. Valores próximos a um são indicadores de diferenças altas entre as 

composições taxonômicas. O cálculo é dado por βw=(S/α)-1, onde S é o número total de 

táxons no conjunto e α é a média do número de táxons entre os dois ambientes (calculada 

através da presença/ausência de táxons ao longo dos períodos). Para comparar a estrutura 

da comunidade dos macroinvertebrados nos dois tipos de bioma, foi utilizada ANOVA 

com dois fatores (bioma; tempo de exposição) (GOTELLI & ELLISON, 2011). O teste 

de Kruskal-Wallis (MCDONALD, 2014) foi empregado a fim de comparar as 

abundâncias de organismos entre os dois biomas e as malhas. 

 

Todas as análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa 

estatístico PAST (HAMMER et al.,2001). 

 

 

 



 28 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Perda de massa e dinâmica da química foliar de Croton cf. floribundus em 

riachos de Mata Atlântica e cerrado 

 

4.1.1 Caracterização ambiental 

 

A temperatura média da região foi de 20,18°C durante o período de coleta (média 

anual: 21,19 ºC), e a precipitação teve média de 93,87 mm (média anual: 130,55 mm) 

(Figura 4), sendo que o período de coleta abrangeu a época seca do ano em questão.  

 

Figura 4. Média de temperatura (barras) e precipitação (linha) ao longo do ano de 2017 na região 

dos Parques Estaduais. As setas indicam os meses de duração do experimento em campo. Fonte: Dados 

históricos BDMEP-INMET, estação Mirante de Santana (OMM 83781) 

<http://www.inmet.gov.br/projetos/rede/pesquisa/inicio.php> 

 

Para os pontos de coleta avaliados, o ribeirão Águas Claras, na Mata Atlântica, 

tem como substrato principal folhiço mesclado a áreas de material fino (silte + argila), 

areia (>0,006 a 2 mm) e cascalho (>2 a 64mm), vazão média de 27,06 L/s e velocidade 

de 0,115 m/s. O ribeirão dos Pitus, no cerrado, apresenta predominantemente folhiço e 

cascalho (>2 a 64 mm) como substrato, vazão média de 26,38 L/s e velocidade de 0,044 

m/s. Os dois riachos possuem velocidades da água classificadas como fluxo suave, em 

que a água possui movimento lento com superfície suave e regular, além de baixa 

turbulência (PECK et al., 2006), e se alternam em trechos de fluxo suave lento ( 
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considerados a partir de 0,01 m/s) e fluxo suave rápido (considerados a partir de 0,2 m/s). 

A velocidade é um fator determinante para a decomposição de detritos por relacionar-se 

à fragmentação física do material foliar (FERREIRA et al.,2006). As áreas dos trechos 

de riachos analisados são também similares, com dimensões de 0,40 m² no riacho de Mata 

Atlântica e 0,59 m² no riacho de cerrado.   

 

A maior divergência entre os riachos está na profundidade, pois o riacho de Mata 

Atlântica apresenta maior profundidade nas áreas de fluxo lento, que nas áreas de fluxo 

rápido (média de 29,25 cm e 9,38 cm, respectivamente), diferentemente do riacho de 

cerrado no qual as áreas de fluxo lento e rápido apresentaram profundidades similares 

(média de 29,66 cm e 29,77 cm, respectivamente). As variáveis físicas e químicas (Tabela 

1) se assemelham entre as duas áreas do experimento, sem diferenças significativas entre 

si. Logo, sem divergências entre as temperaturas, como era esperado inicialmente (maior 

temperatura no cerrado), o condicionamento e decomposição ocorreram nas mesmas 

condições para esta variável em ambos os locais.  

 

Tabela 1. Variáveis físicas e químicas da água dos riachos (média e desvio padrão) e valores 

mínimos e máximos. MA: Mata Atlântica; Ce: Cerrado. 

 

4.1.2 Perda de massa 

 

A ANOVA indicou que a perda exponencial de massa foi similar entre os 

ambientes e tratamentos, havendo diferença significativa (p=0,0006) apenas da malha 

fina do bioma cerrado em relação a todos os demais tratamentos (Figura 5). Na Mata 

Atlântica, ao fim dos 90 dias de exposição a massa remanescente foi de 26,44% para 

malha fina e 27,89% para a malha grossa. No cerrado, 39,16% para a malha fina e 21,70% 

para a grossa.  

 Temperatura 

(°C) 

pH Potencial de 

oxirredução 

(mv) 

Condut. 

(NTU) 

OD 

(mg/L) 

Sól. Totais 

(mg/L) 

MA 
17,90±1,70 

15,64 - 22,63 

4,90 ±0,38 

4,35 - 5,93 

351,24±38,47 

251 - 400 

0,026±0,007 

0 - 0,033 

9,53 ±1,69 

7,6 - 13,76 

0,016 ±0,005 

0 - 0,021 

 

Ce 
18,30 ±1,43 

15,81 - 21,9 

4,80 ±0,76 

3,98 - 7,43 

320,80 ±44,78 

173 - 368 

0,014 ±0,007 

0 - 0,039 

10,33 ±2,28 

8,16 - 17,6 

0,008 ±0,004 

0 - 0,023 
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Figura 5. Perda percentual de massa ao longo do experimento em ambos os tratamentos e ambientes 

e tabela com valores de k e R² das perdas exponenciais. As retas em preto se referem à Mata Atlântica, em 

cinza ao cerrado. Linhas tracejadas indicam malha fina, e contínuas, malha grossa. MAG: Mata Atlântica, 

malha grossa; MAF: Mata Atlântica, malha fina; CEG: cerrado, malha grossa; CEF: cerrado malha fina. 

 

Perdas de massa semelhantes independente do tratamento (malha mais ou menos 

restritiva) já foram registrados anteriormente (ROSEMOND et al.,1998; JANSSEN & 

WALKER, 1999; RIBAS et al.,2006). Nestes casos, a explicação proposta para a 

ausência de diferença no decaimento entre os tratamentos é de que ocorre acúmulo de 

matéria orgânica de fora das litter bags no tratamento menos restritivo, anulando ou 

reduzindo o decaimento causado pelos macroinvertebrados em seu interior. Fato similar 

pode ter afetado os resultados do presente estudo, uma vez que em algumas das coletas 

os litter bags eram encontrados encobertos por camada de folhas e sedimento carreados 

pela água no decorrer dos dias. 

 

Os tratamentos se enquadram em intervalos de decaimento divergentes, sendo a 

maioria deles tidos como rápidos segundo a classificação de Petersen e Cummins (1974), 

que considera nessa categoria de decaimento valores de k>0,0100 d-1. Os dois tratamentos 

do riacho de Mata Atlântica e o de malha grossa do riacho de cerrado se enquadram nessa 

categoria. O tratamento de malha fina do cerrado, no entanto, está na categoria de 

decaimento intermediário (0,0050 a 0,1000 d-¹). Estudo anterior com outra espécie do 

mesmo gênero, Croton gossypifolius (MATHURIAU & CHAUVET, 2002) mostrou 

velocidade ainda mais alta de decaimento (k=0,0651). Tendo em vista que quimicamente 

o gênero é similar para todas as espécies, as características de fluxo d’água veloz 
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(variando de 140 L/s a 860 L/s) gerando mais rápida lixiviação e fragmentação são 

potenciais explicações para a maior velocidade de decomposição observada pelos autores. 

 

Em compilação dos valores de k para ambientes tropicais, Gimenes et al. (2010), 

encontraram que a média das espécies analisadas foi de 0,0280 d-¹, valor acima do 

encontrado no presente estudo. Nessa mesma análise, que se baseou em 272 valores, os 

autores observaram que 17% das espécies estudadas apresentaram decaimento lento, 

24%, médio e 59%, rápido.  Sendo essa classificação mais utilizada fruto de observações 

em corpos d’água de ambientes temperados, um esforço recente propõe uma classificação 

a partir da compilação dos valores de decaimentos de estudos realizados em ambientes 

tropicais (HAMADA et al., 2014). Seguindo essa classificação, todos os valores 

encontrados no presente trabalho seriam rotulados como decaimentos intermediários 

(0,0041>k<0,0173 d-1). Uma vez que a perda de massa e as taxas de decaimento foram 

similares em ambos os riachos, a hipótese de que no riacho em ambiente de cerrado 

haveria decomposição mais rápida não foi corroborada e mais adiante, aos se tratar dos 

macroinvertebrados, será discutido o porquê. 

 

Tendo como referência os valores obtidos por meio do modelo de decaimento 

exponencial, é possível estimar que o material exposto no riacho de Mata Atlântica 

chegou a 50% da massa inicial aos 45 dias de experimento para a malha fina e aos 47 dias 

para a malha grossa, ao passo que no riacho de cerrado tal porcentagem foi atingida após 

69 dias para a malha fina em contraste a apenas 43 dias para malha grossa. A rapidez na 

taxa de decaimento e perda de massa na malha fina em Mata Atlântica é um resultado já 

reportado em outros estudos realizados em ambientes tropicais (MASESE et al., 2014; 

WANTZEN et al.,2008). As taxas de perda e os valores de massa remanescente após 90 

dias são indicativos de que a qualidade química de C. cf. floribundus compromete a 

velocidade de consumo, pois folhas de alta qualidade nutricional são totalmente 

degradadas rapidamente, em menor tempo de exposição (60 dias ou menos), enquanto as 

mais recalcitrantes exigem maior tempo para colonização e para que sejam metabolizadas 

(GRAÇA & CANHOTO, 2006). 
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4.1.3 Qualidade nutricional do material foliar 

 

 4.1.3.1. Matéria orgânica, carbono, nitrogênio, fósforo e lignina 

 

 Os resultados referentes às variáveis relacionadas à qualidade química do 

material foliar e suas transformações ao longo do tempo estão apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Porcentagem de nitrogênio, fósforo, carbono, matéria orgânica e lignina no detrito para 

os dois riachos amostrados (média ± DP) e relações químicas entre os componentes. MA: Mata Atlântica; 

Ce: cerrado. 

 

   N P C MO LIG N/P C/N C/P 

 T0  -- 1,94±0,01 0,10±0,0001 43,93±2,70 92,49±0,05 11,19±2,43 20 22 455 

Malha 

fina 

7 dias MA 2,13±0,02 0,08±0,0007 42,89±0,89 90,31±0,01 8,87±1,76 26 20 527 

 Ce 2,17±0,01 0,08±0,0004 43,79±3,06 85,37±0,06 6,22±0,38 26 20 527 

 15 dias MA 1,92±0,02 0,08±0,0007 39,22±1,88 82,58±0,03 6,59±1,17 21 20 442 

 Ce 1,88±0,03 0,07±0,0010 41,56±1,78 86,80±0,03 6,49±0,40 24 21 531 

 30 dias MA 2,49±0,02 0,09±0,0011 37,75±2,66 79,49±0,05 6,17±1,26 27 15 418 

 Ce 2,37±0,02 0,08±0,0014 39,67±0,98 83,53±0,01 6,79±1,00 29 16 489 

 60 dias MA 2,31±0,02 0,10±0,0006 35,54±5,87 74,83±0,06 6,66±0,90 22 15 352 

 Ce 2,26±0,02 0,07±0,0005 34,59±3,28 72,67±0,08 6,06±0,11 28 15 439 

 90 dias MA 2,24±0,01 0,10±0,0016 37,55±3,45 79,06±0,07 6,09±0,60 22 16 370 

 Ce 1,84±0,03 0,07±0,0010 25,94±2,02 54,61±0,13 4,34±0,94 26 14 370 

Malha 

grossa 

7 dias MA 2,23±0,03 0,08±0,0005 41,36±1,01 87,08±0,02 7,46±0,57 26 18 490 

 Ce 2,00±0,02 0,08±0,0005 41,30±1,11 88,41±0,02 6,28±1,14 25 20 525 

 15 dias MA 1,98±0,04 0,09±0,0004 39,42±2,05 82,99±0,04 7,04±1,64 22 19 450 

 Ce 2,01±0,02 0,08±0,0003 42,46±1,30 89,39±0,02 7,07±1,24 26 21 561 

 30 dias MA 2,00±0,03 0,10±0,0008 36,69±3,04 77,24±0,06 6,19±1,52 20 18 378 

 Ce 2,40±0,02 0,08±0,0009 39,00±0,80 82,12±0,01 6,34±1,25 30 16 489 

 60 dias MA 2,21±0,01 0,09±0,0007 33,26±3,59 70,02±0,12 6,18±0,45 23 15 358 

 Ce 2,21±0,02 0,08±0,0007 35,88±3,24 75,54±0,06 5,76±1,00 28 16 464 

 90 dias MA 2,37±0,02 0,09±0,0007 36,91±6,19 77,72±0,04 5,95±0,71 24 15 389 

 Ce 1,84±0,02 0,07±0,0007 33,07±3,85 69,63±0,08 6,00±0,78 25 18 463 
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A porcentagem de matéria orgânica apresentou queda gradativa ao longo do 

tempo, como esperado, devido à ocorrência dos processos físicos, químicos e biológicos 

que levam à perda da fração orgânica (Figura 6). Os valores variaram de 90,31% a 74,83% 

(malha fina) e 87,08% a 70,02% (malha grossa) na Mata Atlântica, e no cerrado, 85,37% 

a 54,61% (malha fina) e 89,39% a 69,62% (malha grossa). 

 

Figura 6. Porcentagem de matéria orgânica (média e DP) ao longo do tempo para os dois riachos 

analisados. Linhas tracejadas indicam malha fina, e contínuas, malha grossa. A) Mata Atlântica; B) cerrado. 

MAG: Mata Atlântica, malha grossa; MAF: Mata Atlântica, malha fina; CEG: cerrado, malha grossa; CEF: 

cerrado malha fina. 

 

Dessa fração orgânica, o carbono é o componente numericamente superior, com 

concentrações variando de 413,3 a 332,6 g.Kg-¹ no riacho de Mata Atlântica (equivalente 

a 41,36% - 33,26% da fração orgânica), e no riacho de cerrado, 424,6 a 330,7g.Kg-1 

(42,46%-33,07% da fração orgânica). Conforme constatado por meio da aplicação de 

ANOVA e teste Tukey, o tratamento de malha fina no ambiente de cerrado apresentou 

teor de carbono superior a todos os demais tratamentos (CEFxMAG p=0,00009; 

CEFxMAF p=0,000003 e CEFxCEG p=0,001), tal como o tratamento de malha grossa 

em relação ao de malha fina de Mata Atlântica (p=0,007). Ocorreu a redução do teor de 
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carbono acompanhando a perda de massa por processos físicos e químicos e consumo por 

organismos, com oscilações de 20% a 40% de perda em relação ao referencial inicial 

(Figura 7). Tais resultados vão ao encontro aos valores de carbono registrados para 

Croton gossypifolius, de 46,4% (MATHURIAU & CHAUVET,2002). Levando em conta 

comparações outros ambientes, observa-se que as porcentagens de carbono estão entre 

44,4%-50,3% para riachos de clima temperado, e 34,1%-46,4% nos trópicos (ARDÓN et 

al.,2009).  

 

 

Figura 7. Porcentagem de carbono (média e DP) ao longo do tempo para os dois riachos 

analisados. Linhas tracejadas indicam malha fina, e contínuas, malha grossa. A) Mata Atlântica B) cerrado. 

MAG: Mata Atlântica, malha grossa; MAF: Mata Atlântica, malha fina; CEG: cerrado, malha grossa; CEF: 

cerrado malha fina. 

 

A concentração de nitrogênio total (Figura 8) se manteve entre 18 e 25 g.Kg-¹, 

durante todo o experimento, para ambos os locais e malhas, o que representa cerca de 

2,14% da composição do material foliar. Os valores estão acima do observado em clima 

temperado, de 0,32% - 1,24% (MELILLO et al., 1982; ARDÓN et al.,2009), e são 
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similares ao estimado para plantas de clima tropical com taxas de decomposição rápida - 

com nitrogênio representando 0,90% - 2,60% da fração orgânica (GESSNER et al.,1991; 

ARDÓN et al.,2009) e também aos valores encontrados por Mathuriau & Chauvet (2002), 

que estimaram 1,91% de nitrogênio nas folhas de C. gossypifolius e, inclusive, atribuem 

a essa maior porcentagem de nitrogênio parcial colaboração para a rapidez de 

decomposição. Considerando-se apenas a malha fina não houve diferenças significativas 

nem entre períodos nem entre tratamentos. Já para a malha grossa, houve diferença 

significativa entre os locais nos períodos de 15 e 30 dias (p=0,0462). A tendência de 

aumento de nitrogênio transcorridos 30-45 dias de exposição também foi observada em 

estudo anterior (PAGIORO & THOMAZ,1998).  

 

No início do condicionamento o nitrogênio tende a ser liberado das folhas na 

forma de compostos de mais fácil consumo (GULIS & SUBERKROPP, 2003), pela 

transformação de compostos inorgânicos em orgânicos, ou seja, pela imobilização dos 

compostos pelos microrganismos. Deste modo, o nitrogênio torna-se indisponível à folha 

e apropriado ao consumo pelos organismos do biofilme (MELILLO et al., 1982), que se 

multiplicam quanto mais abundante o nitrogênio. Uma vez bem estabelecido o biofilme, 

em detrito com alto teor de nitrogênio, a atração de invertebrados detritívoros é mais 

provável (FRIBERG & JACOBSEN, 1999; TREVISAN & HEPP, 2007). 
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Figura 8. Porcentagem de nitrogênio (média e DP) ao longo do tempo para os dois riachos 

analisados. Linhas tracejadas indicam malha fina, e contínuas, malha grossa. A) Mata Atlântica B) cerrado. 

MAG: Mata Atlântica, malha grossa; MAF: Mata Atlântica, malha fina; CEG: cerrado, malha grossa; CEF: 

cerrado malha fina. 

 

Para o fósforo, houve diferenças de trajetória, com o riacho de Mata Atlântica 

apresentando queda e posteriormente superando a quantidade inicial de referência (Figura 

9). Já para o cerrado, os valores de porcentagem de fósforo ficaram sempre abaixo do 

inicial. Logo, houve diferença (p=0.0006) entre ambientes para ambos os tratamentos. 

Em média, o riacho de Mata Atlântica apresentou concentração de 0,912 g.Kg-1 (0,091% 

da composição orgânica) e o riacho de cerrado, 0,765 g.Kg-1 (0,071% da composição). 

Padrões semelhantes foram encontrados em experimento com macrófitas (ESTEVES & 

BARBIERI,1983), nos quais algumas espécies apresentaram quedas mais acentuadas ao 

passo que outras se mantiveram com porcentagens semelhantes ao longo do tempo. 

Detritos de alta qualidade possuem valores elevados de fósforo (GRAÇA et al.,2001), 

sendo esses valores, em conjunto com os de nitrogênio, responsáveis por acelerar as taxas 

de decomposição (GONÇALVES et al.,2012). No entanto, as folhas da vegetação de 

A 

B 
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ambientes tropicais possuem menores quantidades de fósforo quando comparadas à 

ambientes temperados (MANZONI et al.,2010), com valores da ordem de 0,032%-0,058 

nos casos de menor porcentagem, e 0,160%-0,161% nas espécies com maiores 

concentrações (GESSNER,1991; ARDÓN et al.,2009). 

 

 

Figura 9. Porcentagem de fósforo (média e DP) ao longo do tempo para os dois riachos analisados. 

Linhas tracejadas indicam malha fina, e contínuas, malha grossa. A) Mata Atlântica; B) cerrado. MAG: 

Mata Atlântica, malha grossa; MAF: Mata Atlântica, malha fina; CEG: cerrado, malha grossa; CEF: cerrado 

malha fina. 

 

No que se refere à lignina, as concentrações foram similares entre os biomas e 

entre os períodos (Figura 10), estando sempre abaixo do referencial inicial, em valores na 

faixa dos 40% a 70% e sem diferenças significativas em nenhum dos tratamentos. Para o 

riacho de Mata Atlântica, a lignina representou de 7,46% a 5,59% da composição 

química, e no riacho de cerrado, de 7,07% a 5,76%. Teores de lignina inferiores a 10% 

são considerados baixos (MELILLO et al., 1984), de modo que, os resultados encontrados 

sugerem que as folhas da espécie vegetal utilizada no experimento não são 

B 

A 
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demasiadamente impalatáveis para os organismos no que se refere a esta macromolécula. 

O teor encontrado é baixo quando comparado ao percentual de lignina de outras espécies, 

e.g. Croton gossypifolius apresentando 26,4% de lignina (MATHURIAU & CHAUVET, 

2002), mistura de folhas com percentual variando de 20,40% à 47,70% (GONÇALVES 

et al., 2006b), folhas de Protium brasiliense com porcentagens de 26,3% à 38,7%  

(GONÇALVES et al., 2007), espécies diversas de clima temperado variando de 8,4%-

21,1% e de clima tropical variando de 5,5%-28,3%  (ARDÓN et al.,2009).  

 

Estes exemplos reforçam que, para a espécie estudada, a quantidade de lignina 

não atua como um impeditivo tão intenso para o consumo por microrganismos e 

fragmentadores como também observado para um grupo de espécies vegetais (GRAÇA, 

2001), sendo inclusive sua baixa ocorrência um facilitador que permite que as taxas de 

decaimento sejam mais rápidas do que em outras espécies, como observado por KÖNIG 

et al. (2014). A queda nos valores de lignina se dá, muito provavelmente, devido ao 

processo cíclico de despolimerização e re-condensamento das moléculas. Pela ação dos 

microrganismos, moléculas grandes, como a lignina e polifenóis, são degradadas e se 

tornam mais reativas, se agrupando a compostos nitrogenados que serão novamente 

degradados, consumidos e então reagrupados até que se tornem totalmente recalcitrantes, 

formando os compostos húmicos (MELILLO et al.,1984). 
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Figura 10. Porcentagem de lignina (média e DP) ao longo do tempo para os dois riachos 

analisados. Linhas tracejadas indicam malha fina, e contínuas, malha grossa. A) Mata Atlântica; B) cerrado. 

MAG: Mata Atlântica, malha grossa; MAF: Mata Atlântica, malha fina; CEG: cerrado, malha grossa; CEF: 

cerrado malha fina. 

 

 De um modo geral, a degradação relativamente lenta da espécie estudada 

não é totalmente explicada pelas variáveis químicas analisadas, visto que, 

comparativamente a outras espécies vegetais, os teores de nitrogênio e lignina não seriam 

extremamente limitantes para a biota. Talvez, a baixa concentração de fósforo, embora 

dentro do observado para as espécies tropicais, possa ser aventada como um fator que 

interfira negativamente no condicionamento do material, colaborando para o 

retardamento da degradação. 

 

4.1.3.2 Relações químicas  

A qualidade do detrito é um fator determinante por afetar as taxas de colonização 

e decomposição do material foliar. Estando a decomposição positivamente relacionada a 

altas concentrações de nitrogênio e fósforo, e negativamente relacionada à lignina 

B 
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(LEROY & MARKS, 2006), entender as proporções desses nutrientes em relação ao 

carbono é um passo importante para investigar a qualidade química e sua influência na 

degradação. De maneira geral, quanto maiores as taxas de carbono/nutrientes, menor o 

consumo do material e menor o crescimento de invertebrados aquáticos, e o detrito se 

decompõe de maneira mais lenta e em menores coeficientes (ESTEVES & BARBIERI, 

1983; MANZONI et al., 2010). Adicionalmente, a colonização por bactérias e fungos é 

também influenciada positiva ou negativamente por essas relações, que podem 

determinar a velocidade de assimilação e incorporação de nutrientes não só por esses 

organismos, mas também por macroinvertebrados atraídos pelo aumento da 

palatabilidade do detrito (MANNING et al 2015). Estima-se que a colonização por 

microrganismos apresenta demandas mínimas que levam a seu crescimento, com 

carbono, nitrogênio e fósforo nas proporções de aproximadamente 106/12/1 

(GOLDMAN et al., 1979). As razões entre estes nutrientes estão apresentadas na figura 

11. 
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Figura 11. Relações de N/P (A;B), relações C/N (C;D) e relações C/P (E;F) para os tratamentos 

de malha fina, representados por linhas tracejadas, e malha grossa, representado por linha contínua em cada 

um dos ambientes. MAG: Mata Atlântica, malha grossa; MAF: Mata Atlântica, malha fina; CEG: cerrado, 

malha grossa; CEF: cerrado malha fina. 

 

A relação N/P foi, em média, de 24/1 na malha fina e 19/1 na malha grossa para a 

Mata Atlântica, e 27/1 na malha fina e 26/1 na malha grossa para o cerrado (Figura 11A; 

11B). Resultados de estudo anterior demonstram que os valores tendem a se concentrar 

em torno de 20 (MANZONI et al.,2010), e que a fixação de nitrogênio é facilitada em 

substratos de fácil decomposição, ou seja, aqueles com baixa razão N/P, nas quais a 

demanda de nitrogênio é mais alta. Assim, as maiores relações encontradas no presente 

estudo indicam que na espécie vegetal a decomposição não é muito fácil, fortalecendo a 

ideia de que o fósforo tenha um efeito limitante para a biota. A ANOVA indicou que a 

relação entre nitrogênio e fósforo (N/P) foi significativamente diferente (p= 0,026) entre 

os ambientes, mas não entre os períodos. 

 

A 

C 

E 

B 

D 

F 
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É sabido que a eficiência de crescimento bacteriano no substrato decresce quando 

há relações C/N altas (GOLDMAN et al.,1987). Folhas mais macias seriam fontes de uma 

maior gama de tamanhos de partículas, que podem ser utilizadas para construção dos 

abrigos (principalmente por Trichoptera) ou para utilização como alimento (BLANCO & 

GUTIÉRREZ-ISAZA, 2014). O processo de condicionamento é responsável pela maior 

disponibilização de nitrogênio nas folhas em comparação com as pouco condicionadas, 

que possuem carbono mais abundante. Em média, o riacho de Mata Atlântica teve relação 

C/N de 17/1 para ambos os tratamentos, e o riacho de cerrado, de 18/1 na malha grossa e 

17/1 na malha fina (Figura 11C;11D). Em experimento envolvendo Croton gossypifolius, 

a relação C/N foi de 24/1 (MATHURIAL & CHAUVET, 2002) e, em outro trabalho a 

relação variou entre 10/1 e 16/1 para Croton macrostachyus (MASESE et al., 2014). Ao 

nível de comparação, König et al., 2014 separam as espécies vegetais por eles analisadas 

em dois grupos, as de maior qualidade (Sebastiania brasiliensis, com 14/1 e Hovenia 

dulcis, com 12/1) e menor qualidade (Campomanesia xanthocarpa, com razão 21/1 e 

Platanus acerifolia, com 18/1), o que sustenta que folhas de maior conteúdo nutricional, 

no sentido de atratividade ao consumo, são aquelas com valores baixos de C/N , ao passo 

que as menos atrativas possuem valores de relação mais elevados (CUMMINS & KLUG, 

1979; GRAÇA et al., 2001; RINCÓN & MARTINEZ, 2006).Valores superiores aos 

observados são relatados em outras famílias botânicas, a exemplo do encontrado no 

estudo de Blanco & Isaza-Gutiérrez (2014) que registra valores de razão para espécies da 

família Moraceae (variando de 29/1 a 58/1 entre diferentes espécies), Malvaceae (39/1 

em Hibiscus sp.) e Myrtaceae (57/1 em Eucalyptus sp.). Assim, no que se refere à razão 

C/N, a espécie utilizada no presente experimento tem valores que indicam qualidade 

nutricional intermediária. Não houve diferenças significativas nem entre tratamentos nem 

entre locais ao longo do tempo.  

 

A relação C/P se manteve mais alta no ambiente de cerrado durante todo o 

experimento, com média de 471/1 (malha fina) e 500/1 (malha grossa), enquanto que para 

o riacho de Mata Atlântica a relação média foi de 422/1 (malha fina) e 413/1 (malha 

grossa). Essa diferença pode ser um dos fatores que explica a permanência de maior 

percentual de massa remanescente no cerrado, pois tal como a relação C/N, altos valores 

de C/P também reduzem a eficácia do crescimento de microrganismos. Espécies de rápida 

decomposição exibem valores de C/P inferiores à 500, enquanto que as mais lentas 

apresentam relações mais altas (podendo chegar a valores superiores à 700) (BLANCO 
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& GUTIÉRREZ-ISAZA, 2014), reforçando que a espécie utilizada no experimento tem 

decomposição considerada intermediária. Os períodos não apresentaram diferenças 

significativas, porém houve diferença entre os ambientes (p=0,023) apenas para a malha 

grossa (Figura 11E;11F). 

 

Há correlação entre as taxas de C/N e C/P, e dessa forma seus efeitos na perda de 

massa devem ser analisados em conjunto tanto para Mata Atlântica (r=0.533; p=0.0023) 

quanto para o cerrado (r=0.754; p=1,47. 10-6). Esta correlação indica, em geral, 

similaridade no teor de ambos os nutrientes, sendo, assim, ambos influenciam a 

decomposição (MANZONI et al., 2010).  

 

A similaridade entre as variáveis ambientais entre os riachos dos dois biomas 

estudados minimiza a possibilidade de que fatores ambientais exclusivos de uma área 

afetem de forma desproporcional os resultados experimentais. Tais semelhanças refletem-

se no processo de degradação foliar, que exibiu não só trajetórias parecidas de perda de 

massa, mas também padrões de mudança da química foliar convergentes em muitos dos 

atributos ao longo dos 90 dias de experimento.  

 

4.2 Composição da comunidade de macroinvertebrados na colonização de 

folhas de Croton cf. floribundus em riachos de Mata Atlântica e cerrado 

 

4.2.1 Diversidade de macroinvertebrados associados 

 

Ao todo, em malha grossa foram coletados e identificados 5.122 indivíduos 

pertencentes a 28 diferentes táxons na Mata Atlântica e 6.103 indivíduos distribuídos em 

33 táxons no riacho de cerrado. A presença de grande quantidade de organismos é 

esperada uma vez que os invertebrados aquáticos respondem rapidamente à aglomerados 

de recursos alimentares, tornando essas manchas de detritos acumulados pontos de alta 

abundância (KOBAYASHI & KAGAYA, 2005). Os táxons coletados, e respectivas 

densidades de organismos por grama de material foliar em cada período, estão listadas no 

Anexo I. No que diz respeito à malha fina, ao todo, na Mata Atlântica foram coletados 

1.206 organismos, em 16 táxons enquanto que no riacho de cerrado, foram 1.047, 

distribuídos em 12 táxons (listados no Anexo II).  
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Analisando os índices de diversidade (Tabela 3), é possível notar que a riqueza 

taxonômica nos dois ambientes é superior na malha grossa do que na malha fina. O índice 

de Shannon, mostra comunidades similares em ambas as malhas da Mata Atlântica, mas 

no cerrado é menor na malha fina devido à baixa equitatividade. Os valores de diversidade 

são significativamente diferentes (p=0,0007) entre os ambientes, sendo superiores na 

Mata Atlântica. O índice de Simpson também apresentou diferença significativa entre os 

dois locais (p= 0.001), indicando dominância superior no riacho de cerrado, 

especialmente na malha fina (atribuída à família Chironomidae, conforme discutido 

adiante). Esta seria a razão da diversidade ter sido superior na Mata Atlântica, apesar de 

apresentar riqueza de famílias relativamente menor. 

 

Tabela 3. Índices gerais de diversidade de família de macroinvertebrados para os riachos de Mata 

Atlântica e Cerrado. 

Índice Mata Atlântica 

(fina) 

Mata Atlântica 

(grossa) 

cerrado 

(fina) 

cerrado 

(grossa) 

Riqueza taxonômica 

(S) 

15 28 12 33 

Número de indivíduos 

(n) 

1026 5122 1047 6103 

Diversidade de 

Shannon (H’) 

1,22 1,59 0,32 1,10 

Índice de Simpson  

(1-D) 

0,63 0,68 0,11 0,47 

 

No tratamento de malha grossa, o grupo de maior contribuição no total de 

organismos foi a família Chironomidae, responsável por 49,37% do total amostrado no 

riacho de Mata Atlântica e 70,16% no riacho de cerrado (Figura 12). Os crustáceos 

Amphipoda foram especialmente relevantes no riacho de Mata Atlântica, representando 

24,54% dos indivíduos, e pouco presentes no riacho de cerrado (apenas 0,09% do total), 

marcando assim uma das principais diferenças da composição das comunidades de 

invertebrados entre os dois locais. O mesmo se aplica aos Copepoda, que na Mata 

Atlântica são 4,49% do total, e no riacho de cerrado representam somente 0,81%. Houve, 

para ambos os ambientes, contribuições significativas de duas famílias da ordem 

Ephemeroptera, Baetidae, com porcentagem de 1,60% e 16,74% para Mata Atlântica e 

cerrado; e Leptophlebiidae, contribuindo com 10,25% e 5,29%, respectivamente. Para 

Tubificidae, ambos os locais apresentam porcentagens semelhantes (Mata Atlântica: 

2,77% e cerrado: 2,50%). Os demais táxons, reunidos, representam 6,96% do total de 

organismos coletados em Mata Atlântica e 4,37% dos coletados em cerrado. 
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Em relação à participação relativa de cada ordem ao longo do tempo (Figuras 12 

e 13), no caso do riacho de Mata Atlântica há inicialmente grande contribuição de 

Amphipoda, com 61,40% aos 7 dias, participação que nos demais períodos oscila 

chegando ao máximo à 29,73% e o mínimo de 11,05%. Apesar dos crustáceos serem em 

geral menos relevantes em riachos tropicais, resultados semelhantes de Amphipoda em 

abundância foram registrados para Mata Atlântica (OLIVEIRA et al.,2014) e também 

para os Pampas (NIN et al., 2009). A ordem Diptera, especificamente a família 

Chironomidae, no período inicial tem baixa participação (18,76%), que aumenta aos 15 

dias e se estabiliza até os 30 (ambos 49%), sofrendo em seguida grande aumento aos 60 

dias (57,83%) e declinando aos 90 (46,61%). A ordem Ephemeroptera apesar de ter 

participação relativa menor que as ordens anteriores, se mantém entre 6 e 10 % em todos 

os períodos, com exceção do pico de participação, de 17,33% aos 60 dias. As demais 

ordens apresentam menor contribuição, ficando durante todos os períodos abaixo dos 

10%. 

 

Para o riacho de cerrado, a participação relativa dos Diptera da família 

Chironomidae evidencia sua dominância ao longo de todo o experimento, iniciando em 

75,68% aos 7 dias, com declínio até o período de 30 dias, chegando a 60% e atingindo a 

maior participação relativa aos 60 dias (79,71%), e leve declínio aos 90 dias (67,33%). A 

segunda ordem mais representativa é Ephemeroptera que, ao contrário dos Chironomidae, 

apresenta valores de participação crescentes até os 30 dias, quando chega ao pico de 

33,72%, para em seguida, dos 60 aos 90 dias declinar para 10-11%. Tal padrão pode ser 

explicado pela já bem documentada capacidade dispersiva de Ephemeroptera, em 

especial da família Baetidae, que se desloca por meio de deriva, o que potencializa a 

família como colonizadora inicial de novos substratos (MELO & FROEHLICH, 2004). 

As demais ordens se mantêm abaixo dos 10% durante todos os períodos, apresentando 

valores estáveis que sofrem pequeno aumento dos 60 aos 90 dias.  

 

A dominância da família Chironomidae é esperada, por seus gêneros pertencerem 

a múltiplos grupos funcionais, colonizando a matéria orgânica independentemente da 

quantidade disponível e estágio de degradação (MATHIRIAU & CHAUVET 2002; 

GONÇALVES et al., 2006b; BIASI et al., 2013; MORETTI et al., 2007; CUNHA-

SANTINO et al.,2014). 



 46 

 

 

Tal como registrado na malha grossa, também no tratamento de malha fina no 

ambiente de Mata Atlântica os crustáceos Hyalella (Amphipoda) foram abundantes, 

representando de 25,86 a 73,28% do total e superando a quantidade de Chironomidae. A 

presença de crustáceos afetando a perda de massa em malha fina foi registrada também 

no estudo de Janssen & Walker (1999), que sugerem que os organismos tenham 

colonizado o detrito durante suas fases larvais e crescido dentro das litter bags.  

 

Para o riacho de cerrado, os Chironomidae foram extremamente dominantes, 

representando de 89,28 a 98,24% da amostragem, e a colonização por esses organismos 

já seria suficiente para conduzir perdas de massa (ROSEMOND et al.,1998).  

Ainda em relação à família Chironomidae, o total de organismos para o ambiente de 

Mata Atlântica foi 6,8 vezes inferior ao encontrado na malha grossa, e para o cerrado, 5,2 

vezes menor. A diferença em relação à quantidade total de organismos entre os 

tratamentos é significativa (Mata Atlântica p=0,004; cerrado p=0,001). 

 

 

Figura 12. Participação relativa (%) dos diferentes grupos de invertebrados na malha fina para 

Mata Atlântica (A) e cerrado (B) ao longo do experimento. 

B 
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Figura 13. Participação relativa (%) dos diferentes grupos de macroinvertebrados na malha grossa 

para Mata Atlântica (A) e Cerrado (B) ao longo do experimento. 

 

As taxas de substituição de fauna (diversidade beta) indicaram para ambas as 

localidades substituição de táxons, ou seja, variação na composição taxonômica, entre o 

início e o fim do experimento. Para o ambiente de Mata Atlântica, a menor diferença 

esteve entre 15 e 30 dias (βw=0,128) e a maior foi entre 7 e 60 dias (βw=0,411), e o valor 

de diversidade beta global foi de 0,55. Para o riacho de cerrado, a maior diferença foi 

entre 7 e 90 dias (βw=0,625) e, ao contrário do encontrado na Mata Atlântica, a menor 

taxa de substituição de táxons abrangeu não o início, mas sim os dias finais de 

experimento, entre 60 e 90 dias (βw=0,210), e a taxa de diversidade beta global foi de 

0,87, superior à observada para o riacho de Mata Atlântica. Tendência oposta ocorreu na 

malha fina, em que os menores valores estiveram entre 60 e 90 dias, e o maior entre 7 e 

30 dias. No cerrado o menor valor ocorreu entre 7 e 15 dias e o maior entre 30 e 60 dias. 

As taxas de diversidade beta global foram 0,25 na Mata Atlântica e 0,40 no cerrado. 

 

 

A 

B 
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Tabela 4. Valores de diversidade beta (taxas de substituição, calculada por βw=(S/α)-1). MA: 

Mata Atlântica; Ce: Cerrado.  

 

4.2.2 Grupos funcionais alimentares 

 

A partir da classificação dos táxons em grupos funcionais alimentares evidencia-

se para ambos os locais e tratamentos a predominância dos coletores-catadores, 

representando até 85% dos organismos tanto no ambiente de Mata Atlântica quanto no 

cerrado (Figura 14). A classificação de cada táxon em seu respectivo grupo funcional de 

alimentação é apresentada no Anexo III. 

 

No riacho de Mata Atlântica, predadores representaram de 5,99% a 12,55% da 

fauna na malha grossa, e de 1,05% a 6,80% na fina. Os fragmentadores na malha grossa 

variaram de 1,27% a 8,50% e na fina, de 2% a 14,28%. No tratamento de malha fina, o 

grupo de predadores teve suas maiores proporções aos 7 e 15 dias, e os fragmentadores 

foram mais expressivos aos 90 dias. Na malha grossa, o agrupamento dos predadores foi 

mais representado dos 7 aos 30 dias, decaindo aos 60 e 90, provavelmente em resposta 

ao menor número de potenciais presas aderidas ao folhiço. Já o grupo dos fragmentadores 

teve aumento discreto aos 15 dias, devido provavelmente ao condicionamento das folhas 

permitindo maior facilidade de fragmentação do detrito, sendo que a mesma faixa de 

contribuição se manteve nos demais períodos. Os filtradores-coletores, ausentes na malha 

fina, apresentaram contribuição variando de 4,05% a 6,78% na malha grossa, com valores 

relativamente estáveis ao longo do tempo.  

 

Para o riacho de cerrado, na malha fina os fragmentadores variaram de 1,98% a 

24,15%, e os predadores, de 4,36% a 14,73%. Exclusividade desse tratamento foi a alta 

proporção de perfuradores, que representaram de 2,22% a 16,39%, sendo especialmente 

  Malha Fina Malha Grossa 

  7 

dias 

15 

dias 

30 

dias 

60 

dias 

90 

dias 

7 

dias 

15 

dias 

30 

dias 

60 

dias 

90 dias 

MA   7 dias 0     0     

 15 dias 0,28 0    0,29 0    

 30 dias 0,42 0,37 0   0,26 0,12 0   

 60 dias 0,57 0,37 0,37 0  0,41 0,25 0,23 0  

 90 dias 0,53 0,46 0,33 0,20 0 0,35 0,24 0,27 0,20 0 

Ce   7 dias 0     0     

 15 dias 0,33 0    0,29 0    

 30 dias 0,50 0,38 0   0,45 0,33 0   

 60 dias 0,66 0,71 0,80 0  0,47 0,40 0,48 0  

 90 dias 0,75 0,55 0,50 0,66 0 0,62 0,48 0,45 0,21 0 
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maiores em proporção aos 60 e 90 dias. Na malha grossa, os fragmentadores apresentaram 

tendência de aumento ao longo do tempo, com valores maiores dos 30 aos 90 dias, 

sugerindo uma fase de condicionamento mais longa nesse ambiente. O grupo de 

predadores, por sua vez, variou de 10,16% a 18,08%, aumentando no período de 60 a 90 

dias. 

 

Na Mata Atlântica em tratamento mais restritivo a dominância dos coletores-

catadores foi ainda mais acentuada, e houve maior proporção de fragmentadores 

(representados principalmente por Chironomidae), ao passo que no tratamento menos 

restritivo ocorreram mais predadores e filtradores-coletores (crustáceos da família 

Copepoda). No riacho de Cerrado, a quantidade de predadores (composta principalmente 

de Chironomidae) foi maior do que a de Mata Atlântica para ambos os tratamentos. A 

presença dos filtradores-coletores apenas na malha mais restritiva indica que nessa malha 

as partículas menores foram mais abundantes. Para a Mata Atlântica a quantidade de 

filtradores se manteve semelhante ao longo do tempo, o que demonstra, assim como para 

organismos predadores e da perda de massa, que o condicionamento é acelerado nesse 

ambiente em relação ao de cerrado, onde os filtradores aparecem apenas aos 60 e 90 dias 

de experimento.  
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Figura 14. Participação relativa (%) de cada grupo funcional para Mata Atlântica: A) Malha fina; 

B) Malha grossa; e para cerrado: C) Malha fina; D) Malha grossa, ao longo do experimento. FILTCOL: 

Filtradores-coletores; PRED: Predadores; COLCAT: Coletores-catadores; RASP: Raspadores; PERF: 

Perfuradores; FRAG: Fragmentadores.  

 

Para os ambientes tropicais se registra, de maneira geral, baixa contribuição de 

organismos fragmentadores, representando menos de 7% do total amostrado, enquanto 

que em regiões de clima temperado as proporções variam de 10% a 43% (HIEBER & 

GESSNER, 2002; GONÇALVES et al., 2006a, 2007). Na maioria dos rios tropicais, há 

predominância de detrito de baixa qualidade e baixo teor de nutrientes, limitando a 

atividade de fungos nas folhas, o que as torna menos atrativas a fragmentadores, 

reduzindo a importância de tal grupo dentro da comunidade de macroinvertebrados 

(GRAÇA et al., 2015). Para a efetiva chegada de fragmentadores, o material foliar 

necessita previamente sofrer alterações estruturais de caráter bioquímico, promovidos por 

coletores, filtradores e raspadores, que aos poucos permitem a chegada de detritívoros e 

predadores (ALLAN & CASTILLO, 2007; MORMUL et al., 2006). Essas premissas são 

reforçadas pelo fato de muitos macroinvertebrados fragmentadores pertencerem a táxons 

adaptados a climas frios, que nos trópicos estão próximos a seus máximos de tolerância 

térmica, estando suscetíveis à maiores ameaças de perda da diversidade ou da guilda 

completa frente às mudanças climáticas (BOYERO et al., 2012). Sugere-se ainda que os 
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táxons fragmentadores em ambientes tropicais são demasiado pequenos e, por essa razão, 

incapazes de agir reduzindo o material vegetal senescente com tanta eficiência quanto 

organismos de climas temperados (WANTZEN & WAGNER, 2006). Um segundo ponto 

importante seria que inundações, frequentes em riachos tropicais, transferem muito 

material particulado grosso já condicionado do ambiente terrestre ao aquático para 

consumo pelos invertebrados, porém as mesmas inundações podem também deslocar 

muito material orgânico antes que eles possam estar suficientemente condicionados para 

permitir a chegada e ação dos fragmentadores (WANTZEN & WAGNER, 2006). Em 

contraponto, era esperada uma alta taxa de coletores (BOYERO et al., 2011) (insetos e.g. 

Trichoptera, Plecoptera, Tipulidae e crustáceos e.g Amphipoda, Isopoda e Decapoda), o 

que se consolida nos resultados obtidos, sendo que a participação desse grupo seria 

importante não apenas durante o condicionamento inicial mas também nas etapas finais 

de degradação, uma vez que apresentam preferência por consumir material particulado 

fino (MATHURIAL & CHAUVET, 2002). 

 

Os organismos fragmentadores e alguns coletores apresentam preferência de 

alimentação por detritos colonizados por micro-organismos, usufruindo de um substrato 

já parcialmente processado pela microbiota, ao passo que a maioria dos coletores, 

raspadores e filtradores aumentam o consumo de detrito de menor qualidade como 

maneira de compensar o baixo benefício nutricional dessa fonte de alimento (CUMMINS 

& KLUG, 1979). Levando em conta que grande parte das folhas de vegetação tropical é 

recalcitrante (IRONS et al. 1994, WANTZEN et al. 2002) e que as cheias dos rios causam 

interferências na degradação, tem-se notado em riachos menores a redução da ação de 

organismos especialistas e aumento do número de organismos de hábitos generalistas e 

oportunistas, o que é particularmente relevante no aumento de coletores que conseguem 

alternar de maneira rápida a alimentação entre recursos de alta qualidade, porém de curta 

duração, e material particulado fino advindo da decomposição pela fauna microbiana 

(MATHURIAL & CHAUVET, 2002; WANTZEN et al.,2006). 

 

Destaca-se ainda que os crustáceos Hyalella (Amphipoda) são tidos como 

fragmentadores em ambientes temperados, porém nos trópicos atuam como coletores 

(CUMMINS et al., 2005; SAIGO et al., 2009; OLIVEIRA et al.,2014; KÖNIG et 

al.,2014), conforme adotado nesse trabalho, ou como raspadores e predadores 

(CAPELLO et al, 2004; WANTZEN & WAGNER, 2006). O uso da classificação de tais 
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organismos como coletores se justifica no contexto do presente estudo pelo fato de que, 

caso agissem como fragmentadores, a tendência é que houvesse maior perda de massa 

onde ocorrem em abundância (exclusivamente em uma das áreas estudadas), o que não 

ocorreu. 

 

Os resultados sugerem que, como visto em estudos com outras espécies de plantas 

terrestres (HEPP et al, 2008; HAMADA et al.,2014) e macrófitas (MORMUL et al., 

2006; ALBERTONI et al. 2007), nos trópicos a atratividade das folhas como recurso 

alimentar está associada à chegada inicial dos grupos de coletores e filtradores, 

responsáveis por alterações estruturais de nível bioquímico que permitem a ocorrência de 

fragmentadores detritívoros e predadores.  

 

Para ambos os ambientes, os Chironomidae foram relevantes para a abundância 

de fragmentadores e predadores. Assim, apesar da tendência dos riachos tropicais, em 

geral, apresentarem menos organismos fragmentadores, vale ressaltar a importância da 

análise detalhada dos Chironomidae,  uma vez  que os gêneros pertencentes a esse grupo 

funcional podem estar presentes em grande número e atuar na fragmentação na ausência 

de outros organismos que o façam, assumindo papel de coparticipantes do processo de 

decomposição em sistemas aquáticos tropicais (LEITE-ROSSI et al.,2015). Já os 

predadores desta família muito provavelmente foram atraídos ao substrato pela alta 

concentração de outros gêneros de Chironomidae que servem como alimento (BERG, 

1995).  

 

4.2.3 Relações massa x abundância de organismos 

 

Ambos os locais seguiram a mesma trajetória quanto ao número de indivíduos 

amostrados, sem diferença significativa entre os ambientes (p=0,63 para malha fina; 

p=0,54 para malha grossa). Inicialmente, nota-se baixa quantidade de organismos (Figura 

15), com posterior aumento conforme a massa foi consumida até os 30 dias e ápice do 

número de organismos aos 60 dias para ambos os locais, com consequente queda aos 90 

dias quando grande parte da matéria orgânica já havia sido perdida, deixando então de ser 

atrativa como fonte de alimento ou abrigo aos organismos. Assim, a hipótese de que a 

abundância de organismos seria superior em ambiente de cerrado não se sustenta. Entre 

os períodos ocorreu diferenciação em ambos os tratamentos (p=0,001), sendo a diferença 



 53 

 

atribuída justamente aos 60 dias em relação a todos os demais e do 7º dia em relação ao 

30º. 

 

Figura 15. Massa remanescente (porcentagem e DP) em relação à abundância de organismos para 

Mata Atlântica: A) Malha fina; B) Malha grossa e para cerrado: C) Malha fina; D) Malha grossa. 

 

O número de organismos por grama de peso seco de material foliar foi, na média 

dos períodos, de 260 ind/g para a Mata Atlântica e 311 ind/g para o cerrado (Figura 16). 

Houve diferença significativa entre os períodos para ambos os ambientes. Para o de Mata 

Atlântica, a diferença (p=0,005) está entre o período de 7 dias em relação aos de 60 e 90 

dias, e também dos 15 dias em relação aos 60 dias. No cerrado a diferença (p=0,05) se 

deu entre 7 e 60 dias.  A maior quantidade de organismos por massa na malha fina ocorreu 

aos 15 e aos 30 dias de experimento, para Mata Atlântica e cerrado respectivamente, e 

aos 60 dias na malha grossa para ambos. Essa diferença ocorre devido aos organismos 

encontrarem na malha restritiva abrigo no qual o micro-habitat é mais estável do que na 

malha grossa, que sofre maior turbulência. Os invertebrados respondem, após 60 dias de 

experimento, ao estágio avançado de degradação do detrito vegetal, em que aumenta a 

área colonizável, propiciando a liberação massiva de material particulado grosso, atrativo 

em especial para os organismos coletores (DOBSON et al., 2002; GONÇALVES et al., 

2012).  
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Figura 16. Relação de abundância de indivíduos por peso seco de material foliar remanescente 

(g) ao longo do experimento. MAG: Mata Atlântica, malha grossa; MAF: Mata Atlântica, malha fina; CEG: 

cerrado, malha grossa; CEF: Cerrado malha fina. 

 

A ocorrência de uma composição distinta da comunidade de macroinvertebrados 

nos litter bags dos dois biomas, porém com perdas de massa similares entre os 

tratamentos e locais, fornece indícios de que o recurso vegetal nesse caso exerce função 

principalmente de substrato de fixação e fonte de partículas para construção de casas e 

abrigo/refúgio (ALBARIÑO & BALSIEIRO, 2002; WANTZEN & WAGNER, 2006), 

sendo a utilização como recurso alimentar secundária em relação aos demais usos. Assim, 

o processamento do detrito independente de macroinvertebrados é, tal como observado 

em outros estudos, um mecanismo relevante no funcionamento dos riachos tropicais 

(WRIGHT & COVICH, 2005). 

 

5. COMENTÁRIOS FINAIS 

 

Apesar do condicionamento pelos microrganismos ser o principal mecanismo de 

processamento dos detritos, este pode ser intensificado pela presença dos invertebrados, 

que são capazes de atrair mais consumidores e promover redes alimentares de maior 

complexidade (MASESE et al.,2014). Assim, vem à tona a necessidade de conservação 

das zonas ripárias visando a manutenção da integridade dos riachos, como forma de 

manter a estrutura e função da comunidade aquática e a ciclagem de nutrientes a ela 

vinculada. 
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As temperaturas da água foram similares nos dois riachos e, ao contrário do 

esperado inicialmente, tanto o de cerrado quanto o de Mata Atlântica ocorram taxas de 

decaimento e decomposição do material foliar semelhantes. A similaridade entre os 

ambientes se estendeu também às mudanças em composição química ao longo do tempo, 

demonstrando que apesar das diferenças de entorno, os corpos d’água apresentaram os 

mesmos padrões no que se refere à decomposição. Com relação à fauna, em ambos os 

ambientes houve maior riqueza de organismos pertencentes ao grupo funcional de 

catadores-coletores, sempre dominante, e o táxon com maior representatividade foi 

Chironomidae. Os crustáceos da família Hyalellidae também foram relevantes no caso da 

Mata Atlântica. Os resultados relativos aos grupos funcionais e táxons, reforçam que os 

riachos tropicais se comportam de maneira diferente em relação aos de clima temperado, 

e por toda a literatura no assunto, é possível notar que mesmo entre regiões de clima 

tropical existem importantes variações que devem ser levadas em conta, uma vez que os 

resultados diferem de local a local mesmo padronizando-se os métodos e buscando 

amostrar locais similares (BOYERO et al.,2009).  

 

As abundâncias de invertebrados em cada tratamento e período de exposição 

foram semelhantes entre o cerrado e a Mata Atlântica e a fauna teve efeito discreto na 

degradação das folhas. Logo, considerando que de fato ocorra o processo de savanização, 

levando à maior incidência de clareiras que propiciem a ocorrência de Croton cf. 

floribundus, os macroinvertebrados de Mata Atlântica estariam aptos a usufruir do 

material foliar e utilizar do mesmo como recurso e abrigo, tal como ocorre no ambiente 

de cerrado, ainda que a composição da fauna seja distinta. 
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ANEXO I – DENSIDADE DE INDIVÍDUOS POR GRAMA DE MASSA (MÉDIA±DP) PARA 

MALHA GROSSA 

 7 dias 15 dias 30 dias 60 dias 90 dias 

Cantareira Juquery Cantareira Juquery Cantare

ira 

Juquery Cantareira Juquery Cantareira Juquery 

Diptera           

 Chiroromidae 13,82 

±12,33 

128,81 

±20,35 

59,50 

±30,00 

135,77 

±52,14 

140,21 

±57,46 

172,77 

±71,82 

271,81 

±63,92 

386,38 

±160,85 

132,88 

±34,71 

202,06 

±34,28 

 Ceratopogonidae 0 0,30 ±0,81 0 0,33 ±0,81 0 0 3,13 

±1,00 

3,14 ±4,49 2,24 

±0,70 

0 

 Empididae 0 1,54 ±2,38 0 0,33 ±0,81 0 0 0 1,42 ±1,15 0 1,14 ±0,51 

 Tipulidae 0 0 0 0 0 0 0,26 

±0,40 

0 0,44 

±0,40 

0 

 Dixidae 0 0 0 0 0 0 0 0,57 ±0,81 0 0,57 ±0,40 

 Simulidae 0 0 0 0 0 0 0 1,42 ±2,12 0 10,30 ±7,34 

 Tabanidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Culicidae 0 0 0 0 0 0,74 ±1,63 0 0 0 0 

Coleoptera           

 Elmidae 0 0 0,65 ±0,57 0,16 ±0,40 4,34 

±1,94 

0,18 ±0,40 3,65 

±1,92 

0 8,08 

±1,78 

1,14 ±0,51 

 Gyrinidae 0 0 0 0,49 ±0,54 0 0,93 ±0,50 0 0 0 0 

 Dysticidae 0 1,85 ±2,30 0,65 ±0,57 2,15 ±1,94 0,37 

±0,51 

2,80 ±2,62 0 1,71 ±0,57 0 0 

Ephemeroptera           

 Baetidae 4,24 

±4,27 

31,81 

±27,60 

5,31 ±5,26 50,49 

±17,80 

3,96 

±3,11 

69,25 

±23,55 

0,52 

±0,81 

32,86 ±51,5 0 14,88 ±6,13 

 Leptophlebiidae 2,67 

±2,5 

3,70 ±3,46 9,20 ±5,35 8,77 ±4,21 14,17 

±8,01 

27,70 

±24,12 

78,33 

±6,95 

18,00 

±17,24 

34,56 

±9,06 

20,03 ±5,81 
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 Caenidae 0 0 0,16 ±0,40 0,33 ±0,81 0,18 

±0,40 

0 0,52 

±0,51 

0 0 0 

 Euthyplocidae 0 0 0,16 ±0,40 0 0 0 2,08 

±0,51 

0 2,24 

±1,15 

0 

Plecoptera           

 Perlidae 1,88 

±1,00 

0 2,46 ±1,51 0 2,83 

±0,70 

0 0,52 

±0,81 

0 0,89 

±0,81 

0 

 Griopterygidae 0 0 0 0 0 0 0 4,08 ±2,85 0 11,02 

±15,45 

Odonata           

 Megapodagrio-

nidae 

0,15 

±0,40 

0,15 ±0,40 0,49 ±0,54 0,16 ±0,40 0,18 

±0,40 

0,56 ±0,70 0,26 

±0,40 

0 0 0 

 Coenagrionidae 0 0,26±0,40 0 0,15±0,40 0 0 0 2,00±0,70 0 12,12±0,81 

 Libellulidae 0 0 0 0,16 ±0,40 0 0 0 0 0 0 

 Calopterygidae 0 0 0 0 0 0,18 ±0,40 0 0 0 0 

 Aeshnidae 0,62 

±1,41 

0,62 ±0,81 0,49 ±0,70 0,49 ±0,54 0,18 

±0,40 

0,18 ±0,40 0 0 0,44 

±0,40 

0 

 Gomphidae 0 0,30 ±0,51 0,16 ±0,40 0 0 0 0,52 

±0,81 

0 0,44 

±0,40 

0 

Trichoptera           

 Leptoceridae 0,31 

±0,51 

0 2,13 ±0,98 0 6,04 

±3,74 

0,37±0,51 1,82 

±0,95 

0,28±0,40 2,24 

±0,57 

0,44±0,40 

 Polycentropo-

didae 

0,47 

±0,70 

0,46 ±0,70 0,49 ±0,70 0,33 ±0,81 0,18 

±0,40 

0,18 ±0,40 1,04 

±1,03 

0 3,59 

±2,06 

1,71 ±0,70 

 Calamoceratidae 0 0 0,82 ±1,15 0 2,26 

±7,07 

1,68 ±4,94 0,26 

±0,40 

0,57 ±0,51 0,89 

±0,81 

1,14 ±0,51 

 Odontoceridae 0 0 0,16 ±0,40 0 0 0 0 0 0 0 

 Hydroptilidae 0 0 0 0,49 ±0,70 0 0,74 ±0,57 0 0,85 ±1,22 0 0,57 ±0,40 

 Hydropsychidae 0 0 0 0 0 0 0 5,14 ±7,34 0 1,71 ±0,70 

 Hydrobiosidae 0 0 0 0 0 0,18 ±0,40 0 0 0 0 
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 Helicopsychidae 0 0 0 0 0 0,37 ±0,51 0 0 0 1,71 ±1,22 

Megaloptera           

 Corydalidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Crustacea           

 Amphipoda 

(Hyalellidae) 

45,24 

±52,05 

0,15 ±0,40 25,15 

±18,60 

0 83,89 

±66,57 

0,93 ±2,04 51,96 

±40,31 

0 77,66 

±15,69 

0 

 Copepoda 2,35 

±2,12 

0,46 ±0,70 6,08 ±2,63 2,18 ±1,81 13,60 

±14,52 

1,68 ±0,95 19,06 

±7,33 

4,85 ±1,70 14,81 

±2,00 

2,28 ±1,63 

Platyhelmintes           

 Turbellaria 1,88 

±1,41 

0 1,47 ±0,95 0 4,53 

±3,11 

0 1,82 

±2,12 

0,28 ±0,40 1,34 

±0,70 

0,57 ±0,40 

Acari           

 Hydracarina 0 0,15 ±0,40 1,31 ±1,52 0 0 0 0 1,03 ±1,14 0 0 

Annelida           

 Tubificidae 0 0 2,30 ±2,48 2,64 ±3,05 4,53 

±2,38 

5,98 ±4,27 26,11 

±8,84 

20,86 ±5,26 1,79 

±1,03 

18,31 ±1,81 

Hydra           

 Hydridae 0 0 0 0 0 0 4,69 

±1,52 

0 0 0 
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ANEXO II – DENSIDADE DE INDIVÍDUOS POR GRAMA DE MASSA (MÉDIA±DP) PARA 

MALHA FINA 

 7 dias 15 dias 30 dias 60 dias 90 dias 

Cantareira Juquery Cantareira Juquery Cantareira Juquery Cantareira Juquery Cantareira Juquery 

Diptera           

 Chiroromidae 5,36±0,74 37,95±3,71 17,75±1,49 35,85±2,08 23,35±1,28 58,90±2,52 27,14±3,86 11,74±1,85 23,94±4,57 26,35±3,84 

   Tipulidae 0 0 0 0 0 0 0,31±0 0,23±0 0 0 

Coleoptera           

   Elmidae 0 0 0,65±0,09 0 0,36±0 0,19±0 1,26±0,18 0 2,34±0,33 0,31±0 

   Dysticidae 0 0,15±0 0 0,97±0,16 0 0,19 0 0 0 0 

Ephemeroptera           

   Baetidae 0,15±0,15 0,15±0 0,16±0 0 0 0 0 0 0 0 

 Leptophlebiidae 0,45±0 0,78±0,11 3,78±0,59 1,30±0,47 9,19±1,68 1,53±0,27 8,20±2,43 0 32,87±3,95 0 

   Caenidae 0 0 0 0 0,18±0 0 0 0 0 0 

   Euthyplocidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0,46±0 0 

Plecoptera           

   Perlidae 0 0 0,16±0 0 0 0 0,31±0 0 0 0 

  Griopterygidae 0 0 0 0 0,36±0 0 0 0 0 0 

Odonata           

 Aeshnidae 0,15±0 0 0 0 0 0,19±0 0 0 0 0 

Trichoptera           

   Leptoceridae 0 0 0 0 0,18±0 0,19±0 0,31±0 0,40±0 0,93±0 0,40±0 

 Polycentropodidae 0 0 0 0 0 0 0,63±0 0 0,93±0 0 

   Calamoceratidae 0 0 0,16±0 0 0 0 0 0 0 0,31±0 

   Hydroptilidae 0 0 0 0,65±0,23 0 1,34±0 0 0 0 3,17±0 

   Hydropsychidae 0 0 0 0 0 0,19±0 0 0 0 0 

Crustacea           
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 Amphipoda 

(Hyalellidae) 

16,39±4,78 0 27,94±2,76 0 34,38±9,50 0 29,03±3,77 0 21,13±2,21 0 

Platyhelmintes           

 Turbellaria 0,15±0 0 2,95±0 0 1,10±0 0 0 0 0 0 

Annelida           

 Tubificidae 0 0 0 0,16±0 0 0 0 0 0 0 
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ANEXO III – CLASSIFICAÇÃO DOS TÁXONS EM 

GRUPOS FUNCIONAIS ALIMENTARES 

 
Classificação 

Taxonômica 

 

Grupo 

Alimentar 

Funcional 

Referência 

Diptera   

 Chiroromidae   

      Tanypodinae   

         Ablasbemia ColCat Merritt & Cummins, 

2008 

         Djalmabatista Pred Merritt & Cummins, 

2008 

         Labrundinia Pred Merritt & Cummins, 

2008 

         Larsia Pred Merritt & Cummins, 

2008 

         Nilotanypus Pred Merritt & Cummins, 

2008 

         Pentaneura ColCat Merritt & Cummins, 

2008 

         Procladius Pred Merritt & Cummins, 

2008 

         Zavrelimyia Pred Merritt & Cummins, 

2008 

      Orthocladinae   

        Corynoneura ColCat Merritt & Cummins, 

2008 

        Cricotopus ColCat Merritt & Cummins, 

2008 

        Lopescladius ColCat Merritt & Cummins, 

2008 

        Nanocladius ColCat Merritt & Cummins, 

2008 

        Parametriocnemus ColCat Merritt & Cummins, 

2008 

       Thienemanniella Colcat Merritt & Cummins, 

2008 

      Chironominae   

       Ashelum ColCat Merritt & Cummins, 

2008 

      Beardius ColCat Merritt & Cummins, 

2008 

      Chironomus Frag Merritt & Cummins, 

2008 

      Cladopelma ColCat Merritt & Cummins, 

2008 

     Cryptochironomus Pred Merritt & Cummins, 

2008 

     Endotribelos ColCat Merritt & Cummins, 

2008 
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     Fissimentum ColCat Merritt & Cummins, 

2008 

     Harnischia ColCat Merritt & Cummins, 

2008 

 Ceratopogonidae Pred Ramírez & Gutiérrez-

Fonseca, 2014 

 Empididae Pred Ramírez & Gutiérrez-

Fonseca, 2014 

 Tipulidae Pred Cummins et al., 2005 

 Dixidae ColCat Ramírez & Gutiérrez-

Fonseca, 2014 

 Simulidae Filt Cummins et al., 2005 

 Tabanidae Pred Ramírez & Gutiérrez-

Fonseca, 2014 

 Culicidae ColCat Ramírez & Gutiérrez-

Fonseca, 2014 

Coleoptera   

 Elmidae ColCat Cummins et al., 2005 

 Gyrinidae Pred Ramírez & Gutiérrez-

Fonseca, 2014 

 Dysticidae Pred Ramírez & Gutiérrez-

Fonseca, 2014 

Ephemeroptera   

 Baetidae ColCat Cummins et al., 2005 

 Leptophlebiidae ColCat Cummins et al., 2005 

 Caenidae ColCat Ramírez & Gutiérrez-

Fonseca, 2014 

 Euthyplocidae ColCat Cummins et al., 2005 

Plecoptera   

 Perlidae Pred Cummins et al., 2005 

 Griopterygidae Frag Cummins et al., 2005 

Odonata   

 Megapodagrionidae Pred Cummins et al., 2005 

 Coenagrionidae Pred Cummins et al., 2005 

 Libellulidae Pred Cummins et al., 2005 

 Calopterygidae Pred Ramírez & Gutiérrez-

Fonseca, 2014 

 Aeshnidae Pred Cummins et al., 2005 

 Gomphidae Pred Cummins et al., 2005 

Trichoptera   

 Leptoceridae Frag Cummins et al., 2005 

 Polycentropodidae Filt Cummins et al., 2005 

 Calamoceratidae Frag Ramírez & Gutiérrez-

Fonseca, 2014 

 Odontoceridae Rasp Cummins et al., 2005 

 Hydroptilidae Rasp Ramírez & Gutiérrez-

Fonseca, 2014 

 Hydropsychidae Filt Cummins et al., 2005 

 Hydrobiosidae Pred Ramírez & Gutiérrez-

Fonseca, 2014 

 Helicopsychidae Rasp Cummins et al., 2005 
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Megaloptera   

 Corydalidae Pred Cummins et al., 2005 

Crustacea   

 Amphipoda (Hyalellidae) ColCat Cummins et al., 2005 

 Copepoda Filt Pennak,1978 

Platyhelmintes   

 Turbellaria Pred Zilli & Marchese, 

2008 

Acari   

 Hydracarina Pred Cummins et al., 2005 

Annelida   

 Tubificidae ColCat Zilli & Marchese, 

2008 

Hydra   

 Hydridae Pred Pennak,1978 

 


