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RESUMO 

As florestas são parte importante do ecossistema aquático, por disponibilizar recursos essenciais 
ao seu funcionamento. Alterações nas características naturais da vegetação ciliar acarreta em modificação 
dos recursos disponibilizados para o ecossistema aquático. Foi analisada, em riachos de baixa ordem, a 
decomposição foliar de espécies vegetais nativas e de eucalipto que compõe a vegetação ciliar de riachos, 
que abrigam espécies de eucalipto cultivadas em sua bacia hidrográfica e riachos em áreas controle não 
impactadas pelo plantio eucalipto. A taxa de decomposição das folhas de eucalipto foi mais rápida que as 
espécies nativas locais. A decomposição mediada por invertebrados apresentou uma expressiva variação 
quando a presença e ausência de impacto do eucalitpto, destacando negativamente o aumento da 
temperatura da água em mais de 4°C, limitando a ação de invertebrados fragmentadores. Contudo, 
concluimos que o cultivo de eucalipto altera a dinâmica natural do ambiente elevando a temperatura dos 
riachos e por vezes interfere no processo de decomposição foliar.  

 

INTRODUÇÃO 

A decomposição foliar é um importante processo ecossistêmico que nos permite compreender 
como a matéria é processada nos ambientes aquáticos (Allan e Castillo, 2007). Tal processo poder ser 
dividido didaticamente em três fases, para melhor compreensão, contudo sabe-se que essas fases podem 
ocorrem simultamente: a primeira é a lixiviação, que resulta na remoção dos compostos hidrosolúveis; em 
seguida a fase de condicionamento, onde ocorre a colonização microbiana e intensificam-se as 
modificações químicas e estruturais causadas pelas enzimas hidrolíticas dos micro-organismos, levando a 
um aumento da palatabilidade e da qualidade nutricional dos detritos para os invertebrados aquáticos. A 
última fase é a fragmentação, resultante da abrasão física e consumo das folhas pelos invertebrados, 
principalmente os fragmentadores (Gessner et al., 1999).  

As florestas são parte importante para manutenção do funcionamento de um metaecossistema 
florestal (Loreau et al. 2003) e produzem uma grande quantidade detrito, na forma de folhas, frutos, flores 
e madeira. O aporte foliar disponibilizado pelas florestas em riachos constituem a principal fonte de 
recursos energéticos e carbono para os organismos heterotróficos (Fisher e Likens, 1973; Abelho e Graça, 
1998). A quantidade de detritos foliares pode variar com o tipo de floresta, com o clima, sazonalidade e 
com o ano (Bambi et al., 2017). Assim, compreender as características da vegetação riparia ajuda a entender 
o funcionamento de ecossistemas (ciclo da matéria orgânica e o fluxo de energia) (Gonçalves et al., 2017). 

Estudos que avaliam o efeito das mudanças florestais sobre a decomposição foliar têm aumentando 
nos últimos anos (Ferreira et al., 2015; Kennedy e El-Sabaawi, 2017) e demostram não existir uma 
consistente tendência global de que as folhas exóticas se decompõe mais rapido ou mais lentamente que as 
folhas nativas (Kennedy e El-Sabaawi, 2017). O impacto das folhas exóticas a decomposição foliar não 
apresenta o mesmo efeito em todos ecossistemas de riachos, mas que seus efeitos dependem tanto das 
caracteristicas das flhas e dos atribuitos dos ecossistemas de riachos (Kennedy e El-Sabaawi, 2017).  



As folhas exóticas são aparentemente mais sensiveis a temperatura, e a natureza do impacto esta 
potencialmente relacionada a relação C:N das folhas (a menor razão C:N nas folhas exóticas permite uma 
decomposição mais rápida que as folhas nativas com maior proporção C:N) (Kennedy e El-Sabaawi, 2017). 
Do mesmo modo, a maior deteriorização do material foliar em uma malha grossa, que permite a entrada de 
detritivoros invertebrados, possivelmente relacionado a alta proporção de carbono e fosforo (C:P) 
observada em espécies exóticas (Kennedy e El-Sabaawi, 2017). 

Ecossistemas de alta temperatura, tais como os trópicos são mais propensos a sofrer alterações nas 
teias alimentares detritivas, principalmente se a bacia hidrográfica abriga espécies exóticas (Kennedy e El-
Sabaawi, 2017). Gonçalves et al. (2017) relatam que a presença da vegetação nativa evita que as espécies 
exóticas de maior qualidade aumentem a disponibilidade de nutrientes na teia alimentar de riachos da 
Amazônia, e assim, evitam alteração no funcionamento dos ecossistema e a manutenção da biodiversidade 
aquática. 

Folhas de Eucalyptus geralmente apresentam  baixa qualidade nutricional , alta concentração de 
compostos secundários (óleos essenciais, polifenóis), podem em algumas espécies apresentar folhas 
espessas e cutícula cerosa (Canhoto e Graça, 1995; Pozo et al., 1998; Canhoto e Graça, 1999). Isto pode 
resultar em  efeito negativo na riqueza de micro-organismos (fungos) e invertebrados bentônicos no 
processamento foliar (Canhoto e Graça, 1995) e, por conseguinte na decomposição foliar e na ciclagem de 
matéria orgânica (Graça et al., 2001). Adicionalmente, Kennedy e El-Sabaawi (2017) relata que os impactos 
das folhas exóticas, mediados pela taxa de decomposição, não têm o mesmo efeito em cada ecossistema, 
mas diferem dependendo tanto das características das folhas, quanto dos atributos do ecossistema.  

Deste modo, estudar as espécies que compõe a vegetação riparia de riachos, permite analisar a 
dinâmica funcional da maneira mais próxima que a observada no ambiente natural. Mais também permite 
entender como os sistemas locais refletem a impressão de processos em larga escala (Loreau et al., 2003). 
Acreditamos que a taxa de decomposição mediada por invertebrados e microbiano respondem 
negativamente a presença do eucalipto, resultando na diminuição do processo de decomposição nas areas 
impactadas pelo eucalipto. Paratanto, nosso objetivo foi avaliar a taxa de decomposição foliar de uma 
espécie exótica e uma mistura de folhas de espécies nativas que caracterizam o principal aporte de material 
particulado grosso em riachos sob influência do eucalipto e controle. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

ÁREA DE ESTUDO 

Para a realização do estudo foram analisados seis riachos de baixa ordem em duas sub-bacias do 
Rio Paraíba do Sul, localizados nos municípios de Coronel Pacheco (sub-bacia do Rio Novo) e Juiz de Fora 
(Rio Paraibuna). Três riachos foram analisados em uma área de aproximadamente 382 ha caracterizada 
pelo cultivo de eucalipto e criação de gado em um sistema de pecuária neutra (Silvopastoril) na sub-bacia 
do Rio Novo. Adicionalmente também foram analisados outros três riachos de baixa ordem em uma zona 
de amortecimento da Reserva Biológica Municipal Poço D’Anta, que abrange uma área de 370 ha, 
composta por área de pastagem e de mata remanescente de Mata Atlântica em estágio avançado de 
regeneração, utilizados como controle dos dados. 

 

EXPERIMENTO DE DECOMPOSIÇÃO FOLIAR 

Em cada riacho foram instaladas 4 redes de captura (1 x 1 m, malha de 5 mm), para obtenção de 
folhas senescentes das principais espécies de plantas que compõem a matéria orgânica particulada grossa 
(MPOG) da mata ciliar de cada um dos riachos. As folhas íntegras obtidas foram utilizadas para confecção 
dos sacos de detrito. Deste modo, foram utilizadas a mistura das principais espécies de folhas presentes na 
mata ciliar em cada ambiente. Além disso, foram utilizadas folhas senescentes de eucalipto (Eucaliptus 
urograndhis) cultivadas nas áreas analisadas. Em cada um dos seis riachos foram incubados dez sacos de 
detritos da mistura foliar e dez sacos com folhas de eucalipto. Foram utilizadas duas malhas para a 
construção dos sacos de detrito, uma que permitia a entrada de invertebrados (abertura da malha = 10mm) 
e outra que permitia apenas o acesso de micro-organismos (0,5 mm). Em cada saco foi armazenado entre 



2,00 a 4,00g ± 0,005 de folhas senescentes dependendo da disponibilidade e características das folhas 
presentes em cada ponto de amostragem. 

A remoção do material depositado nos riachos foi realizada quando alcançou uma perda de massa 
de aproximadamente 50% da massa inicial. A estimativa do dia de retirada foi feita através de um 
experimento piloto anterior a incubação das amostras. As retidas ocorreram após 30 dias do material 
composto por folhas de eucalipto, e 40 dias de incubação das espécies nativas presentes nas áreas estudadas. 
O material retirado após incubação nos sacos de detrito nos riachos, foi transferido para o laboratório. Os 
invertebrados obtidos nos sacos de detrito foram fixados em álcool 70°C, e posteriormente identificados 
com literatura especializada em nível de família. A caracterização dos riachos foi analisada através da 
medição de parâmetros físicos da água (condutividade especifica, pH, oxigênio dissolvido, vazão, 
temperatura). 

Para a estimativa da perda de massa foliar foi utilizado o modelo exponencial negativo (Mt = M0 
e- k t; em que Mt = massa no tempo t; M0 = massa no tempo 0; k = coeficiente de decaimento exponencial; 
e t = tempo em dia; (Graça et al., 2005). Com base no coeficiente de decaimento diário, as folhas foram 
classificadas como de decomposição "rápida" (k> 0,01), "média" (k = 0,005-0,001) e "lenta" (k <0,005) 
(Petersen & Cummins 1974). A taxa de decomposição foi analisada através do k, que foi analisado pelo k 
total, obtido através da malha grossa, e o k microbiano, obtido através da malha fina que impede o acesso 
por invertebrados. O k do invertebrados foi obtido através da diferença entre o k total e o k microbiano 
(Tonin et al., 2017). 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

A análise de componentes principais foi realizada para agrupar os riachos segundo as 
características ambientais. O número de componentes primários (PCs) foi determinado usando autovalores 
maiores do que aqueles gerados pelo método de Broken Stick. A análise de correlação de Pearson foi 
utilizada como critério para selecionar o melhor subconjunto de variáveis ambientais que explicarem a 
formação dos principais eixos, considerando os maiores valores de correlação (r ≥ 0,7). A Análise de 
Variância foi utilizada para verificar diferença significativas entre as variáveis ambientais. A diferença na 
taxa de decomposição (k) das folhas foi analisada através de Análise de Variância de três fatores, a fim de 
avaliar o efeito do impacto da  mistura de espécies vegetais nativa e das folhas de eucalipto. A diferenças 
na taxa de decomposição foi realizada utilizando o kTotal (abertura da malha = 10mm), kMicrobiano (0,5mm) e 
o kInvertebrado resultante da diferença entre o (kTotal – kMicrobiano).  As análises estatísticas serão foram realizadas 
com o programa R, versão 3.4.0 (R Development Core Team, 2008). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise de componentes principais ordenou as  unidades amostrais com um explicação de 
66,56% do eixo 1 (Figura 1), representados pela associação das variáveis que apresentaram maiores valores 
de temperatura e condutividade elétrica nos riachos sob o impacto do cultivo do eucalipto, e pelos menores 
valores registrados de pH nos riachos que apresentaram a preservação da vegetação riparia (Figura 1 e 2). 
O segundo eixo com explicação de 28,03% (Figura 1) foi principalmente explicado por variações na 
concentração do oxigênio dissolvido nas águas do riachos (Figura 2). 

Os riachos estudados apresentaram variações significativas nas variáveis temperatura da água, 
condutividade elétrica e pH, variações suficientes para identificar os riachos com e sem impacto do 
eucalipto no entorno da vegetação ciliar presente (Figura 1). Os riachos alterados apresentaram maiores 
valores de temperatura e condutividade da água (Figura 2). A presença de uma parcela da vegetação riparia 
e a utilização do entorno para cultivo de eucalipto não impediu os efeitos da plantação, em especial a 
elevação na temperatura da água, principalmente quando a parcela mantida não confere uma zona de 
amortecimento da penetração da luz nos ambientes aquáticos (Lynch et al., 1984), conferindo ao ambiente 
característica típica de ambientes expostos a radiação solar (Tonin et al., 2017).   

A remoção da vegetação riparia aumenta a intensidade da luz incidente dentro dos riachos, e assim 
apresenta elevado potencial para reduzir a concentração de oxigênio dissolvido devido ao maior exposição 



do dossel (Lynch et al., 1984). Em ambientes alterados caracterizados pela reduzida presença da vegetação 
ciliar, o solo fica exposto aos efeitos do intemperismo, favorecendo a instabilidade das margens, o 
transporte e deposição de compostos solúveis provenientes da lixiviação do solo e comprometendo a 
heterogeneidade dos habitats aquáticos em decorrência da deposição de sedimento fino (Da Silva et al., 
2015). Tal condição favoreceu o aumento da condutividade especifica como relatado neste estudo nos 
riachos sob a influencia do eucalipto. 

 Riachos que abrigam espécies exóticas apresentam o potencial de reduzir a concentração de 
oxigênio dissolvido, devido a exposição do dossel a entrada de luz, e assim elevando a temperatura dos 
riachos em áreas impactadas pelo cultivo do eucalipto (Lynch et al., 1984). O efeito pH baixo na 
decomposição foliar pode ser muitas das vezes indireto, pois inibe muitos organismos microbianos e, 
possivelmente através da mobilização de alumínio ou outros metais, e assim indiretamente afeta a 
degradação das folhas (J R Webster e Benfield, 1986). Apesar de verificada variações significativas de pH, 
provavelmente tais variações não tenham valor biológico. Já as variações na concentração de oxigênio 
dissolvido nos riachos sob influência do eucalipto esteja associado a variações na declividade dos riachos, 
refletidas pelas variações registradas na vazão dos riachos. 

 

Figura 1: Ordenação das variáveis ambientais explicam a distribuição das unidades amostrais de acordo 
com as características analisadas em riachos sob a influência do cultivo de eucalipto e em áreas 

preservadas sem a influência do cultivo do eucalipto. Áreas de cultivo de eucalipto: Alt1, Alt2, Alt3; 
Áreas controle: C1, C2, C3.  
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Figura 2: Variáveis ambientais registradas em duas sub-bacias do Paraíba do Sul em riachos sub a 
influência do eucalipto e controle. 

 

A decomposição das folhas de eucalipto foi mais rápida que a mistura das espécies nativas (Figura 
3). A menor qualidade das folhas e o incremento da temperatura são dois estressores que frequentemente 
ocorrem em ecossistemas de riachos que atravessam plantações de exóticas (Correa‐Araneda et al., 2017) 
e que influenciam nos processos funcionais nesses ambientes, principalmente na degradação do material 
foliar disponibilizado para o ambiente aquático (J R Webster e Benfield, 1986). Ecossistemas de alta 
temperatura, tais como os trópicos são mais propensos a sofrer alterações na redes alimentares detrital se a 
bacia de captação abriga espécies exóticas (Kennedy e El-Sabaawi, 2017). As folhas exóticas tem maior 
impacto nos ecossistemas de alta temperatura, e a natureza do impacto esta potencialmente relacionada a 
relação carbono (C) e nitrôgenio (N) das folhas (a menor razão C:N nas folhas exóticas permite uma 
decomposição mais rápida que as folhas nativas com maior proporção C:N) (Kennedy e El-Sabaawi, 2017). 

Os riachos sub a influência do eucalipto apresentam zonas riparia providas de menor atratividade 
para os organismos atuantes no processo de decomposição, refletida através das taxa microbiano (Figura 
3B) e invertebrados (Figura 3C). Os micro-organismos tiveram uma contribuição relativa de 76,83% na 
decomposição no controle e 90,82% nos riachos sob influencia do eucalipto. Já os invertebrados 
contriburam com aproximadamente 23,16 no controle e 9,17 nos riachos alterados. A decomposição das 
espécies nativas nas áreas alteradas e no controle apresentaram variações significativas no kinvertebrados (F= 
16,59, p= 0,015) (Figura 3C).  

A decomposição mediada por invertebrados esta associada a preservação das zonas riparia (Tonin 
et al., 2017), devido a tais organismos apresentarem elevada sensibilidade a variações na temperatura da 
água e na concentração de oxigênio dissolvido nesse ambientes. Os invertebrados fragmentadores 
apresentam importante papel na decomposição da matéria alóctone, transformando as folhas em biomassa 
animal e matéria orgânica particulada fina que serão utilizadas por predadores e coletores (Cummins et al., 
1973). Estudos com fragmentadores da região tropical e temperada observaram que estes organismos são 
capazes de diferenciar a qualidade do alimento (Graça e Cressa, 2010). 

Os valores negativos registrados para o k de invertebrados são devidos às características da malha 
grossa, que permite o acesso dos invertebrados, mas também a adesão de partículas de sedimento, 
ocasionando ganho de peso do material. Contudo, tal resultado será resolvido quando removido o sedimento 
através do procedimento de separação da massa livre de cinzas presentes nas amostras (Graça et al., 2005).  
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CONCLUSÃO 

Deste estudo, pode-se concluir que a qualidade do detrito disponibilizado para ecossistemas 
aquáticos, tem um papel importante para manutenção do funcionamento dos ecossistemas. Riachos que 
abrigam espécies exóticas na sua bacia apresentam ecossistemas com propriedades alteradas, sujeitos a 
limitações ambientais como o aumento na temperatura da água (4°C), como uma limitada ação de 
invertebrados fragmentadores.   

 

 

Figura 3: Taxa de decomposição foliar de uma espécie de eucalipto e a mistura nativa presente em 
riachos compostos pela vegetação nativa e sob a influência do cultivo silvopastoril em sub-bacias do Rio 

Paraíba do Sul. 
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