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INTRODUÇÃO GERAL 

 

O cerrado brasileiro é um domínio fitogeográfico com grande extensão territorial, ocupa 

cerca de 21% do território brasileiro e apresenta formações vegetais diversificadas variando de 

campo limpo a florestas (BRIDGEWATER; RATTER; FELIPE RIBEIRO, 2004). Apesar de 

ser um dos hotspots mundiais para a conservação da biodiversidade (MYERS et al., 2000), 

apenas 2,2% de sua área está sob proteção legal. O nível relativamente alto de conversão da 

paisagem por ações antrópicas é uma grande ameaça à conservação da biodiversidade do 

Cerrado. Estima-se que cerca de 55% do bioma já tenha sido desmatado (KLINK; MACHADO, 

2005; SILVA et al., 2006). Nesse gradiente de fisionomias, as matas ciliares destacam-se pela 

sua diversidade nos níveis genético, de espécies e de processos ecológicos, desempenhando 

papel fundamental na proteção dos recursos hídricos, fauna aquática e terrestre (REZENDE, 

1998).  

A mata ciliar quando comparada a outros tipos de vegetação apresenta uma elevada 

diversidade de hábitats compreendida em uma faixa relativamente estreita. Esta diversidade 

está relacionada à interação entre a disponibilidade de água, sombra e o nível do lençol freático 

com as variações topográficas, de solo e na estrutura da vegetação. Tais ambientes têm 

condições de atrair uma diversidade biológica considerável, favorecendo organismos exigentes 

de recursos específicos (BROWN JR., 2001). 

Diversos autores têm abordado em seus estudos a importância de se conservar as matas 

ciliares (e.g. VALERO et al. 2014; NILSSON et al. 2015; VASCONCELLOS et al. 2013; 

NAIMAN et al. 2005; PUSEY & ARTHINGTON 2003; DA SILVA et al. 2014). Entretanto, 

uma significativa parcela desta vegetação tem sido suprimida e substituída por atividades 

agropastoris, por reservatórios de usinas hidrelétricas, por áreas urbanas ou explorada por 

garimpeiros e madeireiros, restando, quando muito, apenas matas secundárias nas margens dos 

cursos dos rios. A vegetação ciliar, por apresentar funções peculiares e únicas (PUSEY; 

ARTHINGTON, 2003), merece a implementação de ações que visem a fiscalização e o controle 

ambiental adequado, abrangendo questões de ordem técnica, legal, econômica e 

socioambiental, objetivando o cumprimento da legislação vigente referente à proteção desse 

ecossistema. Portanto, a restauração ambiental de matas ciliares tem se tornado uma tentativa 

de remediar os danos antrópicos causados a estes ambientes. 

Uma forma de avaliar a eficiência da restauração ambiental é a análise através do uso 

de bioindicadores no monitoramento. Estes organismos podem ser de micro a macroscópicos, 
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vertebrados ou invertebrados, mas possuem o ponto em comum de serem sensíveis à pequenas 

mudanças ambientais, evidenciando características físicas, químicas e estruturais do ambiente 

em que se encontram. Organismos bioindicadores são adaptados a sobreviver, se reproduzir e 

interagir ecologicamente em condições ambientais específicas (MCKENZIE; HYATT; 

MCDONALD, 1995). 

Estudos mostram que a quantificação dos organismos e ou a atividade desses em solos 

ou substratos permite estimar níveis de degradação ou de restauração ambiental (ANDERSEN, 

1997; ROUSSEAU et al., 2013; ZHAO et al., 2013). A comunidade de organismos edáficos, 

composta predominantemente por microrganismos (fungos e bactérias) e invertebrados, atua 

através de interações sinérgicas e antagônicas (ANDERSON; INESON; HUISH, 1983), 

decompondo detritos e influenciando outros processos básicos do solo tais como agregação e 

estruturação do solo, que operam em diferentes escalas de tempo e espaço (LAVELLE, 1996). 

Avaliar o efeito da restauração ambiental sobre a fauna de invertebrados é muito importante, 

uma vez que estes organismos desempenham importantes funções ecológicas através de seus 

diversos grupos tróficos, como decompositores, predadores, saprófagos, herbívoros e 

polinizadores (PIK et al., 2002; POCOCK; EVANS; MEMMOTT, 2012). Entretanto, o papel 

dos artrópodes como bioindicadores tem sido subestimado pelos programas de regeneração de 

ecossistemas no Brasil (FORUP et al., 2008; FORUP; MEMMOTT, 2005). 

Nesta dissertação, analisamos a variação da comunidade de macroinvertebrados 

edáficos de acordo com a precipitação e observamos se seria possível estimar sua riqueza 

taxonômica através de sua riqueza trófica, constituindo o Capítulo 1. Além disso, estudamos 

como estes organismos podem responder à restauração de matas ciliares em função da 

integridade de hábitats, objetivo geral do Capítulo 2. 

 

METODOLOGIA GERAL 

 

Área de estudo 

 

Este estudo foi realizado às margens da Bacia do Rio Grande, mais precisamente na 

região do baixo Rio Grande, em matas ciliares ao longo do reservatório da Usina Hidrelétrica 

de Volta Grande, que está localizado entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, Brasil. A 

vegetação predominante na região é característica do Cerrado e atualmente se encontra 

fortemente descaracterizada pela ação antrópica (COSTA et al., 1998). Com o enchimento do 

reservatório em 1973, a mata ciliar original foi inundada, restando no entorno da represa um 
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cenário de solo exposto e compactado. Contudo, mesmo antes da implantação da UHE, as matas 

ciliares em foco já estavam descaracterizadas, uma vez que já eram margeadas por cultivos 

agrícolas, com predomínio da cana-de-açúcar (FERREIRA, 2009).  

Em 1965 foi implementada a Lei Federal nº 4771, vigente no período em que o 

reservatório foi construído, a qual reconhecia as florestas existentes ao redor de lagos, lagoas 

ou reservatórios naturais ou artificiais como Áreas de Preservação Permanente, independente 

da largura da faixa de vegetação. No cumprimento à legislação, a Companhia Energética de 

Minas Gerais S.A. (CEMIG), que tem a concessão do aproveitamento da UHE de Volta Grande 

desde 1967, realizou estudos ambientais nas áreas, criou um viveiro de mudas e reflorestou as 

margens da represa. Os projetos de restauração no entorno do Reservatório começaram em 

1991, onde foram plantadas mudas nativas com a tentativa de produção de espécies que melhor 

se adaptariam às condições dos locais a serem reflorestados (ANTONINI; MARTINS, 2016). 

Estes reflorestamentos foram realizados há cerca de 10 a 30 anos em faixas lineares no 

entorno das áreas inundadas, de modo que estas se caracterizam atualmente como fragmentos 

não contínuos de mata ciliar (ANTONINI; MARTINS, 2016). Foram selecionadas quatro áreas 

restauradas de acordo com o tempo de implantação das mudas (10 e 20 anos) e a largura da 

faixa reflorestada (cerca de 30 e 100m), além de uma área de referência que sofreu um processo 

de restauração natural (30 anos, 400m). Estes fragmentos estão circundados essencialmente por 

monoculturas de cana-de-açúcar, além de outras atividades agrossilvopastoris.  

Figura 1: Localização das cinco áreas de amostragem, no Reservatório de Volta Grande. Fonte: Projeto Prociliar 
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Foram realizados buffers de 3km para cada área através do programa ArcGis a fim de 

uma melhor caracterização das matrizes do entorno dos locais restaurados. Foram avaliadas as 

seguintes áreas: 

Nativa: situada no município de Conceição das Alagoas, Minas Gerais (20°01’27”S / 

48°12’45”W). Esta área de mata ciliar tem passado por um processo de restauração natural há 

aproximadamente 30 anos. Possui entorno de 20 hectares e está localizada à margem direita do 

Rio Grande, próxima à barragem da usina (Figura 1). Este fragmento é o único dentre as cinco 

áreas estudadas constituído por vegetação nativa remanescente (Cerrado). Mede, 

aproximadamente, 400 metros de largura e 500 metros de comprimento. Apresenta grande 

diversificação de estratos verticais, com presença de sub-bosque arbustivo, estrato arbóreo e 

um dossel bem definido. A altura máxima do dossel varia entre 25 e 30 metros. A matriz do 

entorno é constituída predominantemente por plantações de cana-de-açúcar (65,07%), 

fragmento de mata (14,29%), Cerrado (12,97%), área urbana (3,23%), lago (1,95%), mata ciliar 

reflorestada (1,79%) e pasto (0,7%) (Figura 2). 

Figura 2: Imagem Landsat do buffer de 3km para avaliação da matriz do entorno da área de Nativa. 

 

Noboro: situada no município de Água Comprida, Minas Gerais (20°05’55”S / 

48°09’00”W). Nesta área o fragmento de mata ciliar avaliado, restaurado em 1994 (cerca de 20 

anos), possui 2,7ha e está localizado à margem direita do Rio Grande (Figura 1). Possui próximo 

de 30m de largura e 900m de comprimento. Possui sub-bosque escasso mas presente e dossel 

com alturas variando entre 20 e 26m. Os habitats adjacentes ao fragmento são caracterizados 

pela presença de cana-de-açúcar (62,9%), seringal (18,25%), pasto (4,86%), fragmento de mata 

(3,51%), área urbana (1,82%), lago (1,7%) e mata ciliar reflorestada (0,51%) (Figura 3). 
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Figura 3: Imagem Landsat do buffer de 3km para avaliação da matriz do entorno da área de Noboro. 

 

Santa Bárbara: área localizada no município de Miguelópolis, São Paulo (20°09’30”S / 

48°07’39”W). Este fragmento de mata ciliar foi restaurado em 1999 (há aproximadamente 20 

anos), tem extensão de 3,3 hectares e está localizado à margem esquerda do Rio Grande (Figura 

1). Sua largura aproximada é de 30m e seu comprimento de 1100m. É possível detectar em 

meio à área restaurada uma porção significativa de gramíneas (capim-colonião), contudo possui 

sub-bosque ausente. O estrato arbóreo é composto por árvores de médio porte com altura 

máxima de 18m. O uso e ocupação do solo no entorno é constituído por plantações de cana-de-

açúcar (87,99%), fragmento de mata (10,04%), mata ciliar reflorestada (0,92%), lago (0,89%) 

e área urbana (0,17%) (Figura 4). 

Figura 4: Imagem Landsat do buffer de 3km para avaliação da matriz do entorno da área de Santa Bárbara. 



13 

 

 

Figueira: inserida no município de Igarapava, São Paulo (19°59’32”S / 47°48’53”W). 

Nesta área, o fragmento de mata ciliar estudado foi revegetado em 1997 (cerca de 20 anos) e 

possui 18ha. Localizado na margem esquerda do Rio Grande (Figura 1), a uma distância 

aproximada de 500m de uma usina sucroalcooleira (Usina Junqueira) e a pouco mais de 2km 

da Rodovia Anhanguera, possui aproximadamente 100m de largura e 1800m de comprimento. 

Nesse fragmento há o predomínio de gramíneas (capim-colonião) e o sub- bosque é 

descontinuo, mas o estrato arbóreo é formado por árvores de grande porte (25m de altura). Os 

ambientes adjacentes ao fragmento são formados por plantações de cana-de-açúcar (74,48%), 

fragmento de mata (15,57%), lago (2,82%), mata ciliar reflorestada (1,19%) e área urbana 

(0,91%) (Figura 5). Nessa área são encontrados ranchos de pesca às margens do rio, fato que 

interfere na preservação e manutenção do reflorestamento. 

 

Figura 5: Imagem Landsat do buffer de 3km para avaliação da matriz do entorno da área de Figueira. 

 

Delta: situada no município de Igarapava, São Paulo (19°59’25”S / 47°46’53”W). Este 

fragmento de mata ciliar foi revegetado em 2005 (cerca de 10 anos), possui 8,8ha e está 

localizado à margem esquerda do Rio Grande (Figura 1). Está a uma distância aproximada de 

800m de uma usina sucroalcooleira (Usina Junqueira) e a 100m da Rodovia Anhanguera. Está 

distante apenas cerca de 3km da área de Figueira. Possui, aproximadamente, 100m de largura 

e 900m de comprimento. O interior do fragmento é dominado por gramíneas (capim-colonião) 

e não há sub-bosque. O estrato arbóreo é formado por árvores de grande porte com altura 

máxima atingindo 30m. A matriz do entorno é constituída por plantações de cana-de-açúcar 

(69,34%), fragmento de mata (16,49%), área urbana (9,41%), lago (4%) e mata ciliar 
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reflorestada (0,76%). Esta área apresenta considerável interferência antrópica devido à 

existência de residências, ranchos de pesca e uma olaria no entorno do fragmento.  (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Imagem Landsat do buffer de 3km para avaliação da matriz do entorno da área de Delta. 

 

 

Amostragem 

 

Na região central de cada uma das cinco áreas de amostragem foram instalados três 

transectos lineares de armadilhas de queda (pitfall traps) (MOLDENKE, 1994). Esses 

transectos foram posicionados paralelamente à margem do reservatório e organizados em 

sequência, mantendo intervalos de 50m entre eles. Em cada transecto foram instalados 10 

pitfalls, totalizando 30 pitffals por área de estudo (Figura 7). 

Figura 7: Desenho esquemático representado a disposição dos pitfalls de invertebrados edáficos nas faixas de 

mata ciliar restauradas com larguras de 30 e de 100m no entorno da represa de Volta Grande 

 

Um total de 150 armadilhas por área foram mensalmente vistoriadas de março de 2013 

a janeiro de 2014 (exceto em agosto e setembro). Os organismos foram armazenados em álcool 

70%, contados, identificados até o menor nível taxonômico possível, classificados em 14 
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grupos tróficos levando em consideração seus principais hábitos e estratégias de forrageamento 

e depositados na coleção de invertebrados do Laboratório de Biodiversidade da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP).  
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CAPÍTULO 1 - MACROFAUNA DE SOLO EM MATAS CILIARES 

RESTAURADAS: RELAÇÕES ENTRE PARÂMETROS DA ESTRUTURA DE 

COMUNIDADES  

 

RESUMO 

 

Há evidências de que o sucesso na restauração de matas ciliares pode restabelecer a comunidade 

de invertebrados de solo. Entretanto, poucos estudos levam em consideração esta comunidade 

como um todo e a importância da sua estruturação trófica. Neste estudo, visamos responder 

como a estrutura da comunidade, em termos de abundância e riqueza, está relacionada à sua 

estrutura trófica. Além disso, avaliamos a variação destes parâmetros frente à pluviosidade. O 

local de pesquisa foram matas ciliares restauradas há 10, 20 e 30 anos. Quando analisamos toda 

a macrofauna de solo, não houve relação entre a abundância e riqueza taxonômica e a trófica, 

indicando redundância de espécies. Entretanto, notou-se que quanto mais morfoespécies um 

grupo taxonômico apresentou, mais grupos tróficos o representavam, indicando redundância 

reduzida dentro de cada grupo. Também observamos que o aumento da pluviosidade gera uma 

elevação na atividade da fauna de solo, sendo esta mais rica e mais funcional em épocas 

chuvosas. Dentre os grupos taxonômicos mais ricos e abundantes, Coleoptera e Hymenoptera 

se destacaram. Bem como os micetófagos, predadores e os saprófagos para os grupos tróficos. 

A estrutura da macrofauna de solo amostrada mostrou sucesso na restauração das matas ciliares, 

indicando uma comunidade típica de floresta secundária. Aqui enfatizamos a importância do 

estudo da fauna edáfica como um todo para compreender melhor como esta se comporta em 

relação à restauração florestal e à variações pluviométricas.  

 

Palavras - chave: invertebrados edáficos; restauração ambiental; estrutura trófica; 

pluviosidade. 
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ABSTRACT 

 

There is some evidence that successful restoration of riparian forests can reestablish the 

community of soil invertebrates. However, a few studies have considered this community as 

one community and the importance of its trophic structure. The aim of this study was answer 

how the community structure, in terms of abundance and richness, is related to its trophic 

structure. In addition, we evaluated the variation of these parameters due to the pluviosity. The 

research area were riparian forests recovered 10, 20 and 30 years ago. When we analyze the 

whole soil macrofauna, there is no relation of the abundance and taxonomic richness between 

the trophic richness, indicating species redundancy. However, we observed that the increase of 

morphospecies in a group raise the guild’s number that compose it, indicating reduced 

redundancy within each group. We also observed that the increase of the rainfall beget an 

increase in soil fauna activity, which is richer and more functional in rainy seasons. Coleoptera 

and Hymenoptera contrasted in the richest and most abundant taxonomic groups, as well the 

myctophages, predators and saprophagous for the trophic groups. The sampled macrofauna of 

soil structure showed success in the restoration of riparian forests, indicating a typical 

community of the secondary forest. Here we emphasize the importance of the study of the 

edaphic fauna as a community to comprehend how it reacts in a forest restoration and 

pluviometric variations. 

 

Keywords: Edaphic Invertebrates; Environmental Restoration; Trophic Structure; Rainfall. 
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INTRODUÇÃO 

 

A análise da estrutura do grupo trófico é cada vez mais utilizada em avaliações de 

impacto em comunidades de solo. É insuficiente amostrar mudanças na riqueza taxonômica se 

este nível engloba espécies com uma ampla gama de respostas tróficas a diferentes condições 

do solo. Embora muitos estudos sobre invertebrados edáficos examinem a biomassa, a 

abundância ou a riqueza de espécies, poucos levam em conta o arranjo trófico destas 

comunidades. Um método particularmente útil é examinar grupos de espécies que usam o 

mesmo recurso trófico mas de maneiras diferentes, sendo estes denominados grupos tróficos 

(STORK; EGGLETON, 1992). 

A partição dos recursos em um habitat por um maior número de espécies de organismos 

pode favorecer a ocorrência de um maior número de grupos tróficos, permitindo uma 

exploração e ou utilização mais completa de todos os recursos disponíveis (HEEMSBERGEN 

et al., 2004; PETCHEY, 2003). Há evidências de que exista uma relação entre a riqueza de 

espécies e a riqueza funcional nos ecossistemas, o que pode estar ligado à transferência de 

energia e ciclagem de matéria (CHAPIN III et al., 1997; GHILAROV, 2000; HOOPER et al., 

2005; LAWTON, 1994). 

Dentre os diferentes grupos de invertebrados que compõem a fauna de solo (edáfica), a 

macrofauna, isto é, indivíduos maiores que 2,0 mm (Swift et al. 1979), desempenha vários 

papeis contribuindo direta e indiretamente para o funcionamento dos ecossistemas, por exemplo 

aumento da fertilidade do solo, controle biológico de patógenos e parasitas de plantas, 

decomposição e ciclagem de nutrientes, filtração de água e formação de solo (BARRIOS, 2007; 

DOMINATI; PATTERSON; MACKAY, 2010). Além disso, afetam a produção primária de 

maneira direta e indireta, diretamente por herbívoros do solo, patógenos e mutualísticos e 

indiretamente pela decomposição de material vegetal morto e retorno de nutrientes inorgânicos 

para as plantas (SYLVAIN; WALL, 2011). Contudo, a maioria das pesquisas realizadas sobre 

organismos edáficos ainda está focada apenas na microflora: bactérias e fungos (GRAAFF et 

al., 2006; TRESEDER, 2004; ZAK et al., 2000). 

A macrofauna edáfica pode ser excelente bioindicadora uma vez que possui uma dieta 

variada e é muito sensível à alterações ambientais (GUINCHARD; ROBERT, 1991), por 

exemplo, organismos edáficos de todos os taxa e tamanhos corporais podem ser limitados pela 

precipitação (BLANKINSHIP; NIKLAUS; HUNGATE, 2011) e ou pela produção de 

serapilheira (LAVELLE, 1996). Pela diversidade e magnitude das funções que desempenham 

no solo, alguns desses organismos têm sido apontados não somente como indicadores, mas 
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também como agentes ativos da restauração em ambientes degradados (SNYDER; HENDRIX, 

2008). 

A fauna edáfica pode recompor o solo e suas propriedades em áreas em  processos de 

restauração dependendo apenas do modo que coloniza o substrato, da sua taxa de sobrevivência 

e de sua capacidade manter as populações com alta abundância (TOPP et al., 2001). Ao alterar 

fisicamente a estrutura do solo e os processos de transporte, estes organismos determinam 

diretamente as condições físicas e químicas de crescimento vegetal, influenciando também a 

quantidade e a qualidade da matéria orgânica (BRUSSAARD, 1998). 

Neste estudo avaliamos se a estrutura taxonômica da comunidade de invertebrados de 

solo se relaciona com a estrutura trófica e se existem variações temporais relacionadas à 

pluviosidade sobre os parâmetros da comunidade. Para isto, testamos as seguintes hipóteses: a 

riqueza e abundância de grupos funcionais respondem à riqueza e abundância de morfoespécies 

de toda a comunidade; a riqueza de grupos funcionais responde à riqueza de espécies dentro de 

cada grupo taxonômico de invertebrados de solo; e variações pluviométricas ao longo do ano 

influenciam na abundância e riqueza de grupos taxonômicos e tróficos. 

 

MÉTODOS 

 

Área de estudo  

 

As amostragens foram realizadas em cinco fragmentos de mata ciliar na região da UHE 

Volta Grande, Minas Gerais (MG) e São Paulo (SP), Brasil, de acordo com o tempo de 

restauração e a largura da faixa revegetada (Tabela 1). 

Após inundação das margens pelo reservatório, em 1973, houve perda significativa das 

florestas ciliares remanescentes. Nos últimos 35 anos, essas áreas foram restauradas de forma 

que na região existem fragmentos com idades e larguras distintas. A vegetação predominante 

se enquadra nas características de Mata Ciliar associada ao Cerrado, e o entorno está 

visivelmente alterado pela agroindústria. As áreas selecionadas para este estudo apresentam 10, 

20 e 30 anos após o início do programa de restauração (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Fragmentos de matas ciliares estudados e suas respectivas idades de restauração e larguras de área 

reflorestada. 

Área Idade (anos) Largura (m) 

Nativa 30  400 

Noboro 20  30 

Santa Bárbara 10  30 

Figueira 20  100 

Delta 10  100 

  

O clima da região de estudo é do tipo Aw, de acordo com a classificação de Köppen 

(KOTTEK et al., 2006). O monitoramento foi realizado de março de 2013 a janeiro de 2014, 

sendo a precipitação média neste período de 1091 mm (ANTONINI; MARTINS, 2016) (Figura 

1). As maiores médias de temperaturas são registradas de outubro e março, entorno de 23°C. Já 

as menores são observadas nos meses de junho e julho, próximas a 19ºC (GRECO, 2002). 

 

 

Figura 1 - Média de precipitação nos meses de amostragem (março a dezembro de 2013 e janeiro de 2014) na 

região do Reservatório de Volta Grande. Dados obtidos da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG. 

 

 

Amostragens  

 

Na região central de cada uma das cinco áreas de amostragem foram instalados três 

transectos lineares de armadilhas de queda (pitfall traps) (MOLDENKE, 1994), contendo 

apenas uma solução de líquido conservante (água e detergente neutro). Esses transectos foram 

posicionados paralelamente à margem do reservatório e organizados em sequência, mantendo 
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intervalos de 50m entre eles. Em cada transecto foram instalados 10 pitfalls, totalizando 30 

pitffals por área de estudo.  

As armadilhas eram mantidas ativas por uma semana e vistoriadas mensalmente, entre 

março de 2013 e janeiro de 2014 (exceto em agosto e setembro). Os organismos foram 

armazenados em álcool 70% e depositados na coleção de invertebrados do Laboratório de 

Biodiversidade da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

Os indivíduos foram identificados até o menor nível taxonômico possível e classificados 

em 13 grupos tróficos (Tabela 2) de acordo com seus principais hábitos e estratégias de 

forrageamento (BACCARO et al., 2015; LACH; PARR; ABBOTT, 2010; PUNZO; FRED, 

1994; RAFAEL et al., 2012; TRIPLEHORN; JOHNSON, 2004). 

 

Tabela 2 - Especificação alimentar dos grupos tróficos que classificaram a fauna edáfica amostrada 

Grupos  Principal fonte de recurso 

Coprófago (Cop)  Matéria fecal de vertebrados 

Fitófago (Fit)  Seiva vegetal 

Frugívoro (Fru)  Frutas e néctar de frutas 

Hematófago (Hem)  Sangue de vertebrados 

Herbívoro (Her)  Mastigadores ou brocadores de folhas, galhos e sementes  

Micetófago (Mic)  Fungos 

Nectarívoro (Nec)  Néctar de flores 

Onívoro (Oni)  Alimentação generalizada (mais de um grupo trófico) 

Parasitóide (Par)  Consome um hospedeiro até a morte do mesmo 

Polinívoro (Pol)  Pólen de flores 

Predador Primário (P1)  Consumidores primários 

Predador Secundário (P2)  Invertebrados e vertebrados predadores 

Saprófago (Sap)  Matéria orgânica em decomposição 

   

 

Análises 

 

Para as análises dos dados foram considerados os organismos de 16 grupos (Blattodea, 

Coleoptera, Dermaptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Orthoptera, Araneae, 

Opiliones, Pseudoscorpiones, Scorpiones, Chilopoda, Diplopoda, Mesogastropoda e 

Pulmonata) que foram selecionados por serem mais abundantes e ou possuírem taxonomia mais 
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conhecida. Modelos Lineares Generalizados (GLM) com distribuição Quasipoisson foram 

utilizados para testar se a riqueza de grupos funcionais é dependente da riqueza e da abundância 

de espécies em cada grupo taxonômico e em toda a comunidade de invertebrados. Também 

foram realizados GLMs com a mesma distribuição de dados para analisar se a abundância e a 

riqueza de grupos funcionais e tróficos variam com a pluviosidade. As análises foram realizadas 

no programa R. 

 

RESULTADOS 

 

A comunidade da macrofauna de solo dos 16 grupos taxonômicos avaliados incluiu 

28.558 indivíduos, pertencentes a 2 filos e 5 classes, separadas em 451 morfoespécies (Tabela 

3). 

 

Tabela 3 – Grupos tróficos da macrofauna de solo encontrados nas cinco áreas de amostragem no entorno da UHE 

Volta Grande, SP/MG, Brasil. 

Grupo 

Taxonômico 
Grupos Tróficos* 

Abundância 

Total 

Riqueza de 

morfoespécies 

Blattodea Oni 486 12 

Coleoptera Sap, Mic, Her, P1, Cop, Oni 13887 130 

Dermaptera Oni 1246 7 

Diptera Sap, Fru, P1, Nec, Her 2816 28 

Hemiptera Fit, P1, P2, Sap 240 41 

Hymenoptera P1, P2, Oni, Her, Pol, Par, Mic, Nec 6098 75 

Lepidoptera Nec, Sap, Fru 172 28 

Orthoptera Her, Oni 2427 29 

Araneae P1, P2 716 50 

Opiliones Oni 23 11 

Pseudoscorpiones P1 17 7 

Scorpiones P2 10 6 

Chilopoda P1 12 6 

Diplopoda Det 235 11 

Mesogastropoda Her 63 3 

Pulmonata Her 140 7 

* Para descrição das siglas, reportar Tabela 2. 
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Os taxa Coleoptera, Hymenoptera, Diptera, Orthoptera, Dermaptera e Araneae foram 

mais abundantes (Tabela 3), sendo os dois primeiros os que ocuparam mais grupos tróficos 

(Tabela 4). Coleoptera, Hymenoptera, Araneae, Hemiptera e Orthoptera foram os que 

apresentaram maior riqueza (Tabela 3). Entre os grupos funcionais, a maior abundância foi de 

micetófagos – compreendendo majoritariamente Hymenoptera (Formicidae, Atta sp.) seguidos 

por predadores primários e saprófagos (Figura 2). 

 

Tabela 4 - Especificação da identificação das ordens que ocuparam mais grupos tróficos (Hymenoptera e 

Coleoptera)  

Ordem 
Subordem / 

Superfamília / 

Família 

Subfamília / Tribo / 

Gênero / Espécie 
Grupo trófico 

C
o
le

o
p
te

ra
 

Tenebrionidae Alleculidae Saprófago 

Carabidae  Onívoro 

Cerambycidae  Herbívoro 

Chrysomelidae  Herbívoro 

Coccinellidae  Predador primário 

Curculionidae  Herbívoro 

Dryopidae  Saprófago 

Elateridae  Saprófago 

Erotylidae  Micetófago 

Histeridae  Predador primário 

Lampyridae  Predador primário 

Meloidae  Herbívoro 

Monotomidae  Rhizophagidae Predador primário 

Nitidulidae  Saprófago 

Passalidae  Saprófago 

Staphylinidae Scaphidiidae Micetófago 

Scarabaeidae  Aphodiinae  Coprófago 

Scarabaeidae   Eurysternus  Coprófago 

Scarabaeidae  Canthon  Coprófago 

Scarabaeidae  Canthonini  Coprófago 

Scarabaeidae  Coprini  Coprófago 

Scarabaeidae  Geotrupidae  Coprófago 

Scarabaeidae  Melolonthini Herbívoro 

Scarabaeidae  Oryctini Saprófago 

Scarabaeidae  Phanaeini  Coprófago 

Staphylinidae  Predador primário 

Tenebrionidae  Saprófago 
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  (Continuação Tabela 4)  
H

y
m

en
o

p
te

ra
 

Formicidae Acromyrmex Micetófago 

Apidae Apis melifera Polinífero 

Formicidae Atta Micetófago 

Braconidae   Parasitoide 

Formicidae Camponotus Onivora 

Formicidae Cephalotes Onivora 

Chalcidoidea     

Formicidae Crematogaster Nectarívoro 

Formicidae Ectatomma Predador primário 

Apidae Geotrigona Polinívoro 

Formicidae Gnamptogenys Onivora 

Ichneumonidae   Parasitoide 

Mutillidae   Parasitoide 

Formicidae Neoponera Predador primário 

Formicidae Odontomachus Predador primário 

Formicidae Pheidole Onivora 

Pompilidae   Parasitoide/Nectarívoro 

Formicidae Pseudomyrmex Nectarívoro 

Scoliidae   Parasitoide/Nectarívoro 

Formicidae Solenopsis Onivora 

Vespidae   Nectarívoro 

Formicidae Wasmannia Onívoro 

 

   

 

 

Figura 2 - Abundância de grupos funcionais da fauna edáfica das cinco áreas de amostragem, no entorno da UHE 

Volta Grande, SP/MG, Brasil, em porcentagem. 
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A riqueza e abundância de grupos tróficos não se relacionou com a riqueza (F= 1,27; 

p=0,27) e abundância total de morfoespécies (F=3,67 p=0,07). Contudo, quanto maior a riqueza 

de morfoespécies em cada grupo taxonômico, maior foi a riqueza de grupos tróficos (F=14,70; 

p<0,01) (Figura 3), ou seja, houve uma relação positiva e significativa para cada grupo 

taxonômico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Relação entre riqueza de morfoespécies em cada categoria de invertebrados edáficos amostrados e 

riqueza de grupos tróficos 

 

Houve uma relação positiva e significativa entre a pluviosidade e a riqueza de grupos 

tróficos (F= 14,15; p<0,01), de grupos taxonômicos (F= 6,69; p= 0,03) e abundância (F= 8,25; 

p= 0,02) (Figura 4). Isto indicou que em épocas mais chuvosas foi observada uma maior 

atividades dos invertebrados edáficos. 
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Figura 4 - Relação entre pluviosidade (em milímetros de chuva) e A) riqueza de grupos tróficos; B) riqueza de 

grupos taxonômicos; C) abundância de invertebrados da fauna edáfica, amostradas nas cinco áreas de amostragem 

no entorno da UHE Volta Grande, SP/MG, Brasil. 

 

 

DISCUSSÃO  

 

As áreas restauradas apresentaram uma macrofauna composta por organismos de vários 

grupos de invertebrados, com dominância dos artrópodes. Esse resultado era esperado pois 

Arthropoda é o grupo com a maior riqueza em espécies e com diferentes requerimentos de 

habitats. Organismos desse grupo apresentam um papel importante na ciclagem de nutrientes 

nas florestas tropicais. Além disso, desempenham outras funções, sendo predadores, parasitas, 

fitófagos, herbívoros, saprófagos, polinizadores e outros (GULLAN; CRASTON, 2008).  

A dominância dos Artrópodes foi verificada em outros trabalhos desenvolvidos em áreas 

que foram restauradas e ou próximas a campos de cultivo (BANDEIRA; HARADA, 1998; 

MOREIRA, 2010; SOARES et al., 2013). Watts & Mason (2015) observaram que em áreas 

restauradas há mais tempo, portanto, mais complexas, a comunidade de um grupo de artrópodes 
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tendeu a se restabelecer e se assimilar à de áreas nativas. A heterogeneidade de hábitats 

influencia a estrutura da comunidade de invertebrados de solo, podendo ser essencial na 

restauração (TEWS et al., 2004). 

O táxon mais abundante e que apresentou maior riqueza de morfoespécies e de grupos 

tróficos foi Coleoptera. Isto era esperado uma vez que organismos desse grupo desempenham 

diferentes funções ecológicas nos ecossistemas pois possuem alimentação diversa, desde 

folhas, restos vegetais, dejetos animais, a até outros artrópodes (GULLAN; CRASTON, 2008), 

o que favorece sua diversificação. Como segundo grupo mais abundante e rico, os Hymenoptera 

se destacaram. Foi observada maior ocorrência de indivíduos da família Formicidae entre os 

Hymenoptera amostrados, corroborando com os trabalhos realizados por Moço et al. (2005), 

Santos et al. (2007) e Goncalves & Pereira (2012). As formigas compreendem um terço do total 

da biomassa de insetos das florestas brasileiras, além disso, elas são altamente ativas no solo e 

geralmente se locomovem em grupo, o que facilita a sua coleta (HARADA et al., 2013). Rosário 

et al. (2014) estudaram a entomofauna edáfica associada à reflorestamentos e também 

encontraram uma alta abundância de Hymenoptera e Coleoptera. 

Dentre os grupos tróficos encontrados, os organismos micetófagos apresentaram uma 

grande abundância devido à ocorrência de formigas do gênero Atta. Estes indivíduos são 

dominantes em muitas florestas tropicais e possuem grande importância ecológica e econômica 

pois cortam material vegetal para cultivar o fungo simbionte que lhes serve de alimento 

(BOARETTO; FORTI, 1997; HÖLLDOBLER; WILSON, 1990). Estudos indicaram que, em 

florestas secundárias, as formigas podem ter impactos positivos sobre a estrutura química e 

física do solo e potencialmente beneficiar a vegetação. Isto favorece o desenvolvimento das 

árvores, uma vez que o solo é menos resistente à penetração das raízes em áreas com ninhos e 

a matéria orgânica presente nas câmaras possivelmente favorece um aumento na fertilidade do 

solo (MOUTINHO; NEPSTAD; DAVIDSON, 2003). 

O segundo grupo trófico mais abundante foi formado por organismos aqui classificados 

como predadores primários. Neste trabalho, este grupo foi constituído principalmente de 

aranhas, mas também incluiu algumas morfoespécies de Hymenoptera, Coleoptera, 

Pseudoscorpiones, Mantodea, Chilopoda e Hemiptera. A presença de muitos grupos de 

predadores é importante para manter a estrutura da comunidade pois estes podem regular o 

tamanho populacional de suas presas impedindo que uma ou outra espécie domine 

(HAIRSTON; SMITH; SLOBODKIN, 1960; RICKLEFS; RELYEA, 2014).  

Os organismos saprófagos também se mostraram abundantes entre os invertebrados 

amostrados. A comunidade de invertebrados saprófagos do solo está mais intimamente ligada 
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às condições do hábitat do que estão os invertebrados do solo de níveis tróficos mais elevados. 

Há também evidências de que a resposta às perturbações dos níveis tróficos inferiores, como 

saprófagos e detritívoros, é mais pronunciada do que a dos níveis tróficos superiores, como 

predadores e parasitas (HURD; WOLF, 1974; SCHEU; SCHULZ, 1996). 

De acordo com Menezes et al. (2009), florestas com vegetação diversa ou em estágios 

sucessionais mais avançados tendem a ter uma fauna de solo mais rica e a ser mais abundantes 

em espécies saprófagas e predadoras do que florestas nos estágios iniciais de restauração. Os 

dados obtidos neste estudo indicam que as áreas apresentaram sucesso na restauração da fauna 

edáfica, uma vez que saprófitos e predadores somaram mais de 40% de todos os invertebrados 

amostrados. 

A riqueza e abundância taxonômica, quando analisamos toda a macrofauna, não foi 

acompanhada pela riqueza e abundância de grupos tróficos, conforme predito. Comunidades 

compostas por um grande número de espécies podem apresentar alto grau de redundância 

funcional, isto é, múltiplas espécies desempenhando papéis ecológicos semelhantes 

(ANDREN; CLARHOLM; BENGTSSON, 1995; BENGTSSON, 1998; HOOPER et al., 2005). 

Numa comunidade com maior redundância, o papel de qualquer táxon pode ser pelo menos 

parcialmente compensado por outro táxon, pois os nichos apresentam maior sobreposição e, 

portanto, é mais fácil para a assembleia manter sua estrutura sob perturbação e mais difícil para 

espécies invasoras ocuparem nichos vagos. A alta redundância ecológica pode estar subjacente 

à resiliência dos ecossistemas a espécies perturbadoras e invasoras (CHAPIN III et al., 1997; 

LOREAU et al., 2001; PETCHEY, 2004). 

No entanto, quando analisamos as funções tróficas dentre os invertebrados de cada 

grupo taxonômico, observamos que quanto maior a riqueza, maior o número de funções que os 

organismos que compõem o grupo desempenham no ambiente. Apesar de os invertebrados 

terem apresentado redundância funcional em uma escala mais ampla, quando avaliamos dentro 

de cada grupo taxonômico esta redundância é minimizada, uma vez que é pouco provável que 

um único grupo trófico influencie em todos os serviços e funções que afetam o meio ambiente 

ao mesmo tempo ou da mesma maneira (SYLVAIN; WALL, 2011), ou seja, espécies no solo 

podem ser redundantes somente quando medidas contra funções cumulativas brutas, o que 

indica a importância em particular de cada grupo taxonômico. 

Conforme esperado, em meses cuja pluviosidade foi mais elevada encontramos uma 

maior riqueza e abundância de invertebrados e também de grupos tróficos nas áreas amostradas. 

Nestes meses, foram observados praticamente todos os grupos tróficos capturados ao longo de 

todo estudo, ao contrário do observado nos meses mais secos. De acordo com Lavelle & Spain 
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(2001), a temperatura e a umidade são os principais fatores que ativam a regulação metabólica 

nos indivíduos da fauna do solo e determinam a distribuição espacial destes e os períodos de 

maior atividade. O decréscimo dos níveis de chuva consequentemente reduzem a umidade nas 

camadas mais superficiais de solo, que foram o foco de estudo neste trabalho. Isto, muitas vezes, 

provoca a migração de alguns invertebrados edáficos para as camadas de solo inferiores, o que 

resulta em uma redução da atividade biológica no sistema folha/solo nas estações mais secas 

(SILVA et al., 2009). Dessa forma, é possível que a variação sazonal das riquezas e abundância 

entre períodos secos e chuvosos esteja relacionada à criação de ambientes mais favoráveis em 

épocas mais úmidas.  

Estudos mostram que os Artrópodes estão intimamente relacionados às paisagens 

circundantes (ANDERSEN, 1997), isto indica que as práticas conservacionistas no entorno da 

área restaurada devem buscar heterogeneidade de ambientes. Devido ao entorno das regiões 

amostradas ser constituído principalmente de áreas agrícolas, os fragmentos restaurados 

apresentam melhores condições para abrigo e manutenção da fauna local, inclusive a de 

invertebrados edáficos. 

A análise dos parâmetros da comunidade da macrofauna de solo é muito importante para 

a compreensão de como eles interagem, no caso deste estudo, a relação entre a riqueza 

taxonômica e a trófica. A observação destas variações em diferentes escalas pode ampliar o 

foco de diversos estudos frente os invertebrados edáficos e a restauração ambiental. Além disso, 

avaliar os efeitos das variações pluviométricas sobre as comunidades edáficas em áreas 

restauradas pode fornecer várias indicações do comportamento e necessidades destes 

organismos. 
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CAPÍTULO 2 - A COMPLEXIDADE DE HÁBITATS E OS INVERTEBRADOS DE 

SOLO – ANÁLISE DA RESTAURAÇÃO AMBIENTAL EM MATAS CILIARES 

UTILIZANDO ARMADILHAS PITFALL 

 

RESUMO 

 

A restauração de matas ciliares é essencial para a preservação dos cursos hídricos e manutenção 

dos processos ecossistêmicos florestais. Um bom indicativo do nível de restauração ambiental 

é a comunidade de macroinvertebrados de solo, contudo ainda há poucos estudos que 

consideraram estes organismos. Neste trabalho, avaliamos a interação da macrofauna edáfica 

com os parâmetros físicos ambientais de matas ciliares restauradas e pudemos perceber como 

esta comunidade está associada à restauração ambiental. Observamos que a composição de 

espécies da comunidade não se sobrepôs entre as áreas, ao contrário do observado com a 

composição trófica, sugerindo redundância funcional entre as espécies. Constatamos que a 

implantação de técnicas de restauração foi suficiente para restaurar a composição funcional das 

comunidades de besouros, principalmente em áreas mais antigas. Além disso, observamos 

como as variáveis ambientais das áreas, tais como as diretamente relacionadas aos locais (tempo 

de restauração, largura da mata, matriz inserida), as fitossociológicas (altura das árvores, DAP, 

cobertura vegetal, densidade), as relacionadas ao solo (umidade e compactação) e à serapilheira 

(produção e taxa de decomposição) influenciaram a abundância total, riqueza taxonômica e 

trófica da macrofauna de solo amostrada e se relacionaram aos grupos tróficos encontrados. 

Este estudo sugere que avaliar a comunidade de invertebrados edáficos é eficaz como indicativo 

de restauração ambiental e pode dar respostas mais amplas sobre os níveis de restauração das 

matas ciliares, principalmente quando se consideram os grupos tróficos. 

 

Palavras- chave: macrofauna edáfica; grupos tróficos; composição da comunidade; sucessão. 
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ABSTRACT 

 

The restoration of modified riparian forests is essential for the preservation of water courses 

and for maintenance of ecosystem processes. A good indicator of the level of environmental 

recovery is the community of soil macroinvertebrates, however there are just a few studies that 

consider all these organisms like one community. At this work, we evaluated the interaction of 

edaphic macrofauna with environmental physical parameters of riparian forests recovered, and 

we could see how this community is associated with environmental restoration. We observed 

that the composition of species wasn’t common between the areas, but we saw the opposite of 

this when we observed the trophic groups composition, what suggests a species redundancy. 

We found that restoration techniques were enough to restore functional composition of beetle 

communities, especially in old areas. In addition, we observed how environmental variables of 

the areas, like the ones linked to the sites (restoretion time, forest width, inserted matrix), to the 

phytossociological factors (height of the trees, DBH, vegetation cover, density), to the soil 

moisture and compaction) and to the litter banks (output and rate of decomposition) influenced 

total abundance, taxonomic and trophic richness of the soil macrofauna sampled and how they 

are related to the trophic groups. This study suggests that evaluating the community of edaphic 

invertebrates we can find answers about its bioindication of environmental recovery and the 

restoration levels of riparian forests, especially when considering trophic groups. 

 

Keywords: Edaphic Macrofauna; Trophic Groups; Community Composition; Succession. 
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INTRODUÇÃO 

 

A alteração do uso da terra tem sido identificada como um dos principais problemas da 

redução da biodiversidade mundial pela modificação de habitats (ADEEL et al., 2005; JETZ; 

WILCOVE; DOBSON, 2007). Tais alterações podem afetar as comunidades bióticas reduzindo 

a riqueza e alterando a composição e frequência relativa de espécies (PEREIRA; NAVARRO; 

MARTINS, 2012). Esse fenômeno ocorre especialmente nas margens de rios e nas terras 

adjacentes, devido a aptidão agropecuária dessas regiões. Consequentemente, as florestas 

ciliares são modificadas e alteradas (CUSHING; CUMMINS; MINSHALL, 1995). 

O ambiente ripário compreende uma zona de vegetação que é estrutural e floristicamente 

diferente dos habitats vizinhos com os quais ela se integra (VANNOTE et al., 1980), sendo um 

elemento importante desses ecossistemas. A mata ciliar proporciona muitos benefícios 

ecológicos, como a conservação da biodiversidade, regulação hidrológica e qualidade da água, 

estabilização dos bancos e dos leitos dos rios, regulação do microclima, filtragem de sedimentos 

e nutrientes e como habitats para organismos terrestres e aquáticos (BERTOLDI; DRAKE; 

GURNELL, 2011; PUSEY; ARTHINGTON, 2003; VALERO; PICOS; ÁLVAREZ, 2014). 

A redução da vegetação ciliar pode causar erosão do solo e diminuição da qualidade da 

água devido à perda de serviços de filtração, além da perda de hábitats (NAIMAN et al., 2005). 

Dessa forma, matas ciliares degradadas estão sendo cada vez mais restauradas para restabelecer 

as funções ecológicas (SWEENEY et al., 2004). Contudo, a maioria dos estudos concentra-se 

nos efeitos a médio e longo prazo da restauração, com menor consideração em relação aos 

efeitos a curto prazo (10-20 anos) dos reflorestamentos e da reintegração associada às funções 

do solo (GAGELER et al., 2014). 

A avaliação do sucesso da restauração tem sido a principal preocupação da ecologia da 

restauração desde que esta questão surgiu no início dos anos 80 (WALKER; WALKER; DEL 

MORAL, 2007). A restauração ecológica pode interromper e potencialmente reverter a perda e 

a degradação do habitat, o que é uma ferramenta importante na gestão da conservação 

(BULLOCK et al., 2011). Como resultado, a maior ênfase tem sido ao monitorar o 

estabelecimento da comunidade de plantas, assumindo que a fauna e os processos 

ecossistêmicos para os quais eles contribuem se restabelecerão ao longo do tempo. Ghilarov 

(1979) considera os invertebrados do solo como bons grupos indicadores porque eles refletem 

rapidamente as mudanças nas condições do solo. 

Poucos estudos utilizaram a macrofauna edáfica como indicadores de qualidade do solo 

e perturbação (BARETTA; BROWN; CARDOSO, 2010; ROUSSEAU et al., 2013), sendo que 
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a maioria utilizou grupos específicos de invertebrados para monitorar a produtividade vegetal, 

a sustentabilidade da prática de uso da terra e a poluição do solo (PAOLETTI, 1999). No 

entanto, a comunidade de invertebrados edáficos é cada vez mais reconhecida pelo papel ativo 

que desempenha na decomposição de matéria orgânica, ciclagem de nutrientes (carbono, 

nitrogênio e fósforo), produtividade agrícola, crescimento de plantas (BROWN et al., 1999; 

PASHANASI et al., 1996), e na melhoria das condições químicas, físicas e biológicas do solo 

(DECAËNS et al., 1999; LAVELLE et al., 2006; PAOLETTI, 1999).  

A maioria dos estudos que monitoram o restabelecimento da fauna avaliou a restauração 

bem-sucedida como a composição, riqueza e abundância de espécies em locais restaurados 

tornando-se cada vez mais semelhante às das áreas controle (CRISTESCUA; FRÈREC; PETER 

B. BANKS, 2012). O sucesso da restauração também pode ser avaliado usando abordagens 

baseadas em traços funcionais (por exemplo, D’Astous et al. 2013), que se ligam diretamente 

ao funcionamento do ecossistema, como os grupos tróficos. Invertebrados são candidatos ideais 

para uma abordagem baseada em traços, pois são espécies ricas, habitam uma diversa gama de 

habitats e têm papéis significativos nos processos do ecossistema (BRAGA et al., 2012), 

ajudando a identificar o sucesso da restauração.  

Neste estudo, testamos se o restabelecimento das matas ciliares é suficiente para 

restaurar a abundância, a riqueza de espécies e de grupos tróficos e a composição funcional e 

taxonômica das comunidades de macroinvertebrados de solo. Os besouros (Coleoptera) foram 

selecionados para o estudo de traços funcionais porque além de serem sensíveis às mudanças 

do ecossistema, estão envolvidos em uma gama de funções ecológicas, são facilmente 

amostrados e sua taxonomia é relativamente bem conhecida (KLIMASZEWSKI; WATT, 

1997).  

Avaliamos: se áreas com estruturas semelhantes apresentarão composição de 

morfoespécies e de grupos tróficos mais similares; a relação entre a composição de grupos 

tróficos da comunidade de invertebrados edáficos e variáveis ambientais; se parâmetros 

indicativos de estágios mais avançados de restauração estarão relacionados à maior abundância, 

riqueza de morfoespécies e riqueza trófica; e se a comunidade de besouros terá traços funcionais 

mais elaborados em hábitats mais complexos.  
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MÉTODOS 

 

Área de estudo  

 

O estudo foi realizado na região da Usina Hidrelétrica de Volta Grande, em Minas 

Gerais (MG) e São Paulo (SP), Brasil (20°01'54" S / 48°13'17" W), em cinco áreas ao longo do 

reservatório. Estas áreas apresentam fragmentos de mata ciliar associada ao Cerrado em 

diferentes estágios sucessionais, uma vez que após inundação das margens pelo reservatório em 

1973 houve perda significativa das florestas ciliares remanescentes. Contudo, nos últimos 35 

anos, essas áreas foram restauradas de forma que na região existem fragmentos com idades que 

variam de 10 a 30 anos desde a restauração. Estes fragmentos são circundados por um habitat 

matriz dominado por atividades antrópicas diversas, principalmente monoculturas de cana-de-

açúcar e seringueiras, além de agroindústrias.  

A análise da paisagem foi feita a partir de buffers de três quilômetros para cada área 

através do programa ArcGis e foi observado que a matriz predominante do entorno é formada 

por monocultura de cana-de-açúcar nas cinco áreas, sendo a área de Santa Bárbara com o maior 

percentual desta plantação (FUJACO; LEITE, 2016). As áreas Nativa, Figueira e Delta 

apresentam maiores faixas de reflorestamento. Contudo, Noboro é a única área que apresenta 

matriz arbórea no entorno do fragmento reflorestado, caracterizada por um seringal (Tabela 3). 

Santa Bárbara e Delta foram reflorestadas mais recentemente, há 10 anos, enquanto 

Noboro e Figueira foram reflorestadas há 20 anos. Na área denominada Nativa ocorreu sucessão 

natural há cerca de 30 anos e é faixa com maior largura de vegetação (aproximadamente 400 

m), além de ter remanescentes de cerrado em seu entoro. As áreas Noboro e Santa Bárbara 

apresentam faixas menores de reflorestamento (30 m), mantendo menor continuidade de 

vegetação ciliar em relação às demais áreas, as quais constituem faixas de 100m de largura. 

Contudo, Noboro é a única área que possui área de seringal compondo sua matriz. 

O clima da região de estudo é do tipo Aw, de acordo com a classificação de Köppen 

(KOTTEK et al., 2006). Conforme dados obtidos na Estação Meteorológica da CEMIG do 

município de Uberaba, a temperatura média anual varia entre 22ºC e 24ºC, com estação seca 

bem definida, de abril a setembro. A precipitação média no período de monitoramento foi de 

1091mm (ANTONINI; MARTINS, 2016). 
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Amostragem 

 

Na região central de cada uma das cinco áreas de amostragem foram instalados três 

transectos lineares de armadilhas de queda (pitfall traps) (MOLDENKE, 1994). Esses 

transectos foram posicionados paralelamente à margem do reservatório e organizados em 

sequência, mantendo intervalos de 50m entre eles. Em cada transecto foram instalados 10 

pitfalls, totalizando 30 pitffals por área de estudo (Figura 1). 

Figura 1 - Desenho esquemático representado a disposição dos pitfalls de invertebrados edáficos nas faixas de 

mata ciliar restauradas com larguras de 30 e de 100m no entorno da represa de Volta Grande 

 

Um total de 150 armadilhas foram mensalmente vistoriadas de março de 2013 a janeiro 

de 2014 (exceto em agosto e setembro). Os organismos foram armazenados em álcool 70%, 

contados, identificados até o menor nível taxonômico possível, classificados em 13 grupos 

tróficos levando em consideração seus principais hábitos e estratégias de forrageamento 

(BACCARO et al., 2015; LACH; PARR; ABBOTT, 2010; PUNZO; FRED, 1994; RAFAEL et 

al., 2012; TRIPLEHORN; JOHNSON, 2004) (Tabela 1) e depositados na coleção de 

invertebrados do Laboratório de Biodiversidade da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP).  
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Tabela 1 - Descrição dos Grupos tróficos de invertebrados capturados nas cinco áreas de estudo no entorno do 

Reservatório de Volta Grande MG/SP, Brasil. 

Grupos  Principal fonte de recurso   

Croprófago  Matéria fecal de vertebrados   

Fitófago  Seiva vegetal   

Frugívoro  Frutas e néctar de frutas   

Hematófago  Sangue de vertebrados   

Herbívoro  Mastigadores ou brocadores de folhas, galhos e sementes    

Micetófago  Fungos   

Nectarívoro  Néctar de flores   

Onívoro  Alimentação generalizada   

Parasitóide  Consome um hospedeiro até a morte do mesmo   

Predador Primário  Consumidores primários   

Predador Secundário  Invertebrados e vertebrados predadores   

Saprófago  Matéria orgânica em decomposição   

 

Para a análise de composição funcional de Coleoptera, foi medido o comprimento 

corporal de 5 indivíduos, em cada transecto, de todas as áreas que apresentassem abundância 

maior que 4 em pelo menos dois transectos, e então calculou-se o valor médio ponderado da 

comunidade (VMC), de acordo com Watts & Mason, (2015): 

VMC: ∑ 𝑡𝑖 𝑝𝑖

𝑆

𝑖=1

 

Onde S é a riqueza de espécies da comunidade local (por área), ti é o tamanho médio do corpo 

da espécie i, e pi é a abundância proporcional das espécies i. Esta é uma medida amplamente 

utilizada de composição de traços funcionais e é comumente usada para avaliar os efeitos das 

intervenções de manejo sobre a estrutura funcional das comunidades (por exemplo, Mason et 

al., 2010; Watts & Mason, 2015). 

 

Variáveis Ambientais 

 

Este estudo fez parte de um grande projeto de conservação e restauração de matas 

ciliares que englobou diversas pesquisas tanto biológicas quanto geológicas sobre áreas do 

entorno de reservatórios hidrelétricos. As variáveis ambientais consideradas neste estudo foram 

coletadas e utilizadas por diversos pesquisadores, e aqui são apresentadas de forma resumida 
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para esclarecimento de suas aplicações. Além do tempo de restauração, largura da mata e matriz 

na qual estava inserida, foram medidos parâmetros referentes à vegetação, serapilheira e solo. 

A cobertura do dossel foi calculada usando o anel interno 0-30° de fotografias 

hemisféricas digitais tomadas em doze pontos ao longo de cada área estudada, através do Gap 

Light Analyzer v. 2.0 (FRAZER; CANHAM; LERTZMAN, 1999). Para análise da vegetação, 

foram amostradas todas as árvores com diâmetro à altura do peito (DAP) maior que 10cm e 

mais altas que 1,30 m. Também foram calculadas para cada área a densidade absoluta (ind / m²) 

e a altura das árvores, de acordo com Mueller-Dombois & Ellenberg (1974). Para as análises 

de solo, foram coletadas 3 amostras (0-10 cm de profundidade) por área. Seguindo os 

procedimentos descritos por EMBRAPA (1997), estas amostras foram secas ao ar, peneiradas 

(2 mm) e seu teor permutável de K, Ca, Mg e P foi medido, além do pH em H2O e média de 

compactação e umidade. Para análise de produção de serapilheira, foram instalados 5 coletores 

(0,5 x 0,5m) suspensos a 1m do solo e distribuídos aleatoriamente em cada área, os quais 

tiveram o conteúdo recolhido mensalmente, seco, e seus constituintes (folhas, frutos, flores e 

ramos) separados e pesados. Próximos a estas armadilhas, foram instalados 4 litterbags por área 

(10 x 10cm, malha 2mm) com 10g de serapilheira local em cada, os quais foram coletados 

dentro de 44, 71, 228 e 374 dias. O conteúdo foi seco, triado e pesado, e a taxa de decomposição 

foi calculada de acordo com Olson (1963) e Bockheim et al. (1991). 

 

Análises 

 

Para as análises dos dados, foram considerados os organismos das seguintes ordens: 

Blattodea, Coleoptera, Dermaptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera, 

Orthoptera, Araneae, Opiliones, Pseudoscorpiones, Scorpiones, Chilopoda, Diplopoda, 

Mesogastropoda e Pulmonata. Estes foram selecionados por serem mais abundantes e ou 

possuírem taxonomia mais conhecida. 

A partir de todas as variáveis avaliadas, foi realizado um teste de correlação no programa 

R a fim de selecionarmos as mais relevantes neste estudo. Os parâmetros avaliados que 

apresentaram menor correlação foram: média de umidade e compactação do solo, altura e 

densidade da vegetação, DAP, quantidade e velocidade média de decomposição da serapilheira 

e porcentagem de abertura do dossel. 

Modelos Lineares Generalizados (GLM) com distribuição Quasipoisson (RSTUDIO, 

2016) foram utilizados para testar se e como as variáveis ambientais (tempo de restauração, 

largura da mata, matriz inserida), fitossociológicas (altura das árvores, DAP, cobertura vegetal, 
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densidade), de solo (média da umidade e da compactação) e de serapilheira (quantidade e taxa 

de decomposição) se relacionavam com as variáveis das comunidades (abundância, riqueza de 

invertebrados e riqueza de grupos tróficos). Este mesmo teste foi aplicado para avaliar se o 

tamanho corporal relativo dos besouros variava entre as 5 áreas de estudo.   

Para as análises de composição entre as áreas, tanto de morfoespécies quanto de grupos 

tróficos, foi realizada uma análise multivariada de variância permutacional (PERMANOVA) 

(RSTUDIO, 2016). Para relacionarmos os grupos tróficos às variáveis ambientais, foi feita uma 

análise de correspondência canônica (CCA) através do software PAST 3.10 (HAMMER; 

HARPER; RYAN, 2001). Para a CCA, utilizamos os parâmetros que apresentaram menor 

correlação com os outros e que não obedeciam uma ordem categórica, que foram: média de 

umidade e compactação do solo, densidade da vegetação, DAP, quantidade e velocidade média 

de decomposição da serapilheira e porcentagem de abertura do dossel. Dentre os grupos 

tróficos, para esta análise foram considerados os mais abundantes: coprófago, detritívoro, 

fitófago, herbívoro, micetófago, nectarívoro, onívoro, predador primário e secundário e 

saprófago.  

 

RESULTADOS 

 

Foram analisados 28.558 indivíduos, pertencentes a 2 filos e 5 classes, compondo 16 

grupos taxonômicos (Blattodea, Coleoptera, Dermaptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, 

Lepidoptera, Orthoptera, Araneae, Opiliones, Pseudoscorpiones, Scorpiones, Chilopoda, 

Diplopoda, Mesogastropoda e Pulmonata), totalizando 451 morfoespecies, daqui em diante 

consideradas espécies. 

A composição de espécies variou entre as unidades de amostragem (Permanova=0,001; 

Permidisp=0,1843), ou seja, a estrutura da comunidade difere entre todas as matas ciliares 

amostradas, gerando cinco agrupamentos distintos (Fig. 2). Contudo, observamos que não 

houve diferença significativa na composição de grupos tróficos entre as 5 áreas amostradas 

(Permanova=0,503; Permidisp=0,1371).  
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Figura 2 - Escalonamento multidimencional não métrico (NMDS) para visualização gráfica da variação na 

composição da fauna edáfica amostrada em áreas de mata ciliar do reservatório de Volta Grande, SP/MG, Brasil. 

Stress= 0,1590825. 

 

O comprimento médio das espécies de besouros avaliadas variou de 1,7 a 26,1 mm. O 

valor médio ponderado do tamanho corporal da comunidade de coleópteras diferiu 

significativamente entre as áreas (F= 3,61; p= 0,04).  O tamanho médio dos besouros se mostrou 

maior nas áreas de Noboro e Figueira, restauradas há 20 anos, que nas áreas restauradas há 10 

anos ou em processo de restauração natural (Figura 3). 

 

 

Figura 3 - Valor médio ponderado do tamanho corporal (VMC) da comunidade de besouros amostrados nas áreas 

de mata ciliar do reservatório de Volta Grande, SP/MG, Brasil. 

 

Ao observar como os parâmetros ambientais estavam associados aos grupos tróficos, 

notou-se uma visível relação entre a densidade vegetacional com os onívoros e predadores 
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secundários, a média de compactação e altura da vegetação com os fitófagos e predadores 

primários, a umidade média do solo e os coprófagos, e o DAP e os saprófagos. Também foi 

observado que herbívoros e micetófagos foram pouco influenciados pelos parâmetros avaliados 

neste estudo (Figura 4). 

 Figura 4 - Diagrama de correspondência canônica para grupos tróficos e variáveis ambientais. Os eigenvalues 

(Axis I = 0,084, Axis II = 0,05) para cada eixo fornecem uma indicação da importância relativa desse eixo na 

explicação da variação nos dados (CCA I, 41,88% e CCA II, 23,46% da variância explicada).  
 

Não foi encontrada relação da largura, idade e tipo de matriz com a abundância da 

macrofauna e com a riqueza de grupos tróficos (Tabela 2). No entanto, a riqueza em espécies 

da macrofauna foi influenciada pelo tipo de matriz no entorno, sendo que a maior riqueza foi 

verificada na matriz Seringal/Canavial (F=6,08; p=0,01) (Fig 5). 

 

Figura 5 - Influência da matriz sobre a riqueza dos invertebrados edáficos amostrados nas áreas de mata ciliar do 

reservatório de Volta Grande, SP/MG, Brasil. CC: Cerrado e canavial; SC: Seringal e canavial. 



47 

 

 

Tabela 2 - Resultados nas análises de Modelos Lineares Generalizados (GLM) e suas respectivas variáveis obtidas 

através de amostragens em áreas de mata ciliar do reservatório de Volta Grande, SP/MG, Brasil. Todas as análises 

seguiram a distribuição de erro da família Quasipoisson. Em negrito, os p-valores significativos.  

Variável resposta Variável explicativa GL F-valor p-valor 

Riqueza  Largura 13 0,26 0,62 

Abundância Largura 13 0,76 0,40 

Riqueza trófica Largura 13 3,53 0,08 

Riqueza Idade 12 0,87 0,37 

Abundância Idade 12 0,64 0,44 

Riqueza trófica Idade 12 1,54 0,24 

Riqueza Matriz vegetal 12 6,09 0,01 

Abundância Matriz vegetal 12 2,57 0,12 

Riqueza trófica Matriz vegetal 12 1,44 0,27 

Riqueza Densidade da vegetação 12 0,50 0,50 

Abundância Densidade da vegetação 12 1,60 0,23 

Riqueza trófica Densidade da vegetação 12 0,23 0,64 

Riqueza DAP 11 7,16 0,02 

Abundância DAP 11 0,08 0,78 

Riqueza trófica DAP 11 6,26 0,03 

Riqueza % abertura do dossel 13 0,01 0,91 

Abundância % abertura do dossel 13 1,49 0,24 

Riqueza trófica % abertura do dossel 13 0,12 0,74 

Riqueza Altura das árvores 13 17,95 <0,01 

Abundância Altura das árvores 13 12,66 <0,01 

Riqueza trófica Altura das árvores 13 15,95 <0,01 

Riqueza Serapilheira foliar (g) 12 3,27 0,78 

Abundância Serapilheira foliar (g) 12 0,86 0,37 

Riqueza trófica Serapilheira foliar (g) 12 0,27 0,61 

Riqueza Umidade do solo 8 0,00 0,97 

Abundância Umidade do solo 8 0,91 0,37 

Riqueza trófica Umidade do solo 8 1,82 0,22 

Riqueza Compactação do solo 7 0,00 0,97 

Abundância Compactação do solo 7 0,23 0,65 

Riqueza trófica Compactação do solo 7 0,00 0,96 
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A riqueza de espécies foi negativamente relacionada com a altura e DAP das árvores 

(F=17,94; p<0,01 e F=7,15; p=0,02 respectivamente) (Fig. 6A e 6B). A riqueza de grupos 

tróficos também foi negativamente relacionada com a altura das árvores, mas positivamente 

com o DAP (F=15,94; p<0,01, F=6,26; p= 0,02 respectivamente) (Fig. 6C e 6D) e a abundância 

se relacionou negativamente com a altura das árvores (F=12,66; p<0,01) (Fig. 6E). 

 

Figura 6- Influência da A) altura das árvores na riqueza de espécies; B) DAP na riqueza de espécies; C) altura das 

árvores na riqueza de guildas; D) DAP na riqueza de guildas; e E) Altura das árvores na abundância de 

invertebrados edáficos amostrados em áreas de mata ciliar do reservatório de Volta Grande, SP/MG, Brasil 

 

Quando comparada a influência do peso do banco de folhas na abundância, riqueza 

trófica e riqueza de invertebrados, não houve observações significativas (Tabela 2). Contudo, 

dentre os parâmetros analisados, observamos que a riqueza de guildas influenciou a taxa de 

decomposição da serapilheira (F=6.07; p=0,02) (Figura 7). A abundância (F=1,60; p=0,23) e 

riqueza taxonômica (F=0,28; p=0,61) não influenciaram na taxa de decomposição. 
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Figura 7 - Influência da riqueza trófica dos invertebrados edáficos na taxa decomposição da serapilheira das áreas 

de mata ciliar do reservatório de Volta Grande, SP/MG, Brasil 

 

Não foram observadas relações entre os parâmetros ligados ao solo (umidade e nível de 

compactação) e os ligados à fauna edáfica (abundância, riqueza e riqueza trófica) (Tabela 2). O 

mesmo pode-se afirmar sobre a influência da abertura do dossel nestas variáveis (Tabela 2). 

 

DISCUSSÃO 

 

Neste trabalho, observou-se que as cinco unidades de mata ciliar apresentaram uma 

composição de espécies da macrofauna diferente entre si. No entanto a composição dos grupos 

tróficos não diferiu, sugerindo a existência de redundância funcional entre as espécies. Em 

ambientes tropicais parece haver um maior grau de redundância entre as espécies em termos de 

sua contribuição para os processos ecossistêmicos, ou seja, algumas espécies exercem funções 

semelhantes e podem se substituir em certa medida quando uma diminui em número 

(BRUSSAARD, 1998; CARDOSO et al., 2011). Em uma comunidade edáfica rica e abundante 

é de se esperar que grande parte desta desempenhe funções semelhantes no ecossistema. Isto 

não indica que estes invertebrados sejam dispensáveis, neste caso, ao contrário, uma vez que 

sugere que as áreas em processo de restauração estão exibindo alta resiliência, uma vez que em 

caso de perturbações ou introdução de espécies exóticas que possivelmente afetariam e 

modificariam a composição das comunidades, as espécies redundantes garantirão o 

funcionamento do ecossistema de forma que a estrutura da comunidade seja mantida em certo 

nível (LIU et al., 2016; NAEEM, 1998). 

Há uma evidência cada vez mais forte de que a diversidade no tamanho corporal de 

invertebrados é correlacionada positivamente com a função que estes exercem nos ecossistemas 

(HANDA et al., 2014). Portanto, uma maneira de testar se a função das comunidades edáficas 
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se restaurou é comparar a variação no tamanho corporal destas assembleias. Neste estudo, 

observamos besouros maiores em áreas onde foram implantadas técnicas de restauração há mais 

tempo. Isto sugere que o funcionamento trófico da comunidade pode ter se restaurado na maior 

parte dos reflorestamentos mais antigos, indicando sucesso na restauração. 

A compactação do solo é caracterizada pelo aumento de sua densidade, o que reflete 

maiores valores de resistência do solo à penetração de raízes, maior retenção de água, redução 

da porosidade, da difusão dos gases e da disponibilidade de nutrientes (CLARK; WHALLEY; 

BARRACLOUGH, 2003; PAGLIAI et al., 2003; VALADÃO et al., 2015) e consequentemente 

leva à redução da vegetação associada. A vegetação, por sua vez, é essencial para o 

forrageamento dos saprófagos e fitófagos, estando intimamente ligada à presença destes grupos 

tróficos, como observado a partir da CCA. Já os predadores primários são dependentes da 

presença de outros invertebrados, geralmente dos que compõem a mesofauna (100µm - 2mm) 

(SWIFT; HEAL; ANDERSON, 1979). Estes organismos habitam os espaços porosos do solo e 

não são capazes de criar suas próprias galerias, sendo por isso particularmente afetados pela 

compactação do solo (HEISLER; KAISER, 1995), consequentemente afetando também a 

população de predadores primários. 

O grupo trófico dos coprófagos, neste trabalho constituído essencialmente de besouros 

rola-bosta, se mostrou mais abundante em locais de solo menos úmido. Sowig (1995) realizou 

um trabalho experimental onde observou a preferência da comunidade de espécies desta família 

de besouros por solos mais ou menos úmidos. O autor constatou que a maioria das espécies 

avaliadas preferiu solos com menor porcentagem de água, provavelmente devido à maior 

facilidade de criar galerias para ovopositar e manter suas larvas, o que corrobora com o 

resultado encontrado. 

A densidade da vegetação se mostrou diretamente relacionada à abundância de onívoros 

e predadores secundários. Locais com vegetação mais densa são mais propícios a terem 

disponibilidade de mais fontes de recursos pois favorecem a heterogeneidade da serapilheira a 

partir da deposição no solo de folhas, de frutos, galhos e flores de diversas espécies arbóreas, 

gerando um aumento de nichos e consequentemente da diversidade de organismos de solo 

(DENSLOW, 1995; INGE ARMBRECHT; PERFECTO; VANDERMEER, 2004; WARDLE, 

2006). Isto pode elevar a abundância de organismos onívoros, uma vez que a oferta de alimento 

será maior, bem como a disponibilidade de presas para os predadores secundários, tornando-os 

relacionados às altas densidades da vegetação. 

Para a CCA, consideramos dados dos invertebrados obtidos ao longo de um ano de 

amostragem, ou seja, a análise foi realizada frente a dados totais de abundância. Com isto, 
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algumas variáveis físicas, como temperatura, umidade, variação de chuvas, perenidade da 

vegetação, dentre outras, não foram consideradas. Observamos que os organismos micetófagos, 

e herbívoros não se mostraram muito ligados às variáveis físicas aplicadas na análise de 

correspondência canônica. Isto pode indicar que outros parâmetros que não os avaliados 

estejam mais relacionados a estes grupos tróficos. 

Verificamos que a largura das matas restauradas não influenciou a abundância, riqueza 

e riqueza trófica da comunidade de invertebrados edáficos amostrados. Segundo Brandão et al. 

(2011), o efeito de borda sobre as comunidades ocorre até 50m da borda para o interior. Isto faz 

com que espécies fiquem expostas a diferentes condições abióticas (ex.: aumento da 

temperatura, do vento e redução da umidade) que provocam mudanças na abundância, 

comportamento, distribuição e interações (BIERREGAARD, et al., 1992; HARPER et al., 

2005; MURCIA, 1995). Os fragmentos estudados apresentaram larguras que variaram de 30 a 

100 m sendo que nas áreas de 100 m existe uma grande intervenção antrópica (Martins & 

Antonini, 2016), ou seja, em todas as matas restauradas a comunidade edáfica pode estar 

sofrendo interferências, mas que neste caso influenciaram igualmente as 5 áreas de amostragem, 

não havendo diferença entre as comunidades edáficas de áreas restauradas mais largas ou mais 

estreitas.  

Neste estudo, observou-se que a idade dos fragmentos restaurados não afetou a 

abundância, riqueza e riqueza trófica dos macroinvertebrados edáficos. Esperávamos encontrar 

diferenças entre áreas restauradas há mais tempo e mais jovens. Segundo Bharati et al. (2002) 

e Gageler et al. (2014) as maiores alterações nas características do solo em matas ciliares 

restauradas ocorrem antes dos 10 anos, ou seja, a fauna edáfica se adapta ao hábitat nas épocas 

mais recentes da restauração o que poderia explicar então a semelhança nos parâmetros das 

comunidades entre áreas com diferentes idades. 

Foi observado que o tipo de matriz do entorno das matas ciliares influenciou na riqueza 

de invertebrados de solo. Por exemplo, em áreas onde há seringal no entorno, a riqueza de 

espécies foi mais elevada, seguida pela área com maior número de fragmentos de Cerrado nas 

proximidades, quando comparadas com áreas com predominância de monoculturas. Estas áreas 

onde predominam espécies vegetais arbóreas podem estar servindo de fontes de colonização. 

Além disso, a presença desse tipo de habitat pode reduzir os efeitos nocivos do manejo das 

monoculturas, como por exemplo, o uso de defensivos agrícolas (LAVELLE et al., 2014). 

Algumas variáveis estruturais da vegetação se relacionaram positivamente com os 

parâmetros das comunidades. Observamos por exemplo que quanto maior o diâmetro dos 

troncos das árvores mensuradas, maior a riqueza de grupos funcionais. Hyodo et al. (2016), ao 



52 

 

 

observar as mudanças na fauna de solo durante a sucessão natural secundária, constatou que 

quanto mais as matas avançavam na sucessão com o tempo, maior era o diâmetro caulinar da 

vegetação e consequentemente mais esta contribuía com a cobertura do solo a partir da 

produção de serapilheira e maior sombreamento, favorecendo a fauna edáfica. Logo, o DAP 

pode ser um importante parâmetro indicativo de sucesso na restauração das matas ciliares pois 

mesmo que este esteja influenciando negativamente a riqueza de espécies, estas se mostraram 

ocupando cada vez mais níveis tróficos em áreas com árvores de maior diâmetro. 

Os três parâmetros biológicos em foco neste estudo, abundância, riqueza e riqueza 

trófica, se mostraram inversamente proporcionais à altura das árvores. Contudo, quando 

analisamos mais à fundo quais áreas que apresentaram vegetação mais alta, observamos que 

estas são as mesmas que sofrem maior impacto antrópico (Delta e Figueira).  Estas áreas têm 

histórico de queimadas, exploração vegetal, espécies vegetais invasoras, proximidade a centros 

urbanos, entre outras atividades que possivelmente estão impactando a comunidade edáfica e 

induzindo uma análise falso-significativa.   

A variação nas quantidades de folhas, galhos, sementes e outros detritos afeta a fauna 

de solo, uma vez que influencia o refúgio contra a predação, a disponibilidade de recurso e 

favorece a criação de novos nichos (GOTELLI; COLWELL, 2001; LASSAU et al., 2005). 

Contudo, neste tudo, não foi notada influência da quantidade de serapilheira produzida sobre a 

comunidade edáfica. Isto pode indicar que todas as cinco regiões estudadas apresentam taxas 

de produção de bancos de detritos vegetais semelhantes, a ponto de não influenciarem na 

abundância, riqueza taxonômica e trófica de macroinvertebrados do solo. 

Observou-se que a taxa de decomposição de serapilheira está diretamente relacionada à 

riqueza de grupos tróficos. A ciclagem de nutrientes pela biota do solo afeta a decomposição 

de serapilheira: compostos orgânicos entram no solo e são transformados em nutrientes 

inorgânicos ao longo do tempo por uma sucessão de organismos trabalhando em conjunto 

(BARDGETT; YEATES; ANDERSON, 2005; KNOEPP et al., 2000). Quanto mais grupos 

tróficos num ambiente, mais estes interagem e se regulam, o que gera um equilíbrio entre a 

fauna de solo. Este equilíbrio pode estar diretamente ligado à constante ciclagem de nutrientes, 

já que as populações saprófagas e detritívoras podem ser reguladas através dos predadores e de 

possíveis competidores, assegurando a reintegração dos nutrientes (LEBRUN, 1987). Isto pode 

explicar o aumento da taxa decomposição de serapilheira em locais onde a riqueza de grupos 

tróficos foi maior. 

Os parâmetros relativos ao solo e à cobertura vegetal, apesar de influenciarem 

diretamente os micro-hábitats e a fauna edáfica (BHARATI et al., 2002; CHAMAGNE et al., 
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2016; FERRACIN et al., 2014; GAGELER et al., 2014; HYODO et al., 2016), não 

influenciaram significativamente a comunidade de invertebrados de solo amostrada. Isto pode 

indicar que estas variáveis estejam semelhantes entre as áreas. 

Há um grande investimento no Brasil para restauração de matas ciliares degradadas 

(VASCONCELLOS et al., 2013). No entanto, a maioria destas matas situam-se perto de áreas 

agrícolas e sofrem com efeitos de borda (MURCIA, 1995), fragmentação de habitat e impactos 

de plantações de culturas, pesticidas, pragas, plantas e animais invasores que podem afetar a 

macrofauna edáfica (BROWN et al., 2004; DE LIMA et al., 2010) e o processo de restauração. 

Por isto, um monitoramento cronossequencial é de grande importância para garantir a 

manutenção da restauração e reduzir os possíveis impactos gerados pelo entorno. 
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