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RESUMO 

O biomonitoramento tem sido reconhecido ultimamente como uma das 

ferramentas mais valiosas para se alcançar e manter a qualidade e integridade de corpos 

hídricos. Dentre as diversas maneiras de realizá-lo, a abordagem por meio de índices 

multimétricos tem sido amplamente utilizada, pois permite concatenar informações 

sobre diferentes atributos do habitat (medidas biológicas) em um valor único de fácil 

interpretação. Os objetivos deste trabalho são: investigar medidas biológicas (métricas) 

funcionais e estruturais e desenvolver um índice multimétrico rápido para a bacia 

hidrográfica do rio Macaé.   

Inicialmente, no capítulo I, foi realizada uma revisão dos grupos alimentares 

funcionais de macroinvertebrados de locais de clima tropical, comumente utilizados 

como medidas biológicas do funcionamento dos ambientes lóticos de água doce. Para 

tal, foi feita uma busca no banco de dados Annual Sciences and Fisheries Abstracts 

(ASFA) e após filtragem por temas foi encontrado um total de sessenta e nove artigos. 

A menor parte dos estudos de fato utilizava somente informações geradas para 

macroinvertebrados dos trópicos para designar grupamentos alimentares funcionais dos 

animais coletados. Ademais, artigos que utilizaram informações feitas para animais de 

ambientes temperados e/ou não utilizaram biomassa como descritor tenderam a afirmar 

que fragmentadores são escassos em locais de clima tropical. Ao todo, vinte e três 

artigos foram utilizados para compor uma tabela com informações sobre a designação 

de grupamentos funcionais de macroinvertebrados desses ambientes, a qual foi 

posteriormente utilizada para aplicar e calcular métricas tróficas, descritas no segundo 

capítulo. 

No capítulo II foi construído o índice multimétrico Macaé (IMMM). Vinte e 

cinco trechos de rio classificados a priori em referências (oito), intermediários (onze) e 

impactados (seis) foram utilizados, sendo seis referências e seis impactados para a 

construção do índice e os demais utilizados como locais teste. Trinta e nove medidas 

biológicas foram calculadas e testadas quanto à sua sensibilidade em detectar o distúrbio 

antropogênico e sua redundância entre si. As seguintes medidas biológicas foram 

utilizadas para compor o índice final: % Ephemeroptera+Plecoptera+Trichoptera, 

BMWP-CETEC, riqueza em família, % Plecoptera, índice de diversidade de Shannon 

em família e % Mollusca+Diptera. Todas elas apresentaram correlação com o gradiente 

de impacto antrópico, entretanto, o índice multimétrico final apresentou uma maior 

correlação. Ademais, foi realizado um teste de correlação entre as medidas biológicas e 
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alguns impactos específicos (mudanças na geomorfologia do leito do rio, mudanças na 

composição físico-química da água, desmatamento da vegetação ripária e poluição 

orgânica). O único impacto ao qual as medidas não estão correlacionadas é a poluição 

orgânica, que é pouco presente no local de estudo. O IMMM exige identificação em 

nível de família e possui protocolo de subamostragem, o que o torna uma ferramenta 

aplicável para uso em procedimentos de bioavaliação de rotina.     
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TITLE: Multimetric approach with macroinvertebrates in a hidrographic basin in the 

brazilian southeast 

 

ABSTRACT 

Biomonitoring has been recognized as one of the most valuable tools to use in 

order to achieve and maintain the quality and integrity of water bodies. Amongst the 

many ways to perform it, multimetric indexes has been widely used, for it allows the 

use the agreggation of different environment atributes in one single value, easily 

interpretable. This study aims to investigate functional and structural biological 

measures (metrics) and develop a fast multimetric index for Macaé river’s watershed.   

First, in chapter I, a review of functional feeding groups (FFG) of 

macroinvertebrates from places with tropical climate was runned, since these are 

commonly used as biological measures of a river’s function. To this, the Annual 

Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA) database was used and after filtering the 

results by themes, it was found a total of sixty nine papers. The minority of these studies 

actually used information developed for macroinvertebrates from tropical aéreas to 

assing the animal’s FFG. Moreover, papers that used informations made for 

macroinvertebrates from temperate aereas and/or did not use biomass as a descriptor 

tended to state that shredders are scarce in places with tropical climate. A total of twenty 

three papers were used to make a table that gathers information about the assignment of 

macroinvertebrate’s FFG from these places. This was used later used to apply and 

calculate trophic metrics in the second chapter. 

Chapter II describes the development of the Macaé multimetric index (IMMM). 

Twenty five sites were classifed a priori in references (eight), intermediates (eleven) 

and impaired (six), from which 6 references and 6 impaired were used to build the index 

and the remaining were used as test sites. Thirty nine biological measures were 

calculated and tested for their sensitivity to detect human disturbance and also for their 

redundancy between each other. The following metrics were chosen for the index: % 

Ephemeroptera+Plecoptera+Trichoptera, BMWP-CETEC, richness in family, % 

Plecoptera, diversity index of Shannon in family and % Mollusca+Diptera. All of these, 

individually, presented correlation with the human disturbance gradient, but the final 

multimetric index had a higher correlation. Moreover, a correlation test between the 

metrics and specific stressors (changes in the river’s geomorphology, changes in the 

physico-chemical composition of the water, deforestation of riparian vegetation and 
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organic pollution) was performed. The only stressor to which the metrics didn’t 

correlate with was the organic pollution, which is hardly presented in the study site. The 

IMMM has a subsampling protocol and demands identification in the family taxonomic 

level, what makes the index an applicable tool for bioevaluation procedures.
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Os ambientes lóticos têm sido alterados em diversas escalas por ações 

antrópicas, dentre elas o desmatamento, poluições através de fontes não pontuais e 

distúrbios físicos no habitat. Inicialmente as preocupações relacionadas à influência 

humana nas águas continentais eram direcionadas a garantir uma qualidade tal, de modo 

a não prejudicar os diferentes usos da água pelo homem.  Nesse contexto, a palavra 

qualidade surgiu a partir de um ponto de vista subjetivo antropocêntrico, no qual 

diferentes classes e graus foram criados conforme a utilização do recurso hídrico, como 

é possível observar na Portaria/QM/n
o
0013 de 15 de janeiro de 1976, que classifica as 

águas interiores em dependência de seu uso (apud SCHAFER, 1985).  

Entretanto, essa forte pressão sobre os ecossistemas aquáticos continentais foi 

sendo reconhecida por políticos e gestores e resultou em políticas que apresentam um 

olhar diferenciado, como o Clean Water Act, nos Estados Unidos, e a Water Framework 

Directive, na União Européia, que visam proteger esses ambientes e promover o uso 

ecológico e sustentável da água (SANDIN & SOLIMINI, 2009). Ambas as iniciativas 

reconhecem a necessidade da utilização de indicadores biológicos, além dos parâmetros 

físico-químicos, tradicionalmente usados, para se avaliar não somente a qualidade, mas 

a integridade ecológica de um curso d´água. Em outros países, como Canadá, outras 

políticas análogas têm sido implementadas, incluindo organismos como fundamentais 

na avaliação das águas e justificando a conservação no sentido de manter as funções do 

ecossistema (SRIVASTAVA & VELLEND, 2005).  

No Brasil, ainda não foi consolidado um plano nacional para o 

biomonitoramento aquático, entretanto, há uma indicação para o uso de organismos e/ou 

comunidades na avaliação da saúde dos corpos hídricos (CONAMA nº 357/2005). E 

recentemente, em 2011, houve um avanço neste sentido com a Resolução CONAMA nº 

430/2011, na qual se atribuiu como obrigatória a realização de ensaios ecotoxicológicos, 

que utilizam organismos como Daphnia sp., no monitoramento das águas.   

Em nível estadual, algumas iniciativas favorecem a utilização da biota na 

avaliação de rios, como em Minas Gerais, que possui a Deliberação Normativa 

Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01, de 05 de maio de 2008, a qual tornou obrigatória a 

avaliação das águas continentais por meio de indicadores biológicos. Já para o estado de 

São Paulo foi elaborado um protocolo para biomonitoramento com as comunidades 

bentônicas de rios e reservatórios, o qual incentiva a bioavaliação e facilita sua 

padronização (CETESB, 2012). Entretanto, avaliando o cenário nacional, observa-se 

certo descaso do governo com relação a esta questão, principalmente se outros aspectos 
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acerca da legislação forem levados em conta, como a proposta de mudança do atual 

código florestal, o projeto de lei nº 1.876, de 1999, que prevê a redução de áreas de 

reserva legal e a flexibilização das normas com relação às áreas de preservação 

permanente, passando a exigir uma menor área de mata ciliar em torno de corpos 

d’água.   

 Se no campo político global não há hegemonia sobre a utilização de organismos 

e sobre os demais parâmetros que devem ser utilizados na avaliação de rios e riachos, 

tampouco há um consenso no âmbito acadêmico. Muito se discute em ecologia sobre 

quais abordagens devem ser levadas em conta, isto é, quais são os indicadores capazes 

de prover as melhores informações acerca do monitoramento biológico dos 

ecossistemas aquáticos. Além disso, permanece em discussão a importância ecológica 

de fatores bióticos VS. abióticos em governar a composição e a estrutura das 

comunidades, as virtudes da pesquisa fenomenológica VS. mecanicista, a relação entre 

biodiversidade e estabilidade, abordagens observacionais VS. experimentais e a 

relevância da diversidade taxonômica VS. funcional (NAEM, 2002). No tocante à 

aplicabilidade do biomonitoramento de rotina nos ambientes lóticos de água doce, a 

principal discussão, atualmente, se dá entre a utilização de aspectos estruturais ou 

funcionais. SANDIN & SOLIMINI (2009) revisam diversos artigos na área e definem 

os aspectos estruturais como os relacionados à diversidade e composição de uma 

comunidade (ex: riqueza de espécies), enquanto as medidas funcionais se referem a 

atividades, processos ou propriedades da biota que são influenciados pela própria biota 

(ex: ciclo ou retenção de nutrientes, produtividade, metabolismo, decomposição).  

Os embates de idéias são necessários para a manutenção da ciência como campo 

fluido, que é pautado em paradigmas que são aprimorados e substituídos ao longo do 

tempo. No que concerne ao estudo dos ambientes, de maneira geral, a importância 

destes conflitos não está em determinar uma ou outra abordagem como correta e sim em 

perceber a integração e a relação entre as diferentes abordagens. Quanto à discussão 

entre fatores estruturais VS. funcionais, NAEM (2002) argumenta que nem os dogmas 

centrais da ecologia, tampouco os paradigmas emergentes são corretos de forma 

alguma, mas a dialética que promoveu o surgimento da biodiversidade e da função do 

ecossistema como paradigmas redirecionou a ecologia a focar no feedback entre a 

função do ecossistema e sua biodiversidade (aspectos estruturais), em vez de estudá-los 

de forma independente.   
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Neste sentido, aspectos abióticos, como parâmetros físico-químicos, e bióticos, 

incluindo indicadores funcionais e estruturais das comunidades, quando avaliados em 

conjunto, podem mostrar uma visão mais completa do ambiente, caracterizando melhor 

a integridade do ecossistema estudado (GESSNER & CHAUVET, 2002). Tal colocação 

é reforçada, principalmente pela redução na biodiversidade de um ecossistema nem 

sempre causar uma resposta linear nos processos do mesmo, os efeitos da diversidade 

de espécies sobre as funções irão depender do sistema estudado e da função medida 

(SRIVASTAVA & VELLEND, 2005). Isto é, um distúrbio pode causar uma mudança 

na estrutura de uma comunidade, mas não em sua função, ou pode causar mudanças no 

funcionamento de uma comunidade, porém não afetar sua estrutura, ou pode causar 

mudanças em ambos (YOUNG et al., 2008). Tendo isso em vista, mostra-se necessário 

avaliar ambas as características dos ambientes de água doce de modo a obter uma 

resposta mais completa acerca da qualidade ecológica do local estudado. 

As comunidades biológicas indicadas para avaliação dos corpos d’água, tanto 

em seu aspecto estrutural como funcional, variam amplamente. A Water Framework 

Directive européia N° 2000/60/EC (EC, 2000) recomenda macroinvertebrados, peixes e 

macrófitas como indicadores da qualidade da água. Dentre estes, os 

macroinvertebrados, em especial, têm sido amplamente utilizados por serem animais 

relativamente sedentários, ubíquos, de fácil captura e que apresentam diferenças de 

sensibilidade e rápida resposta a vários tipos de estresse ambiental (ROSENBERG & 

RESH, 1993).  

A utilização desses animais para avaliar a integridade do ecossistema aquático 

pode ser feita de diversas formas, dentre elas a abordagem multimétrica tem sido 

adotada por muitos países em programas de biomonitoramento pelo fato de unir 

diferentes medidas biológicas (funcionais e estruturais) em um valor único, de fácil 

interpretação pelos gestores (BARBOUR et al., 1999; OLIVEIRA et al., 2008). O 

desenvolvimento de um índice multimétrico é baseado no estabelecimento, a priori, de 

condições de referência que são comparadas com os locais impactados, por meio de 

diferentes características ou processos do ecossistema avaliado. Esses, necessariamente, 

devem se alterar em valor ao longo de um gradiente de influência humana, de modo que 

o índice seja capaz de diferenciar o impacto antropogênico da variação natural (KARR 

& CHU, 1999). Outros procedimentos também são necessários para evitar tal efeito, 

como restringir o índice a locais em que ocorra uma menor amplitude de diferenças 

inerentes ao ambiente, ex: uma mesma ecorregião, ou então realizar uma série de ajustes 
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e calibrações estatísticas que modelem essas diferenças regionais, tornando possível a 

avaliação das intervenções humanas.  

O objetivo deste trabalho é contribuir para uma melhora na gestão dos rios 

pertencentes à região serrana da bacia hidrográfica do rio Macaé, com o 

desenvolvimento de um índice multimétrico de avaliação rápida. Nesta região os 

maiores impactos são advindos, indiretamente, da extração de petróleo e gás natural, 

que geraram um visível aumento demográfico, impulsionando o turismo e a especulação 

imobiliária voltada para o mercado de casas de veraneio (BERGALLO, 2009). Vê-se 

um impacto maior nas áreas de baixada dos rios da bacia hidrográfica de Macaé, onde a 

maior parte do trecho potamal do rio Macaé está retificada. Tendo em vista o rápido 

crescimento da cidade por força do mercado do petróleo, ações mais efetivas para 

avaliação de água são necessárias para que se conserve as áreas que permanecem 

ecologicamente íntegras e também para realizar a cobrança pela restauração de rios e 

riachos impactados.  

Tendo em vista a necessidade de integrar fatores estruturais e funcionais para 

uma avaliação mais completa dos ecossistemas estudados, o índice multimétrico será 

composto de métricas que avaliem ambas as características do ambiente. Para tal, o 

primeiro capítulo da dissertação abordará o estado da arte acerca dos grupamentos 

funcionais de macroinvertebrados nas regiões tropicais, de modo que sejam feitas 

medidas consistentes da porcentagem de cada grupo funcional nos rios estudados. Esta 

revisão é de suma importância uma vez que essa informação ainda é escassa na 

literatura e os grupamentos funcionais na América do Sul ainda são determinados com 

base em estudos da América do Norte (TOMANOVA et al., 2006).  

O segundo capítulo tratará da construção do índice regional em sí, feito com 

base em 25 pontos amostrais, sendo 8 referência, 6 impactados e 11 parcialmente 

impactados. Nesse capítulo é apresentado todo o processo de cálculo e definição das 

medidas biológicas finais que irão compor o índice. 

Espera-se criar uma ferramenta específica e robusta para avaliar os rios de 

montanha da região de Macaé que atualmente encontra-se em plena fase de crescimento 

populacional. Com a utilização desta, será possível dimensionar o impacto que vem 

ocorrendo e, assim, partir para ações que responsabilizem os agentes poluidores e ao 

mesmo tempo incentivem a preservação das águas.  
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1.1 Introdução 

Em avaliação da integridade dos corpos d’água, a função de um ecossistema é 

um dos principais atributos a ser considerado, pois o uso desta pode prover outras 

informações que a estrutura (biodiversidade). Afinal, as características funcionais não 

necessariamente exibem uma relação linear com o gradiente de impacto, um distúrbio 

pode causar mudanças na estrutura, mas não na função, pode causar mudanças no 

funcionamento de uma comunidade, porém não afetar sua estrutura, ou pode causar 

mudanças em ambos (YOUNG et al., 2008; SANDIN & SOLIMINI, 2009).   

A importância de aspectos funcionais para avaliar ecossistemas é reconhecida 

desde a década de 70, o que pode ser observado no próprio conceito de integridade 

biológica, que é definido como “a capacidade de sustentar e manter uma comunidade 

de organismos balanceada, integrada e adaptativa tendo composição de espécies, 

diversidade e organização funcional comparáveis às do habitat natural da região” 

(FREY, 1977 p.128 apud DOLEDÉC & STATZNER, 2010).  Entretanto, no campo da 

ecologia de rios, a função obteve maior atenção somente a partir da década de noventa e 

na região tropical estes trabalhos ainda são escassos. Em um levantamento sobre o 

panorama de estudos da biodiversidade funcional na região neotropical, os artigos mais 

antigos foram publicados em 1996 e a maior parte trata de ecossistemas terrestres 

(floresta tropical) e ambientes marinhos, com foco em comunidades de plantas e 

plâncton, respectivamente (SODRÉ et al., 2013). Segundo os autores, a maior parte dos 

trabalhos no ambiente aquático se deve à popularidade dos grupos funcionais de 

fitoplâncton, além dos estudos sobre cascata trófica (SODRÉ et al., 2013).   

No estudo de rios e riachos, uma das medidas biológicas funcionais que 

requerem menos investimento em termos de tempo e renda são as proporções de 

grupamentos funcionais alimentares, comumente tratadas como FFG (do inglês 

functional feeding groups) (MERRITT & CUMMINS, 1996). Estes foram 

desenvolvidos e vêm sendo aplicados principalmente no estudo de comunidades de 

macroinvertebrados bentônicos, que tornaram-se amplamente utilizados para avaliar a 

integridade de corpos d’água (ROSENBERG & RESH, 1993). Para este grupo de 

animais foram definidos os seguintes grupos: fragmentadores, que mastigam ou criam 

minas em tecido vascular de plantas, se alimentando deste material por vezes em 

processo de decomposição; coletores, subdivididos em coletores filtradores, que se 

alimentam de células de algas e matéria orgânica em decomposição, e coletores 

catadores, que ingerem matéria orgânica em processo de decomposição depositada no 
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leito do rio; raspadores, que raspam perifíton aderido a material mineral ou orgânico; e 

predadores, subdivididos em perfuradores e engolidores de presa viva (CUMMINS, 

1973, MERRITT & CUMMINS, 1996, TOMANOVA et al., 2006).     

A classificação de FFG é baseada, principalmente, em três tipos de análises: i) 

morfologia e funcionamento das peças bucais e ii) conteúdo digestivo. Nas descrições 

de FFG para macroinvertebrados aquáticos foi dada uma maior importância à maneira 

como os animais se alimentavam e ao tipo e tamanho do alimento consumido. Neste 

contexto, o tipo de alimento é conseqüência da disponibilidade do recurso no micro-

hábitat e das restrições químicas e físicas que impedem que haja aproveitamento de 

outros materiais (CUMMINS, 1973), o que torna importante a avaliação da estrutura 

bucal e do conteúdo digestivo para a definição do grupamento funcional alimentar. 

Críticas sobre essa abordagem envolvem o fato de que a maneira como o espécime se 

alimenta ou até mesmo a presença de um material no trato digestivo do 

macroinvertebrado não prova importância nutricional. Isto é, certas partículas podem ser 

encontradas no trato digestivo do animal, porém não serem assimiladas pelo mesmo. 

Por exemplo, fragmentos minerais comumente encontrados nas cavidades digestivas, 

embora auxiliem no processo de trituração mecânica, não são absorvidos e, portanto não 

são assimilados (CUMMINS, 1973). Por esta razão é necessária cautela ao caracterizar 

relações tróficas e bioenergéticas baseadas em FFG (BENKE et al., 1988; MIHUIC, 

1997). 

POLEGGATO & FROEHLICH (2003) também argumentam em seu trabalho 

que outro fato que demanda atenção é que embora um animal possa possuir aparelho 

bucal correspondente a um determinado FFG, por meio de movimentos específicos, este 

pode utilizá-lo para se alimentar de outra forma, como no caso de alguns efemerópteros 

da subfamília Atalophlebiinae (Ephemeroptera) cuja estrutura das peças bucais é 

especializada para raspar substratos, porém o movimento complexo feito com este 

aparato bucal possibilita que estes animais sejam caracterizados como filtradores. Isto é, 

a análise do comportamento do animal também é uma forma de caracterizar FFG, 

embora a própria análise de conteúdo digestivo revele por si o que o animal está 

ingerindo e portanto pode auxiliar nesta classificação (TOMANOVA et al., 2006). 

Outro método que vem sendo utilizado com objetivo de estudar redes 

alimentares é a análise de isótopos estáveis. Entretanto, essa pode não prover 

informações acuradas em casos onde as fontes de carbono são numerosas e 

isotopicamente indiferenciáveis (FRANCE, 1995; POST, 2002). Segundo MIHUIC 
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(1997), muitos insetos aquáticos provavelmente são generalistas, embora não sejam 

definidos como tal, por meio de isótopos estáveis, principalmente pela falta de 

informação acerca das diferentes assinaturas isotópicas dos recursos. Além disso, 

isótopos estáveis ainda não são tão acessíveis quando comparados com outros métodos 

menos dispendiosos para avaliar as relações tróficas em rios, especialmente na realidade 

de países em desenvolvimento. 

O uso de FFG se mantém como uma das abordagens mais utilizadas para 

descrever aspectos funcionais no contexto da ecologia aquática e constitui base para 

diversos estudos, como por exemplo, o Conceito de Rio Contínuo descrita por 

VANNOTE et al. (1980), um dos principais modelos utilizados para interpretar padrões 

longitudinais nas redes tróficas de rios. Segundo este, as espécies assumem estratégias 

de processamento da matéria que permitem uma perda mínima de energia e por este 

motivo suas distribuições são determinadas conforme seus respectivos grupamentos 

funcionais, os quais se distribuem ao longo do rio conforme a mudança natural nos tipos 

de recursos e suas localizações (VANNOTE et al., 1980).  

Também é importante ressaltar que tanto a teoria do rio contínuo, quanto a 

classificação de FFG proposta por CUMMINS (1973), assim como outras pesquisas 

sobre alimentação em ambientes aquáticos, são direcionadas para animais encontrados 

em regiões temperadas. Nesse contexto, MIHUIC (1997) compilou informações sobre 

FFG, experimentos de crescimento, isótopos estáveis e isótopos radioativos de 

cinqüenta e seis diferentes macroinvertebrados bentônicos de locais de clima temperado 

e concluiu que 59% dos táxons são generalistas herbívoro-detritívoros. Tal fato pode ser 

explicado ao levar em conta o exposto por CUMMINS (1973): embora a variedade de 

recursos alimentares possa gerar um aumento da biodiversidade, esta também pode 

aumentar se a maioria das espécies é generalista. 

Há ainda outra característica de alguns macroinvertebrados aquáticos que 

contribui para serem classificados como polífagos: o tipo de alimentação pode variar 

conforme o tamanho do animal. Este comportamento é descrito para organismos 

predadores que modificam sua alimentação aumentando o tamanho da presa conforme 

crescem, entretanto, também foram descritas mudanças de alimentação de algas para 

macrófitas em Chironominae, além de mudanças na alimentação de Isoperla fulva 

(Plecoptera) de herbívoro-detritívoro (nos ínstares iniciais) a onívoro e finalmente 

carnívoro (FULLER & STEWART, 1977; PINDER & REISS, 1983). Embora os 

exemplos citados não tratem especificamente de uma mudança de grupamento funcional 
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(fragmentador, coletor, raspador ou predador), o conteúdo digestivo que indica uma 

alimentação herbívora, detritívora ou carnívora está relacionado também a uma 

mudança comportamental que se reflete no FFG do táxon. Sobre este tipo de 

classificação alimentar, CUMMINS (1973) afirma que o agrupamento de animais que se 

alimentam de algas e detritos foliares na categoria “herbívoro” mascara o papel 

dominante que a cadeia de detritos detém nos rios e riachos. Neste sentido, a existência 

de raspadores e fragmentadores diferencia esses animais previamente colocados no 

mesmo grupo alimentar.     

Fragmentadores são tidos como principais agentes na transformação e 

disponibilização de material alóctone para os demais FFG de um ambiente lótico de 

água doce. Entretanto, nos trópicos, onde a maior parte dos hotspots de biodiversidade 

são encontrados (MYERS et al., 2000),  estudos mostraram que fragmentadores são 

escassos (e.g. WALKER, 1988; ROSEMOND et al., 1998; DUDGEON & WU, 1999; 

MATHURIAU & CHAVET, 2002; MARCH & PRINGLE, 2003), o que pode indicar 

uma tendência a tipos de alimentação mais generalistas, colocando em questão a 

pergunta sobre como a matéria alóctone é processada nesta região. Entretanto, 

considerando que a zona tropical cobre a maior área de terra firme do planeta, sua 

aparente escassez de fragmentadores pode mostrar que a decomposição realizada por 

esses organismos é uma característica exclusiva de locais de clima temperado, ao invés 

de uma tendência global (DOBSON et al., 2002). Por outro lado, nos estudos em locais 

tropicais, FFG podem ter sido designados segundo classificações feitas para ambientes 

temperados, o que pode ter gerado viés nas análises (TOMANOVA et al., 2006, 

CAMACHO et al., 2009). Sendo assim, fragmentadores podem não ser necessariamente 

pouco abundantes nos trópicos, somente não foram classificados como tal.  

Outra hipótese atesta que demais organismos aquáticos, como peixes e 

crustáceos podem ter um papel maior na fragmentação do material alóctone em rios 

(BRITTO et al., 2006). Para além dos organismos, características físicas dos rios 

estudados nos trópicos também podem ter contribuído para a escassez de 

fragmentadores observada nos artigos anteriormente citados, dentre elas a combinação 

de leitos rochosos com forte fluxo de água. Segundo esta hipótese, esses fatores 

abióticos seriam suficientes para triturar a matéria, deixando outros recursos, como 

material particulado fino, mais abundantes e disponíveis para alimentação dos 

macroinvertebrados.   
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O objetivo desta revisão é reunir artigos sobre grupamentos funcionais 

alimentares feitos em regões de clima tropical, de modo a coligir informações para um 

melhor entendimento do processamento da matéria orgânica em rios desses locais. 

Pretende-se também discutir aspectos metodológicos dos trabalhos de forma a rever as 

bases que sustentam a informação de que os fragmentadores são escassos nos trópicos. 

Por fim, um banco de dados sobre as classificações de FFG feitas para 

macroinvertebrados tropicais é disponibilizada para trabalhos futuros.   

 

1.2. Materiais e Métodos 

 Foi realizado um levantamento de artigos por meio do banco de dados ASFA 

(Annual Sciences and Fisheries Abstracts), que reúne mais de 5000 periódicos. Para a 

busca foram escolhidas palavras chaves no intuito de abranger o maior número possível 

de artigos das áreas de zoologia e ecologia que pudessem conferir informação sobre os 

grupamentos funcionais alimentares dos macroinvertebrados bentônicos de regiões 

tropicais, em especial sobre grupos em que há maior dúvida quanto a seus FFG. Nesse 

contexto, as palavras chaves utilizadas foram: feeding, functional, macroinvertebrate, 

trichoptera, diptera, ephemeroptera, plecoptera, coleoptera, mollusca, crustacea.  

Dentre artigos encontrados, foram excluídos os enquadrados, segundo o banco 

de dados ASFA, nos seguintes temas: mar, moluscos marinhos, crustáceos marinhos, 

salobro, invertebrados marinhos, transmissão de doenças, peixes marinhos, controle de 

pragas e toxicidade. Os artigos que restaram foram analisados por meio de seus 

respectivos resumos e os que revelaram conteúdo referente à alimentação de 

macroinvertebrados bentônicos de rios em locais de clima tropical foram selecionados 

para aquisição do texto completo, leitura e análise. Demais trabalhos citados no corpo 

do texto dos anteriormente encontrados também foram adicionados aos resultados. 

Alguns critérios foram estabelecidos para guiar a pesquisa. Primeiro foi 

observado se o artigo se baseava em i) classificações de FFG feitas anteriormente ou se 

ii) propunha uma nova classificação. No primeiro caso, foi analisado se a referência 

utilizada era feita para animais de regiões tropicais ou demais locais. Já no segundo 

caso, utilizou-se a informação contida no estudo para compor um panorama geral sobre 

os FFG de regiões tropicais. Todos os artigos também foram classificados segundo a 

abordagem utilizada para quantificar os FFG: abundância de indivíduos e/ou biomassa. 
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1.3. Resultados 

  Foi encontrado um total de 3360 artigos antes da filtragem por temas. Após a 

seleção final restaram 90 artigos, porém 20 não puderam ser analisados por possuírem 

acesso restrito. Dentre os 69 estudos encontrados, o mais antigo foi publicado em 1989 

(DUDGEON, 1989), entretanto, a maior parte é do terceiro milênio.  

 Vários locais foram utilizados como área de estudo, dentre eles países na Ásia   

(como Hong Kong e Tailândia) na Ocenia, representados pela Austrália e Nova Guiné, 

na África (Quênia, Gana), e na América do Sul, como Argentina, Colômbia, Equador e 

outros. Dentre estes locais, o Brasil foi o país no qual a maioria dos estudos foi 

realizada, totalizando 28 trabalhos que utilizaram a classificação de FFG para diferentes 

objetivos, como adicionar informação a índices multimétricos (BAPTISTA et al., 2007, 

OLIVEIRA et al., 2011, COUCEIRO et al., 2012), a estudos de colonização e 

decomposição de folhas (MORETTI et al., 2007, LIGEIRO et al., 2010, GONÇALVES 

JR et al., 2012) e outros (SILVEIRA et al., 2006, OLIVEIRA & NESSIMIAN, 2010).  

Do total de 69 artigos, 1 trabalho não menciona a forma como designou os FFG, 

23 propõem uma nova classificação para macroinvertebrados dos trópicos e os demais 

45 utilizam informações antes publicadas para classificar os grupamento funcionais dos 

animais estudados,. Dentre estes últimos, somente 5 (11%) utilizaram informações 

provenientes de estudos dos trópicos, 17 (38%) utilizaram classificações de FFG feitas 

para ambientes temperados e 23 (51% dos artigos) utilizaram informações feitas para 

animais de ambos os locais, como exposto na figura 1.  

 

Figura1. Gráfico que mostra as proporções de trabalhos que usam informações de FFG 

feitas para animais de locais de clima temperado, tropical, ou usam informação de 

animais de ambos (clima tropical e temperado). 
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Os artigos mais utilizados como referências para designar grupamentos funcionais 

foram MERRITT & CUMMINS, 1996 e MERRITT et al., 2008.  

 Dos 69 artigos encontrados nesta pesquisa, 40 afirmaram sobre a escassez ou 

não escassez de fragmentadores nos locais pesquisados. Cinco tipos de abordagens 

foram utilizadas para descrever esse grupamento funcional: abundância, abundância 

relativa, densidade e biomassa. A maior parte dos artigos utilizou os valores de 

abundância relativa. 27 artigos afirmaram que os fragmentadores são escassos, porém 

somente 6 desses utilizaram o parâmetro biomassa para descrevê-los (figura 2.A). Já 

dentre o grupo de trabalhos que afirmaram o oposto, que fragmentadores não são 

escassos, 5 artigos do total de 13 utilizaram a biomassa como descritor de FFG (figura 

2.B). Isto é, proporcionalmente, artigos que demontraram a não escassez de 

fragmentadores tenderam a utilizar a biomassa e não somente a abundância relativa.   

 

Figura 2. Artigos que atestam sobre a escassez de fragmentadores nos trópicos com 

designação de FFG baseada em informações de ambiente temperado, tropical ou ambos. 
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 Além disso, também foi observada outra tendência: pesquisas que se utilizaram 

de informações de FFG feitas para macroinvertebrados de ambientes temperados 

tenderam a afirmar que fragmentadores são escassos em locais de clima tropical. 

Somente dois artigos não seguiram este padrão e são ilustrados na figura 2.B (coluna 

intitulada “temperado”). Um destes, utilizou informações de MERRITT & CUMMINS 

(1996) para designar os grupamentos alimentares funcionais de macroinvertebrados da 

Colômbia e encontrou que fragmentadores representaram 12.7% da abundância total de 

indivíduos e 50 a 68% da biomassa de macroinvertebrados em bolsas de folhiço, valor 

que é similar ao encontrado em regiões temperadas (CHARA et al., 2007). Já o outro 

artigo não utilizou biomassa como descritor, mas obteve uma alta abundância relativa 

de fragmentadores que se manteve similar em um gradiente de degradação 

antropogênica em trechos de rio no Quênia, com informações de MERRITT & 

CUMMINS (1997) e IFM (2006) para classificar os FFG (AURA et al., 2010). 

 Classificar os macroinvertebrados de locais de clima tropical com base em 

informações feitas para os mesmos ainda não é tão comum quanto classificá-los com 

base em estudos feitos para animais de ambientes temperados (figura 1). Este fato é 

justificado, em parte, por existir uma lacuna a ser preechida com trabalhos que 

objetivam designar os FFG dos trópicos. Nesta pesquisa foi encontrado um total de 23 

artigos que propõem uma nova classificação dos grupamentos funcionais de 

macroinvertebrados de locais de clima tropical (tabela 1). Tais foram utilizados para 

compor a tabela 5, uma base de dados para que futuros trabalhos obtenham a 

informação sobre os FFG dos trópicos mais facilmente.   

 É necessário, entretanto, observar que a tabela 5 reúne artigos com diferentes 

metodologias para definir os grupos alimentares funcionais. As análises utilizadas estão 

resumidas na tabela 1, porém a interpretação dos resultados das mesmas e procedimento 

para realizá-las foram distintos. TOMANOVA et al. (2006) e TOMANOVA & 

USSEGLIO-POLATERA (2007), por exemplo, utilizam fuzzy codes que foram 

traduzidos na tabela 5 por sinais de > ou =. Nesse contexto, é necessário cautela ao 

utilizar a informação quando há denominação de mais de um FFG. Mais além, faz-se 

importante lembrar que a denominação de um só grupo alimentar a um 

macroinvertebrado pode ser utópica, tendo em vista que muitos exibem um 

comportamento alimentar bastante flexível (TOMANOVA et al., 2006), o que pode ser 

observado nas informações sobre os conteúdos digestivos (tabela 5).  
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Para nomear o FFG de cada animal, os autores utilizaram diferentes estratégias 

de modo a incluir todos os comportamentos, conteúdos digestivos e morfologias do 

aparelho bucal obervados. BELLO & CABRERA (2001), por exemplo, criaram 

categorias como detritívoro-raspador, mostrado na tabela 5 “R(d)”. Já CALLISTO et al. 

(2007) descreveram a existência de fragmentadores facultativos e RUEDA-DELGADO 

et al. (2006) utilizaram a nomenclatura minador para especificar o comportamento de 

alguns quironomídeos fragmentadores. Foi observado também alguns critérios 

estabelecidos nos trabalhos, que sistematizam a separação em grupamentos funcionais. 

CHESHIRE et al.(2005), TOMANOVA et al. (2006) LI & DUDGEON (2008), e 

CHARÁ-SERNA (2010) definiram os FFGs com base em uma análise de agrupamento 

das informações sobre a alimentação dos animais e demais análises complementares, 

como PCA e/ou confirmação por meio de análise de variância dos conteúdos digestivos.  

Em outros artigos, a análise do alimento ingerido pelo macroinvertebrado é 

utilizada para designar seu grupamento funcional por meio da observação de qual 

recurso observado é dominante (e.g. GALIZZI et al., 2012). Entranto, em alguns 

animais esta avaliação se torna mais complicada, pois a variedade de recursos se mostra 

muito grande. Os carangueijos anomuros juvenis da espécie Aegla ligulata BondBuckup 

& Buckup, 1994 (tabela 5), por exemplo, obtiveram 40,66% de material amorfo, 29,6% 

de tecido vascular vegetal, 21,28% de tecido animal, além 7,65% de algas em seu 

conteúdo digestivo, caracterizando uma dieta onívora que é de difícil caracterização 

dentro de somente um FFG.  

Tal dificuldade na definição de grupamentos funcionais alimentares é somada ao 

fato de que há diferenças de alimentação dentro de um determinado grupo de 

macroinvertebrados, como em uma mesma família, ou gênero, como mostra a tabela 5. 

Por exemplo, Ceratopogonidae foi descrito como raspador por CHESHIRE et al. (2005) 

e como predominantemente predador por TOMANOVA et al. (2006). Outro exemplo 

são os efemerópteros do gênero Massartela, cujas ninfas foram apontados como 

raspadores e os juvenis como filtradores no estudo de POLEGATTO & FROEHLICH 

(2003). Portanto, ao observar a tabela 5 há que se considerar possíveis mudanças 

alimentares ontogenéticas ou mesmo a disponibilidade de recursos alimentares em 

locais diferentes. 
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1.4. Discussão 

 Embora a maioria dos trabalhos encontrados nesta pesquisa tenha afirmado que 

os fragmentadores são escassos em ambientes tropicais (figura 2), poucos utilizaram 

biomassa para avaliar os FFG. Os trabalhos que utilizaram em conjunto este parâmetro 

e informações de FFG feitas para macroinvertebrados dos trópicos, à exceção de um 

artigo, apontaram que fragmentadores não são escassos nos trópicos. Segundo CHARÁ-

SERNA et al. (2010), embora o grupo de coletores catadores seja mais abundante e 

possua maior riqueza de espécies, os outros grupos, como os fragmentadores, não são 

menos importantes em regiões tropicais, especialmente em termos de biomassa. 

COLÓN-GOUD et al. (2010) encontraram resultados semelhantes estudando rios no 

Panamá, em que fragmentadores dominaram a biomassa total e RODRIGUES-

BARRIOS et al., (2011) obtiveram 52% da biomassa composta por este mesmo 

grupamento funcional em rios na Colômbia. Neste contexto, outros trabalhos que 

demonstraram uma escassez de fragmentadores fizeram algumas observações 

importantes, como BAPTISTA et al. (2007), que embora não tenham avaliado a 

biomassa, afirmaram que os indivíduos deste FFG eram maiores que os demais, ou 

RAMÍREZ & PRINGLE (1998), que avaliaram a biomassa, mas afirmaram ter excluído 

animais como peixes e camarões, os quais  possuíam grande quantidade de fragmentos 

de plantas em seus conteúdos digestivos.  Neste sentido, são necessários mais trabalhos 

que avaliem a biomassa, de modo a obter informações mais robustas para que se possa 

afirmar com mais certeza se de fato há um padrão que se aplique a todos os ambientes 

tropicais.   

Mais além, há ainda uma discussão quanto à escassez de fragmentadores que não 

se restringe somente à biomassa. Ao avaliar os fragmentadores com base na riqueza de 

espécies, alguns autores também reportaram sua escassez, afirmando que certas famílias 

deste FFG são inexistentes nos trópicos, por exemplo, LI & DUDGEON (2009) 

apontam a falta de alguns plecópteros fragmentadores, como as famílias Pteronarcyidae 

e Peltoperlidae. Entretanto, CAMACHO et al. (2009) discutem uma série de trabalhos 

que mostram a existência de outros táxons fragmentadores nos trópicos e citam 

trabalhos em vários locais de clima tropical que possuem riqueza de fragmentadores 

semelhante à encontrada em locais de clima temperado. Tal afirmação é confirmada 

nesta pesquisa, que revelou mais de 85 táxons nas regiões tropicais que podem ser 

classificados como fragmentadores (tabela 5).  
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Alguns fatores foram apontados como causas para a existência de viés nas 

análises que indicam que há uma escassez de fragmentadores nos trópicos, como  

estratégias de coleta inadequadas para amostrar fragmentadores potencialmente 

importantes e amostragens feitas em momentos/estações do ano em que a maior parte da 

população de macroinvertebrados está nos instares iniciais, o que dificulta a 

identificação dos organismos e sua alocação dentro dos grupamentos funcionais 

alimentares (DOBSON et al., 2002; CUMMINS et al., 2005).  Entretanto, outras causas 

mais comumente observadas podem explicar uma possível tendência: estudos nos 

trópicos que utilizam informações de FFG feitas para esta região são escassos (somente 

11% dos artigos estudados neste trabalho). CUMMINS et al. (2005), analisaram 

características morfológicas e comportamentais de macroinvertebrados da Mata 

Atlântica para designar seus FFG e encontraram abundâncias relativas de 

fragmentadores que confrontam a ideia de escassez deste grupo nos trópicos.   E 

TOMANOVA et al. (2006) após determinar os grupamentos alimentares de 49 táxons 

de macroinvertebrados na Bolívia observaram que somente 29 táxons obtiveram a 

mesma classificação feita por MERRITT & CUMMINS (1997). Tendo em vista que 

esta última referência é uma das mais utilizadas para classificar FFG, não é incorreto 

dizer que o universo de pesquisa em regiões tropicais pode estar enviesado.  

Em mãos desta informação, mostra-se importante um esforço no sentido de 

mudar este cenário e assim contribuir para minimizar um viés nas análises que 

possivelmente estão atribuindo classificações de FFG que não correspondem à 

realidade. Para tal, a tabela 5 reúne dados que podem ser consultados mais facilmente, 

porém demandam atenção na sua utilização. Por exemplo, BENSTEAD & PRINGLE 

(2004) realizaram uma avaliação dos isótopos estáveis e observaram que embora os 

fragmentadores Madenemura e Lepidostoma tenham conteúdo digestivo preenchido 

predominantemente por tecido vascular vegetal (~77.5% e ~99%, respectivamente -ver 

tabela 5), estes também assimilam carbono proveniente de algas, principalmente  

Lepidostoma. Outro estudo utilizando isótopos estáves em rios no sudeste do Brasil 

mostra que organismos como Macrobrachium olfersi que ingerem grandes porções de 

fragmentos vegetais de origem terrestre assimilam principalmente microalgas, assim 

como outros macroinvertebrados que possuem dietas diferentes (BRITTO et al., 2006). 

Isto é, relações tróficas por vezes exigem outras análises além dos grupamentos 

alimentares funcionais.   
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Estes últimos, por si só, também requerem atenção ao serem designados com 

base em outros trabalhos, uma vez que os autores utilizam critérios diferentes para 

distinguir um grupamento funcional alimentar de outro. A tabela 6 apresenta os valores 

dos limites de porcentagens apresentados em três trabalhos como resultados que 

definem cada grupamento funcional. Observando-a é possível perceber que diferentes 

nomes foram dados a grupos similares. CHARÁ-SERNA (2010), por exemplo, define 

fragmentadores como os organismos que possuem 35% ou mais de seu conteúdo 

digestivo composto por matéria orgânica particulada grossa, enquanto LI & DUDGEON 

(2008) criaram um grupo de fragmentadores facultativos e outro de fragmentadores 

obrigatórios, os quais , respectivamente,  incluem os organismos com 38 ou 42% de 

matéria orgânica particulada grossa (MOPG) e 92% ou mais do mesmo recurso em seus 

tratos digestivos. CHESHIRE et al.(2005) definiram outro grupo de 

predadores/fragmentadores generalistas que incluem organismos com 27% de tecido 

vegetal vascular e 24% de tecido animal ingerido. Essas informações exemplificam o 

quão diversos são os tipos de alimentação e como a determinação de um grupo 

alimentar pode estar relacionada à uma característica regional, como disponibilidade do 

alimento. Por exemplo, tendo como base a tabela 6 para designar FFG de um organismo 

coletado em um local tropical, com um conteúdo digestivo composto de 28% de algas, 

este macroinvertebrado poderia ser chamado de raspador segundo as definições finais  
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Tabela 6. Porcentagens de diferentes alimentos nos FFG de 3  dos 23 artigos utilizados para compor a tabela 5.  

OBS: números apresentados são valores médios. *coletores catadores: MOPF≥56%; coletores filtradores: MOPF≥92%. **25-71% MOPF 

Artigo Predadores/ 

Fragmentadores 

generalistas 

Fragmentadores 

 facultativos 

Fragmentadores Predadores  Coletores Coletores/ 

Raspadores 

generalistas 

Raspadores 

Chará-Serna, 

2010 

  MOPG≥35% TA≥35% MOPF≥65%  AL≥35% 

Cheshire et al., 

2005 

24% TA 

27% TVV 

 86% TVV 96% TA 30% MOPF 

26% MM  

16% MOPG 

+ TVV 

 28% AL 

41% MOPF 

7% MM 

Li & Dudgeon, 

2008 

 MOPG= 38% 

ou 42% 

MOPF= 47% 

ou 56% 

MOPG>92% 26-94% 

TA 

MOPF≥56%* 

MOPG<23% 

AL<21% 

28-46% 

AL 

** 

54-75% AL 

** 
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de CHESHIRE et al.(2005), realizado na Austrália, e LI & DUDGEON (2008), feito 

com animais em Hong Kong, porém não segundo CHARÁ-SERNA (2010), que estudou 

macroinvertebrados da Colômbia. Portanto, as definições dos FFG de 

macroinvertebrados se tornam mais acuradas quando há um estudo local, afinal, a zona 

climática tropical abrange a maior área de terra firme do mundo e ainda possui muitos 

aspectos a serem explorados e estudados. 

 

1.5. Considerações Finais 

Pesquisas com o intuito de estudar características do funcionamento de rios 

tropicais tem se multiplicado, porém ao utilizar informações geradas para outros 

ambientes, estas podem incluir viés em suas análises. Este primeiro capítulo teve como 

objetivos investigar aspectos metodológicos dos trabalhos sobre grupamentos 

funcionais alimentares feitos em regiões de clima tropical e construir um banco de 

dados sobre as classificações de FFG feitas para macroinvertebrados desses ambientes.  

Os resultados encontrados mostram que poucos trabalhos utilizam informações 

feitas para os locais de clima tropical e que é necessário avaliar este aspecto, além de 

outras características metodológicas, como a utilização ou não do parâmetro biomassa 

para atestar sobre a escassez ou abundância de determinado grupamento funcional. Sob 

esta ótica, foi observado que determinar um padrão para rios de toda a zona tropical 

pode ser um desafio, em especial pela atual necessidade de se preencher uma lacuna de 

conhecimento no que tange os FFG.  

O banco de dados sobre grupamentos alimentares funcionais que resultou desta 

pesquisa contribui facilitando o acesso às informações sobre a região tropical, 

fragmentadas nos diferentes artigos científicos. Seus dados podem ser utilizados em 

pesquisas futuras, de maneira a minimizar erros na designação de FFG de 

macroinvertebrados de locais com clima tropical.  Neste intuito, as medidas biológicas 

funcionais calculadas no capítulo 2 desta dissertação, que incluem porcentagens de 

diferentes grupamentos alimentares funcionais, foram obtidas tendo como referência os 

resultados apresentados neste primeiro capítulo. Futuramente, esta informação será 

colocada a disposição para que demais estudos sejam beneficiados e também para 

incentivar a produção de outros trabalhos a serem somados a este banco de dados.  
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Capítulo II 

 

Desenvolvimento de um índice multimétrico rápido 

baseado em macroinvertebrados para avaliação da 

integridade dos riachos na bacia hidrográfica do rio 

Macaé 
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2.1. Introdução 

A história do biomonitoramento aquático se inicia há muito, quando Aristóteles 

expôs peixes de água doce à água salina para observar suas reações (MANDAVILLE, 

2002). Esta ciência prática continuou a se desenvolver a partir da primeira publicação na 

área, um experimento de toxicidade datado de 1816 que descrevia maior sobrevivência 

de moluscos dulcícolas em soluções salinas de 2% do que a observada em soluções de 

4% (MANDAVILLE, 2002). Até os dias atuais, muitos foram os trabalhos que 

descreveram o caminhar deste campo do conhecimento e em geral estes apontam para 

dois marcos fundamentais que se caracterizam i) pela mudança de um paradigma, onde 

a água não é mais entendida puramente como um recurso hídrico a ser usado por  

homens e mulheres, mas como um ambiente que deve permanecer íntegro aos seres que 

o habitam, ii) a discussão de parâmetros e a criação de índices que facilitam a 

mensuração da integridade do ecossistema de modo a possibilitar o controle e a 

manutenção da saúde do mesmo (METCALFE, 1989; BUSS et al., 2008; OLIVEIRA et 

al., 2011; DOCILE & FIGUEIRÓ, 2014).           

Quanto ao segundo aspecto, a discussão tem levado à conclusão de que 

metodologias tradicionalmente utilizadas para o monitoramento de ecossistemas 

aquáticos como análises físicas, químicas e bacteriológicas e o estudo dos 

macrorganismos devem ser consideradas complementares e não excludentes (BUSS et 

al. 2008) na avaliação dos rios. A organização espacial e estrutural dos seres que vivem 

no ecossistema, juntamente com outras análises, mostra uma visão mais completa, que 

avalia a integridade do ecossistema (BAPTISTA 2008), além de fornecer informações 

sobre o passado recente das condições ambientais daquele local, o que não acontece 

quando se realiza somente análises físico-químicas pontuais (CAIRNS & PRATT, 

1993). 

No Brasil, alguns estudos de biomonitoramento utilizando macroinvertebrados 

aquáticos foi realizado (JUNQUEIRA et al., 1998; JUNQUEIRA et al., 2000; 

BAPTISTA, et al., 2001a; BAPTISTA et al., 2001b; SILVEIRA et al., 2005; 

BAPTISTA et al., 2007, MUGNAI et al., 2008; COUCEIRO et al., 2012). A 

preferência pela utilização de macroinvertebrados aquáticos nestes estudos e em muitos 

outros é devido a esses organismos bentônicos, além de refletirem as alterações 

ambientais que ocorrem no rio ao longo do tempo, serem fáceis de coletar, de fácil 

reconhecimento e apresentarem vários graus de sensibilidade aos diversos estressores 

(ROSENBERG & RESH, 1993). Os macroinvertebrados bentônicos estão entre os 
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melhores bioindicadores de qualidade das águas nos ambientes lóticos devido às suas 

características sedentárias, à sua fácil visualização e ao seu ciclo de vida relativamente 

longo, o que os torna registro vivo dos efeitos cumulativos das diversas fontes de 

poluição ou degradação (ROSENBERG & RESH, 1993, YODER & RANKIN, 1998). 

Além disso, não há corpo de água doce que seja demasiadamente pequeno, grande, frio, 

quente, enlameado, com baixo teor de oxigênio, com fluxo rápido de correnteza d’água 

ou com alto nível de poluição, que não seja alvo de colonização de algum tipo do inseto 

aquático (MERRITT & CUMMINS, 1996).   

Uma pesquisa realizada por Vincent Resh e Norma Kobzina na Universidade da 

California, Berkeley, confirmou que macroinvertebrados são o grupo de organismos 

mais popular em biomonitoramento, mesmo que a sua utilização possa apresentar 

algumas desvantagens, como distribuição e abundância relativas à estação do ano, ou 

ausência de resposta a alguns impactos (MANDAVILLE, 2002). É também devido à 

facilidade de superar tais desvantagens que estes organismos são amplamente utilizados 

em programas de bioavaliação da integridade dos rios. Nesse contexto, um dos critérios 

a serem seguidos é a construção de um desenho amostral que inclua amostragens 

realizadas em períodos nos quais os animais estejam nos últimos estágios de 

crescimento. Tal medida facilita a identificação taxonômica, ao passo que concentra o 

esforço amostral no período do ciclo de vida do animal em que este está mais 

fortemente ligado à uma categoria alimentar específica (MERRITT & CUMMINS, 

1996; CUMMINS et al., 2005).  

Para além do desenho amostral, a abordagem utilizada em programas de 

biomonitoramento mostra-se importante, pois permite a sistematização do mesmo, 

minimizando erros e maximizando a resposta aos estressores por meio da seleção de 

medidas biológicas, permitindo assim a garantia de que estas respondem aos múltiplos 

impactos antropogênicos. Neste intuito, muitos países tem priorizado o 

desenvolvimento de Índices Multimétricos (IMM) para avaliar a integridade de 

ecossistemas aquáticos (BARBOUR et al., 1999).  

IMM é uma ferramenta utilizada em diversas áreas do conhecimento com o 

intuito de atuar como um indicador quantitativo de um processo subjacente, ou mesmo 

como um complexo que agrega informações sobre o impacto no objeto de estudo 

(SCHOOLMASTER et al., 2012). Em ecologia de ecossistemas aquáticos é comum o 

emprego de IMM, pois permite uma medida quantitativa das conseqüências dos 
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distúrbios no ambiente, mesmo quando há incerteza acerca das causas do processo de 

degradação (OLIVEIRA et al., 2008; SCHOOLMASTER et al., 2012).  

A construção de um IMM requer o estabelecimento a priori de áreas com 

condições de “referência”. Isto é, locais minimamente impactados que são definidos 

como “prístinos” por motivos operacionais, no intuito de realizar uma comparação com 

locais com maior influência antropogênica (OLIVEIRA et al., 2008, 

SCHOOLMASTER et al., 2012). Esta comparação é feita por meio de medidas 

biológicas (métricas), as quais são definidas como características ou processos 

mensuráveis de um sistema biológico que se alteram em valor ao longo de um gradiente 

de influência antrópica (KARR & CHU, 1999).  Em um índice multimétrico, um dado 

número de métricas é agregado de modo a obter um valor final que reflete 

quantitativamente o efeito de diversos impactos (HERING et al., 2006). A utilização 

desta ferramenta também permite a avaliação qualitativa dos impactos, pois é possível 

qualificar a origem destes por meio da análise individual das métricas (OLIVEIRA et 

al., 2008). 

Críticas sobre a abordagem multimétrica atentam para o fato de que a junção de 

métricas em um só valor final pode obscurescer a mensagem das medidas biológicas 

individuais, possivelmente diminuindo a resposta do índice multimétrico ao gradiente 

de influência antrópica (SCHOOLMASTER et al., 2012). Entretanto, a escolha de 

métricas que são menos correlacionadas entre si pode diminuir este efeito e tornar o 

índice mais robusto (SICKLE, 2010). Outra desvantagem do IMM geralmente apontada 

é a sua especificidade a uma região com características climáticas e ambientais 

semelhantes (MARTINS et al., 2014). A aplicação de um índice multimétrico em geral 

fica restrita a ecorregiões, bacias hidrográficas ou tipologias de rios, caso contrário é 

necessário uma modelação da variabilidade natural  (OLIVEIRA et al., 2008).   

Um recente índice preditivo multimétrico (IPMM) foi desenvolvido para toda a 

região do estado do Rio de Janeiro, utilizando-se de uma modelação para minimizar os 

efeitos da variabilidade natural (OLIVEIRA, 2013). No referido trabalho foi 

demonstrado, por meio de uma comparação do IPMM com um índice multimétrico 

construído especificamente para a bacia hidrográfica do complexo Guapiaçú-Macacu, 

que um índice regional se mostra mais robusto para avaliar a integridade dos rios do que 

um índice que abrange uma área maior. Tendo em vista esta observação, faz-se 

necessário desenvolver ferramentas que sejam aplicáveis, mas que ao mesmo tempo 

confiram um grau de refinamento maior para regiões que estão sofrendo modificações 
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rápidas, como as que tem sido observadas no município de Macaé e municípios 

adjacentes.   

Os objetivos deste trabalho são: (a) realizar o levantamento da macrofauna 

bentônica em rios que representam um gradiente de distúrbios ambientais (rios de  

referências, intermediários, e degradados) em trechos de montanha na bacia hidrográfica 

do rio Macaé (b) testar um conjunto de medidas bioindicadoras, capazes de funcionar 

como biocritérios, para compor um Índice Multimétrico de Avaliação Rápida, 

estabelecendo como base os procedimentos operacionais padrão definidos no sistema 

AQEM europeu e os utilizados pela Agencia de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos (EPA). 

 

2.2. Materiais e métodos 

Área de estudo 

 A área de estudo abrange a região da bacia hidrográfica do rio Macaé em seus 

trechos de montanha. Além do município de Macaé, a bacia hidrográfica estudada 

compreende os municípios de Nova Friburgo (onde localiza-se a nascente), Casimiro de 

Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu e Carapebus, com uma área de drenagem 

de aproximadamente 1765 km
2
 (FGV, 2004).  

 O clima na região é classificado segundo a escala de Koppen como tropical 

úmido (Aw) nas porções mediana e baixas dos cursos de seus rios e como clima tropical 

de altitude com verões quentes (Cwa) nas porções de maior altitude (INEA, 2012). Os 

valores de temperatura média registrados oscilam entre 25,4
 o

C e 21,2
o
C na parte baixa  

e 21,4
 o

C e 14
o
C nas partes altas,  com temperaturas mais elevadas de dezembro a 

fevereiro e menores de junho a agosto (INEA, 2012).  

 

Classificação das áreas de coleta e amostragem de macroinvertebrados  

Foram amostrados 25 trechos de rios de 1
a
 a 6

a
 ordem na bacia hidrográfica do 

rio Macaé. Os locais selecionados foram amostrados no período seco do ano, junho-

julho de 2008. Nos pontos da coleta, foi efetuado um protocolo de avaliação visual de 

habitat, adaptado do modelo da EPA (BARBOUR et al., 1999). Neste são quantificadas 

as características físicas do habitat, como disponibilidade de diferentes substratos no 

leito do rio e vegetação marginal, gerando um valor final, o Índice de Avaliação Visual, 

o qual varia de 0 a 20. Este foi utilizado para definir a priori da classificação dos 

trechos de rio em referências, intermediários ou impactados (figura 3), juntamente com  
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Figura 3. Mapa com a localização dos trechos de rio amostrados na bacia hidrográfica do rio Macaé. Int= trechos de rios classificados 

como intermediários; Imp= trechos de rios classificados como impactados; Ref= trechos de rios classificados como referência.
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alguns parâmetros físico-químicos, como oxigênio dissolvido, sólidos totais e 

condutividade e com a porcentagem de cobertura vegetal, obtida com ferramentas de 

geoprocessamento. Áreas de referência foram determinadas como as que obtiveram um 

IAV acima de 11 e oxigênio total acima de 6 mg/L. Os valores de sólidos totais e 

condutividade foram utilizados como medidas complementares.  

Para amostragem, foi adotado um procedimento básico definido no sistema 

AQEM europeu e no Protocolo para Macroinvertebrados denominado RBP III da 

Environmental Protection Agency (EPA) – EUA. Foi utilizado um amostrador kick-net 

com malha de 0,5 mm para um total de 20 amostras por trecho de rio, que 

correspondem a um total de 20 m
2
 de habitat amostrados por ponto amostral. Estas 20 

amostras foram coletadas com base na proporcionalidade dos micro-habitats disponíveis 

(figura4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema de amostragem de macroinvertebrados por método multi-habitat 

(adaptado de AQEM, 2002) 

 

Procedimento em laboratório 

Após a coleta, para tornar a metodologia rápida, a amostra total de cada trecho 

de rio (20 m
2
) era colocada em um equipamento de subamostragem dividido em 24 

quadrats, no qual eram sorteados 6 quadrats para representar a fauna do respectivo local, 

assim como descrito em OLIVEIRA et al. (2010)  

 

Figura 5. Esquema do processo de subamostragem.         
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A subamostra de 6 quadrats de cada rio passou por procedimentos de retirada do 

material bruto (folhas e gravetos), triagem dos macroinvertebrados a olho nu no nível 

taxonômico ordem e posterior identificação dos macroinvertebrados (nos níveis 

taxonômicos família e gênero) com uso de microscópio estereoscópico, tendo como 

base o “Manual de identificação de macroinvertebrados do Estado do Rio de Janeiro” 

elaborado por MUGNAI et al. (2009) e chaves taxonômicas citadas no mesmo. Os  

organismos  foram  identificados  em  gênero,  exceto  Diptera, Hemiptera e 

Lepidoptera, identificados como família. Os níveis de identificação taxonômica gêneros 

e famílias quando tratados em conjunto foram identificados como unidades taxonômicas 

operacionais (UTO). Para a classificação em grupamentos alimentares funcionais foram 

utilizadas as informações contidas na tabela 5 (em anexo) e observações em campo.  

 

Parâmetros físico-químicos  

Foram medidos alguns parâmetros físico-químicos da água diretamente no 

campo, por meio das sondas MPA 210p, MCA 150p (LabConte) e 550 (YSI): 

temperatura, pH, condutividade, teor de sólidos totais dissolvidos e concentração de 

oxigênio. Demais análises foram feitas em laboratório com o uso do medidor HATCH 

SR 2500, dentre as quais: dureza total, dureza de cálcio, alcalinidade total, mg/L de 

HCO, mg/L de Cl
-
, nitrogênio total (mg/L de N), fósforo (mg/L de P), amônia (mg/L de 

NH3-N), nitrato (mg/L de NO3).      

 

Análise de dados- medidas ambientais 

 Os dados abióticos foram avaliados comparativamente de modo a serem 

distinguidos aqueles que mostram uma maior ligação com o efeito antrópico daqueles 

que estão mais relacionados com a variação natural entre os trechos de rio. Para tal, os 

dados foram normalizados e foi realizada uma análise de variância (ANOVA) 

distinguindo os três grupos de dados, referentes aos trechos impactados, intermediários 

e minimamente impactados. Os parâmetros abióticos que apresentaram diferenças 

significativas (p>0,05) entre os grupos de dados citados anteriormente foram 

selecionados para compor uma análise de componentes principais (ACP). Para realizar a 

ANOVA foi utilizado o programa GraphPadPrism e a ACP foi gerada por meio do 

programa PAST, com posterior utilização do GraphPadPrism para gerar seu gráfico. 
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Análise de dados- confirmação da classificação a priori 

 Uma análise de agrupamento UPGMA com uso do índice de Bray Curtis foi 

realizada no intuito de avaliar se os trechos de rio se separavam conforme sua 

classificação feita a priori: um grupo de trechos de referência, um grupo de trechos 

intermediários e um grupo de trechos pobres. A análise foi realizada  no programa 

PAST. 

 

Análise de dados- medidas biológicas 

Na análise para a formação do índice multimétrico foi considerado um variado 

conjunto de métricas de forma a assegurar diferentes aspectos dos grupamentos dos 

macroinvertebrados aquáticos (métricas de riqueza, de composição, de tolerância e 

medidas tróficas) (RESH & JACKSON 1993, KERANS & KARR 1994, BARBOUR et 

al. 1996, BARBOUR et al. 1999). Um total de 39 medidas biológicas foram calculadas 

para os 25 trechos de rios amostrados: riqueza total em UTO; riqueza total em família; 

dominância (UTO); índice de diversidade de Shannon em UTO; índice de diversidade 

de Shannon em família; índice de diversidade de Simpson em UTO; equitabilidade 

(Shannon/logS)  em UTO; índice de Margalef em UTO; número total de táxons de 

Plecoptera em família; número total de táxons de Plecoptera em UTO; número total de 

táxons de Ephemeroptera em família; número total de táxons de Ephemeroptera em 

UTO; número total de táxons de Trichoptera em família; número total de táxons 

Trichoptera em UTO; riqueza de Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera (EPT) em 

família; riqueza de EPT em UTO; % (abundância) Coleoptera; % (abundância) 

Ephemeroptera; % (abundância) Diptera; % (abundância) Trichoptera; % (abundância) 

Odonata; % (abundância) EPT; abundância de Mollusca e Diptera (MOLD); % 

(abundância) MOLD; abundância total; Baetidae/Ephemeroptera (abundância); 

Chironomidae/Diptera (abundância); Hydropsychidae/Trichoptera (abundância); 

abundância de Chironomidae; índice biótico estendido IOC (IBE-IOC) (MUGNAI et 

al., 2008); % (abundância) raspadores; % (abundância) filtradores; % (abundância) 

predadores; % (abundância) coletores; % (abundância) fragmentadores; 

EPT/Chironomidae (abundância); abundância de Ephemeroptera, Trichoptera e Odonata 

(ETO); BMWP-CETEC (JUNQUEIRA & CAMPOS, 1998).   
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Procedimento de avaliação de sensibilidade das métricas  

Teste 1 -  Pareamento das métricas utilizando o método “Box-Whisker-Plot” 

Para a comparação das métricas entre os locais de referência (6 trechos) e os 

locais impactados (6 trechos), foi utilizado o método de “box-and-whisker plots” 

considerando o grau de sobreposição dos limites interquartis (25%-75%), conforme 

descrito por BARBOUR et al., (1996). Foram estipulados 5 escores de sensibilidade 

(figura 6) e as métricas que obtiveram escore 3, ou seja, as que não apresentaram 

sobreposição dos interquartis 25%-75% entre áreas pobres e de referência, foram 

consideradas sensíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Validação da sensibilidade das métricas de acordo com Barbour et al (1996). 

Os quadrados pequenos são os valores medianos, as caixas são os limites interquartis  

(percentis 25-75). 

Teste 2 -Validação das Métricas  

As métricas que obtiveram escore 3 no teste gráfico (“box-and-whisker plots”) 

foram submetidas ao teste U de Mann-Whitney de maneira a confirmar a sensibilidade 

das mesmas em distinguir áreas de referência ( 6 trechos de rio) de impactadas (6 

trechos de rio). As métricas com valor de p <0,05 foram consideradas sensíveis.  

Teste 3 – Teste de Redundância das Métricas 

Para testar a redundância das métricas foi aplicado um teste de correlação de 

Spearman entre as mesmas. Neste teste, a redundância é definida como significativa 

quando p<0,05 e r ≥ 0,8, ou quando r ≤ -0,8. As métricas altamente correlacionadas, que 

indicaram uma mesma informação, ou seja, as métricas com r ≥ 0,8 ou com r ≤ -0,8, 

foram avaliadas e as menos aplicáveis foram descartadas.  
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Teste 4 – Correlação com um gradiente de impacto antrópico 

As medidas biológicas selecionadas nos testes anteriores foram correlacionadas 

com o primeiro eixo da ACP feita com os dados ambientais, por meio de uma 

correlação de Pearson para verificar sua resposta a um gradiente de impacto 

antropogênico. As métricas que obtiveram correlações significativas (p<0,05) com o 

primeiro eixo da ACP foram selecionadas para compor o índice multimétrico. 

Estandardização das Métricas 

 As métricas escolhidas após os testes descritos acima foram estandartizadas no 

sentido de converter seus valores em números que variassem de 1 a 10, passando a ter a 

mesma unidade e valor. Este passo é importante, uma vez que permite a soma das 

medidas biológicas, formando um valor único final de fácil interpretação, o que não 

seria possível com as métricas brutas.  

 Para tal padronização das métricas, foi utilizada a fórmula descrita por KLEMM 

et al. (2003) e preconizada por BLOCKSOM (2003), por se tratar de uma padronização 

contínua, que é baseada na distribuição de todos os pontos e não só nas áreas de 

referência e confere maior sensibilidade e “replicabilidade” ao índice: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Fórmulas utilizadas para padronizar as métricas, segundo o método contínuo. 

 

Formação do Índice Multimétrico  

De acordo com OLIVEIRA et al. (2008), “O valor que um índice multimétrico 

fornece para um determinado ponto de coleta é a soma dos escores das métricas e vai 

depender fortemente da etapa de seleção e normalização das métricas, uma vez que 

depende do número de métricas escolhidas e da amplitude de variação das mesmas. 

Essa soma das métricas pode ser subdividida em várias categorias que devem 

corresponder a diferentes níveis de degradação”. Neste trabalho, foram definidas 5 

classes da qualidade ecológica: 5 = muito boa, variando de 100 a 80; 4 = boa, variando 

A- Métricas que decrescem com o impacto: 

Resultado da métrica - Primeiro Quartil dos locais impactados    X10 

Terceiro Quartil das áreas de referência - Primeiro Quartil dos  

                                    locais impactados 

B- Métricas que crescem com o impacto: 

Resultado da métrica – Terceiro Quartil dos locais impactados     X10 

Primeiro Quartil das áreas de referência - Terceiro Quartil dos  

                                    locais impactados 
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de 80 a 60; 3 = regular, variando de 60 a 40 ; 2 = ruim, variando de 40 a 20 ; e 1 = muito 

ruim, variando de 20 a 0. 

 

Teste do Índice Multimétrico 

 Após a construção do índice multimétrico para a bacia hidrográfica do rio Macaé 

(IMMM), o mesmo foi aplicado em 13 locais e testado quanto à sua resposta ao 

gradiente de impacto antrópico. Para tal, foi realizada uma correlação de Pearson entre o 

valor do índice nos treze locais e os seus respectivos valores do primeiro eixo da ACP 

com dados ambientais (realizada previamente).   

 

Correlação com impactos específicos 

Algumas análises complementares foram realizadas no intuito de verificar a 

resposta das medidas biológicas, escolhidas para compor índice IMMM, aos seguintes 

impactos específicos: i) mudanças na geomorfologia do leito do rio, ii) desmatamento 

da vegetação ripária, iii) mudanças na composição físico-química da água e iv) poluição 

orgânica. Para avaliar esses impactos, foram utilizados os valores de alguns critérios do 

protocolo de avaliação visual (em anexo), além de medidas físico-químicas de todos os 

25 trechos de rio estudados agregados em Análises de Ccomponentes Principais (ACP).  

A ACP i, agregou as seguintes medidas relacionadas ao impacto de mudanças na 

geomorfologia do leito do rio: características do fundo do rio, velocidade e regime de 

fundo, deposição de sedimentos, status do canal de água corrente, alterações do canal, 

frequência de corredeiras e estabilidade das margens. A ACP ii, utilizada para avaliar o 

impacto do desmatamento da vegetação ripária, agregou: substrato para animais que 

vivem no fundo dos rios, cobertura vegetal, extensão da mata ciliar e porcentagem de 

folhiço. As demais ACPs foram feitas com base em parâmetros físico químicos. A ACP 

iii, relacionada ao impacto de mudanças na composição físico-química da água, foi feita 

com as medidas de condutividade, alcalinidade total, dureza de cálcio e sólidos totais 

dissolvidos e a ACP iv, relacionada ao impacto da poluição orgânica, foi feita com as 

medidas de nitrogênio total, fósforo, amônia, nitratos e oxigênio dissolvido dos rios.  

Os valores do primeiro eixo das quatro ACPs mencionadas acima foram 

correlacionados com os valores de cada uma das seis medidas biológicas por meio de 

correlação de Pearson. As correlações com valores de p<0,05 foram consideradas 

significativas. As ACPs foram feitas no programa PAST e seus gráficos e as correlações 

de Pearson foram gerados com o programa GraphPadPrism.
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2.3. Resultados 

Parâmetros físico-químicos e ambientais 

 Dentre os parâmetros ambientais submetidos à análise de variância, 

condutividade, dureza total, dureza de cálcio, alcalinidade total,  mg/L HCO, % de areia 

e cascalho, sólidos totais dissolvidos, temperatura, pH e cloretos, sete obtiveram 

diferenças significativas entre os grupos de rio referência e impactados, como mostrado 

nos gráficos abaixo:  

  

                                                    

 

 

Figura 8- Variáveis ambientais que obtiveram p<0,05 na comparação entre locais 

impactados e locais de referência, feita por meio de análise de variância. Valores dos 

locais classificados como intermediários foram adicionados para visualização. Ref= 

referências; Imp= impactados; Int= intermediários.    

 Os parâmetros acima ilustrados, dureza total, alcalinidade total, dureza de cálcio, 

bicarbonatos, % areia e cascalho e condutividade compuseram uma ACP (figura 9 e 

Condutividade Dureza Total 

Dureza de Cálcio 
Areia e cascalho 

Alcalinidade Total Bicarbonato 



34 
 

tabela 7), cujo o eixo 1 (componente 1) explicou 66% da variabilidade, com um 

autovalor de 3.9 e o eixo 2 (componente 2) explicou 16,46% da variabilidade, com um 

autovalor de 0,99. Todas as variáveis utilizadas tendem a aumentar o valor com o 

aumento do impacto antrópico. Na figura 6 é possível observar que áreas de referência 

foram separadas das áreas impactadas pelo eixo 1. As variáveis mais relacionadas a este 

eixo foram bicarbonatos, alcalinidade total e condutividade. Posteriormente, os valores 

do eixo 1 referentes a cada ponto foram utilizados para avaliar a correlação das métricas 

e do índice multimétrico com o gradiente de impacto.  

 

Figura 9. Resultado da ACP feita com as variáveis ambientais. Ref são locais de 

referência, Int são intermediários; Imp são locais impactados; VarAmb são variáveis 

ambientais; Cond= condutividade; DurT= dureza total; HCO= bicarbonatos; AlcT= 

alcalinidade total; DuC= dureza de cálcio; ArCa= areia e cascalho. 

 

Tabela 7. Autovetores dos componentes 1 (C1) e 2 (C2):                                          

Variável ambiental    C 1       C 2 

Condutividade 0,4596 -0,2292 

Dureza Total 0,319 0,5971 

Dureza Cálcio 0,4062 0,3477 

Alcalinidade Total 0,47 -0,0279 

HCO 0,4671 -0,0347 

Areia e cascalho 0,288 -0,6842 
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Matriz biológica 

Foram identificados 23862 indivíduos na bacia hidrográfica do rio Macaé, em 

sua maioria insetos aquáticos (Tabela 8).  

Tabela 8. Unidades taxonômicas de insetos aquáticos encontrados. Não estão presentes 

os dados sobre os demais macroinvertebrados coletados. 

ORDEM FAMÍLIA GÊNERO TOTAL 

Coleoptera 

Dryopidae - 

3121 

Dytiscidae - 

Elmidae 

Heterelmis sp. 

Hexanchorus sp. 

Macrelmis sp. 

Microcylloepus sp. 

Neoelmis sp. 

Phanocerus sp. 

Promoresia sp. 

Xenelmis sp. 

Larva C 

Larva Z 

- 

Gyrinidae - 

Hydrophilidae 
Tipo A 

Hydrobius sp. 

- 

Limnichidae - 

Lutrochidae - 

Psephenidae - 

Ptilodactylidae - 

Staphilinidae - 

Scirtidae - 

Diptera 

Blephariceridae - 

10395 

Ceratopogonidae - 

Chironomidae - 

Dixidae - 

Empididae - 

Psychodidae - 

Simuliidae - 

Tabanidae - 

Tipulidae - 

Ephemeroptera 

Baetidae 
Baetodes sp. 

5158 

Spiritiops sp. 

Euthyplociidae Campylocia sp. 

Leptohyphidae 

Leptohyphes sp. 

Traverhyphes sp. 

Tricorythodes sp. 

Tricorythopsis sp. 

Leptophlebiidae 

Askola sp. 

Farrodes sp. 

Hylister sp. 

Miroculis sp. 

Needhamella sp. 
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Perissophleboides sp. 

Thraulodes sp. 

Oligoneuriidae Lachlania sp. 

Hemiptera 

Belostomatidae - 

270 

Hebridae - 

Helotrephidae - 

Mesoveliidae - 

Naucoridae - 

Notonectidae - 

Pleidae - 

Saldidae - 

Veliidae - 

Lepidoptera Pyralidae - 101 

Megaloptera Corydalidae Corydalus sp. 65 

Odonata 

Aeshnidae 
Castoraeschna sp. 

311 

 

Rhionaeschna sp. 

- 

Calopterygidae - 

Coenagrionidae - 

Corduliidae Neocordulia sp. 

Gomphidae 

Archaeogomphus sp. 

Epigomphus sp. 

Limnetron sp. 

Phyllogomphoides sp. 

Progomphus sp. 

- 

Libellulidae 

Brechmorhoga sp. 

Elasmothemis sp. 

Elga sp. 

Gynothemis sp. 

Idiataphe sp. 

Macrothemis sp. 

Planiplax sp. 

Zenithoptera sp. 

Megapodagrionidae Heteragrion sp. 

Perilestidae - 

Protoneuridae - 

Plecoptera 

Gripopterigidae Paragripopteryx sp. 

983 

 Guaranyperla sp. 

 Tupiperla sp. 

 Gripopteryx sp. 

Perlidae Anacroneuria sp. 

 Macrogynoplax sp. 

 Kempnya sp. 

Trichoptera 

Calamoceratidae Phylloicus sp. 

3239 

Helycopsichidae Helicopsyche sp. 

Hydrobiosidae Atopsyche sp. 

Hydropsychidae 

Blepharopus sp. 

Leptonema sp. 

Macronema sp. 

Smicridea sp. 

Hydroptilidae Alisotrichia sp. 
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Leptoceridae Atanatolica sp. 

 Nectopsyche sp. 

 Oecetis sp. 

 Triplectides sp. 

Odontoceridae Barypenthus sp. 

 Marilia sp. 

Philopotamidae Chimarra sp. 

 Wormaldia sp. 

Polycentropodidae Polycentropus sp. 

Sericostomatidae Grumicha sp. 

Xiphocentronidae Xiphocentron sp. 

 

Confirmação da classificação a priori 

 Os 25 trechos de rio coletados foram classificados a priori: 8 trechos 

com condição de referência, 6 trechos severamente impactados e 11 trechos de rio 

intermediários.  A partir da matriz biológica desses locais de coleta, isto é, a partir das 

abundâncias dos macroinvertebrados coletados e identificados, foi realizada uma análise 

de agrupamento UPGMA utilizando o índice de Bray Curtis para avaliar a classificação 

dos trechos de rio em referências, intermediários e impactados. A figura 10 apresenta o 

resultado da referida análise. Dois grupos principais foram formados conforme sua 

similaridade. Os trechos classificados como referência e intermediários se agruparam 

com um trecho classificado como impactado com uma similaridade aproximada de 0,55. 

Os demais trechos de rio classificados impactados e intermediários apresentam-se em 

grupos adjacentes com uma similiaridade inferior a 0,55 com os trechos classificados 

como referência. Neste contexto, esta análise demonstra que a matriz biológica por si só 

não foi suficientemente robusta para distinguir os trechos intermediários, de impactados 

e referência (figura 10).  
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Figura 10. Análise de agrupamento UPGMA feita com método Bray Curtis, a partir da 

matriz biológica dos locais coletados. Legenda: Imp= impactado; Int= intermediário e 

Ref= referência.  

 

Medidas biológicas 

Após o cálculo de 39 métricas para os trechos de rio da bacia hidrográfica do rio 

Macaé, estas foram submetidas ao teste gráfico de análise dos Box-plots e testadas por 

meio do teste não-paramétrico Mann-Whitney com intuito de verificar se podem ser 

utilizadas para diferenciar áreas de referência de áreas impactadas. A tabela 9 apresenta 

o resultado do teste e a classificação de cada medida biológica. 

Tabela 9. Métricas calculadas e resultado do teste de sensibilidade U de Mann-Whitney. 

Medidas biológicas calculadas Resposta esperada com o 

aumento do impacto 

antrópico 

Teste Mann-

Whitney 

(valores de p) 

Validade 

Diversidade    

Riqueza total em UTO diminuir 0,005 Válida 
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Medidas biológicas calculadas Resposta esperada com o 

aumento do impacto 

antrópico 

Teste Mann-

Whitney 

(valores de p) 

Validade 

Riqueza total em família diminuir 0,006 Válida 

Dominância (UTO) aumentar 0,014 Válida 

Índice de diversidade de 

Shannon em UTO 

diminuir 0,005 Válida 

Índice de diversidade de 

Shannon em família 

diminuir 0,005 Válida 

Índice de diversidade de 

Simpson em UTO 

diminuir 0,013 Válida 

Índice de Margalef em UTO diminuir 0,005 Válida 

Número total de táxons de 

Plecoptera em família 

diminuir 0,02 Válida 

Número total de táxons de 

Plecoptera em UTO 

diminuir  0,005 Válida 

Número total de táxons de 

Ephemeroptera em família 

diminuir 0,23 - 

Número total de táxons de 

Ephemeroptera em UTO 

diminuir 0,008 Válida 

Número total de Trichoptera 

em família 

diminuir 0,065 - 

Número total de Trichoptera 

em UTO 

diminuir 0,03 Válida 

Riqueza de EPT em família diminuir 0,04 Válida 

Riqueza de EPT em UTO diminuir 0,008 Válida 

Composição    

 % Coleoptera diminuir 0,128 - 

% Ephemeroptera variável 0,578 - 

% Diptera aumentar 0,045 Válida 

% Trichoptera variável 0,03 Válida 

% Odonata variável 0,471 - 

% EPT diminuir 0,03 Válida 

% MOLD aumentar 0,045 Válida 

Abundância de Mollusca e 

Diptera (MOLD)  

aumentar  0,471 - 

Abundância de ETO diminuir 0,092 - 

Abundância total variável 0,81 - 

Equitabilidade -Shannon/logS  

em UTO 

diminuir 0,378 - 

Tróficas    

% raspadores variável  0,173 - 

 % filtradores variável 0,065 - 

% predadores variável  0,045 Válida 

% coletores variável 0,689 - 

% fragmentadores variável 0,013 Válida 
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Medidas biológicas calculadas Resposta esperada com o 

aumento do impacto 

antrópico 

Teste Mann-

Whitney 

(valores de p) 

Validade 

Tolerância 

EPT/Chironomidae 

(abundância) 

diminuir 0,02 Válida 

BMWP-CETEC diminuir 0,006 Válida 

IBE-IOC diminuir 0,005 Válida 

Baetidae/Ephemeroptera 

(abundância) 

aumentar 0,575 - 

Chironomidae/Diptera 

(abundância) 

aumentar 0,378 - 

Hydropsychidae/Trichoptera 

(abundância) 

aumentar 0,298 - 

Abundância de Chironomidae aumentar 0,262 - 

 

Após esta etapa, as vinte e duas medidas biológicas consideradas válidas foram 

submetidas a uma correlação de Spearman, a qual revelou muitos pares redundantes, 

com uma correlação de r≥ 0,8, ou r ≤ -0,8. Para a escolha das métricas finais dentre os 

pares redundantes foram utilizados dois critérios principais: maior sensibilidade em 

diferenciar áreas de referência de impactadas, ou seja, métricas com menor valor de p 

no teste de Mann-Whitney e com melhor desempenho no teste gráfico de Box-Plots; e 

maior aplicabilidade em monitoramentos de rotina. Em relação a este último critério 

foram escolhidas métricas que exigiam identificação dos macroinvertebrados em nível 

taxonômico família, e não em gênero. A métrica % fragmentadores, por exemplo, 

obteve um coeficiente de correlação Spearman= 0,8680 (p<0,001) com a métrica 

BMWP-CETEC. Por ser potencialmente mais fácil de ser implementada e possuir um 

valor de p menor no teste de Mann- Whitney, BMWP-CETEC foi escolhida em 

detrimento de % de fragmentadores. Neste contexto, nenhuma métrica trófica foi 

escolhida para compor o índice final, pois para determiná-las é necessário identificação 

dos animais em nível de gênero, o que diminuiria a aplicabilidade final do índice. Além 

de BMWP-CETEC, as medidas biológicas diversidade de Shannon em família, %EPT, 

riqueza total em família, %EPT, %Plecoptera e % de MOLD foram escolhidas para 

compor o índice final. A figura 11 mostra os Box-Plots dos valores das métricas 

escolhidas após o teste de redundância.  
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Figura 11. Box Plots das métricas selecionadas após o teste de redundância. Valores de 

seis pontos classificados como referência (Ref) e seis pontos classificados como 

impactados (Imp). 
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No intuito de testar se as métricas respondem a um gradiente de impacto 

antropogênico, estas foram submetidas a uma correlação de Pearson com o primeiro 

eixo da ACP com medidas abióticas, realizada anteriormente. Todas as métricas, exceto 

%MOLD, obtiveram correlações negativas com o primeiro eixo da ACP, ou seja, à 

exceção de %MOLD, que aumenta com o impacto, todas as medidas biológicas 

decrescem à medida que aumenta o impacto antrópico (valores de r e p na tabela 10). 

Tabela 10. Valores de r e p da correlação de Pearson entre as métricas citadas abaixo e o 

primeiro eixo da ACP. 

  %Plecoptera %EPT %MOLD Riqueza em 

família 

BMWP-

CETEC 

Shannon 

em família 

r -0,6394 -0,601    0,7361 -0,5698 -0,5849 -0,7411 

p  0,0006  0,0015 < 0,0001  0,0029  0,0021 < 0,0001 

 As seis medidas biológicas foram padronizadas segundo a fórmula descrita na 

figura 7, por meio dos valores descritos na tabela 11. Os valores das medidas biológicas 

padronizadas menores que zero devem ser considerados 0 e os valores acima de 10 

devem ser considerados 10. Em seguida, cada medida biológica é multiplicada por 

100÷60 para obter um índice final com valores entre 0 e 100. Este índice multimétrico 

resultante foi nomeado Índice Multimétrico Macaé (IMMM).   

Tabela 11. Valores utilizados para padronizar as medidas biológicas 

  Mínimo Máximo 

1
o
 Quartil 3

o
 Quartil 1

o
 Quartil 3

o
 Quartil 

Referências Referências Impactados Impactados 

Shannon  

(em família)  0,4403 2,771 2,524 263,975 0,9919 1,929 

Riqueza 

(em família)  11 37 31,25 33,75 12,25 22,75 

%EPT 0,02 0,6969 0,4336 0,596 0,08 0,37 

%Plecoptera  0 0,2048 0,0583 0,1214 0 0,0075 

%MOLD 0,0993 0,9758 0,1353 0,2648 0,367 0,88 

BMWP-

CETEC 48 169 154,5 162,5 68,5 112,75 
 

 Foram diferenciadas cinco classes de integridade dos riachos de montanha. 

Trechos de rio com IMMM entre 0 a 20 são classificados como muito ruins, entre 20 e 

45 ruins, de 45 a 60 são regulares, de 60 a 80 possuem uma boa integridade e de 80 a 
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100 são classificados como muito bons. Para cada classe foi atribuída uma cor para 

facilitar a interpretação visual para os não daltônicos.   

Muito Ruim Ruim Regular Boa Muito Boa 

Vermelho Laranja Verde Azul Claro Azul Escuro 

                    

 

 

Figura 12. Classes de integridade do IMMM.  

 

Aplicação do índice 

 Após a construção do índice, o mesmo foi aplicado nas áreas coletadas. As 6  

medidas biológicas calculadas foram padronizadas com os valores da tabela 11, 

seguindo a fórmula descrita na figura 7. Estas medidas biológicas foram somadas e o 

seu valor foi multiplicado por 100÷60 para obter o índice multimétrico final, variando 

de 0 a 100.  

 

Teste do Índice Multimétrico Macaé 

 A correlação de Pearson dos valores do índice com o primeiro eixo da ACP 

ambiental obteve um valor de r=-0,79, com um p<0,0001 (figura 13). O índice 

multimétrico Macaé respondeu ao gradiente de impacto antrópico, diminuindo seu valor 

à medida que o impacto antrópico aumenta.  

 

Figura 13. Correlação de Pearson entre o IMMM e o primeiro eixo da ACP ambiental 

  

0 

 

100 

 

20 

 

45 

 

60 

 

80 

 



44 
 

Quando comparados os valores do índice multimétrico com os valores do índice 

de avaliação visual (IAV) dos locais não utilizados para construir o IMMM percebe-se 

que, em geral, o índice multimétrico foi mais criterioso e o IAV mostrou uma 

classificação menos rígida. Somente um local, ponto amostral 31 (Córrego Alegre) 

obteve uma classificação de integridade maior no IAV que no IMMM (tabela12).  

 

Tabela 12. Classificação de integridade dos trechos de rio por meio do Índice de 

Avaliação Visual (IAV) e do Índice Multimétrico Macaé (IMMM).  

Trecho de rio 

IAV  

(0 a 20) 

Classificação 

IAV 

IMMM 

(0 a 100) 

Classificação 

IMMM  

07 Rio Tenal 19,2 Ótima 69,8782 Boa 

17 Rio Bonito 16,8 Ótima 86,1407 Muito boa 

20 Rio das Flores 17,7 Ótima 64,0328 Boa 

05 Rio Pau Seco 12,5 Boa 54,0266 Regular 

08 Rio Tenalzinho 19,2 Ótima 58,7670 Regular 

09 Córrego da Luz 13,8 Boa 49,0063 Regular 

21 Rio Macaé (após Lumiar)  10,4 Regular 38,9622 Ruim 

25 Rio Sana 14 Boa  65,8127 Boa 

28 Rio Macaé 14,2 Boa 67,5636 Boa 

29 Rio Macaé 11,3 Boa 70,1504 Boa 

31 Córrego Alegre 6 Regular 78,8508 Boa 

32 Rio Santa Rosa 18,8 Ótima 69,0982 Boa 

Correlação com impactos específicos 

 Foram feitas quatro ACPs (tabela 13 a 17 e figuras 14 a 17) que agregam 

variáveis ambientais relacionadas à i) mudanças na geomorfologia do leito do rio, ii) 

desmatamento da vegetação ripária, iii) mudanças na composição físico-química da 

água e iv) poluição orgânica. Com o objetivo de detectar quais medidas apresentam 

relações impacto-específicas, foi realizada uma correlação entre os primeiros eixos 

destas ACPs com os valores das medidas biológicas do IMMM (tabela 14).  

Tabela 13. Autovalores e porcentagens de explicação da variabilidade do componentes 

1 (C1) e do componente 2 (C2) de cada ACP (i, ii, iii e iv). 

 

ACPi ACPii ACPiii ACPiv 

  C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 

Autovalor 6,19 0,26 3,47 0,41 3,2 0,5 1,65 1,1 

% Variabilidade 88,5 3,71 86,88 10,28 81,08 12,59 33,81 22,52 
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A ACPi, relacionada à mudanças na geomorfologia do rio, apresentou autovalor 

de 6,19 e um porcentual de explicação da variabilidade no eixo 1 de 88,5%, o qual, 

como visto na figura 14, apresentou uma segregação das áreas de referência e 

impactadas, com somente uma área de referência entre as áreas impactadas. As 

variáveis que mais influenciaram este componente 1 (eixo1) foram: características do 

fundo do rio, frequência de corredeiras e estabilidade das margens. Entretanto, as 

demais variáveis utilizadas na análise também obtiveram autovetores próximos aos das 

anteriormente mencionadas. 

A ACPii (figura 15), relacionada ao desmatamento da vegetação ripária, 

apresentou um componente 1 de autovalor 3,47  e 86,88% de explicação da 

variabilidade dos dados. Este análise apresentou o maior grau de separação entre trechos 

de rio classificados em referência e impactados no eixo 1 (figura 15). Os parâmetros 

mais relacionados a este foram cobertura vegetal e extensão da mata ciliar (tabela 15).  

A ACPiii (figura 16), relacionada à mudanças na composição físico-química da 

água, também apresentou uma distribuição gráfica com tendência a um agrupamento 

das áreas impactadas no lado oposto ao das referências, acompanhando o componente 1, 

o qual obteve autovalor de 3,2 e porcentagem de explicação da variabilidade de 81,08. 

As medidas físico-químicas mais relacionadas a este componente foram condutividade, 

alcalinidade total e total de sólidos dissolvidos (tabela 16).    

 A ACPiv apresentou um porcentual de explicação acumulada (componente 1 

somado ao componenete 2) da variabilidade dos dados de 56,33%. O gráfico da ACPiv 

(figura 17) mostra uma mistura de locais impactados com locais classificados como 

referência e locais intermediários. Já as figuras das demais ACPs, mostram uma maior 

separação entre locais impactados e referência no eixo 1, embora os locais 

intermediários estejam distribuídos próximos desses dois grupos. Dentre os impactos 

avaliados, poluição orgânica é pouco presente na área de estudo e, portanto, não 

influência tanto na distinção de classes de integridade dos trechos de rio. 
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Tabela 14. Autovetores dos 

componentes 1 (C1) e 2 (C2) 

da ACPi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. ACPi feita com variáveis ambientais relacionadas à mudanças na 

geomorfologia do leito do rio. Ref= referências; Int= intermediários; Imp= impactados, 

VarAmb= variáveis ambientais. 2= características do fundo do rio, 3= velocidade e 

regime de fundo, 4= deposição de sedimentos, 5= status do canal de água corrente, 6= 

alterações do canal, 7= frequência de corredeiras, 8= estabilidade das margens.  

 

Tabela 15. Autovetores dos 

componentes 1 e 2 (C1 e C2) da 

ACPii 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. ACPii feita com variáveis ambientais relacionadas ao desmatamento da mata 

ciliar. Ref= referências, Int= intermediários, Imp= impactados, VarAmb= variáveis 

ambientais. 1= substrato para animais que vivem no fundo dos rios, 9= cobertura 

vegetal, 10= extensão da mata ciliar e %Fol= porcentagem de folhiço. 

 

 

Variável C1 C2 

2 0,3813 -0,4891 

3 0,3755 -0,3464 

4 0,3761 -0,2104 

5 0,3692 0,2662 

6 0,3666 0,7218 

7 0,3876 0,01925 

8 0,3888 0,06538 

Variável C1 C2 

1 0,5144 0,3276 

9 0,5216 0,1794 

10 0,5197 0,2509 

%Fol 0,4396 -0,893 



47 
 

 

Tabela 16. Autovetores dos 

componentes 1 e 2 (C1 e C2) da 

ACPiii 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. ACPiii relacionada à mudanças na composição físico-química da água. Ref= 

referências, Int= intermediários, Imp= impactados, VarAmb= variáveis ambientais.  

Cond= condutividade, AlcT= alcalinidade total, DuCa= dureza de cálcio e TDS= 

sólidos totais dissolvidos. 

 

Tabela 17. Autovetores dos 

componentes 1 e 2 (C1 e C2) da 

ACPiv 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. ACPiv com variáveis físico-químicas relacionadas à poluição orgânica. Ref= 

referências, Int= intermediários, Imp= impactados e VarAmb= variáveis ambientais. 

Ntot= nitrogênio total, Ptot= fósforo, NH3-N= amônia, NO3= nitratos e OD= oxigênio 

dissolvido.  

 

  

  

Variável C1 C2 

Cond 0,5302 -0,28 

AlcT 0,5143 -0,009 

DuCa 0,4346 0,8595 

TDS 0,5153 -0,427 

Variável C1 C2 

Ntot 0,2668 -0,096 

Ptot -0,601 -0,32 

NH3-N -0,399 0,4954 

NO3 -0,559 -0,431 

OD 0,3111 -0,676 
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 Tal constatação se reflete no fato de que nenhuma medida biológica apresentou 

correlação com o primeiro eixo da ACPiv (tabela18). Todas as medidas biológicas 

apresentaram correlações significativas com ao menos um impacto específico, embora 

os valores de r encontrados tenham sido todos inferiores a 0,6957. Todas as medidas 

biológicas foram correlacionadas com a ACPiii, relacionada a mudanças na composição 

físico-química da água. 

 

Tabela 18. Valores de p e r das correlações de Pearson entre o primeiro eixo das ACPs i, 

ii, iii e iv com as medidas biológicas escolhidas para compor o IMMM. Valores em 

negrito indicam correlações consideradas significativas. 

    

Riqueza 

em 

família 

Shannon 

em 

família 

%Plecoptera %EPT %MOLD BMWP-

CETEC 

ACPi r 0,6772 0,4682 0,3058 0,2448 -0,3308 0,4401 

 

p 0,0003 0,0210 0,1461 0,2489 0,1143 0,0314 

ACPii r 0,6957 0,4685 0,2898 0,1358 -0,2030 0,4430 

 

p 0,0002 0,0210 0,1696 0,5271 0,3415 0,0302 

ACPiii r -0,6264 -0,5494 -0,4160 -0,4327 0,4792 -0,5681 

 

p 0,0008 0,0044 0,0386 0,0307 0,0154 0,0031 

ACPiv r -0,0009 -0,1779 0,0479 0,0467 0,0879 -0,0813 

 

p 0,9967 0,3949 0,8201 0,8247 0,6761 0,6992 

 

2.4. Discussão 

 Ao desenvolver um índice multimétrico algumas preocupações guiam o 

processo, de modo que sejam evitados erros no resultado final. Dentre estas, a principal 

é provavelmente a criação de uma ferramenta que de fato esteja respondendo ao 

impacto antrópico e que o diferencie da variação natural dos locais estudados. Neste 

sentido, a construção de um índice, em geral, se inicia com o levantamento e a 

concatenação de fatores relacionados às alterações do ambiente, de modo a obter um 

valor relacionado ao gradiente de distúrbio (SCHOOLMASTER et al., 2012; HERING 

et al 2006).  

Neste intuito, foi encontrado que as variáveis abióticas mais fortemente 

relacionadas ao impacto antrópico neste trabalho foram dureza total, alcalinidade total, 

dureza de cálcio, bicarbonatos, % areia e cascalho e condutividade. Essas foram capazes 

de diferenciar locais previamente classificados em referências e impactados e 

posteriormente foram compiladas em uma ACP, cujo primeiro eixo foi utilizado como 

medida quantitativa do distúrbio antrópico. Entretanto, há que se considerar uma 
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desvantagem neste processo, que inclui justamente o fato de se analisar o distúrbio 

antrópico com base em uma classificação prévia dos locais estudados.  

No presente trabalho foi realizada uma classificação a priori dos trechos de rio 

em referências, intermediários e impactados que foi posteriormente testada por meio de 

uma análise de agrupamento UPGMA com as abundâncias dos macroinvertebrados nos 

25 locais de estudo. Esta revelou uma mistura entre trechos classificados como 

referência e intermediários e entre trechos classificados como impactados e 

intermediários. Embora a classificação a priori seja um passo crítico para a construção 

do índice, há que se considerar que estes grupos são criados artificialmente e a fauna, 

como um todo, apresenta um continum de variação que talvez não se ajuste a esta 

classificação, cuja variação é discreta.  

Algumas medidas biológicas, por outro lado, apresentaram uma boa capacidade 

em distinguir áreas de referência e impactadas com base na análise gráfica de Box-plots 

e no teste U de Mann-Whitney, mostrando que por vezes estas são mais robustas do que 

as abundâncias totais da fauna em detectar o impacto antrópico e traduzi-lo de forma a 

aumentar o sinal do mesmo. Dentre os tipos de métricas (diversidade, composição, 

tróficas e de tolerância), pelo menos uma de cada grupo foi sensível ao impacto 

antrópico. Entretanto, nenhuma medida trófica foi selecionada para compor o índice 

final, pois % de fragmentadores, a única métrica deste grupo que foi considerada 

sensível, exige um maior esforço para a identificação dos organismos em níveis 

taxonômicos menos abrangentes que família, por exemplo, gênero e espécie. Além deste 

fato, foi observado durante o estudo do capítulo 1 que ainda há pouca informação sobre 

as categorias tróficas dos organismos encontrados na região da bacia hidrográfica do 

Macaé. Houve, portanto, generalizações baseadas em outros estudos, o que pode ter 

comprometido a classificação dos grupamentos funcionais no local de estudo. 

Embora % de fragmentadores não tenha sido selecionada para compor índice 

multimétrico final, outra medida biológica altamente correlacionada a esta, BMWP-

CETEC, foi escolhida. Assim como esta última, todas as métricas escolhidas para 

integrar o IMMM requerem identificação no nível taxonômico família, o que torna o 

índice mais aplicável. Embora alguns autores atentem para o fato de que a utilização 

deste nível taxonômico pode gerar uma perda moderada a leve de sensibilidade de uma 

métrica, a identificação em família é recomendada para locais em que a fauna não é 

muito conhecida e para fins de biomonitoramento (REYNOLDSON et al., 2001). Mais 
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além, a escolha de níveis taxonômicos mais elevados reduz a resposta do índice 

multimétrico às variações naturais (SCHMIDT-KLOIBER & NIJBOER, 2004). 

Dentre as medidas biológicas selecionadas, %EPT e BMWP-CETEC já haviam 

sido avaliadas pelo estudo de SILVEIRA et al. (2005) realizado na bacia hidrográfica 

do rio Macaé. Este trabalho também avaliou diversidade de Shannon e riqueza total 

como medidas biológicas para avaliar a integridade dos rios desta região, entretanto o 

nível taxonômico utilizado foi provavelmente menor que família. SILVEIRA et al. 

(2005) mostram que as medidas biológicas mais sensíveis a serem utilizadas em 

biomonitoramento nesta região incluem: índice de diversidade de Shannon,  %EPT, 

BMWP-ASPT e abundância relativa de EPT para abundância de Chironomidae 

(EPT/C). Isto é, embora BMWP-CETEC tenha sido avaliada, tal métrica não foi 

identificada como uma das mais sensíveis pelo estudo citado, entretanto, há que se 

considerar que a metodologia de amostragem foi diferente da utilizada no presente 

estudo. Esta última incluiu coleta com método multi-habitat com um total de 20 m
2 

de 

amostra total, posteriormente subamostrada, enquanto SILVEIRA et al. (2005) 

realizaram 3 amostragens com equipamento kick de  0,09 m
2
 em cada um dos 4 

substratos encontrados nos riachos (folhiço de correnteza, folhiço de fundo, pedras e 

sedimento). Estas diferenças podem ter sido responsáveis pelas respostas díspares das 

métricas.  

Todas as medidas biológicas selecionadas (%EPT, BMWP-CETEC, diversidade 

de Shannon em família, riqueza total em família, %Plecoptera e % de MOLD) 

apresentaram correlação com o gradiente de impacto, quantificado pela ACP ambiental 

(tabela 10). Entretanto, é possível criar um índice multimétrico significativamente 

correlacionado ao distúrbio antrópico a partir de medidas biológicas que 

individualmente não o são (SCHOOLMASTER et al., 2012). Mais importante é a 

correlação do índice multimétrico final com o impacto antropogênico, que neste caso 

obteve um r=-0,79 e p<0,001, ou seja, uma correlação maior que a observada nas 

métricas individuais. 

    Ao avaliar o desempenho do índice nos locais teste, foi observada uma 

classificação mais rigorosa que a gerada pelo índice de avaliação visual. Somente um 

trecho de rio obteve uma classificação de integridade menor no IAV que no IMMM. 

Isto reflete a resistência da fauna deste local ao impacto observado e descrito no IAV, o 

qual descreve um trecho de rio com vegetação nativa desmatada, sem poluição orgânica 

e próximo a uma área de floresta mais íntegra. O resultado do IMMM neste local pode 
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ser devido à colonização dos macroinvertebrados por meio de deriva, ou por via aérea, 

devido à proximidade com o trecho de rio à montante, que possui mata ciliar 

preservada. 

Para além do resultado do IMMM como um todo, a investigação da correlação 

das medidas biológicas individuais com os impactos específicos revelou que as medidas 

biológicas do IMMM respondem principalmente aos impactos de mudanças na 

geomorfologia do leito do rio, desmatamento da vegetação ripária e modificações na 

composição físico-química da água (tabela 18). Estes impactos estão relacionados à 

influência das atividades agropecuárias e do processo de urbanização das áreas de 

altitude, os quais causam, entre outros efeitos, o assoreamento dos rios. Sobre este 

último, o componente 1 da ACPiii, a qual revelou uma maior influência dos parâmetros 

totais de sólidos dissolvidos, condutividade e alcalinidade total (tabela16), foi o único 

que obteve correlação com todas as medidas biológicas, mostrando que estas medidas 

são modificadas na medida em que há um aumento do processo de assoreamento, que 

influência diretamente na composição fisico-química da água. À medida que aumenta o 

assoreamento nos riachos, aumenta a porcentagem de Mollusca e Diptera e diminui a 

porcentagem de Ephemeroptera, Trichoptera e Plecoptera, grupos estes em que a 

maioria dos indivíduos é dependente de traqueobrânquias para realizar as trocas 

respiratórias.  

É importante ressaltar que as correlações encontradas entre as medidas 

biológicas e os componentes 1 das ACPs ambientais (utilizados como forma de 

representar os impactos específicos) tiveram valores de r baixos e que nenhuma medida 

biológica obteve correlação com a poluição orgânica, a qual se mostra menos presente 

no local de estudo. Sobre esses resultados, há que se considerar que a investigação de 

uma possível relação impacto-específica requer um banco de dados que avalie 

diferentes tipos de estressores, requer que diferentes gradientes ambientais estejam 

presentes no local de estudo e que a ecologia dos animais estudados seja bastante 

conhecida (HERING et al., 2006). Neste estudo, embora tenham sido avaliados 

diferentes parâmetros ambientais, estes talvez não tenham sido suficientes para traduzir 

e representar os impactos, o que pode ter gerado um r de valor menor que cinco para a 

maioria das correlações encontradas (tabela18). Assim, é reforçada a importância de 

realizar o biomonitoramento e não só a medição de parâmetros ambientais como forma 

de mensurar os efeitos dos múltiplos impactos.         
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Os rios da bacia hidrográfica do rio Macaé apresentam uma composição de 

macroinvertebrados bastante distinta das encontradas no estado do Rio de Janeiro 

(OLIVEIRA, 2013). A criação e utilização de uma ferramenta específica para avaliar a 

integridade dos rios desta região são importantes em um contexto de acelerado 

crescimento econômico devido à exploração do petróleo. Devido à facilidade e rapidez 

em sua aplicação, possibilitada pelo processo de subamostragem e pela identificação em 

nível taxonômico família, O IMMM é um instrumento indicado para uso em programas 

de biomonitoramento da bacia hidrográfica estudada. Devido à ausência de teste quanto 

à variação temporal do índice multimétrico, seu uso é recomendado principalmente no 

período seco do ano.  

 

 

2.5. Considerações Finais  

Índices multimétricos são utilizados como ferramentas para avaliar a integridade 

de rios em diversos locais devido, dentre outras características, à sua capacidade de 

prover informações de fácil interpretação sobre a magnitude dos efeitos dos distúrbios 

antrópicos. O IMMM mostrou-se sensível em detectar um gradiente de múltiplos 

impactos, agregando medidas biológicas baseadas em conceitos ecológicos. 

Durante o processo de desenvolvimento do índice multimétrico Macaé, em 

especial, o atributo que mais se destacou como prioridade foi a aplicabilidade do mesmo 

em procedimentos de rotina. Tal preocupação assegurou que o IMMM seja passível de 

ser utilizado por órgãos de fiscalização ambiental e também por outras empresas que 

queiram avaliar os impactos na região e mitigar seus efeitos.  

Acredita-se que a utilização do IMMM venha a contribuir para um maior 

comprometimento com a integridade dos riachos da bacia hidrográfica do Macaé e não 

só com a qualidade da água para uso humano. A região estudada encontra-se em 

processo acelerado de degradação, devido ao aumento demográfico (BERGALLO, 

2009) e a utilização de uma ferramenta consistente, criteriosa e baseada em conceitos 

ecológicos se faz importante.  
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 No intuito de avaliar a integridade de um ecossistema de maneira mais holística, 

parâmetros físico-químicos devem ser aliados a medidas biológicas que avaliem a 

estrutura e a funcionalidade do local estudado. Com intuito de avaliar riachos de 

montanha na região da bacia hidrográfica do rio Macaé, os três aspectos foram 

estudados. Primeiramente, foi realizado um levantamento acerca do estado da arte dos 

grupamentos alimentares funcionais (FFG) na região dos trópicos, de forma a contribuir 

para a divulgação e uso dos conhecimentos sobre medidas de função dos rios desta 

região. Tal pesquisa revelou a escassez de trabalhos em locais de clima tropical que de 

fato utilizam informações sobre FFG de macroinvertebrados feitas para estas áreas. 

Com intuito de mudar este cenário, foi feito um banco de dados que agrega o 

conhecimento já publicado nesta área (tabela 5). 

 Posteriormente, em mãos da informação sobre as características funcionais, 

medidas biológicas tróficas, de diversidade, composição e tolerância foram testadas para 

a criação de uma ferramenta capaz de traduzir a informação biológica em um número 

único de fácil interpretação: o índice multimétrico. Durante a construção do mesmo, foi 

priorizado que o índice final fosse de fácil aplicação. Neste sentido, o IMMM, feito a 

partir de um protocolo de subamostragem e com medidas biológicas que exigem 

identificação dos macroinvertebrados no nível taxonômico família, mostrou-se uma 

ferramenta de fácil aplicação e interpretação por gestores de bacias e demais 

interessados em utilizá-la.  

 Entretanto, para manter o atributo de aplicável, foi escolhido não incluir a única 

medida trófica identificada como capaz de detectar o impacto antrópico: % de 

fragmentadores. Tal escolha é justificada pela alta correlação desta com a métrica 

BMWP-CETEC, a qual foi incluída no IMMM. Mais além, o banco de dados gerado na 

primeira etapa desta dissertação possui poucas informações sobre a área estudada. Ao 

longo da pesquisa foram encontrados demais trabalhos com informações sobre FFG de 

locais próximos à bacia hidrográfica do rio Macaé que futuramente serão incluídos no 

banco de dados, por meio de uma reavaliação da metodologia utilizada (e.g. 

HENRIQUES-OLIVEIRA & NESSIMIAN, 2010; SANSEVERINO & NESSIMIAN, 

2008) 
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 Ainda que a ferramenta gerada neste trabalho inclua uma medida indireta da 

funcionalidade do ecossistema, recomenda-se o uso de demais metodologias, como 

medida da taxa de decomposição foliar, entre outras, em casos onde se busca detectar 

com mais especificidade as conseqüências do impacto na funcionalidade dos riachos da 

bacia hidrográfica Macaé. As medidas tróficas, embora sejam uma boa maneira de se 

avaliar este aspecto do ecossistema, devem ser aplicadas com atenção para não realizar 

atribuições de FFG incorretas e devem, preferencialmente, ser descritas por meio da 

medição da biomassa dos animais estudados.  

 Em biomonitoramento no Estado do Rio de Janeiro, a utilização de medidas 

tróficas talvez seja mais promissora em futuro próximo, quando mais recursos forem 

direcionados a esta atividade. Enquanto a saúde dos ecossistemas aquáticos for tratada 

somente com base em parâmetros físico-químicos, é preferível criar ferramentas de 

bioavaliação que incluem protocolos mais fáceis de ser aplicados.  

 Considerando a atual conjuntura política que ainda não inclui biomonitoramento 

como prioridade para a avaliação da integridade dos corpos hídricos, o índice 

multimétrico Macaé é um instrumento apropriado para ser apresentado aos gestores da 

bacia hidrográfica estudada por ser sensível a um gradiente de impacto, baseado em 

organismos e sua ecologia, ao passo que também possui alta aplicabilidade em 

procedimentos de rotina. A criação e apresentação desta ferramenta, assim como muitas 

outras que vem sendo desenvolvidas, contribui para que a academia pressione e auxilie 

os tomadores de decisão a criarem novos programas em prol da sociedade e do meio 

ambiente como um todo.   
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Anexo I 

Tabela 1. Referências de artigos que propõem uma nova classificação dos grupamentos 

funcionais de macroinvertebrados de locais de clima tropical (utilizadas na tabela 5).  

Ref. Artigo UTO Análises 

1 BAPTISTA et al., 2006 Ephemeroptera X 

2 BELLO & CABRERA, 2001 Leptophlebiidae Z 

3 BENSTEAD & PRINGLE, 2004 Várias I, X, Z 

4 BUENO & BOND-BUCKUP, 

2004 

Aegla  X, Z  

5 CALLISTO et al., 2007 Chironomidae Y 

6 CASTRO-SOUZA & BOND-

BUCKUP, 2004 

Aegla  X, Z  

7 CHARÁ-SERNA, 2010 Várias Z  

8 CHESHIRE et al., 2005 Várias Z  

9 CUMMINS et al., 2005 Várias X, Y 

10 DOBSON et al., 2002 Várias X, Z  

11 DUDGEON, 1989 Várias X, Z  

12 DUDGEON, 1994 Várias X, Z  

13 GALIZZI et al., 2012 Chironomidae Z  

14 LI & DUDGEON, 2008 Várias I, X, Z  

15 MCCAFFERTY & BENSTEAD, 

2002 

Manohyphella X, Z  

16 MOL, 1986 Harpagobaetis gulosus Mol, 1986  X, Z  

17 POLEGATTO & FROEHLICH, 

2003 

Atalophlebiinae X, Y 

18 REYNAGA & MARTÍN, 2010 Atopsyche X, Y, Z 

19 RUEDA-DELGADO et al., 2006 Várias Y, Z 

20 SHIMANO et al., 2012 Ephemeroptera Y, Z 

21 TOMANOVA & USSEGLIO-

POLATERA, 2007 

Várias X, Y, Z 

22 TOMANOVA et al.,2006 Várias X, Y, Z 

23 YAN & LI, 2007 Caenidae e Heptageniidae Z  
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Tabela 2. Legenda das tabelas 1 e 5        Tabela 3. Legenda da tabela 5 

Legenda Análise 
 

Legenda Conteúdo digestivo 

I Isótopos estáveis 

 

MA Material amorfo 

X Peças bucais 

 

AL Algas 

Y Comportamento 

 

TVV Tecido vascular vegetal 

Z Conteúdo do trato 

digestivo 
 

TA 
Tecido animal 

   

MM Material mineral 

   

MOPF  Matéria orgânica particulada fina 

   

MOPG Matéria orgânica particulada grossa 

   

FN Fungos 

Tabela4. Legenda da tabela 5 

Legenda Grupamento funcional 

C Coletor 

CC Coletor catador 

CF Coletor filtrador 

FR Fragmentador 

FRf Fragmentador facultativo 

FRmn Fragmentador minador 

P Predador 

PP Predador perfurador 

PE Predador engolidor 

R Raspador 

(g) 

(d) 

Generalista 

Detritívoro 

 

 

Lista de observações da tabela 5 

1. Os sinais “>”, “<” e “=” indicam se um determinado animal está mais próximo de 

uma classificação do que de outra, menos relacionado ou se as duas classificações dadas 

são observadas na mesma proporção. 

2. *CF- formas livre natantes, FR- formas com abrigos feitos de um só fragmento de 

madeira 

3. **exceto 10% dos indivíduos deste grupo, os quais são P 

4. ***foi considerado 70% do primeiro FFG e 30% do segundo FFG, por exemplo: em 

“CC>R***” deve-se considerar 70% CC e 30% R. 
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Tabela5. Grupamentos funcionais e conteúdos dos tratos digestivos de macroinvertebrados de ambientes tropicais  

Macroinvertebrado Local Análises Conteúdo do trato digestivo  (%)   FFG Ref. 

      MA AL TVV TA MM MOPF  MOPG FN     

BLATTODEA 

            Blattidae Brasil, PR X, Y 

        

CC 9 

DIPTERA 

            Anthomyidae Bolivia, Andes X, Y, Z 

        

P>FR 21 

Athericidae Brasil, PR X, Y 

        

P 9 

 

Nova Guiné X, Z 

        

P 12 

Atherix Bolivia, Andes X, Y, Z 

        

PP>P 21 

Blephariceridae  Brasil, PR X, Y 

        

R 9 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

        

R 21 

Ceratopogonidae Brasil, PR X, Y 

        

P 9 

 

Austrália, QLD Z 

 

21 20 5 8 38 8 

 

R 8 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

17,8 0 49,7 13 19,5 0 

 

P>PP=R=CC 22 

Dasyheleinae Hong Kong X, Z 

        

CC>R*** 11 

 

Nova Guiné X, Z 

        

P 12 

Atrichopogon Colombia, Andes Z 

        

C 7 

 

Brasil, PR X, Y 

        

CC 9 

Atrichopogon [cf] Hong Kong X, Z 

        

CC>R*** 11 

Bezzia [cf] Hong Kong X, Z 

        

P 11 

 

Nova Guiné X, Z 

        

P 12 

Culicoides [cf] Nova Guiné X, Z 

        

P 12 

Probezzia 

Colômbia, 

Amazônia Z, Y 

        

P 19 
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Macroinvertebrado Local Análises Conteúdo do trato digestivo  (%)   FFG Ref. 

      MA AL TVV TA MM MOPF  MOPG FN     

Chironomidae Brasil, PR X, Y 

        

CC, P** 9 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

16,3 0,2 1,8 29,4 49,4 2,9 

 

CC>P=R=FR 22 

sp.1 Austrália, QLD Z 

 

12 29 0 19 23 17 

 

C 8 

sp.2 Austrália, QLD Z 

 

5 93 0 1 0 1 

 

FR 8 

sp.3 Austrália, QLD Z 

 

9 17 45 7 14 8 

 

P 8 

sp.4 Austrália, QLD Z 

 

26 3 0 28 34 9 

 

C 8 

sp.5 Austrália, QLD Z 

 

0 11 46 8 14 21 

 

P 8 

Chironominae  Nova Guiné X, Z 

        

CC=CF 12 

 

Hong Kong Z, B 

        

C 14 

Chironomini 

Colômbia, 

Amazônia Z, Y 

        

CC 19 

Chironomus  Brasil, MG Y 

        

CC, FRf 5 

 

Argentina, Entre 

Rios Z ~70 

 

~28 

 

~2 

   

CC, FRf 13 

Chironomus xanthus 

Rempel, 1939 Brasil, MG Y 

        

CC, FRf 5 

Cladopelma 

Argentina, Entre 

Rios Z ~55 

 

~18 ~7 ~20 

   

CC 13 

Endotribelos 

Argentina, Entre 

Rios Z ~91 

 

~6 

 

~13 

   

CC, FRf 13 

Pelomus 

Argentina, Entre 

Rios Z ~55 ~20 

 

~25 

    

CC 13 

Phaenopsectra  

Argentina, Entre 

Rios Z ~77 

   

~23 

   

CC 13 

Polypedilum (Tripodura) Argentina, Entre Z ~70 

   

~30 

   

CC 13 
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Macroinvertebrado Local Análises Conteúdo do trato digestivo  (%)   FFG Ref. 

      MA AL TVV TA MM MOPF  MOPG FN     

Rios 

Stenochironomus 

Colômbia, 

Amazônia Z, Y 

        

FRmn 19 

Tanytarsini 

Colômbia, 

Amazônia Z, Y 

        

CC 19 

Orthocladiinae Nova Guiné X, Z 

        

CC=R 12 

 

Hong Kong Z, B 

        

C 14 

 

Colômbia, 

Amazônia Z, Y 

        

CC 19 

Podominae 

            

Ablabesmyia (Karelia) 

Argentina, Entre 

Rios Z ~26 

  

~74 

    

P 13 

Tanypodinae Nova Guiné X, Z 

        

P 12 

 

Hong Kong Z, B 

        

P 14 

 

Colômbia, 

Amazônia Z, Y 

        

P 19 

Coelotanypus 

Argentina, Entre 

Rios Z ~20 ~10 

 

~70 

    

P 13 

Procladius 

Argentina, Entre 

Rios Z ~12 ~35 

 

~51 ~2 

   

P 13 

Culicidae Brasil, PR X, Y 

        

CF 9 

Dixidae Colombia, Andes Z 

        

C 7 

 

Brasil, PR X, Y 

        

CF 9 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

20 0 0 12,5 67,5 0 

 

CC>CF=R=P 22 

Dixa Nova Guiné X, Z 

        

CC 12 
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Macroinvertebrado Local Análises Conteúdo do trato digestivo  (%)   FFG Ref. 

      MA AL TVV TA MM MOPF  MOPG FN     

Dixella Colombia, Andes Z 

        

C 7 

Dolichopodidae Brasil, PR X, Y 

        

P 9 

Aphrosylus? Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

0 0 50 20 30 0 

 

P>CC 22 

Empididae Colombia, Andes Z 

        

FR 7 

 

Brasil, PR X, Y 

        

P 9 

 

Hong Kong X, Z 

        

P 11 

 

Nova Guiné X, Z 

        

P 12 

Clinocerinae Bolivia, Andes X, Y, Z 

        

P>PP 21 

Chelifera Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

0 0 100 0 0 0 

 

P 22 

Hemerodromia Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

9,7 0 66,6 8,7 15 0 

 

P>CC 22 

Ephydridae Nova Guiné X, Z 

        

CC=R 12 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

        

CC=FR=R>P 21 

Nymphomyiidae 

Palaeodipteron Hong Kong X, Z 

        

CC>R*** 11 

Pediciidae 

Colômbia, 

Amazônia Z, Y 

        

P 19 

Psychodidae Brasil, PR X, Y 

        

CC 9 

 

Nova Guiné X, Z 

        

CC 12 

Maruina Brasil, PR X, Y 

        

R 9 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

0 0 0 45,4 42,1 12,5 

 

CC>FR=R 22 

Pericoma Hong Kong X, Z 

        

CC 11 

Ptychopteridae Brasil, PR X, Y 

        

CC 9 

Simuliidae Brasil, PR X, Y 

        

CF 9 

 

Quênia, região X 

        

CF 10 
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Macroinvertebrado Local Análises Conteúdo do trato digestivo  (%)   FFG Ref. 

      MA AL TVV TA MM MOPF  MOPG FN     

central 

 

Nova Guiné X, Z 

        

CF 12 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

3 0 0 34 57 6 

 

CF>R 22 

Simulium  Madagascar X, Z ~98 

 

~2 

     

CF 3 

 

Colombia, Andes Z 

        

C 7 

 

Austrália, QLD Z 

 

11 8 0 37 30 14 

 

C 8 

 

Hong Kong X, Z 

        

CF 11 

Simulium (Eusimulium) Hong Kong Z, B 

        

C 14 

Stratiomyiidae Colombia, Andes Z 

        

C 7 

 

Brasil, PR X, Y 

        

CC 9 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

        

FR>CC>R=P 21 

Syrphidae Brasil, PR X, Y 

        

CF 9 

Tabanidae Brasil, PR X, Y 

        

P 9 

Tipulidae Austrália, QLD Z 

 

21 20 5 8 38 8 

 

R 8 

 

Brasil, PR X, Y 

        

P 9 

 

Nova Guiné X, Z 

        

P 12 

 

Hong Kong Z, B 

        

R, P 14 

Antocha bifida Alexander 

1924 Hong Kong X, Z 

        

CC 11 

Hexatoma Colombia, Andes Z 

        

P 7 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

1,7 1,3 44 17,2 25,8 10 

 

P>FR=CC 22 

Limonia Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

7 0 0 27 66 0 

 

CC>FR=R 22 

Limnophila [cf] Hong Kong X, Z 

        

P 11 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

14,3 1 0 33,1 48,9 2,7 

 

CC>P=R=FR 22 
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Macroinvertebrado Local Análises Conteúdo do trato digestivo  (%)   FFG Ref. 

      MA AL TVV TA MM MOPF  MOPG FN     

Prionocera Hong Kong X, Z 

        

P 11 

Tipula Colombia, Andes Z 

        

FR 7 

 

Hong Kong Z, B 

        

FR 14 

COLEOPTERA 

            Dryopidae Nova Guiné X, Z 

        

CC=R 12 

(adulto) Brasil, PR X, Y 

        

R 9 

(larva) Brasil, PR X, Y 

        

FR 9 

Dytiscidae Brasil, PR X, Y 

        

P 9 

 

Quênia, região 

central X 

        

CF 10 

 

Nova Guiné X, Z 

        

P 12 

Hydrovatus Hong Kong X, Z 

        

P 11 

Rhantus [cf] (larva e 

adulto) Hong Kong X, Z 

        

P 11 

Elmidae Austrália, QLD Z 

 

35 11 0 13 28 13 

 

R 8 

 

Nova Guiné X, Z 

        

R 12 

 

Hong Kong Z, B 

        

C 14 

 

Hong Kong X, Z 

        

CC>R*** 11 

(adulto) Brasil, PR X, Y 

        

R 9 

(larva) Brasil, PR X, Y 

        

CC 9 

Gonielmis (larva) Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

0 0 0 47,5 52,5 0 

 

CC 22 

Heterelmis (adulto) Colombia, Andes Z 

        

C 7 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

7,3 0 0 13,7 40,2 38,8 

 

FR=CC>R 22 

Heterelmis (larva) Bolivia, Andes X, Y, Z 

        

FR>CC 21 
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Macroinvertebrado Local Análises Conteúdo do trato digestivo  (%)   FFG Ref. 

      MA AL TVV TA MM MOPF  MOPG FN     

Hexacylloepus (larva) 

Colômbia, 

Amazônia Z, Y 

        

CC 19 

Lara (larva) 

Colômbia, 

Amazônia Z, Y 

        

FR 19 

Macrelmis (adulto) Colombia, Andes Z 

        

C 7 

Macroelmis (adulto) Bolivia, Andes X, Y, Z 

        

CC>FR 21 

Macroelmis (larva) Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

17,6 0 0,1 35,8 44,5 2 

 

R=CC>FR 22 

Microcylloepus? (larva) Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

2,5 0 0 32,5 65 0 

 

CC>R 22 

Narpus (larva) 

Colômbia, 

Amazônia Z, Y 

        

CC 19 

Neoelmis (larva) Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

7,35 0 0 27 62,2 3,3 

 

R=CC>FR 22 

Neoelmis (adulto) Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

2,7 0 0 38,5 58,8 0 

 

CC>R 22 

Ordobrevia? (adulto) Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

3,4 0 0 5 13,3 78,3 

 

FR 22 

Phanocerus  

Colômbia, 

Amazônia Z, Y 

        

CC 19 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

18 0 0 19,4 24,2 38,4 

 

FR>R>CC 22 

Eulichadidae 

Eulichas dudgeoni 

Jäch, 1995 Hong Kong Z, B 

        

FR 14 

Eulichas Hong Kong X, Z 

        

CC=FR 11 

Gyrinidae  Brasil, PR X, Y 

        

P 9 

Orechtochilus Hong Kong X, Z 

        

P 11 

Helodidae Brasil, PR X, Y 

        

R 9 

 

Nova Guiné X, Z 

        

CC 12 
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Macroinvertebrado Local Análises Conteúdo do trato digestivo  (%)   FFG Ref. 

      MA AL TVV TA MM MOPF  MOPG FN     

Helodes Hong Kong X, Z 

        

CC 11 

Hydraenidae 

Hydraena [cf] Nova Guiné X, Z 

        

CC=R 12 

Hydrophilidae Brasil, PR X, Y 

        

P 9 

(adulto) Bolivia, Andes X, Y, Z 

        

CC=R 21 

(larva) Bolivia, Andes X, Y, Z 

        

FR>P 21 

Berosus Hong Kong X, Z 

        

CC 11 

Enochrus (larve e adulto) Hong Kong X, Z 

        

CC 11 

 

Nova Guiné X, Z 

        

P 12 

Lampyridae Brasil, PR X, Y 

        

P 9 

 

Nova Guiné X, Z 

        

P 12 

Noteridae Brasil, PR X, Y 

        

P 9 

Psephenidae Brasil, PR X, Y 

        

R 9 

Ectopria Hong Kong X, Z 

        

R 11 

Eubrianax Hong Kong X, Z 

        

R 11 

 

Hong Kong Z, B 

        

R 14 

Metaeopsephus Hong Kong X, Z 

        

R 11 

 

Hong Kong Z, B 

        

R 14 

Psephenoides Hong Kong X, Z 

        

R 11 

Psephenus Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

35,6 0 0 22,9 41,5 0 

 

R>CC 22 

Sclerocyphon Austrália, QLD Z 

 

47 9 1 10 25 8 

 

R 8 

Ptilodactylidae Colombia, Andes Z 

        

FR 7 
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Macroinvertebrado Local Análises Conteúdo do trato digestivo  (%)   FFG Ref. 

      MA AL TVV TA MM MOPF  MOPG FN     

Anchytarsus 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

        

FR=R 21 

Epilichas [cf] Nova Guiné X, Z 

        

FR 12 

Scirtidae 

Hydrocyphon Hong Kong Z, B 

        

C 14 

Staphylinidae Brasil, PR X, Y 

        

P 9 

(larva) Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

16 0 0 34,2 49,8 0 

 

CC>P=R 22 

(adulto) Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

0 0 0 54,1 45,9 0 

 

CC>P 22 

EPHEMEROPTERA 

            Ameletopsidae 

Mirawarra  Austrália, QLD Z 

 

14 22 20 14 14 16 

 

P 8 

Baetidae Brasil, PR X, Y 

        

CC 9 

 

Hong Kong Z, B 

        

C, R 14 

Acanthiops 

Quênia, região 

central X, Z 

        

FR 10 

Americabaetis Colombia, Andes Z 

        

C 7 

 

Brasil, RJ X 

        

R 1 

Andesiops Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

14,9 0 0 45,1 40 0 

 

CC>R>FR 22 

Afroptilum  Madagascar X, Z ~85 ~2 ~12 ~1 

    

CC 3 

Baetiella Hong Kong X, Z 

        

CC, R 11 

Baetis  

Quênia, região 

central X, Z 

        

CC 10 

 

Hong Kong X, Z 

        

CC>R*** 11 

 

Nova Guiné X, Z 

        

CC=R 12 
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Macroinvertebrado Local Análises Conteúdo do trato digestivo  (%)   FFG Ref. 

      MA AL TVV TA MM MOPF  MOPG FN     

Baetodes Colombia, Andes Z 

        

C 7 

 

Colômbia, 

Amazônia Z, Y 

        

R 19 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

23,6 0 0 26,6 49,8 0 

 

R=CC 22 

 

Brasil, RJ X 

        

R 1 

Camelobaetidius Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

31,4 0 0 32,6 36 0 

 

R=CC 22 

 

Brasil, RJ X 

        

R 1 

Centroptilum Hong Kong X, Z 

        

CC>R*** 11 

Cloeodes  Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

11,9 0 0 46 42,1 0 

 

CC>R 22 

 

Brasil, RJ X 

        

R 1 

Fallceon Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

36,9 0 0 23,9 28,3 0,9 

 

R=CC>FR 22 

Harpagobaetis gulosus 

Mol, 1986 Suriname X, Z 

        

P 16 

Liebebiella Nova Guiné X, Z 

        

CC=R 12 

Mayobaetis Bolivia, Andes X, Y, Z 

        

CC>R 21 

Nanomis Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

32,5 0 0 35,1 32,4 0 

 

R=CC 22 

Pseudocloeon Hong Kong X, Z 

        

CC>R*** 11 

Varipes Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

18,3 0 0 41,6 39,2 0,9 

 

CC>R>FR 22 

Caenidae  Brasil, PR X, Y 

        

CC 9 

 

Nova Guiné X, Z 

        

CC 12 

sp.1 Austrália, QLD Z 

 

22 26 0 15 23 14 

 

C 8 

sp.2 Austrália, QLD Z 

 

16 20 0 21 27 16 

 

C 8 

Caenodes Hong Kong X, Z 

        

CC>R*** 11 

Caenis Hong Kong X, Z 

        

CC>R*** 11 
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Macroinvertebrado Local Análises Conteúdo do trato digestivo  (%)   FFG Ref. 

      MA AL TVV TA MM MOPF  MOPG FN     

 

China, Hubei Z 85,52 7,56 4,25 0 

   

1.67 - 23 

Caenis bicornis 

Tong & Dudgeon, 2002 Hong Kong Z, B 

        

C 14 

Ephemerellidae 

Ephemerella [cf] Hong Kong X, Z 

        

CC>R*** 11 

Ephemerellina [cf] Hong Kong X, Z 

        

CC>R*** 11 

Serratella Hong Kong X, Z 

        

CC>R*** 11 

Serratella albostriata 

Tong & Dudgeon, 2000 Hong Kong Z, B 

        

CC 14 

Teloganodes Hong Kong X, Z 

        

CC>R*** 11 

Torleya arenosa 

Tong & Dudgeon, 2000 Hong Kong Z, B 

        

C 14 

Ephemeridae 

Ephemera (Aethephemera) 

pictipennis Ulmer 1924 Hong Kong X, Z 

        

CC=FR 11 

Ephemera (Ephemera) Hong Kong X, Z 

        

CC=FR 11 

Ephemera (Ephemera) 

spilosa Navas, 1936 Hong Kong Z, B 

        

C 14 

Euthyplociidae Brasil, PR X, Y 

        

CC 9 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

        

FR>CC 21 

Campylocia Brasil, RJ X 

        

CF 1 

Heptageniidae 

Afronurus 

Quênia, região 

central X 

        

R 10 

Cinygmina Hong Kong Z, B 

        

C, R 14 
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Macroinvertebrado Local Análises Conteúdo do trato digestivo  (%)   FFG Ref. 

      MA AL TVV TA MM MOPF  MOPG FN     

Cinygmina rubromaculata 

You, Wu, Gui & Hsu, 

1981 Hong Kong Z, B 

        

C 14 

Compsoneuria 

taipokauensi 

Tong & Dudgeon 2003 Hong Kong Z, B 

        

C, R 14 

Compsoneuriella Hong Kong X, Z 

        

CC>R*** 11 

Epeorus Hong Kong X, Z 

        

CC>R*** 11 

 

China, Hubei Z 60,4 32,45 3,25 

    

3.91 - 23 

Epeorus sagittatus Hong Kong Z, B 

        

R 14 

Iron Hong Kong X, Z 

        

CC>R*** 11 

Iron herklotsi Hsu, 1936 Hong Kong Z, B 

        

R 14 

Paegniodes cupulatos 

Eaton 1881 Hong Kong X, Z 

        

CC>R*** 11 

 

Hong Kong Z, B 

        

C 14 

Leptohyphidae Brasil, PR X, Y 

        

CC 9 

Allenhyphes? Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

10 0 0 38,6 49,1 2,3 

 

CC>R=FR 22 

Haplohyhes Colombia, Andes Z 

        

C 7 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

1 0 0 37,9 46,4 14,7 

 

CC>R>FR 22 

Leptohyphes pereirae 

Pereira, 1993 Brasil, RJ X 

        

R 1 

Leptohyphes Colombia, Andes Z 

        

C 7 

 

Colômbia, 

Amazônia Z, Y 

        

CC 19 
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Macroinvertebrado Local Análises Conteúdo do trato digestivo  (%)   FFG Ref. 

      MA AL TVV TA MM MOPF  MOPG FN     

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

13,3 0 0,4 39,1 41,8 5,4 

 

CC>R>FR 22 

 

Brasil, RJ X 

        

R 1 

Tricorythodes Colombia, Andes Z 

        

FR 7 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

8,2 1,1 0 49,5 41,2 0 

 

CC>R 22 

 

Brasil, RJ X 

        

R 1 

Tricorythopsis Brasil, RJ X 

        

R 1 

Tricorythus  Madagascar X, Z ~97 

 

~3 

     

CC 3 

Leptophlebiidae Austrália, QLD Z 

 

28 37 0 7 19 9 

 

R 8 

 

Brasil, PR X, Y 

        

CC 9 

Askola froehlichi 

Peter, 1969 Brasil, RJ X 

        

CC 1 

Atalophlebia  Austrália, QLD Z 

 

8 46 0 14 18 14 

 

C 8 

Austrophlebioides  Austrália, QLD Z 

 

10 27 0 19 20 24 

 

C 8 

Barba Nova Guiné X, Z 

        

CC 12 

Choroterpes Hong Kong Z, B 

        

C 14 

 

Venezuela Z 

 

~11 

  

~26 ~41 ~21 

 

CC(d) 2 

Choroterpes 

(Choroterpes) Hong Kong X, Z 

        

CC>R*** 11 

Choroterpes (Euthraulus) 

Quênia, região 

central X, Z 

        

CC 10 

Ecuaphlebia Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

0 0 0 55,6 44,4 0 

 

R>CC>CF 22 

Farrodes carioca 

Dominguez et al., 1996 Brasil, RJ X 

        

CC 1 

Farrodes Colombia, Andes Z 

        

C 7 
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Macroinvertebrado Local Análises Conteúdo do trato digestivo  (%)   FFG Ref. 

      MA AL TVV TA MM MOPF  MOPG FN     

 

Venezuela Z 

 

45 

  

10 25 20 

 

R(d) 2 

 

Venezuela Z 

 

5 

  

5 10 90 

 

FR(d) 2 

 

Brasil, SP X, Y 

        

R>CF 17 

Habrophlebiodes gilliesi 

Peters 1963 Hong Kong X, Z 

        

CC>R*** 11 

 

Hong Kong Z, B 

        

C 14 

Hagenulopsis 

Colômbia, 

Amazônia Z, Y 

        

CC 19 

 

Brasil, RJ X 

        

CC 1 

Hermanella  Brasil, SP X, Y 

        

CF>R>FR 17 

Hermanellopsis Venezuela Z 

 

10 

  

10 20 60 

 

FR(d) 2 

Hylister plaumanni 

Dominguez & Flower, 

1989 Brasil, RJ X 

        

CF 1 

Isca (Isca) purpurea 

Gillies1951 Hong Kong X, Z 

        

CC>R*** 11 

 

Hong Kong Z, B 

        

C 14 

Jappa  Austrália, QLD Z 

 

9 25 

 

32 27 7 

 

C 8 

Koornoonga  Austrália, QLD Z 

 

5 17 0 30 27 21 

 

C 8 

Mandreca Venezuela Z 

 

~12,5 

  

~37,5 ~27,5 ~22,5 

 

CC(d) 2 

Massartela brieni 

Lestage, 1924 Brasil, RJ X 

        

CC 1 

Massartella (adulto) Brasil, SP X, Y 

        

R 17 

Massartella (juvenil) Brasil, SP X, Y 

        

CF 17 
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      MA AL TVV TA MM MOPF  MOPG FN     

Miroculis froehlichi 

Savage & Peter, 1983 Brasil, RJ X 

        

CC 1 

Miroculis Brasil, RJ X 

        

CC 1 

Neboissophlebia  Austrália, QLD Z 

 

4 28 0 20 28 20 

 

C 8 

Nonnullidens Nova Guiné X, Z 

        

CC 12 

Nousia  Austrália, QLD Z 

 

13 22 0 22 23 20 

 

C 8 

Paraleptophlebia Hong Kong Z, B 

        

C 14 

Terpides Venezuela Z 

 

10 

  

25 20 45 

 

FR(d) 2 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

        

FR>CC=R 21 

Thraulodes Colombia, Andes Z 

        

C 7 

 

Venezuela Z 

 

15 

  

15 60 10 

 

CC(d) 2 

 

Venezuela Z 

 

5 

  

20 65 10 

 

CF(d) 2 

 

Venezuela Z 

 

15 

  

40 25 20 

 

R(d) 2 

 

Brasil, SP X, Y 

        

R>CF 17 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

9,2 0 1,4 40,4 48,7 0,3 

 

CC>R>CF 22 

 

Brasil, RJ X 

        

CC 1 

Ulmerophlebia  Austrália, QLD Z 

 

8 21 0 28 26 17 

 

C 8 

Ulmeritoides 

Brasil, leste do 

MT Z, Y 

        

FR 20 

 

Brasil, SP X, Y 

        

CF=R 17 

Oligoneuridae Brasil, PR X, Y 

        

CF 9 

Elassoneuria Madagascar X, Z 

        

CC 3 

Isonychia kiangsinensis 

Hsu 1936 Hong Kong X, Z 

        

CF 11 
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Hong Kong Z, B 

        

C 14 

Lachlania boanovae 

da Silva, 1992 Brasil, RJ X 

        

CF 1 

Oligoneuriopsis 

Quênia, região 

central X, Z 

        

CF 10 

Polymitarcyidae Brasil, PR X, Y 

        

CC 9 

Asthenopus 

Colômbia, 

Amazônia Z, Y 

        

CC 19 

Prosopistomatidae 

Prosopistoma 

Quênia, região 

central X 

        

CC>R*** 10 

 

Hong Kong X, Z 

        

CC, R 11 

 

Nova Guiné X, Z 

        

R 12 

Teloganodidae 

Manohyphella Madagascar X, Z 90 5 

      

CC  15 

Tricorythidae 

Diceromyzon 

Quênia, região 

central X 

        

CF 10 

HEMIPTERA 

            Belostomatidae Brasil, PR X, Y 

        

P 9 

Corixidae Brasil, PR X, Y 

        

R 9 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

        

PP 21 

Gelastocoridae 

Nerthra Nova Guiné X, Z 

        

P 12 

Heterotrephidae 

Heterotrephes Hong Kong X, Z 

        

P 11 
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      MA AL TVV TA MM MOPF  MOPG FN     

Naucoridae Brasil, PR X, Y 

        

P 9 

 

Nova Guiné X, Z 

        

P 12 

Aphelocheirus  Madagascar X, Z 

        

PP 3 

 

Hong Kong X, Z 

        

P 11 

Cryphocricos? Bolivia, Andes X, Y, Z 

        

PP>P 21 

Limnocoris? Bolivia, Andes X, Y, Z 

        

PP>P 21 

Nepidae Brasil, PR X, Y 

        

P 9 

Pleidae Brasil, PR X, Y 

        

P 9 

Veliidae 

Rhagovelia Colombia, Andes Z 

        

C 7 

LEPIDOPTERA 

            Pyralidae Austrália, QLD Z 

 

18 15 47 6 6 8 

 

P 8 

 

Brasil, PR X, Y 

        

FR 9 

Nymphulinae Nova Guiné X, Z 

        

R 12 

Cataclysta Hong Kong X, Z 

        

R 11 

Parargyractis 

 

X, Y, Z 

 

7,1 7,9 0 25 45 15 

 

CC>FR=R 

 Petrophila Brasil, PR X, Y 

        

R 9 

MEGALOPTERA Brasil, PR X, Y 

        

P 9 

Corydalidae 

Corydalus Colombia, Andes Z 

        

P 7 

 

Colômbia, 

Amazônia Z, Y 

        

P 19 

  

X, Y, Z 

 

4,8 0 86,7 3 2,9 2,6 

 

P>FR=CC 

 Madachauliode  Madagascar X, Z 

        

PE 3 
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      MA AL TVV TA MM MOPF  MOPG FN     

Neochauloides Hong Kong X, Z 

        

P 11 

 

Hong Kong Z, B 

        

P 14 

NEUROPTERA Austrália, QLD Z 

 

0 17 0 26 44 13 

 

C 8 

 

Brasil, PR X, Y 

        

P 9 

ODONATA 

            ANISOPTERA Brasil, PR X, Y 

        

P 9 

 

Quênia, região 

central X 

        

P 10 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

        

P 21 

Aeshnidae Austrália, QLD Z 

 

0 0 100 0 0 0 

 

P 8 

Gomphidae Austrália, QLD Z 

 

0 0 100 0 0 0 

 

P 8 

Heliogomphus scorpio 

Ris 1912 Hong Kong X, Z 

        

P 11 

Onychogomphus sinicus 

Chao 1954 Hong Kong X, Z 

        

P 11 

Ophiogomphus sinicus 

Chao 1954 Hong Kong Z, B 

        

P 14 

Progomphus Colombia, Andes Z 

        

P 7 

Libellulidae Nova Guiné X, Z 

        

P 12 

Libellula  Madagascar X, Z 

        

PE 3 

Zygonyx iris Kirby 1869 Hong Kong Z, B 

        

P 14 

Zygonyx iris insignis 

Kirby 1900 Hong Kong X, Z 

        

P 11 
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      MA AL TVV TA MM MOPF  MOPG FN     

Macromiidae 

Macromia Hong Kong X, Z 

        

P 11 

Petaluridae Austrália, QLD Z 

 

0 0 100 0 0 0 

 

P 8 

ZYGOPTERA Brasil, PR X, Y 

        

P 9 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

        

P 21 

Agrionidae Nova Guiné X, Z 

        

P 12 

Calopterygidae 

Hetaerina Colombia, Andes Z 

        

P 7 

Mnias mneme Ris 1916 Hong Kong X, Z 

        

P 11 

Cordulidae Austrália, QLD Z 

 

0 0 100 0 0 0 

 

P 8 

Diphlebiidae 

Diphlebia  Austrália, QLD Z 

 

0 0 100 0 0 0 

 

P 8 

Epallaginidae 

Rhinocypha perforata 

Percheron 1835 Hong Kong X, Z 

        

P 11 

Euphaeidae 

Euphaea decorata 

Selys 1853 Hong Kong X, Z 

        

P 11 

 

Hong Kong Z, B 

        

P 14 

Megapodagrionidae Colombia, Andes Z 

        

P 7 

 

Nova Guiné X, Z 

        

P 12 

Platystictidae 

Protosticta taipokauensis 

Asahina & Dudgeon 1987 Hong Kong X, Z 

        

P 11 
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Hong Kong Z, B 

        

P 14 

Polythoridae Colombia, Andes Z 

        

P 7 

Polythore Bolivia, Andes X, Y, Z 

        

P 21 

Protoneuridae 

Quênia, região 

central X 

        

P 10 

Synlestidae 

Synlestes tropicus 

Tillyard 1917 Austrália, QLD Z 

 

0 0 100 0 0 0 

 

P 8 

PLECOPTERA 

            Gripopterygidae Brasil, PR X, Y 

        

FR 9 

sp.1 Austrália, QLD Z 

 

32 14 0 11 28 15 

 

R 8 

sp.2 Austrália, QLD Z 

 

0 0 100 0 0 0 

 

P 8 

Perlidae Hong Kong X, Z 

        

P 11 

 

Hong Kong Z, B 

        

P 14 

Anacroneuria Colombia, Andes Z 

        

P 7 

 

Colômbia, 

Amazônia Z, Y 

        

FR 19 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

13 0,1 62,2 12 12,4 0 

 

P>FR=CC 22 

Neoperla [cf] Hong Kong X, Z 

        

P 11 

Perlodidae 

Neoperla 

Quênia, região 

central X 

        

P 10 

Leuctridae 

Leuctra [cf] Hong Kong X, Z 

        

FR 11 
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      MA AL TVV TA MM MOPF  MOPG FN     

Nemouridae 

Amphinemura  Hong Kong Z, B 

        

FRf 14 

Amphinemura chui [cf] 

Wu 1935 Hong Kong X, Z 

        

CC, FR 11 

Notonemouridae 

Madenemura  Madagascar X, Z ~12,5 

 

~77,5 ~10 

    

FR 3 

TRICHOPTERA 

            Antipodoecidae Austrália, QLD Z 

 

36 9 0 10 36 9 

 

R 8 

Calamoceratidae Brasil, PR X, Y 

        

FR 9 

Anisocentropus  Nova Guiné X, Z 

        

FR 12 

Anisocentropus kirramus 

Nebois 1980 Austrália, QLD Z 

 

4 94 0 0 1 1 

 

FR 8 

Anisocentropus maculatus 

Ulmer 1926 Hong Kong X, Z 

        

FR 11 

 

Hong Kong Z, B 

        

FR 14 

Ganonema extensum 

Martynov, 1935 Hong Kong Z, B 

        

FR 14 

Phylloicus Colombia, Andes Z 

        

FR 7 

 

Colômbia, 

Amazônia Z, Y 

        

FR 19 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

        

CC=R 21 

Calocidae Austrália, QLD Z 

 

5 42 0 2 24 27 

 

FR 8 

Ecnomidae 

Ecnomina sp.1 Austrália, QLD Z 

 

33 26 0 6 28 7 

 

R 8 
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      MA AL TVV TA MM MOPF  MOPG FN     

Ecnomina sp.2 Austrália, QLD Z 

 

1 2 90 1 5 1 

 

P 8 

Ecnomus Austrália, QLD Z 

 

20 28 14 10 19 11 

 

P 8 

 

Hong Kong X, Z 

        

P 11 

 

Hong Kong Z, B 

        

C 14 

Glossosomatidae Austrália, QLD Z 

 

29 17 0 14 22 18 

 

R 8 

 

Brasil, PR X, Y 

        

R 9 

Agapetus Hong Kong X, Z 

        

R 11 

 

Nova Guiné X, Z 

        

R 12 

 

Hong Kong Z, B 

        

R 14 

Mortoniella Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

29,6 0 0 22,4 48 0 

 

R=CC 22 

Helicopsychidae Austrália, QLD Z 

 

10 9 0 28 35 18 

 

C 8 

 

Brasil, PR X, Y 

        

R 9 

Cochliopsyche Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

26,7 0 0 20 53,3 0 

 

CC>R 22 

Helicopsyche Colombia, Andes Z 

        

C 7 

 

Hong Kong Z, B 

        

R 14 

 

Colômbia, 

Amazônia Z, Y 

        

R (g) 19 

Hydrobiosidae Austrália, QLD Z 

 

0 0 100 0 0 0 

 

P 8 

 

Brasil, PR X, Y 

        

P 9 

Apsilochorema  Austrália, QLD Z 

 

2 2 78 5 13 0 

 

P 8 

Atopsyche Colombia, Andes Z 

        

P 7 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

1,9 0 78,8 6 17,3 0 

 

P>FR 22 

Atopsyche spinosa 

Navas, 1930 

Bolivia e 

Argentina, Andes X,Y,Z ~54 

  

~46 

    

P 18 
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      MA AL TVV TA MM MOPF  MOPG FN     

Atopsyche yunguensis 

Rueda Martín, 2006 

Bolivia e 

Argentina, Andes X,Y,Z ~15 

  

~75 

    

P 18 

Taschorema  Austrália, QLD Z 

 

0 0 100 0 0 0 

 

P 8 

Hydropsychidae Brasil, PR X, Y 

        

CF 9 

Cheumatopsyche  Austrália, QLD Z 

 

0 0 100 0 0 0 

 

P 8 

 

Hong Kong X, Z 

        

CF 11 

 

Hong Kong Z, B 

        

C 14 

Cheumatopsyche 

ventricosa Li & Dudgeon, 

1988 Hong Kong Z, B 

        

C 14 

Diplectrona Hong Kong X, Z 

        

CF 11 

Herbertorossia Nova Guiné X, Z 

        

CF 12 

Herbertorossia quadrata  

Li & Dudgeon in Li, Tian 

& Dudgeon, 1990 Hong Kong Z, B 

        

C 14 

Hydropsyche Hong Kong X, Z 

        

CF 11  

 

Hong Kong Z, B 

        

C 14 

Hydropsyche [cf] Nova Guiné X, Z 

        

CF 12 

Hydropsychodes Nova Guiné X, Z 

        

CF 12 

Leptonema  Madagascar X, Z ~70 ~5 ~15 ~10 

    

CF (g) 3 

 

Colombia, Andes Z 

        

FR (g) 7 

 

Colômbia, 

Amazônia Z, Y 

        

CF (g) 19 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

14 2 11,7 20,9 34 17,4 

 

CF>P=FR 22 
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      MA AL TVV TA MM MOPF  MOPG FN     

Macrostemum  Nova Guiné X, Z 

        

CF 12 

 

Hong Kong Z, B 

        

C, R 14 

Macrostemum brisi 

Navas 1930 Hong Kong X, Z 

        

CF 11 

Macrostemum fastosum 

Walker 1852 Hong Kong X, Z 

        

CF 11 

Macrostemum floridum 

Navas 1929 Hong Kong X, Z 

        

CF 11 

Smicridea Colombia, Andes Z 

        

FR 7 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

21 1.3 6.2 18.3 34.6 16.9 

 

CF>P=FR 22 

Hydroptilidae Brasil, PR X, Y 

        

R, PP 9 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

91.5 0 0 2.1 6.4 0 

 

R>CC 22 

Hellyethira Austrália, QLD Z 

 

5 0 0 0 70 25 

 

R 8 

Hydroptila Hong Kong X, Z 

        

P 11 

 

Nova Guiné X, Z 

        

R 12 

 

Colômbia, 

Amazônia Z, Y 

        

PP 19 

Neotrichia 

Colômbia, 

Amazônia Z, Y 

        

PP 19 

Orthotrichia Austrália, QLD Z 

 

22 2 0 2 72 2 

 

R 8 

 

Nova Guiné X, Z 

        

R 12 

Oxyethira Austrália, QLD Z 

 

32 8 5 7 35 13 

 

R 8 

Lepidostomatidae 

Goerodes Hong Kong X, Z 

        

CC 11 
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      MA AL TVV TA MM MOPF  MOPG FN     

Lepidostoma  Madagascar X, Z 

  

~99 ~1 

    

FR 3 

Leptoceridae Brasil, PR X, Y 

        

FR, CF* 9 

 

Hong Kong X, Z 

        

CC 11 

 

Nova Guiné X, Z 

        

CC=FR 12 

 

Hong Kong Z, B 

        

P  14 

 

Colômbia, 

Amazônia Z, Y 

        

FR 19 

sp.1 Austrália, QLD Z 

 

13 82 0 0 1 4 

 

FR 8 

sp.2 Austrália, QLD Z 

 

27 2 49 2 0 20 

 

P 8 

Atanatolica Colombia, Andes Z 

        

C 7 

Grumichella Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

26 0 0 18,5 52,4 3,1 

 

R=CC>FR 22 

Hudsonema Bolivia, Andes X, Y, Z 

        

FR>CC>R 21 

Lectrides varians Austrália, QLD Z 

 

3 93 0 0 1 3 

 

FR 8 

Nectopsyche Colombia, Andes Z 

        

FR 7 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

        

FR>CC>R 21 

Notalina sp.1 Austrália, QLD Z 

 

15 26 28 7 12 12 

 

P 8 

Notalina sp.2 Austrália, QLD Z 

 

2 45 32 3 10 8 

 

P 8 

Oecetis  Colombia, Andes Z 

        

P 7 

 

Austrália, QLD Z 

 

6 4 86 0 3 1 

 

P 8 

 

Brasil, PR X, Y 

        

P 9 

Triplectides Colombia, Andes Z 

        

FR 7 

Triplectides sp.1 Austrália, QLD Z 

 

0 97 0 0 0 3 

 

FR 8 

Triplectides sp.2 Austrália, QLD Z 

 

17 70 0 8 3 2 

 

FR 8 
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      MA AL TVV TA MM MOPF  MOPG FN     

Triplectides sp.3 Austrália, QLD Z 

 

22 77 0 1 0 0 

 

FR 8 

Triplectides sp.4 Austrália, QLD Z 

 

12 85 0 1 0 2 

 

FR 8 

Triplectides sp.5 Austrália, QLD Z 

 

9 76 0 2 9 4 

 

FR 8 

Limnephilidae Brasil, PR X, Y 

        

FR 9 

Odontoceridae Austrália, QLD Z 

 

0 59 0 9 9 23 

 

FR 8 

 

Brasil, PR X, Y 

        

R 9 

Baryphentus Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

3,3 0 0 58,7 38 0 

 

CC>R>FR 22 

Marilia Colombia, Andes Z 

        

FR 7 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

29,6 0 0 26,4 35,1 0,9 

 

R=CC>FR=P 22 

Psilotreta kwantungensis 

Ulmer 1926 Hong Kong X, Z 

        

R 11 

 

Hong Kong Z, B 

        

R 14 

Petrothrincidae 

Gyrocarisa  Madagascar X, Z ~87 ~0,5 ~8,5 ~4 

    

R 3 

Philopotamidae Brasil, PR X, Y 

        

CF 9 

Chimarra  Madagascar X, Z 100 

       

CF 3 

 

Austrália, QLD Z 

 

5 9 1 35 36 14 

 

C 8 

 

Hong Kong X, Z 

        

CF 11 

 

Nova Guiné X, Z 

        

CF 12 

 

Hong Kong Z, B 

        

C 14 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

 

14 0 0 13 73 0 

 

CF>FR 22 

Hydrobiosella Austrália, QLD Z 

 

11 16 0 24 38 11 

 

C 8 
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      MA AL TVV TA MM MOPF  MOPG FN     

Philorheithridae Austrália, QLD Z 

 

0 0 100 0 0 0 

 

P 8 

Polycentropodidae Austrália, QLD Z 

 

0 0 99 0 0 1 

 

P 8 

 

Brasil, PR X, Y 

        

CF 9 

Cernotina Bolivia, Andes X, Y, Z 

        

P>FR 21 

Polycentropus Colombia, Andes Z 

        

P 7 

 

Colômbia, 

Amazônia Z, Y 

        

CF 19 

Plectrocnemia  Austrália, QLD Z 

 

0 5 90 0 5 0 

 

P 8 

Pseudoneureclipsis Hong Kong X, Z 

        

CC 11 

 

Hong Kong Z, B 

        

P 14 

Psychomyiidae 

Psychomyia Hong Kong X, Z 

        

CC 11 

Rhyacophilidae 

Rhyacophila Hong Kong X, Z 

        

P 11 

Sericostomatidae Brasil, PR X, Y 

        

FR 9 

Stenopsychidae 

Stenopsyche angustata 

Martynov 1930 Hong Kong X, Z 

        

CF 11 

Xiphocentronidae 

Melanotrichia serica 

Barnard & Dudgeon 1984 Hong Kong X, Z 

        

CC 11 



86 
 

Macroinvertebrado Local Análises Conteúdo do trato digestivo  (%)   FFG Ref. 
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Hong Kong Z, B 

        

C, R 14 

             ARACHNIDA 

            ACARI Bolivia, Andes X, Y, Z 

        

PP>parasita 21 

Hydrachnidae Brasil, PR X, Y 

        

P 9 

 

Colômbia, 

Amazônia Z, Y 

        

P 19 

CRUSTACEA 

            AMPHIPODA 

            Hyalellidae Brasil, PR X, Y 

        

FR 9 

COPEPODA 

            

HARPACTICOIDEA 

Colômbia, 

Amazônia Z, Y 

        

CC 19 

DECAPODA 

            ANOMURA 

            Aeglidae Brasil, PR X, Y 

        

FR 9 

Aegla camargoi 

Buckup & Rossi 1977 Brasil, RS Z ~37 ~0,16 ~57 ~4,1 ~1,5 

   

- 6 

Aegla leptodactyla 

Buckup & Rossi 1977 Brasil, RS Z ~14 ~0,11 ~77 ~8,2 ~0,45 

   

- 6 

Aegla ligulata Bond-

Buckup & Buckup 1994 

(adulto) Brasil, RS X, Z 35,91 6,62 45,98 10,13 1,35 

   

- 4 
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Aegla ligulata Bond-

Buckup & Buckup 1994 

(juvenil)  Brasil, RS X, Z 40,66 7,65 29,6 21,28 0,83 

   

- 4 

Aegla platensis 

Schmitt 1942 (juvenil) Brasil, RS X, Z 26,54 4,71 56,03 10,19 2,53 

   

- 4 

Aegla platensis 

Schmitt 1942 (adulto) Brasil, RS X, Z 33 1,87 49,83 13,59 1,7 

   

- 4 

BRACHYURA 

            Potamonautidae 

Potamonautes 

Quênia, região 

central X 

        

FR 10 

Sundathelphusidae 

Sundathelphusa Nova Guiné X, Z 

        

FR 12 

Trichodactylidae 

Colômbia, 

Amazônia Z, Y 

        

CC 19 

CARIDEA 

            Atyidae 

Caridina Nova Guiné X, Z 

        

CC=FR 12 

Palaemonidae Brasil, PR X, Y 

        

FR 9 

Macrobrachium 

Colômbia, 

Amazônia Z, Y 

        

P (g) 19 

OSTRACODA Brasil, PR X, Y 

        

CC 9 
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             ANNELIDA 

            HIRUDINEA 

            Glossiphonidae Brasil, PR X, Y 

        

P 9 

OLIGOCHAETA Bolivia, Andes X, Y, Z 

        

CC 21 

Naididae 

Colômbia, 

Amazônia Z, Y 

        

CC 19 

Lumbriculidae 

Quênia, região 

central X 

        

CC 10 

 

Brasil, PR X, Y 

        

CC 9 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

        

CC 21 

             MOLLUSCA Brasil, PR X, Y 

        

R 9 

GASTROPODA 

            Ancylidae 

Ferrisia 

Quênia, região 

central X 

        

R 10 

Pomacea 

Colômbia, 

Amazônia Z, Y 

        

CC 19 

Thiaridae 

Brotia hainanensis 

Brot 1872 Hong Kong X, Z 

        

FR>R*** 11 

 

Hong Kong Z, B 

        

FRf, C 14 

BIVALVIA Brasil, PR X, Y 

        

CF 9 
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Sphaeridae 

Quênia, região 

central X 

        

CF 10 

PORIFERA 

            Spongillidae Brasil, PR X, Y 

        

CF 9 

             PLATYHELMINTHES 

            TURBELLARIA Brasil, PR X, Y 

        

P 9 

 

Bolivia, Andes X, Y, Z 

        

P>CC 21 
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