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Decomposição de folhada em rios

Processo chave em ecossistemas de 
água doce

Microrganismos e invertebrados
detritívoros

Fungos Bactérias

http://www.massnature.c
om/Wildlife/Invertebrat
es/caddisfly.jpg



(modificado de Allan e Castillo 2007)
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Fungos aquáticos



Distribuição dos fungos aquáticos

Duarte et al 2016
Fungal Ecology 19:169-181



Antropoceno



Aumento da temperatura média global

Alterações globais

IPCC, 2014

http://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/

0,3-1,7°C

2,6-4,8°C



Alterações globais

IPCC, 2014

http://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/



↗ Pluviosidade

↗ Lixiviação de 
nutrientes

Eutrofização

↘ Fluxo água no Verão/

↗ Evapotranspiração

↗ Concentração nutrientes

http://www.novapauta.com/2012/01/e-o-rio-jaguari-
secou.html

Alterações globais



80% da população mundial está exposta
a elevados níveis de risco para a 
segurança da água

Alterações globais



1993 2012

Nitratos nos rios

https://www.eea.europa.eu/



1993 2012

Orto-fosfatos nos rios

https://www.eea.europa.eu/



Florestas mistas

http://existeumolhar.blogs.sapo.pt/tag/ger%C3%AAs

Estamos a enfrentar perda de Biodiversidade...

Perda de Biodiversidade



Campos Agrícolas
Plantações de 
monoculturas Urbanizações

http://www.pedromigao.com.br/ourodetolo
/2012/06/o-drama-da-celulose/

http://fineartamerica.com/featured/aerial-of-
agricultural-fields-james-p-blair.html

http://sagacitymovie.org/category/pl
anned-urbanization/

Estamos a enfrentar perda de Biodiversidade...

Perda de Biodiversidade



Diversidade de folhada pode afetar: 
-decomposição de folhada
-organismos aquáticos

Eutrofização??

Temperatura??

Impactos para os rios?



A eutrofização altera os efeitos da 
diversidade de folhada no processo 

de decomposição da folhada?

Lima-Fernandes et al 2015 
Freshwater Science 34:31–41
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Eutrofização

Desenho experimental



Eutrofização Sacos malha grossa

Desenho experimental
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Comunidades nas misturas de folhas são diferentes das 
comunidades nas folhas simples

Comunidades de decompositores



Decomposição foi maior nas misturas do que nas espécies simples

Decomposição aumentou com a eutrofização até ao Rio Selho e depois
diminuiu no ribeiro de Couros

Identidade da folhada afetou a decomposição da folhada que foi maior no 
amieiro e na A+C

Decomposição da folhada
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Efeitos da diversidade = Observados - Esperados

Amieiro Carvalho A+C

Sem efeito

Sinergístico

Esperados

Antagonístico

Observados

Efeitos da diversidade



Efeitos da diversidade aumentaram com o nº de espécies de 
folhas

Sem efeito

Sinergístico

Antagonístico
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Efeitos da diversidade na decomposição da folhada

Efeitos da diversidade aumentaram com o nº de espécies de 
folhas

Efeitos da diversidade só foram positivos nos rios mais
oligotróficos
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Diversidade da folhada afecta a estrutura das comunidades de 
organismos decompositores

Identidade e nº de espécies de folhas afectam o processo de 
decomposição

Efeitos da diversidade da folhada na decomposição foram
sinergísticos e aumentaram com o nº de espécies de folha

Conclusão

Efeitos positivos da diversidade da folhada na decomposição
desaparecem em rios mais eutrofizados



A temperatura modela os efeitos da 
eutrofização na decomposição da 

folhada?

Fernandes et al 2014
Freshwater Biology 59:2390-2399
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0

0Amieiro

Temperatura diminuiu a [N] necessária para atingir a atividade máxima

Temperatura aumentou a atividade máxima dos fungos

Carvalho

Decomposição Biomassa de fungo Esporulação dos fungos

Atividade dos fungos aumentou com a [N] na água

Temperatura + nutrientes + qualidade da folhada…
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Decomposição de folhada
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Fungal diversity - DGGE analyses

Leaf species number

Fernandes et al 2013
Microbial Ecology 66:763-772

6 OTUs/leaf species

Fungal diversity decreased
with loss of leaf species

diversity


