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1. INTRODUÇÃO

A complexidade ambiental e a alta diversidade de organismos são
características comuns nos ecossistemas tropicais e subtropicais, sejam
terrestres ou aquáticos (WILSON, 1988). Composta por distintos grupos
taxonômicos e distribuída em diversos tipos de substratos, a comunidade
bentônica é considerada a menos estudada dentre as comunidades aquáticas
(TAKEDA et al., 1997). Vale ressaltar que a meiofauna
com intervalo de tamanho entre 0,04 e 1 mm

constituída por animais

é a parcela menos conhecida

dentre os componentes bentônicos, particularmente aquela vivendo nos
interstícios dos leitos de rios, riachos e áreas de nascentes.
Os estudos ecológicos recentes dos ambientes intersticiais de regiões
de nascentes começaram com SCHWOERBEL (1961 a, b, 1964, 1967), que foi o
primeiro a descrever a comunidade e a hidrologia desses ambientes como
partes integrantes do ecossistema fluvial (BRETSCHKO & KLEMENS, 1986;
BRETSCHKO, 1991; DANIELOPOL & MARMONIER, 1992). SCHWOERBEL sugeriu
também a possibilidade de existir uma zona intersticial hiporrêica, que
denominou hyporheal . Além disso, denominou os organismos epígeos e
hipógeos que colonizam esse ambiente de hiporreobiontes.
Embora KARAMAN (1935), CHAPPUIS (1942) e ANGELIER (1953) tenham
realizado investigações faunísticas na zona que se localiza na transição entre a
água freática e a água dos rios (BRUNKE & GONSER,1997), ela só foi
reconhecida como uma zona distinta por ORGHIDAN (1959), que a denominou
de biótopo hiporrêico.
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