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Apresentação

Esta dissertação está organizada em uma introdução geral, dois manuscritos,
conclusões gerais e perspectivas de estudos futuros. Na introdução são apresentadas
informações relevantes a respeito das relações entre as matas ciliares e os ambientes
aquáticos, em que são abordados principalmente o processo de decomposição de
detritos orgânicos e sua colonização pela fauna de invertebrados aquáticos. São
apresentadas a planície costeira do Rio Grande do Sul, abrangendo aspectos
geológicos, hidrográficos, biológicos e climáticos, além dos ambientes onde foram
realizados os experimentos. Por fim, são apresentadas informações sobre a espécie
arbórea objeto deste estudo, Salix humboldtiana Willd., considerando principalmente
aspectos biológicos e sua importância para os ecossistemas.
O primeiro manuscrito refere-se ao estudo da degradação foliar de S.
humboldtiana e colonização pela comunidade de invertebrados em um lago raso
oligotrófico, o Lago Polegar, localizado no campus Carreiros da Universidade Federal
do Rio Grande.
No segundo manuscrito é apresentado o estudo sobre a degradação foliar de
S. humboldtiana e colonização pela comunidade de invertebrados em um córrego
arenoso, o Arroio Bolaxa.
Após os manuscritos é apresentada uma breve conclusão geral, abordando
todos os estudos desta dissertação, além de perspectivas futuras de estudos
complementares que dariam continuação e responderiam perguntas geradas neste
trabalho.

Boa leitura!
Franko Telöken
V

Resumo

Esta dissertação objetivou analisar temporalmente a degradação foliar de Salix
humboldtiana Willd. e a colonização dos detritos por invertebrados em um lago raso
oligotrófico e um córrego arenoso da planície costeira do Rio Grande do Sul. Para
estimar os coeficientes de degradação foliar e a estrutura e composição das
comunidades de invertebrados, foi utilizado o método das bolsas de folhiço. No lago
raso, o experimento foi realizado entre março e maio de 2009, em que 21 bolsas
(contendo 6,85 g de folhas) foram incubadas na região litorânea, na superfície do
sedimento, e retiradas três amostras após 1, 4, 7, 14, 32, 47 e 71 dias de
decomposição. Aos 71 dias foi registrada a degradação de 51% do peso inicial (k =
0,0100 d-1). O tempo estimado para a degradação de 95% do peso foi 300 dias. Foram
identificados 16040 organismos, distribuídos em 35 táxons. Caenidae (25,9%),
Oligochaeta (19%), Ostracoda (13,8%), Hydracarina (9,8%), Tanypodinae (9,7%) e
Coenagrionidae (7,7%) foram os táxons mais representativos. Foi observado
incremento na riqueza, densidade e diversidade dos táxons ao longo do tempo, sendo
que este último apresentou tendência à estabilização. Em relação aos grupos tróficos
funcionais

(GTF),

coletores-catadores

representaram

57,6%

da

comunidade,

predadores 25%, raspadores 15,8%, coletores-filtradores 0,88% e fragmentadores
0,73%. Os indices de diversidade e homogeneidade dos GTF apresentaram
estabilização a partir do 14º dia. Concluímos neste estudo que os detritos de S.
humboldtiana fornecem um habitat favorável por tempo suficiente para suportar alta
densidade e diversidade de invertebrados. A pequena abundância de fragmentadores
indica pouca influência da comunidade detritívora na velocidade de degradação dos
detritos, sendo o seu processamento realizado principalmente por coletores-catadores,
via consumo de matéria orgânica particulada fina. No córrego arenoso, o experimento
foi realizado entre agosto de 2009 e fevereiro de 2010. Foram incubadas 28 bolsas de
folhiço na superfície do sedimento, sendo coletadas quatro amostras após 1, 7, 20, 50,
90, 126 e 184 dias. Foi registrada a degradação de 70% dos detritos (k = 0,0066 d-1)
aos 184 dias. Estimou-se em 456 dias o tempo para a degradação de 95% dos detritos.
A influência da cobertura dos detritos por sedimento, uma característica comum em
sistemas lóticos com sedimentos instáveis, possivelmente reduziu a velocidade de
degradação dos detritos e o acesso dos invertebrados a estes recursos. Os baixos
valores de k obtidos no final do experimento refletem o efeito da cobertura por
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sedimento. Além disso, os menores valores de densidades, riqueza e índices de
diversidade foram registrados nos períodos em que as bolsas estavam cobertas. Foram
identificados 14197 organismos colonizando os detritos, distribuídos em 36 táxons.
Oligochaeta (43,6%), Hydrobiidae (16,63%), Chironominae (11,26%) e Hydracarina
(6,61%) foram os mais representativos. O

condicionamento dos detritos e

desenvolvimento

observação

do

biofilme,

sugerido

pela

do

incremento

das

concentrações de nitrogênio e fósforo totais nos detritos, pode ter favorecido a
colonização por raspadores (30% da comunidade). Considerando a pequena
abundância de organismos fragmentadores (3%), a contribuição da comunidade de
invertebrados para a velocidade de degradação dos detritos é baixa. O principal
processamento dos detritos resulta do consumo de matéria orgânica particulada fina
pelos coletores - catadores, grupo trófico mais abundante (52,8%).

Palavras - chave: coeficientes de degradação foliar; decomposição; concentrações
químicas; grupos tróficos funcionais; planície costeira arenosa; restinga.
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Abstract

This study aimed to analyze the temporal leaf degradation of Salix humboldtiana Willd.
and colonization of detritus by invertebrates in a oligotrophic shallow lake and an sand
stream coastal plain of Rio Grande do Sul. To estimate the leaf decay coefficients and
the invertebrate composition and structure, we used the method of litter bags. In the
shallow lake, the experiment was conducted between March and May 2009 in which 21
bags (containing 6.85 g of leaves) were incubated in the littoral region, in the surface of
sediment, and removed after 1, 4, 7, 14, 32, 47 and 71 days of decomposition. At 71
days, was reported a loss of 51% of initial weight (k = 0.0100 d-1). The estimated period
for loss of 95% of weight was 300 days. A total of 16.040 organisms and 35 taxa were
identified. Caenidae (25.9%), Oligochaeta (19%), Ostracoda (13.8%), Hydracarina
(9.8%), Tanypodinae (9.7%) and Coenagrionidae (7.7%) were the most representative
taxa. We observed increase in density, richness and diversity of taxa over time, and the
latter exhibited a stabilising trend. Regarding the functional trophic groups (FTG),
gathering-collectors represented 57.6%, predators 25%, scrapers 15.8%, filteringcollectors 0.88% and shredders 0.73%. Diversity and evenness of FTG were stabilized
from day 14th day. We conclude that detritus of S. humboldtiana provide a favourable
habitat for long enough time to support high densities and diversity of aquatic
invertebrates in this lake. The small percentage of shredders indicates little influence by
the invertebrate community on the degradation rate of detritus. The main processing of
organic matter by invertebrates results from the consumption of fine particulate organic
matter by gathering-collectors. In the sand stream, the experiment was conducted
between August 2009 and February 2010. Were incubated 28 litter bags in the surface
of sediment, and removed after 1, 7, 20, 50, 90, 126 and 184 days. At 184 days, was
reported a loss of 70% of initial weight (k = 0.0066 d-1). The estimated period for loss of
95% of weight was 456 days. The influence of coverage of detritus by sediment, a
common feature in lotic systems with unstable sediments, possibly slowed the
degradation rate of detritus and the access of invertebrates to these resources. The low
values of k obtained at the end of the experiment reflect the effect of coverage by
sediment. Furthermore, the lowest density, richness and diversity indices were recorded
during periods in which the bags were covered. A total of 14.197 organisms and 36 taxa
were identified. Oligochaeta (43.6%), Hydrobiidae (16.63%), Chironominae (11.26%)
and Hydracarina (6.61%) were the most representative. The conditioning of detritus and
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biofilm development, suggested by the observation of increased concentrations of total
phosphorus and nitrogen in detritus, may have favored colonization by scrapers (30% of
the community). Considering the small abundance of shredders (3%), the contribution of
invertebrate community for the degradation rate of the detritus is low. The main
processing of the organic matter results from the consumption of fine particulate organic
matter by gathering-collectors, the most abundant trophic group (52.8%).

Keywords: leaf decay coefficients; decomposition; chemical concentrations; functional
trophic groups; sandy coastal plain; restinga.
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1. Introdução

1.1. As matas ripárias e os ambientes aquáticos continentais

As matas ripárias apresentam grande influência sobre os ambientes aquáticos,
constituindo áreas de interação direta entre os corpos d’água e os ambientes terrestres
(Naiman & Déchamps, 1990; Gregory et al., 1991; Cortes, 2004). Por suas relações,
muitas vezes a mata ripária e o ambiente aquático são considerados como um único
ecossistema (Cummins et al., 1989; Minshall & Rugenski, 2006).
Os detritos de origem alóctone, constituídos principalmente por material foliar,
consistem na principal fonte de energia e nutrientes para a biota aquática em muitos
sistemas de águas correntes (Vannote et al., 1980; Webster & Benfield, 1986;
Cummins et al., 1989; Cortes, 2004; Minshall & Rugenski, 2006). Em seu
processamento, os detritos são convertidos em matéria orgânica particulada grossa
(MOPG) e fina (MOPF), além de matéria orgânica dissolvida (MOD).
Em ambientes lóticos, a entrada de matéria orgânica alóctone, a retenção e
decomposição dos detritos constituem processos fundamentais de seu metabolismo
(Abelho & Graça, 1996). A figura 01 demonstra este cenário. Claramente podem ser
visualizadas folhas verdes e senescentes (amareladas) na copa de Salix humboldtiana
Willd. (Salicaceae), às margens do Arroio Bolaxa, um córrego arenoso subtropical da
planície costeira do Rio Grande do Sul. Na superfície da água é possível observar
folhas senescentes recém aportadas e, na superfície do sedimento, folhas em
processo de decomposição, ambas retidas pela vegetação aquática.
Dentre outras interações, é de grande influência às comunidades aquáticas o
fato da mata ciliar determinar a área e a intensidade do sombreamento do canal,
regulando assim a ocorrência e crescimento da biota fotossintetizante, bem como a
temperatura da água (Minshall & Rugenski, 2006). Segundo Abelho (2001), em
ambientes lóticos com matas ciliares desenvolvidas, a produção autóctone apresenta
mínima contribuição para o pool energético total do sistema.
Por outro lado, em ambientes lacustres, a produção interna apresenta maior
relevância. A maioria dos lagos existentes são relativamente pequenos e rasos, o que
possibilita a colonização por diversos grupos ecológicos de macrófitas aquáticas
(Wetzel, 1993). Entretanto, devido à grande proporção de sua periferia em relação à
área, é muito comum que sistemas lacustres recebam recursos energéticos alóctones
1

(Begon et al., 2006). De acordo com Pieczynska (1986), em lagos que apresentam
matas ripárias desenvolvidas, os detritos alóctones determinam a composição da
cadeia trófica.

Figura 1. Salix humboldtiana Willd., às margens do córrego arenoso Arroio Bolaxa,
planície costeira do Rio Grande do Sul. Demonstração da senescência foliar e aporte
de detritos ao ambiente aquático. Foto: Wagner T. Silveira (junho/2009).

1.2. Decomposição de detritos vegetais em ambientes aquáticos continentais

A maioria dos ecossistemas naturais opera como sistemas de detritos, sendo
90% ou mais da produção primária consumida via cadeia detritívora (Odum & Barrett,
2007). Neste processo, a biomassa é convertida em MOPG, MOPF e MOD, na água,
sedimentos ou solos. Entretanto, em corpos de águas rasas, as cadeias detritívoras e
de herbivoría podem ser responsáveis, cada uma, por metade do consumo da
produção primária (Odum & Barrett, 2007).

2

A decomposição dos detritos orgânicos consiste no principal processo de
ciclagem de nutrientes, transferência de energia e de interações tróficas, sendo o seu
conhecimento fundamental para a compreensão do metabolismo dos ecossistemas
aquáticos (Benfield, 1997; Wallace et al., 1997). Este processo é definido como a
desintegração gradual da matéria orgânica, culminando com a ruptura das moléculas
complexas, ricas em energia, por ação dos microorganismos decompositores,
liberando CO2 e nutrientes para o meio (Begon et al., 2006). Dentre os principais
decompositores aquáticos estão os fungos hyphomycetes (Webster & Benfield, 1986;
Gessner et al., 1997). Estes possuem enzimas capazes de degradar polissacarídeos
estruturais, como a celulose, e utilizar a energia liberada para a construção de sua
biomassa (Bärlocher & Graça, 2002).
No ambiente aquático, a decomposição dos detritos envolve uma série de
eventos: lixiviação de compostos solúveis (MOD) pela ação da água; colonização,
decomposição e condicionamento dos detritos por ação microbiana; fragmentação por
abrasão física; colonização e processamento por invertebrados aquáticos. São
determinantes para a velocidade de decomposição as características intrínsecas dos
detritos, os fatores ambientais e as composições das comunidades colonizadoras
(Webster & Benfield, 1986; Wallace & Webster, 1996; Bianchini Jr., 1999; Abelho,
2001; Graça, 2001; Wantzen et al., 2008).
Durante o processo de decomposição os detritos são colonizados, ocorrendo
sucessão ecológica entre fungos, bactérias, invertebrados e vertebrados (Begon et al.,
2006). De acordo com Suberkropp (1998), a colonização por microorganismos tem
sido referida como condicionamento, refletindo o incremento de sua biomassa e da
qualidade nutricional dos detritos, além de tornar os tecidos vegetais mais frágeis à
quebra mecânica devido à degradação de polissacarídeos estruturais. Além disso, o
desenvolvimento da comunidade perifítica na superfície dos detritos também provê
significante enriquecimento no seu valor nutricional (Lester et al., 1994; Wantzen et al.,
2008).
Estudos demonstram associação negativa entre as concentrações de
compostos fenólicos e o consumo do folhiço por invertebrados detritívoros (Irons et al.,
1988). Os compostos fenólicos consistem em uma classe de metabólitos secundários
vegetais com ampla distribuição e desempenham papel de defesa das plantas contra
herbivoría e patógenos (Waterman & Mole, 1994; Begon et al., 2006). No ambiente
aquático, quando estes compostos são lixiviados, liberam taninos que causam a
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precipitação de proteínas diminuindo o teor nutricional e a palatabilidade dos detritos
(Mason, 1980). De acordo com Serrano e Boom (1991), estes compostos podem ainda
inibir a ação dos microorganismos.

1.3. Colonização dos detritos pela comunidade de invertebrados aquáticos

A comunidade de invertebrados aquáticos desempenha importante papel nos
ecossistemas de água doce, uma vez que participam da estrutura trófica e, por meio
das redes alimentares, constituem alimento para peixes, anfíbios e aves (Albertoni &
Palma-Silva, 2010). De acordo com Janke & Trivinho-Strixino (2007), a associação
entre os invertebrados aquáticos e o processo de decomposição ainda não é
completamente clara, entretanto, sabe-se que os detritos podem prover alimento,
abrigo ou ambos (Wallace & Webster, 1996; Dudgeon e Wu, 1999; Graça, 2001). Esta
comunidade pode apresentar uma grande diversidade de espécies, sendo muito
comum a redundância de suas funções individuais (Lawton, 1991; Wallace & Webster,
1996), o que é necessário para assegurar a integridade e estabilização dos sistemas
(Odum & Barrett, 2007).
Em ecologia de água doce, estudos sobre a comunidade de invertebrados
detritívoros têm se concentrado nas maneiras pelas quais eles obtêm seus alimentos,
sendo classificados em grupos tróficos funcionais (Wallace & Webster, 1996; Callisto et
al., 2001; Cummins et al., 2005; Begon et al., 2006). A figura 02 representa um modelo
geral do fluxo de carbono e energia formulado para córregos com matas ciliares
desenvolvidas, em clima temperado. São demonstradas as contribuições das
comunidades microbianas e detritívoras no processamento dos detritos, apontando o
papel de cada grupo trófico funcional de invertebrados (adaptado de Begon et al.,
2006).
Os organismos fragmentadores consomem MOPG, convertendo-a em MOPF e
propiciando o rompimento das células, expondo os conteúdos e superfícies internas
das paredes celulares ao ataque de microorganismos. Os coletores - catadores e
coletores – filtradores consomem a MOPF. Os organismos raspadores apresentam
peças bucais para raspar e consumir a camada orgânica fixada aos substratos,
formada por algas, bactérias, fungos e matéria orgânica adsorvida (biofilme). Os
predadores, por sua vez, controlam as populações dos demais grupos tróficos. Todos
os grupos contribuem para a formação de MOPF por meio da produção de fezes
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(Wallace e Webster, 1996; Callisto et al., 2001; Cummins et al., 2005; Begon et al.,
2006).

Figura 2. Modelo geral do fluxo de energia para córregos com mata ciliar desenvolvida,
em clima temperado. MOPG - matéria orgânica particulada grossa, MOD - matéria
orgânica dissolvida, MOPF - matéria orgânica particulada fina. Setas com linhas
tracejadas representam a produção de fezes (adaptado de Begon et al., 2006).

Os invertebrados proporcionam também alterações químicas dos detritos. Uma
vez ingeridos, estes encontram no sistema digestivo uma nova flora microbiana, além
do ataque por enzimas digestivas. O material não digerido é expelido para o ambiente
com as fezes, sendo novamente colonizados e digeridos por microorganismos. Este
ciclo pode se repetir diversas vezes até os detritos serem totalmente convertidos em
CO2 e minerais (Begon et al., 2006).
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Estudos indicam que a presença de invertebrados fragmentadores contribui
significativamente para o processamento de detritos em ambientes aquáticos
temperados (Vannote et al., 1980; Graça, 2001; Graça et al., 2001). Entretanto, em
sistemas tropicais e subtropicais, estes organismos têm apresentado baixas
abundâncias nas comunidades detritívoras (Benstead, 1996; Dudgeon e Wu, 1999;
Dobson et al., 2002; Dobson et al., 2003; Callisto et al., 2004; Capello et al., 2004;
Gonçalves Jr. et al., 2007). Irons et al. (1994) criaram a hipótese de que a influência
dos fragmentadores para a decomposição de detritos vegetais é maior nos ambientes
aquáticos temperados, sendo o contrário observado nos sistemas tropicais, onde a
atuação dos microorganismos decompositores é mais relevante.

1.4. Área de estudo

1.4.1. Aspectos gerais sobre a planície costeira do Rio Grande do Sul

A planície costeira do Rio Grande do Sul (figura 03), formada a partir de
transgressões e regressões marinhas entre 400.000 e 5.000 anos atrás (Becker et al.,
2006), corresponde à parte emersa da bacia sedimentar de Pelotas. Apresenta-se
como uma ampla área de terras baixas (cerca de 33.000 km 2), em sua maior parte
ocupada pelo sistema lagunar Patos-Mirim (Villwock & Tomazelli, 1995). As duas
grandes unidades mórficas que formam a planície são as restingas de São José do
Norte e do Rio Grande, separadas pela zona estuarina da Lagoa dos Patos. A
denominação restinga refere-se a sua gênese, a partir de acumulações sedimentares
continentais e marinhas, tendo como constituição básica as areias (Vieira & Rangel,
1988). A vegetação, segundo Waechter (1990; 1992), é composta por um mosaico de
diferentes comunidades: vegetação pioneira (em dunas e banhados), de campos
arenosos (secos e úmidos), savânicas (butiazais) e florestais (pluviais, ciliares,
arenosas e paludosas).
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Figura 3. Localização da planície costeira do Rio Grande do Sul, Brasil.
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Sob perspectiva biogeográfica, a planície costeira pertence a duas províncias
distintas: a Atlântica e a Pampeana. A primeira estende-se ao longo do litoral norte do
estado e apresenta vegetação florestal caracteristicamente tropical, enquanto que a
segunda estende-se ao longo do centro-sul do litoral, dominada por vegetação
campestre, de caráter subtropical (Waechter, 1985; Morrone, 2001). Devido a sua
história geológica recente, a maior parte da fauna e flora desta região não foi originada
em processos de especiação local, mas sim provenientes de regiões mais antigas. Por
esta razão, a biota da planície costeira do Rio Grande do Sul apresenta um baixo
número de endemismos, quando comparada a de outras regiões (Waechter, 1985).
A proximidade da convergência subtropical e a influência estabilizadora do
sistema lagunar Patos-Mirim imprimem características temperadas-quentes a região
(Semenov & Berman 1977). O clima é classificado como Cfa - subtropical úmido, na
classificação de Köppen. As médias anuais de temperatura do ar variam entre 13ºC
(inverno) e 24ºC (verão). A precipitação pluviométrica, entre 1200 e 1500 mm,
apresenta marcadas variações anuais relacionadas ao padrão e freqüência das frentes
frias, bem como aos efeitos do ciclo “El Niño” sobre o clima global (Klein, 1998).
De acordo com Vieira & Rangel (1988), a hidrografia da planície costeira do Rio
Grande do Sul constitui um sistema altamente dinâmico, complexo e de modificações
rápidas, sendo composta por lagoas interiores, de diferentes tamanhos, banhados e
arroios. Nestes sistemas predominam as reduzidas profundidades, o que os tornam
mais suscetíveis à entrada de material alóctone e desenvolvimento de comunidades
vegetais (Vieira & Rangel, 1983). O solo da região, intercalado por camadas
permeáveis e impermeáveis, propicia desenvolvimento de lençóis freáticos superficiais,
permitindo a ocorrência de lagoas temporárias em ocasiões de elevados volumes
pluviométricos (Krusche et al., 2002).
Nas restingas da planície costeira, o trabalho de transporte por águas correntes
caracteriza-se pela ação dos córregos arenosos, regionalmente denominados arroios
(Vieira & Rangel, 1988). Como conseqüência das baixas declividades da restinga,
estes sistemas apresentam movimentos lentos de suas águas. Entretanto, durante os
períodos de maior volume pluviométrico, adquirem expressiva força hidráulica para
transporte de partículas e erosão, capaz de desenvolver meandros e destruir
barrancos. Em períodos de baixa precipitação ocorre perda significativa desta força,
acarretando em intenso processo de acumulação de sedimentos no leito do canal,
originando bancos arenosos (Vieira & Rangel, 1988).
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Além do transporte de materiais, os arroios atuam como corredores ecológicos
em conjunto com as matas ciliares, permitindo o deslocamento de diversas espécies
animais e dispersão de sementes da flora local (Costa & Rache, 2010).

1.4.2. Sistemas onde foram realizados os experimentos

1.4.2.1. Lago Polegar
O Lago Polegar (32º 01’ 40” S 52º 05’ 40” O) está localizado no campus
Carreiros da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), município de Rio Grande,
Rio Grande do Sul, Brasil (figura 04). Apresenta área aproximada de 1 ha, com
profundidade máxima de 1,5 m, variando com os períodos de chuva. Constitui um lago
raso arenoso característico da região, com características que o classificam como
oligotrófico, como as baixas concentrações de nutrientes na coluna d’água e
sedimento, além da baixa produtividade primária (Albertoni et al., 2007; Furlanetto et
al., 2008; Trindade et al., 2008; Furlanetto, 2009; Marinho et al., 2009). A vegetação
aquática é dominada pela macrófita enraizada Nymphoides indica (L.) Kuntze e
emergente Schoenoplectus californicus (C.A.Mey.) Soják (Furlanetto et al., 2008). Este
sistema vem sendo monitorado há mais de 10 anos pelo grupo de pesquisa do
Laboratório de Limnologia da Universidade Federal do Rio Grande.
A maior parte dos estudos sobre decomposição de detritos e colonização por
invertebrados em sistemas lacustres refere-se à macrófitas aquáticas. Em lagos da
região subtropical do Brasil, os únicos estudos desta ordem são de Castillo (2009) e
Silva et al. (no prelo), com Salvinia herzogii de la Sota e Nymphoides indica,
respectivamente. Ambos realizaram experimentos no Lago Polegar e em um lago raso
eutrófico próximo, o Lago dos Biguás. Ainda nestes sistemas, Terra Silveira (2009)
estudou a degradação foliar de Eucalyptus sp. e Nymphoides indica, bem como a
colonização dos detritos pela comunidade detritívora.
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Figura 4. Lago Polegar, localizado na cidade do Rio Grande, planície costeira do Rio
Grande do Sul, Brasil. Sistema exemplar dos lagos rasos arenosos da região, com
características oligotróficas. Foto: André R. Castillo (04/2009).

1.4.2.2. Arroio Bolaxa
O córrego arenoso (32º 09’ 27” S e 52º 11’ 18” O) denominado Arroio Bolaxa
está localizado na Área de Proteção Ambiental (APA) da Lagoa Verde, distante cerca
de 10 km do Lago Polegar. O córrego foi formado na última regressão holocênica,
juntamente com os cordões litorâneos e as lagoas costeiras do Rio Grande do Sul
(Villwock & Tomazelli, 1995). Apresenta aproximadamente 6 km de extensão, nasce
em um sistema de banhados e deságua na Lagoa Verde, cortando paisagens de
campos, banhados e matas ciliares. Estudos anteriores classificam este sistema como
oligotrófico (Trindade & Palma-Silva, 2003; Prellvitz & Albertoni, 2004).
Ao contrário dos lagos rasos, poucos estudos vêm sendo realizados nos
córregos arenosos da planície costeira do Rio Grande do Sul. Destacam-se trabalhos
de caracterização limnológica (Trindade & Palma-Silva, 2003), biodiversidade (Prellvitz
& Albertoni, 2004; Batista et al., 2007; Quintela et al., 2008), processos ecológicos
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(Tagliani et al., 1992), manejo e gestão ambiental (Costa, 2003; Costa, 2008) e
produções de cunho educativo produzidos pelo Núcleo de Educação e Monitoramento
Ambiental – NEMA. No município de Rio Grande, estes sistemas vêm sofrendo
impactos como consequência da expansão imobiliária, aterros sanitários irregulares,
pecuária, além de desvios e retificação de cursos naturais (Costa, 2008; Costa e
Rache, 2010).

Figura 5. Arroio Bolaxa, localizado na cidade do Rio Grande, planície costeira do Rio
Grande do Sul, Brasil. Sistema exemplar dos córregos arenosos da região, com
características oligotróficas. Foto: Franko Telöken (12/2010).

1.5. Espécie arbórea em estudo: Salix humboldiana Willd.

Popularmente conhecida como salso, salgueiro ou chorão, S. humboldtiana é
uma das espécies pioneiras mais comumente encontradas nas margens de corpos
d’água, como constituintes das matas ripárias, e em ambientes com água subterrânea
em abundância, na América do Sul e Central (figura 06) (Backes & Irgang, 2002;
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Carvalho, 2003). Espécie arbórea, caducifólia, com até 20 m de altura e copa de até 12
m de diâmetro, com ramos finos e pendentes, apresenta folhas linear-lanceoladas de
até 15 cm de comprimento e 1,5 cm de largura, com margens serreadas. S.
humboldtiana é dióica, nectarífera, polinizada por insetos, com inflorescência do tipo
amentilho e fruto do tipo cápsula. As sementes são diminutas, escuras, de 1 mm de
comprimento, leves, envoltas por longos pêlos semelhantes ao algodão e não
apresentam dormência. A propagação vegetativa por estaquia é muito eficiente, assim
como a dispersão de suas sementes pelo vento, água e pássaros (Backes & Irgang,
2002; Carvalho, 2003). A ocorrência de S. humboldtiana é relatada nas margens de
lagos, córregos, banhados e áreas alagáveis na restinga do Rio Grande por Batista et
al. (2007) e Trindade et al. (2009; 2010).
Em estudo realizado por Telöken (2007), em um trecho heterogêneo da mata
ciliar do Arroio Bolaxa, foi verificado que S. humboldtiana é responsável por importante
contribuição para o aporte anual de serapilheira ao solo (cerca de 20% do total).
Aceñolaza et al. (2010) também relataram grande produção de serapilheira foliar desta
mesma espécie na planície de inundação do Rio Paraná, Argentina. De acordo com
Larcher (2006), árvores decíduas que possuem um extenso e profundo sistema
radicular são capazes de reabsorver nutrientes que foram carreados para camadas
profundas do solo. Com o aporte e decomposição das folhas senescentes, muitos
nutrientes retornam aos horizontes superficiais do solo ou, no caso de espécies
ripárias, aos ambientes aquáticos.
A degradação foliar de S. humboldtiana foi objeto de estudo na América do Sul
por Leguizamon et al. (1992), Capello et al. (2004) e Poi de Neiff et al. (2006),
respectivamente, em uma represa em processo de formação, um rio secundário e um
pântano, todos no sistema hidrológico do Rio Paraná, Argentina. Capello et al. (2004)
analisaram também a colonização dos detritos por invertebrados. Para os
ecossistemas aquáticos brasileiros, não existem estudos sobre a velocidade de
degradação foliar de S. humboldtiana ou colonização pela comunidade de
invertebrados.
Outras espécies de Salix já foram estudadas quanto a sua velocidade de
degradação foliar, principalmente na Europa. Estes estudos demonstram uma grande
variedade de coeficientes de degradação, variando entre 0.0008 d-1 (Salix serissima
(L.H.Bailey) Fernald por Reader & Stewart, 1972) e 0,0704 d -1 (Salix babylonica L., por
Pidgeon & Cairns, 1981), como extensivamente revisado por Webster & Benfield
12

(1986). Entretanto, comparações dos resultados podem ser imprecisas, uma vez que
diferentes métodos experimentais são aplicados, utilizando diferentes tamanhos de
malha das bolsas, locais de exposição, quantidade e qualidade dos detritos incubados,
tempos de incubação, dentre outros.

A

B

C

D

Figura 6. Salix humboldtiana Willd. às margens do Arroio Bolaxa, Rio Grande, RS. A –
02/2009 (elevada biomassa de folhas). B – 07/2009 (senescência foliar). C – 10/2009
(desenvolvimento de folhas jovens). D – 11/2009 (frutificação). Fotos A, B, D – Franko
Telöken; C – Claudio R.T. Trindade.
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Além da decomposição, outros estudos ecológicos têm sido realizados com
espécies de Salix. Na nova Zelândia, onde Salix fragilis L. foi introduzida, estudos de
interações ecológicos desta espécie com os ambientes aquáticos têm sido realizados.
Latta (1974) (apud. Lester et al., 1994) estimou que, um rio que apresente indivíduos
desta espécie espaçados em intervalos de 10 m, em ambas as margens, receberia
cerca de 5.000 kg.km-1 de serapilheira foliar durante o período de senescência. Este
aporte representaria a entrada de 3.800 kg.km -1 de carboidratos, 215 kg.km-1 de
proteínas, 55 kg.km-1 de nitrogênio, e 600 kg.km-1 de compostos fenólicos.
Lester et al. (1994) avaliaram a preferência alimentar de invertebrados
aquáticos (fragmentadores) por detritos de S. fragilis, de diferentes períodos de
decomposição e condicionamento. Foi constatado maior consumo dos detritos com
maior tempo de incubação (56 dias). Estes apresentaram as menores concentrações
de compostos fenólicos e as maiores de clorofila-a e nitrogênio, comparados com os
demais. Yeates & Barmuta (1999) compararam a preferência alimentar de
invertebrados (fragmentadores e raspadores) por folhas verdes e senescentes de S.
fragilis e Eucalyptus viminalis Labill. Os autores concluíram que os invertebrados
consumiram mais as folhas verdes de S. fragilis do que qualquer uma das outras.
Foram apontados como determinantes desta preferência a melhor qualidade destes
detritos, uma vez que suportaram um maior desenvolvimento de biofilme, além das
maiores concentrações de nutrientes, comparados as folhas senescentes.
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2. Hipóteses

Esta dissertação está baseada nas seguintes hipóteses:
 Os detritos de S. humboldtiana constituem habitat favorável para a comunidade
de invertebrados aquáticos nos lagos rasos e córregos arenosos da planície
costeira do Rio Grande do Sul.
 A comunidade de invertebrados aquáticos contribui para a velocidade de
degradação dos detritos de S. humboldtiana nestes sistemas.

3. Objetivos

3.1. Objetivo geral
 Analisar temporalmente a degradação foliar de S. humboldtiana e a colonização
por invertebrados em ambientes aquáticos da planície costeira do Rio Grande do
Sul.

3.2. Objetivos específicos

Manuscrito 1.

Degradação foliar de Salix humboldtiana Willd. (Salicaceae) e colonização por
invertebrados em um lago subtropical (Brasil)


Determinar os coeficientes de degradação foliar (k) de S. humboldtiana, ao longo

do processo de decomposição, em um lago raso oligotrófico subtropical (Lago
Polegar), na planície costeira do Rio Grande do Sul, Brasil;


Analisar temporalmente a colonização da comunidade de invertebrados

aquáticos nos detritos de S. humboldtiana em decomposição.
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Manuscrito 2.

Colonização por invertebrados e degradação foliar de Salix humboldtiana
Willd. (Salicaceae) em um córrego arenoso subtropical (Brasil)


Determinar os coeficientes de degradação foliar (k) de S. humboldtiana, ao longo

do processo de decomposição, em um córrego arenoso subtropical (Arroio Bolaxa),
na planície costeira do Rio Grande do Sul, Brasil;


Determinar temporalmente as concentrações químicas nos detritos de S.

humboldtiana em decomposição.


Analisar temporalmente a colonização da comunidade de invertebrados

aquáticos nos detritos de S. humboldtiana em decomposição.
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4. Manuscritos

Manuscrito 1

“Leaf degradation of Salix humboldtiana Willd. (Salicaceae) and
invertebrate colonisation in a subtropical lake (Brazil)”
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Leaf degradation of Salix humboldtiana Willd. (Salicaceae) and invertebrate colonization in
a subtropical lake (Brazil)

Degradação foliar de Salix humboldtiana Willd. (Salicaceae) e colonização por invertebrados em
um lago subtropical (Brasil)

Franko Telöken, Edélti Faria Albertoni & Cleber Palma-Silva

Abstract. Aim: Evaluate the leaf degradation of Salix humboldtiana Willd. and the colonization
by invertebrate community in a subtropical shallow lake, on the coastal plain of Rio Grande do
Sul, Brazil. Methods: Litter bags containing 6.85 g of leaves were incubated in the littoral
region, in the surface of sediment, and removed after 1, 4, 7, 14, 32, 47 and 71 days of
decomposition. Results: At 71 days, was reported a loss of 51% of initial weight (k = 0.0100 d1

). The estimated period for loss of 95% of weight was 300 days. A total of 16.040 organisms

and 35 taxa were identified. Caenidae (25.9%), Oligochaeta (19%), Ostracoda (13.8%),
Hydracarina (9.8%), Tanypodinae (9.7%) and Coenagrionidae (7.7%) were the most
representative taxa. We observed increase in density, richness and diversity of taxa over time,
and the latter exhibited a stabilising trend. Regarding the functional trophic groups (FTG),
gathering-collectors represented 57.6%, predators 25%, scrapers 15.8%, filtering-collectors
0.88% and shredders 0.73%. Diversity and evenness of FTG were stabilized from day 14th day.
Conclusion: Detritus of S. humboldtiana provide a favourable habitat for long enough time to
support high densities and diversity of aquatic invertebrates. The small percentage of shredders
indicates little influence by the invertebrate community on the degradation rate of detritus. The
main processing of detritus by invertebrates results from the consumption of fine particulate
organic matter by gathering-collectors.
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Keywords: leaf decay coefficients; decomposition; functional trophic groups; sandy coastal
plain.

Resumo. Objetivos: Avaliar a degradação foliar de Salix humboldtiana Willd. e a colonização
pela comunidade de invertebrados aquáticos em um lago raso subtropical, na planície costeira do
Rio Grande do Sul, Brasil. Métodos: Bolsas de folhiço contendo 6,85 g de folhas foram
incubadas na região litorânea, na superfície do sedimento, e retiradas após 1, 4, 7, 14, 32, 47 e 71
dias de decomposição. Resultados: Aos 71 dias foi registrada a degradação de 51% do peso
inicial (k = 0,0100 d-1). O tempo estimado para a degradação de 95% do peso foi 300 dias. Foram
identificados 16,040 organismos, distribuídos em 35 táxons. Caenidae (25,9%), Oligochaeta
(19%), Ostracoda (13,8%), Hydracarina (9,8%), Tanypodinae (9,7%) e Coenagrionidae (7,7%)
foram os táxons mais representativos. Foi observado incremento na riqueza, densidade e
diversidade dos táxons ao longo do tempo, sendo que este último apresentou tendência à
estabilização. Em relação aos grupos tróficos funcionais (GTF), coletores-catadores
representaram 57,6% da comunidade, predadores 25%, raspadores 15,8%, coletores-filtradores
0,88% e fragmentadores 0,73%. A diversidade e homogeneidade dos GTF apresentaram
estabilização a partir do 14º dia. Conclusões: Os detritos de S. humboldtiana fornecem um
habitat favorável por tempo suficiente para suportar alta densidade e diversidade de
invertebrados aquáticos. A pequena abundância de fragmentadores indica pouca influência da
comunidade de invertebrados na velocidade de degradação dos detritos, sendo o seu
processamento realizado principalmente por coletores-catadores, via consumo de matéria
orgânica particulada fina.

Palavras - chave: coeficientes de degradação foliar; decomposição; grupos tróficos funcionais;
planície costeira arenosa.
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Introduction

Organic detritus of aquatic systems is derived from autochthonous production and input
of allochthonous organic matter (Webster and Benfield, 1986). The latter is less important as an
energy resource for most lentic systems; however, it can have significant influence on the food
chain in lakes that have developed riparian forests (Pieczynska, 1986).
The decomposition of detritus in aquatic environments involves a series of events, for
example, leaching of soluble compounds, colonisation and conditioning of detritus by microbial
action, fragmentation by physical abrasion and colonisation and processing by aquatic
invertebrates (Webster and Benfield, 1986; Bianchini Jr., 1999; Pope et al., 1999; Abelho, 2001).
This complex process involves both abiotic and biotic factors, and it is frequently used to assess
the functional and structural integrity of ecosystems (Pascoal et al., 2003; Lecerf et al., 2006).
During the decomposition of detritus, an ecological succession process takes place
involving microorganisms, invertebrates and vertebrates (Begon et al., 1996; Gonçalves et al.,
2003), until the detritus are completely decomposed. According to Janke and Trivinho-Strixino
(2007), the association between aquatic invertebrates and the decomposition process of detritus
is not completely clear, but it is known that detritus can provide food, shelter or both (Dudgeon
and Wu, 1999; Graça, 2001). This community can present a great diversity of species, which
may result in the redundancy of their individual functions (Lawton, 1991; Wallace and Webster,
1996). The species diversity and redundancy of their functions are important to ensure the
integrity and stability of systems (Odum and Barrett, 2007). Therefore, in freshwater ecology,
the study of detritivorous invertebrates colonizing detritus has focused on their roles in the
processing of organic matter, and the taxa were classified into functional trophic groups as
shredders, gathering-collectors, filtering-collectors, predators and scrapers (Begon et al., 1996;
Callisto et al., 2001; Cummins et al., 2005; Merritt et al., 2008).
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In shallow lakes, half of the net primary production can be consumed by the detritus
food chain (Odum and Barrett, 2007). Most studies on decomposition in lentic systems refer to
macrophytes, for example, Cunha and Bianchini Jr. (1998, 1999), Asaeda et al. (2000),
Gonçalves et al. (2000, 2003, 2004), Kim and Rejmánková (2004), Kufel et al. (2004), and Shilla
et al. (2006). There is little information about decomposition in lakes of allochthonous detritus
originating from trees or about its colonization by invertebrates (Webster and Benfield, 1986;
Pope et al., 1999; Sampaio et al., 2008).
The pioneer tree species, Salix humboldtiana Willd., grows on the banks of streams,
lakes, and ponds, or in environments with abundant groundwater, in South and Central America
(Backes and Irgang, 2002; Carvalho, 2003). This species is common and abundant in the study
area (Trindade et al., 2009; 2010) and Aceñolaza et al. (2010) showed that S. humboldtiana has a
high production of leaf litter in flood plain forest of Paraná River (Argentina). Studies of leaf
decomposition of S. humboldtiana are scarce, with the exception of Leguizamon et al. (1992),
Capello et al. (2004) and Poi de Neiff et al. (2006), all performed in the hydrological system of
the Paraná River, Argentina.
Considering the abundance of S. humboldtiana in the riparian forests of study region, its
contribution to the input of detritus to aquatic environments and the participation of detritivorous
invertebrates in processing of organic matter, this study aims to analyze the community of
aquatic invertebrates colonising leaf detritus of S. humboldtiana in a subtropical oligotrophic
shallow lake and estimate the leaf degradation coefficients (k) of leaf detritus over time. The
hypothesis of our research are (i) that alloctonous detritus from S. humboldtiana provide a shelter
habitat for aquatic invertebrates and (ii) the invertebrate community has influence on the
degradation rate of detritus.
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Material and methods

Study area

The aquatic ecosystems of the sandy coastal plain of Rio Grande do Sul (Southern
Brazil) are mainly represented by wetlands and shallow lakes (Vieira and Rangel, 1988). The
climate of this region is described as Cfa (humid subtropical) according to Köppen classification.
The average annual temperature varies between 13˚C (winter) and 24˚C (summer), and total
annual rainfall between 1200 to 1500 mm (Klein, 1998).
The study was conducted at Polegar Lake (32º 01’ 40” S 52º 05’ 40” W), located at the
Campus Carreiros of Federal University of Rio Grande, municipality of Rio Grande, Rio Grande
do Sul State, Brazil. The lake area is approximately 1 ha, with average depth of 1.5 m, varying
according to rainfall. It is characterized as an oligotrophic lake, with low primary production and
nutrient concentrations (Albertoni et al., 2007; Furlanetto et al., 2008; Trindade et al., 2008;
Marinho et al., 2009). The sediment is sandy and contains low concentrations of nutrients and
organic matter (Leonardo Marques Furlanetto, personal communication). During the study
period the mean of water temperature was 23.95 °C (± 1.64), dissolved oxygen of 6.73 mg.L-1 (±
1.28), pH of 7.4 (± 0.96), Chlorophyll-a of 8.34 µg.L-1 (± 8.86), total nitrogen of 0.5719 mg.L-1
(± 1.339) and total phosphorus of 0.0153 mg.L-1 (± 0.008).

Methodology

Between March and May 2009, in the littoral region of Polegar Lake, 21 litter bags were
incubated with 6.85 g of S. humboldtiana leaves that were collected directly from adult trees and
air-dried. The bags had 20 x 30 cm, mesh size 0.1 cm on the side facing the sediment and 1.0 cm
on the side facing the water column (adapted from Bedford, 2004). After 1, 4, 7, 14, 32, 47 and
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71 days of incubation, three litter bags were collected during each period. In the laboratory,
remaining leaves were washed over a sieve of a mesh size of 250 μm and the invertebrates were
sorted, fixed in 80% alcohol and identified using stereomicroscope (30x magnification)
following specific taxonomic keys (Thorp and Covich, 1991; Elmoor-Loureiro, 1997; Buckup
and Bond-Buckup, 1999; Merritt et al., 2008; Mugnai et al., 2010). Remaining leaves were dried
at 60 °C for 48 hours to determine the dry weight. Linear regression, following Bärlocher (2005),
was done to calibrate air-dried against oven-dried.
The invertebrates’ density was expressed as numbers of individuals per 100 g of detritus
dry weight (Ind.100gDW-1). Total abundance values were calculated for all taxa. The succession
of the most representative taxa (abundance > 7.68) was analysed. Aquatic invertebrate
composition and structure were evaluated according to Magurran (2004) using richness (taxa
number), diversity (Shannon-Wiener Index) and evenness (Pielou Index).
To determine organisms’ succession patterns in relation to use of detritus resources,
invertebrates were classified according to their functional trophic groups (FTG) as shredders,
gathering-collectors, filtering-collectors, predators and scrapers (Callisto et al., 2001; Cummins
et al., 2005; Merritt et al., 2008). Measures calculated in relation to FTG were diversity
(Shannon-Wiener Index) and evenness (Pielou Index). This analysis omitted chironomid pupae.
Invertebrates were deposited in the Subtropical Limnic Invertebrates Collection (Limnology
Laboratory, Biological Science Institute, Federal University of Rio Grande, Brazil).
Using the model proposed by Petersen and Cummins (1974), for each sampling time
percentages of remaining leaves and leaf decay coefficients (k) were calculated, respectively,
with equations %R = (Wt / W0) * 100 and k = − (1/t) * ln (Wt / W0), where Wt is dry weight at
time t and W0 is initial dry weight. Were estimated days needed for the degradation of 95% of
leaf material with equation: t = - ln (%R / 100) / k, using the k value estimated for the last
sampling period.
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All data of leaf degradation and aquatic invertebrates were log (x+1) transformed. The
averages were tested using analysis of variance (ANOVA – one way) followed by the Tukey
(HSD), considering for all p < 0.05 and degrees of freedom = 6. A presence-absence matrix was
constructed to compare similarity (Jaccard index) of samples and to order all samples during the
decomposition process.

Results

Leaf mass loss in 24 h was of 30% (k = 0.3520 d-1 ± 0.0443) (Figure 1). Decay velocity
diminished until the 32nd day. Subsequent variation in this coefficient exhibited a stabilising
trend. At 71 days of incubation, there was a loss of 51% of initial dry weight (k = 0.0100 d-1 ±
0.0002). The length of the period until loss of 95% of dry weight was estimated at 300 days. The
analysis of variance showed significant differences between decay coefficients over time (F =
210.1). The percentages of remaining leaf detritus also showed significant differences over time
(F = 82.50).
A total of 16.040 organisms and 35 taxa were identified (Table 1). Caenidae (25.9%),
Oligochaeta (19%), Ostracoda (13.8%), Hydracarina (9.8%), Tanypodinae (9.7%) and
Coenagrionidae (7.7%) were the most representative taxa. These groups represented 85% of the
community. The richness index increased from 15 (first 24 h) to 34 at day 71, exhibiting
significant differences over time (F = 10.84). Density also increased during the decomposition
period, from 2.315.03 Ind.100g DW-1 (± 861.38) on the first day, to 58,881.58 Ind.100g DW-1 (±
2.761.01) on the 71st day, with a linear tendency (R2 = 0.91) and significant differences (F =
33.36).
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Figure 1. (A) Leaf decay coefficients (k) and (B) leaf remaining (%R) at each day of sample,
obtained for Salix humboldtiana in an oligotrophic shallow lake on sand coastal plain of Rio
Grande do Sul, Brazil. Different letters represent statistical significant differences (a-e) (p <
0.05). The bars represent standard deviation.

The Shannon diversity index exhibited an increase over time (Table 1). It ranged from
1.173 (± 0.404) in the first day to 2.051 (± 0.070) in the 71st day, with significant differences (F
= 6.58). Evenness ranged between 0.515 (± 0.113) on the first day and 0.701 (± 0.024) on the
14th day, with significant differences (F = 3.394). These indexes exhibited a stabilising trend at
the end of the experiment.

33

Table 1. Invertebrates colonizing the leaf detritus of Salix humboldtiana in an oligotrophic shallow lake on sand coastal plain of Rio Grande do Sul,
Brazil. Mean densities (Ind.100gDW-1) and abundance (%) per taxa at each period of sample (days of decomposition). The richness, diversity and
evenness were calculated for each day of decomposition using data from all taxa and for the functional trophic groups (FTG). Sh: shredders, Ga-Co:
gathering-collectors, Fi–Co: filtering-collectors, Pr: predators, Sc: scrapers. Different letters represent statistical significant differences (a-c).

Taxa

Mean densities (Ind.100g DW-1)

FTG

%

1

4

7

14

32

47

71

Pr

0

7.15

63.29

7.29

0

0

39.68

0.09

Ampullaridae

Ga-Co / Sc

0

7.15

7.25

14.78

16.57

17.36

357.04

0.27

Ancylidae

Ga-Co / Sc

0

0

0

0

16.57

253.80

341.13

0.41

Lymnaeidae

Ga-Co / Sc

0

0

0

0

8.40

0

58.48

0.04

Pr

0

0

7.03

14.64

8.09

123.13

486.00

0.42

Ga-Co

86.04

2388.80

2410.81

2220.38

1739.06

5041.34

12651.33

19.00

Tardigrada

Pr

0

0

0

0

0

8.80

286.31

0.19

Hydracarina

Pr

19.76

534.54

412.73

897.52

1598.93

2809.33

7994.01

9.82

Calanoida

Ga-Co / Pr

6.99

92.35

42.84

14.78

98.03

131.81

167.67

0.41

Cyclopoida

Ga-Co / Pr

0

0

0

0

8.09

70.25

127.87

0.14

Nemertea
Gastropoda

Annelida
Hirudinea
Oligochaeta

Copepoda
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Ga-Co / Pr

0

0

7.03

0

0

104.97

1134.19

0.80

Chydoridae

Ga-Co

303.63

1241.27

1459.79

73.33

24.27

220.40

831.63

3.41

Daphniidae

Fi-Co

0

63.95

77.78

95.16

49.01

0

19.79

0.26

Ilyocryptidae

Ga-Co

0

0

0

0

16.18

79.16

98.87

0.13

Macrothrycidae

Ga-Co

19.76

63.59

35.80

73.18

73.29

635.87

664.53

1.09

Sididae

Fi-Co

0

0

7.03

0

0

176.88

59.24

0.17

Ga-Co

1415.38

3502.55

4034.47

1482.92

1588.83

2409.26

2746.83

13.75

Ga-Co / Sc

0

0

0

7.34

0

0

9.75

0.01

Gyrinidae

Pr

0

0

0

0

0

0

19.49

0.01

Staphylinidae

Pr

0

0

0

7.39

0

0

9.75

0.01

Ga-Co

6.59

7.06

0

7.29

0

0

19.84

0.03

Chironominae

Ga-Co / Fi-Co / Sh / Pr / Sc

27.55

99.66

134.19

154.68

510.60

577.20

1665.85

2.20

Orthocladiinae

Ga-Co / Sh / Pr / Sc

13.77

7.15

0

7.39

65.35

18.57

426.69

0.36

Ga-Co / Pr

82.64

255.36

375.98

507.20

2041.88

2837.86

8042.16

9.66

0

28.37

0

14.68

57.40

34.95

119.12

0.18

Ga-Co / Pr / Sc

0

0

0

0

0

8.80

9.92

0.01

Baetidae

Ga-Co / Sc

13.18

14.12

21.31

29.42

196.96

488.08

238.31

0.70

Caenidae

Ga-Co / Sc

48.11

198.89

461.72

1766.16

6515.35

10455.17

18282.71

25.86

Pyralidae

Sh

0

0

0

0

0

17.59

0

0.01

Coenagrionidae

Pr

236.71

1107.22

2245.92

1877.75

1155.03

1993.98

1082.64

7.68

Harpacticoida
Cladocera

Ostracoda
Coleoptera
Elmidae

Collembola
Entomobryidae
Chironomidae

Tanypodinae
Pupa Chironomidae
Ceratopogonidae
Ephemeroptera

Lepidoptera

Odonata
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Pr

21.16

28.40

105.77

102.60

106.79

99.23

147.84

0.47

Hydroptilidae

Ga-Co / Sc

13.77

7.09

70.75

255.87

402.59

1265.19

493.39

1.78

Leptoceridae

Ga-Co / Sh / Pr

0

35.70

21.46

59.13

254.42

175.28

49.55

0.45

Polycentropodidae

Fi-Co / Sh / Pr

0

0

7.25

0

0

18.08

49.96

0.05

Fi-Co

0

0

0

0

8.40

9.29

0

0.01

Ga-Co

0

0

0

0

0

8.80

150.00

0.10

2315.03 a

9690.38 b

12010.21 b

9690.89 b

16560.08 b

30090.38 c

58881.58 c

15 a

20 ab

21 ab

23 ab

24 bc

29 bc

34 c

Diversity (H')

1.173 a

1.733 ab

1.764 b

1.928 b

1.957 b

2.045 b

2.051 b

Evenness (E)

0.515 a

0.641ab

0.662 ab

0.701 b

0.665 ab

0.677 b

0.623 ab

Diversity (H') – FTG

0.557 a

0.635 ac

0.743 c

1.011 b

1.122 b

1.066 b

1.054 b

Evenness (E) – FTG

0.365 a

0.394 a

0.462 a

0.628 b

0.697 b

0.662 b

0.655 b

Libellulidae
Trichoptera

Hydropsychidae
Nematoda

Total density (Ind.100gDW-1)
Richness (S)
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Community similarity analysis revealed two distinct groups, one corresponding to the
initial phase of decomposition (from the first to 14th day) and the second representing the final
phase (from the 32nd to 71st day) (Figure 2), corresponding to significant differences found in
percentage of remaining leaves and decay coefficients (Figure 1).

Figure 2. Analysis of community similarity (Jaccard index) constructed with data of presenceabsence of invertebrates colonizing leaf detritus of Salix humboldtiana sampled after 1, 4, 7, 14,
32, 47, 71 days of decomposition, in an oligotrophic shallow lake on sand coastal plain of Rio
Grande do Sul, Brazil.
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Abundance variation of most representative taxa was individually analyzed (Figure 3).
Caenidae, Oligochaeta, Hydracarina and Tanypodinae exhibited low abundances during the first
day of decomposition. Caenidae increased gradually and represented 39% of total organisms by
the 32nd day. Oligochaeta represented only 4% on the first day, although by the fourth day they
represented 25% of total organisms. Hydracarina and Tanypodinae both represented 14% of the
total by the last day. Analysis of densities of these groups showed significant differences (Table
2).

Others

Caenidae
Coenagrionidae
Tanypodinae
Ostracoda
Hydracarina
Oligochaeta

1

4

7

14

32

47

71

Days of decomposition

Figure 3. Succession of the most representative taxa (abundance > 7.68%) of invertebrates
colonizing the leaf detritus of Salix humboldtiana, in an oligotrophic shallow lake on sand
coastal plain of Rio Grande do Sul, Brazil.
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In contrast to those taxa cited above, Ostracoda and Coenagronidae showed inverse
patterns of abundance. Ostracoda represented 61% of total organisms on the first day and
decreased to 5% on the 71st day. Coenagrionidae represented 10% of the total on the first day,
increased to 19% on the seventh and 14th day, and decreased to less than 2% at the end of the
experiment. Coenagrionidae showed significant density differences over time (Table 2).

Table 2. Results of ANOVA comparing the means densitys of the most representative taxa
(abundance > 7.68%) and functional trophic groups (FTG) of invertebrates colonizing leaf
detritus of Salix humboldtiana, in an oligotrophic shallow lake on sand coastal plain of Rio
Grande do Sul, Brazil. Different letters represent statistical significant differences (a-e) (p <
0.05).

Taxa / FTG

Days of decomposition

F

1

4

7

14

32

47

71

Oligochaeta

a

ab

ab

ab

a

b

c

41.51

Hydracarina

a

b

b

bc

bc

bc

c

17.35

Tanypodinae

a

b

b

b

c

c

d

89.80

Coenagrionidae

a

ab

b

ab

ab

ab

ab

3.34

Caenidae

a

b

b

c

d

de

e

160.07

Gathering-collectors

a

ab

b

ab

b

c

d

59.37

Predators

a

b

bc bcd cd

d

e

55.21

Scrapers

a

b

b

c

d

de

e

96.44

Filtering-collectors

a

ab

ab

b

b

b

b

6.15

Shredders

a

a

a

ab

b

b

c

26.27

The analysis of functional trophic groups (FTG) showed that 57.6% of the invertebrates
were identified as gathering-collectors, 25% as predators, 15.8% as scrapers, 0.88% as filtering39

collectors and 0.73% as shredders. In the first 24 hours of decomposition, gathering-collectors
represented 83% of total invertebrate abundance (Figure 4). The abundance of this group
subsequently decreased but always exceeded 50% of total.

Predators
Scrapers
Shredders
Filtering-collectors
Gathering-collectors

1

4

7

14

32

47

71

Days of decomposition

Figure 4. Participation of each functional trophic groups (relative abundance) during the
decomposition of Salix humboldtiana, in an oligotrophic shallow lake on sand coastal plain of
Rio Grande do Sul, Brazil.

The other FTG showed generally low abundance in the early days of the experiment.
Scrapers showed an increase in abundance. On the 32nd day, they came to represent 22.4% of the
community. Predators had important representation in the community during the entire
experiment. This group showed increased abundance up to the 14th day (33.2%) and a
subsequently stabilising trend was observed. The lower abundance of shredders was observed on
the seventh day (0.3%) and the higher on 32nd day (1.23%). The filtering-collectors organisms
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showed the lowest abundance in the first days (0.24%) and the highest at 14th day of colonization
(1.3%). Significant differences of means were observed for all FTG (Table 2).
The Shannon diversity index found for FTG at each period showed significant gradual
increase (F = 44.13) from the first (0.557 ± 0.075) to the last day of the experiment (1.054 ±
0.014) (Table 1). The evenness index also increased from the beginning to the end of the
experiment (first day = 0.365 ± 0.060; 71st = 0.655 ± 0.009) and showed significant differences
(F = 36.04). For FTG, these indexes exhibited a stabilising trend at the end of the experiment.

Discussion

We evaluated the leaf decay coefficients (k) in different periods and found that the
values differed between the beginning and the end of the experiment. According to Webster and
Benfield (1986), breakdown rates change over time because of the complex nature of plant
material. Weight loss is rapid during the first few weeks because of the loss of soluble and labile
materials through leaching and microbial metabolism. The remaining material is more resistant
to decay, and subsequent weight loss proceeds more slowly. This pattern was observed in this
study.
According to Abelho (2001), various factors can influence the rate of decomposition. In
lotic environments, the physical abrasion caused by moving water influences the rate of leaf
decay, especially during flood periods (Carvalho and Uieda, 2009a). In lakes, fragmentation by
physical abrasion probably has a minimal influence. However, waves and water circulation may
be important for the processing of detritus (Pabst et al., 2008). The shallow lakes of coastal plain
of Rio Grande do Sul have a large surface area in relation to its depth and, by their location, are
strongly influenced by the winds (Furlanetto et al., 2008; Trindade et al. 2009). These
characteristics allow these systems have daily circulations of the whole water column, being
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classified as holomitic-polimitic lakes (Esteves, 1998). This factor may also influence the rates
of leaf degradation in shallow lakes of coastal plain of Rio Grande do Sul.
Considering that from the 32nd day the values of k reached a stabilising trend, the
coefficient estimated in the last day of decomposition can be used as the value that represents the
process of mass loss. According to Petersen and Cummins (1974) classification, the coefficient
found at 71st day in this study (k = 0.0100 d-1) is the threshold between medium and fast
degradation velocities. However, all values, with the exception of the value obtained at 71st day,
are classified as fast velocities.
The leaf decay coefficient found at the end of the experiment is similar to the
coefficients found by Leguizamon et al. (1992), Capello et al. (2004) and Poi de Neiff et al.
(2006). These authors evaluated the decomposition of S. humboldtiana, respectively, in a dam in
training (k = 0.0101 d-1; 50% loss = 69 days; 90% loss = 228 days), in a river (k = 0.0119 d-1;
50% loss = 58 days; 95% loss = 252 days) and in a marsh (k = 0.019 d-1; 50% loss = 36 days).
All studies were performed in the hydrological system of the Paraná River, Argentina.
In our study, the highest rates of weight loss were observed in the initial phase, with a
stabilising trend from the 32nd day on to the end of experiment. This behaviour reflected in
composition of invertebrates colonizing the detritus, as emphasized by the similarity analysis
results, separating in two groups based on presence-absence of invertebrates over time.
Considering that the mass loss coefficients probably are an indirect measure of the potential use
of detritus as food resources (Dobson et al., 2003), these two groups may represent the
community’s overall response to the availability of litter.
The rapid increase in evenness at the beginning of the experiment reflect the decreased
dominance of Ostracoda. Being present in great abundance at the beginning of the experiment,
possibly this group suffered a predation pressure that reduced their abundance in the following
sampling, considering the important contribution of the abundance of predators for the total
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density throughout the experiment. The subsequent stabilising trend of evenness result from a
more balanced distribution of taxa.
In this study we estimated in 300 days the time for loss of 95% of dry weight, also
observed, until the end of the experiment, the increase in richness, Shannon diversity and
density, and a more balanced distribution of the taxa. Considering these observations, we suggest
that the detritus of S. humboldtiana are providing a favourable habitat for long enough time to
support high densities and diversity of aquatic invertebrates.
In contrast to the findings in the present study, Capello et al. (2004) observed a
significant decrease over time in diversity and richness of invertebrates associated with the
decomposition of S. humboldtiana in a lotic system, although the density of organisms increased
over time, until the last sampling period. According to these authors, an increased in density of
detritivores would be expected in advanced stages of decomposition because of the increase in
fine particulate organic matter (FPOM).
We have emphasized the low density of shredders found by the present study (less than
1% of the total community). The contribution of this group to the fragmentation of detritus is
very significant in temperate zones (Vannote et al., 1980, Graça et al., 2001). In tropical and
subtropical regions, shredders have only low representation in invertebrate assemblages
colonizing detritus (Benstead, 1996; Dudgeon and Wu, 1999; Dobson et al., 2002; Capello et al.,
2004; Gonçalves Jr. et al., 2007; Carvalho and Uieda, 2009b). According to Irons et al. (1994),
the importance of invertebrate shredders for the decomposition of detritus is lower at low
latitudes, where the importance of decomposing microorganisms becomes greater.
We observed the dominance of gathering-collectors on detritus from the first to the 71st
day. These organisms are adapted to feed on FPOM (Wallace and Webster, 1996). In lotic
environments, they are usually the most abundant group (Lugthart and Wallace, 1992; Callisto et
al., 2001; Callisto et al., 2004; Carvalho and Uieda, 2009b). According to Richardson (1992) and
Grubbs et al. (1995), the dominance of this group is associated with the accumulation of fine
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particulate organic matter (FPOM) that originates from own detritus or from organic particles
accumulated from the seston on the detritus surface. The high abundance of this group observed
within the first 24 hours of the experiment shows that the leaves of S. humboldtiana are used
primarily as habitat because FPOM has not yet been produced.
The increase in scrapers over time observed in the present study is probably related to
the development of biofilm on the surface of detritus. Lester et al. (1994) evaluated the
development of biofilm on leaves of Salix fragilis L. in a river of New Zealand and observed
increase in the concentrations of total nitrogen and chlorophyll-a over time, related to
colonization by microorganisms and periphyton.
Our results suggest that the leaf detritus of S. humboldtiana are providing a favourable
habitat for long enough time to support high densities and diversity of aquatic invertebrates of
Polegar Lake. This community uses the detritus primarily as habitat and secondarily as food
supply (FPOM). In addition, the detritus provide surface for biofilm development that is crucial
to the scrapers. The small percentage of shredders indicates little influence by the invertebrate
community on the degradation rate of detritus. The main processing of detritus by invertebrates
results from the consumption of FPOM by gathering-collectors.
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Colonização por invertebrados e degradação foliar de Salix humboldtiana Willd.
(Salicaceae) em um córrego arenoso subtropical (Brasil)

Invertebrate colonization and leaf degradation of Salix humboldtiana Willd. (Salicaceae) in a
subtropical sand stream (Brazil)

Franko Telöken & Edélti Faria Albertoni

Abstract: This study aims (i) to determine, temporally, the leaf decay coefficients of Salix
humboldtiana Willd. in a sand stream in subtropical coastal plain of Rio Grande do Sul; (ii)
analyze changes in the chemical composition of detritus and (iii) analyze the colonization by
invertebrate’s community, over time. Were incubated 28 litter bags in surface sediment of the
stream, four samples were collected after 1, 7, 20, 50, 90, 126 and 184 days. At 184 days was
recorded a loss of 70% of detritus (k = 0.0066 d-1). It was estimated in 456 days the time for
degradation of 95% of the detritus. The low k values obtained at the end of the experiment reflect
the effect of the coverage of detritus by sediment, a common feature of lotic systems with
unstable sediments. This effect was also observed in the colonization of detritus by invertebrates.
The lowest densities were recorded during periods in which the bags were covered. We
identified 14197 organisms colonizing the detritus, distributed in 36 taxa. Oligochaeta (43.6%),
Hydrobiidae (16.63%), Chironominae (11.26%) and Hydracarina (6.61%) were the most
representative. The development of biofilm, observed through increased concentrations of total
nitrogen and phosphorus in detritus, may have favored colonization by scrapers (30% of
community). Considering the small abundance of shredders (3%), the community contribution to
velocity of detritus degradation is low. The main processing of detritus by invertebrates results
from the consumption of fine particulate organic matter by gathering-collectors, the most
abundant functional trophic groups (52.8%).
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Resumo: Este estudo tem como objetivo (i) determinar, temporalmente, os coeficientes de
degradação foliar (k) de Salix humboldtiana Willd. em um córrego arenoso subtropical na
planície costeira do Rio Grande do Sul, (ii) analisar alterações na composição química dos
detritos e (iii) analisar a colonização pela comunidade de invertebrados ao longo do tempo.
Foram incubadas 28 bolsas de folhiço na superfície do sedimento do córrego, sendo coletadas
quatro amostras após 1, 7, 20, 50, 90, 126 e 184 dias. Aos 184 dias foi registrada a perda de 70%
dos detritos (k = 0,0066 d-1). Estimou-se em 456 dias o tempo para a degradação de 95% dos
detritos. Os baixos valores de k obtidos no final do experimento refletem o efeito da cobertura
dos detritos pelo sedimento, uma característica comum de sistemas lóticos com sedimentos
instáveis. Este efeito foi observado também na colonização dos detritos por invertebrados, uma
vez que as menores densidades foram registradas nos períodos em que as bolsas estavam
cobertas. Foram identificados 14197 organismos colonizando os detritos, distribuídos em 36
táxons. Oligochaeta (43,6%), Hydrobiidae (16,63%), Chironominae (11,26%) e Hydracarina
(6,61%) foram os mais representativos. O desenvolvimento do biofilme, observado por meio do
incremento das concentrações de nitrogênio e fósforo totais nos detritos, pode ter favorecido a
colonização por raspadores (30% da comunidade). Considerando a pequena abundância de
fragmentadores (3%), a contribuição da comunidade de invertebrados para a velocidade de
degradação dos detritos é baixa. O principal processamento dos detritos resulta do consumo de
matéria orgânica particulada fina pelos coletores - catadores, grupo trófico funcional mais
abundante (52,8%).
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Palavras-chave: coeficiente de degradação foliar; concentrações químicas; decomposição;
grupos tróficos funcionais; planície costeira arenosa; restinga.

Introdução

Para a maioria dos sistemas lóticos, os detritos de origem ripária consistem na principal
fonte de energia e nutrientes para a biota aquática (Webster & Benfield, 1986; Cortes, 2004;
Minshall & Rugenski, 2006). Nestes ambientes, a decomposição da matéria orgânica envolve
uma série de eventos, como lixiviação de compostos solúveis, colonização e condicionamento
dos detritos por ação microbiana, fragmentação por abrasão física e colonização e processamento
por invertebrados aquáticos (Webster & Benfield, 1986; Bianchini Jr., 1999; Pope et al., 1999;
Abelho, 2001). Durante este processo ocorre sucessão ecológica entre microorganismos,
invertebrados e vertebrados colonizando os detritos (Begon, Harper & Townsend, 2006;
Gonçalves, Esteves & Callisto, 2003), buscando alimento, refúgio ou ambos (Dudgeon & Wu,
1999; Graça, 2001).
Por participarem da cadeia trófica detritívora, é reconhecida a importância da
comunidade de invertebrados nos ecossistemas aquáticos (Albertoni & Palma-Silva, 2010). Esta
comunidade pode apresentar uma grande diversidade de espécies, sendo comum a redundância
de suas funções individuais (Lawton, 1991; Wallace & Webster, 1996), assegurando a
integridade e estabilidade dos sistemas (Odum & Barrett, 2007). Desta forma, em ecologia de
água doce, estudos sobre esta comunidade têm se concentrado no papel que cada grupo
desempenha no processamento da matéria orgânica, sendo classificados em grupos tróficos
funcionais, como fragmentadores, coletores - catadores, coletores - filtradores, predadores e
raspadores (Wallace & Webster, 1996; Callisto, Moreno & Barbosa, 2001; Cummins, Merritt &
Andrade, 2005; Begon et al., 2006; Merritt et al., 2008).
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A espécie arbórea pioneira, Salix humboldtiana Willd. (Salicaceae), desenvolve-se nas
margens de cursos d’água ou em ambientes com água subterrânea em abundância, na América
do Sul e Central (Backes & Irgang, 2002; Carvalho, 2003). Ocorre na planície costeira do Rio
Grande do Sul, às margens de lagos e córregos arenosos típicos da região (Batista et al., 2007;
Trindade et al., 2009, 2010). Aceñolaza et al. (2010), na planície de inundação do Rio Paraná
(Argentina), apontaram que S. humboldtiana apresenta elevada produção de serapilheira foliar.
Sua degradação nos ecossistemas aquáticos foi objeto de estudo por Leguizamon et al. (1992),
Capello, Marchese & Ezcurra De Drago (2004) e Poi de Neiff, Neiff & Casco (2006), todos no
sistema hidrológico do Rio Paraná (Argentina). No Brasil, não se dispõe de informações relativas
à sua velocidade de degradação, bem como aos invertebrados colonizadores.
Considerando a abundância e a importância de S. humboldtiana para os ecossistemas
onde ocorre, este trabalho tem como objetivos estimar os coeficientes de degradação foliar (k) de
S. humboldtiana e as alterações químicas dos detritos ao longo do processo de decomposição,
bem como analisar temporalmente a estrutura da comunidade de invertebrados colonizadores. As
hipóteses deste estudo são (i) os detritos de S. humboldtiana constituem habitat favorável para a
comunidade de invertebrados em um córrego arenoso da planície costeira do Rio Grande do Sul
e (ii) esta comunidade contribui para a velocidade de degradação dos detritos.

Material e métodos

Área de estudo

O córrego arenoso Arroio Bolaxa (32º 09’ 27” S e 52º 11’ 18” O) está localizado na
Área de Proteção Ambiental (APA) da Lagoa Verde, município de Rio Grande, planície costeira
do Rio Grande do Sul, Brasil. O clima desta planície costeira é descrito como Cfa (subtropical
úmido) de acordo com a classificação de Köppen, estando esta região em uma faixa de transição
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entre condições tropicais e temperadas (Vieira e Rangel, 1988). As médias de temperatura anual
variam entre 13ºC (inverno) e 24ºC (verão). A precipitação pluviométrica anual, entre 1200 e
1500 mm, apresenta marcadas variações anuais relacionadas ao padrão e freqüência das frentes
frias, bem como aos efeitos do ciclo “El Niño” sobre o clima global (Klein, 1998).
Formado na última regressão holocênica, juntamente com os cordões litorâneos e as
lagoas costeiras do Rio Grande do Sul (Villwock & Tomazelli, 1995), o córrego apresenta cerca
de 6 km de extensão, nasce em um sistema de banhados e deságua na Lagoa Verde, percorrendo
paisagens de campos, banhados e matas ciliares. O experimento de degradação foliar foi
realizado em um trecho do Arroio Bolaxa onde, em suas margens, encontram-se formações
homogêneas de S. humboldtiana, além de vegetação arbustiva, pequenos banhados e campos
inundáveis.
A tabela 1 apresenta as variáveis limnológicas do córrego, mensuradas mensalmente,
entre agosto/2009 e fevereiro/2010, além de dados meteorológicos. As concentrações de
oxigênio dissolvido, temperatura da água e velocidade da corrente apresentaram grande variação
ao longo do tempo. Considerando os baixos valores de nutrientes e clorofila-a observados na
coluna d’água, este sistema caracteriza-se como oligotrófico. Telöken & Albertoni (2011)
apresentam informações mais detalhadas sobre a dinâmica sazonal deste sistema.

Métodos

As folhas senescentes de S. humboldtiana foram coletadas às margens do Arroio Bolaxa,
por meio de coletores suspensos sob as árvores. No laboratório, as folhas foram secas a
temperatura ambiente, durante duas semanas. Foram confeccionadas 28 bolsas de folhiço
(“litterbags”) com telas de nylon e polietileno, de dimensões 20 x 30 cm e aberturas de malha de
0,1 cm na face em contato com o sedimento e 1,0 cm na face oposta. Cada bolsa conteve 6,0 g (±
0,04) de folhas e identificação com etiquetas de polietileno. As bolsas foram agrupadas em sete
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conjuntos de quatro unidades, presas com fios de nylon entre si, e a tijolos. Os conjuntos foram
dispostos no canal, na superfície do sedimento. O experimento foi realizado entre agosto/2009 e
fevereiro/2010, em sincronia com a senescêcia foliar natural da espécie para a região. As
amostragens foram em 1, 7, 20, 50, 90, 126 e 184 dias após a incubação. Em cada período foi
retirado, aleatoriamente, um conjunto de quatro bolsas, sendo estas armazenadas em sacos
plásticos individuais e encaminhadas para o laboratório.

Tabela 1. Variáveis limnológicas de um trecho do córrego arenoso Arroio Bolaxa, planície
costeira do Rio Grande do Sul (Brasil), entre agosto/2009 e fevereiro/2010, e dados
meteorológicos. Condutividade elétrica (CE: µS.cm-1), profundidade do canal (PC: m), pH,
oxigênio dissolvido (OD: mg.L-1), temperatura da água (TAg: ºC), alcalinidade (Al: meq.L-1),
clorofila-a (Cl-a: µg.L-1), material em suspensão (MS: mg.L-1), velocidade da corrente (VC: m.s1

), nitrogênio total (NT: mg.L-1), fósforo total (PT: mg.L-1), precipitação (Pr: mm) e temperatura

do ar (TAr: ºC). Para Cl-a, MS, VC, NT e PT, médias e desvios-padrões; ND: não detectado.
Fonte dados meteorológicos: Laboratório de Meteorologia / FURG.

08/2009
CE
PC
pH
OD
TAg
Al
Cl-a
MS
VC
NT
PT
Pr
TAr

09/2009

10/2009

237
277
228
1,1
0,95
1,1
7,54
6,66
6,5
7,38
4,81
3,77
16
21
25,1
1446,2
1344,9
1243,7
4,10 ± 1,97
ND
ND
0,93 ± 0,46
ND
15,10 ± 19,94
0,34 ± 0,01 0,23 ± 0,01 0,18 ± 0,02
0,99 ± 0,17
ND
1,35 ± 0,00
0,02 ± 0,01
ND
0,03 ± 0,01
184,9
163,6
122,8
15
15,4
16,7

11/2009

12/2009

01/2010

02/2010

242
1,1
6,71
6,3
22,5
1220,6
ND
44,20 ± 8,91
0,28 ± 0,04
0,76 ± 0,13
0,04 ± 0,01
269,9
20,9

212
1,1
6,6
7
26,5
1304,5
1,43 ± 0,48
ND
0,26 ± 0,00
1,00 ± 0,22
0,04 ± 0,01
110,3
22

255
1,1
6,36
1,48
27,6
1455,7
2,36 ± 0,58
0,70 ± 0,71
0,13 ± 0,00
1,01 ± 0,25
0,07 ± 0,02
83,8
24,5

268
0,8
6,57
2,25
29,6
1600,6
4,32 ± 0,18
4,40 ± 3,22
0,12 ± 0,01
0,84 ± 0,08
0,10 ± 0,01
277,2
24,9
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As folhas remanescentes foram lavadas em água corrente, sobre peneira de 250 µm,
sendo posteriormente secas em estufa (60°C, 48h) para obtenção do peso seco. Para correção do
peso seco, em função dos procedimentos de secagem inicial (ar livre) e final (estufa 60ºC), foi
realizada análise de regressão linear, conforme Bärlocher (2005). Após pesados, os detritos
foram triturados e submetidos a análises químicas, quanto às concentrações de nitrogênio total
(Kjeldahl - Allen et al., 1974), fósforo total (Fassbender, 1973; Baumgarten & Rocha, 1996),
matéria orgânica (calcinação e gravimetria) e polifenóis (adaptado de Bärlocher & Graça, 2005).
Foram também analisadas amostras de folhas senescentes não incubadas que representaram o
tempo zero neste experimento. Os resultados das análises químicas foram expressos em
porcentagem por peso seco de detrito (%PS), com exceção de polifenóis (U.D.O. g-1PS).
Os invertebrados retidos na peneira foram fixados em álcool 80% e posteriormente
identificados com auxílio de estereomicroscópio (aumento 30x), utilizando chaves taxonômicas
(Thorp & Covich, 1991; Elmoor-Loureiro, 1997; Buckup & Bond-Buckup, 1999; Merritt et al.,
2008; Mugnai et al., 2010). A densidade de organismos foi expressa como número de indivíduos
por 100g de peso seco de detrito (Ind.100gPS-1). A estrutura da comunidade foi avaliada de
acordo com Magurran (2004), utilizando riqueza (número de táxons), diversidade (índice de
Shannon-Wiener) e homogeneidade (índice de Pielou). A sucessão dos táxons mais
representativos (abundância > 6,61%) também foi analisada.
Para determinar os padrões de sucessão de organismos em relação ao uso dos recursos, os
invertebrados foram classificados em grupos tróficos funcionais (GTF) como fragmentadores,
coletores - catadores, coletores - filtradores, predadores e raspadores (Callisto et al., 2001;
Cummins et al., 2005; Merritt et al., 2008). Para os GTF também foram estimadas a diversidade
(Shannon-Wiener) e homogeneidade (Pielou). Para estas análises as pupas de Chironomidae e
larvas de Decapoda foram omitidas. Os invertebrados foram depositados na Coleção de
Invertebrados Límnicos Subtropicais do Laboratório de Limnologia da Universidade Federal do
Rio Grande.
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Utilizando os modelos propostos por Petersen & Cummins (1974), para cada período de
amostragem foram calculadas as porcentagens de pesos remanescentes de folhas e os
coeficientes de degradação foliar (k), respectivamente com as equações %R = (Wt / W0) * 100 e
k = − ln (%R / 100) / t, onde Wt é o peso seco no tempo t (em dias) e W0 é o peso seco inicial.
Foram estimados os dias necessários para a degradação de 95% dos detritos com a equação t = ln (%R / 100) / k., utilizando o coeficiente de degradação foliar estimado para o último período
de amostragem.
Todos os dados de degradação foliar e invertebrados aquáticos foram transformados log
(x+1). As médias foram testadas utilizando análise de variância (ANOVA – one way) seguida
por Tukey (HSD). Para todos os testes foi adotado p < 0,05 e graus de liberdade = 6, com
exceção de análises químicas dos detritos e porcentagens remanescentes de folhas (graus de
liberdade = 7).

Resultados

Em 24h de exposição do folhiço verificou-se a degradação de 32% (± 5,72) do peso
inicial (k = 0,3908 d-1 ± 0,0874) (figura 1). A partir do 90º dia foi observada tendência à
estabilização dos valores de k. Aos 184 dias foi estimada a perda de 70% (± 7,61) do peso inicial,
representando um k = 0,0066 d-1 (± 0,0013). A variação dos valores de k apresentou diferenças
significativas (F = 96,35), assim como a variação da porcentagem remanescente de folhas (%R)
(F = 31,94). Com o coeficiente registrado no 184º dia, foram estimados em 456 dias para a
degradação de 95% dos detritos.
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A

B

Figura 1. (A) Coeficientes de degradação foliar (k) e (B) folhas remanescentes (%R) em cada
período de amostragem, estimados para Salix humboldtiana em um córrego arenoso na planície
costeira do Rio Grande do Sul, Brasil. Letras diferentes representam diferenças significativas (ad) (p < 0,05). As barras representam desvio-padrão.

Durante o processo de decomposição, os detritos apresentaram concentrações de MO%PS
sempre superiores a 90%, com variações significativas (F = 95,99) (tabela 2). As concentrações
de polifenóis apresentaram variação significativa (F = 733,8), reduzindo até o 20º dia e,
posteriormente, observou-se estabilização dos valores em concentrações mínimas. Os detritos
apresentaram incrementos significativos (F = 11,16) nas concentrações de NT%PS, com máxima
registrada aos 90 dias. Este incremento pode ser observado também na relação N:P. As
concentrações de PT%PS apresentaram incremento, com máxima aos 20 dias, ocorrendo redução
dos valores após este período, sem diferir significativamente.
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Tabela 2. Análises químicas dos detritos em decomposição de Salix humboldtiana no córrego
arenoso Arroio Bolaxa, planície costeira do Rio Grande do Sul (Brasil). Tempo zero = folhas
senescentes não-incubadas. Médias e desvios-padrões das porcentagens de nitrogênio total
(NT%), fósforo total (PT%), matéria orgânica (%MO) e concentrações de polifenóis (U.D.O.g–1
PS). Letras diferentes representam diferenças significativas (a-f) (p < 0,05).

Tempo (dias)

%NT
a

%PT

N:P

0,08 ± 0,00

12 : 1

94,96 ± 0,38

-1

Polifenóis (U.D.O. g PS)

%MO
ac

0,98 ± 0,07

1

1,65 ± 0,66 b

0,09 ± 0,08

11 : 1

96,29 ± 0,24 b

10,72 ± 0,77 a

7

1,40 ± 0,11 b

0,11 ± 0,00

13 : 1

95,29 ± 0,20 a

4,27 ± 0,41 b

20

1,69 ± 0,11 bc 0,17 ± 0,02

10 : 1

94,18 ± 0,19 ce

1,76 ± 0,05 c

50

1,93 ± 0,16 bc 0,11 ± 0,00

18 : 1

94,21 ± 0,34 ce

1,53 ± 0,13 df

90

2,37 ± 0,14 c

0,11 ± 0,01

22 : 1 94,72 ± 0,46

126

2,19 ± 0,09 c

0,10 ± 0,01

22 : 1

93,85 ± 0,14 e

1,86 ± 0,10 e

184

2,19 ± 0,07 c

0,13 ± 0,04

17 : 1

90,92 ± 0,06 f

1,97 ± 0,12 f

ac

13,53 ± 0,71

a

0

2,83 ± 0,13 d

Foram contabilizados 14197 indivíduos, distribuídos em 36 táxons (oito filos) (tabela 3).
Oligochaeta (43,6%), Hydrobiidae (16,63%), Chironominae (11,26%) e Hydracarina (6,61%)
foram os táxons mais representativos. Considerando conjuntamente as três subfamílias e pupas,
Chironomidae representou 17% do total da comunidade. Em 24 horas, a média da densidade de
invertebrados colonizando os detritos foi 1140,87 ind.100g-1PS (± 315,54) (tabela 3). Foi
observado incremento até o 20º dia (52416,03 ind.100g-1PS ± 16721,66), quando foi registrada a
densidade máxima, com diferenças significativas (F = 6,05). Posteriormente, foi observada
acentuada diminuição destes valores.
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Tabela 3. Comunidade de invertebrados colonizando os detritos de Salix humboldtiana no córrego arenoso Arroio Bolaxa, planície costeira do Rio
Grande do Sul, Brasil. Densidades médias (Ind.100g-1PS) e abundâncias (%) dos táxons em cada período de coleta. Riqueza, índices de diversidade
e homogeneidade foram estimados para os táxons e grupos tróficos funcionais (GTF). Pr: predador, Co-Fi: coletor - filtrador, Co-Ca: coletorcatador, Ra: raspador, Fr: fragmentador. Letras diferentes representam diferenças significativas (a - c) (p < 0,05).

Taxa

Densidades Médias (Ind.100g PS-1)

GTF

%

1

7

20

50

90

126

184

Pr

0

7.49

154.52

0

0

0

1799.27

0.76

Co-Fi

0

0

0

0

0

15.02

0

0.01

Tricladida

Co-Ca / Pr

0

14.32

0

0

8.33

0

0

0.02

Nemertea

Pr

0

0

0

8.80

0

0

0

0.01

Nematoda

Co-Ca

0

157.51

149.73

530.86

293.87

290.51

743.83

1.42

Hirudinea

Pr

0

7.27

53.96

297.84

66.67

60.33

Oligochaeta

Co-Ca

33.69

4224.37

34182.02

8797.37

1294.42

808.84

1205.19

43.60

Hydracarina

Pr

345.06

3063.49

1604.85

1117.92

427.50

150.97

1353.37

6.61

Chydoridae

Co-Ca

106.68

990.85

581.73

17.24

0

0

28.88

1.66

Daphniidae

Co-Fi

0

40.98

0

8.62

0

0

0

0.05

Macrothricidae

Co-Ca

0

6.83

0

0

0

0

0

0.01

Co-Ca

43.73

190.18

342.59

141.11

8.33

15.02

0

0.67

Co-Ca

0

7.00

0

0

0

0

0

0.01

Rhizopoda
Porifera

0.38

Cladocera

Amphipoda
Isopoda
Sphaeromatidae
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.

0

0

0

17.61

0

0

0

0.01

Cyclopoida

Co-Ca / Pr

0

779.69

306.32

17.61

0

0

0

1.07

Harpacticoida

Co-Ca / Pr

0

14.53

31.15

8.62

0

0

0

0.05

Co-Ca

6.81

905.57

1268.08

163.67

58.58

15.02

7288.32

4.80

Co-Ca

6.74

36.51

32.53

18.87

82.64

0

57.76

0.17

Baetidae

Co-Ca / Ra

6.43

0

30.44

132.04

8.33

45.05

0

0.17

Caenidae

Co-Ca / Ra

34.19

815.38

479.61

155.90

125.13

75.21

34.72

1.55

Pr

6.81

34.33

8.31

0

0

0

0

0.05

Co-Ca / Ra

0

0

7.62

0

33.46

136.36

0

0.09

Staphylinidae

Pr

13.55

21.01

0

0

0

75.76

34.72

0.08

Hydrophilidae

Co-Ca / Pr

0

51.96

156.34

35.21

0

0

0

0.22

Co-Ca / Pr

6.81

35.46

53.55

8.47

0

45.05

0

0.12

Orthocladiinae

Co-Ca / Fr / Pr / Ra

143.55

779.45

3201.26

1042.18

12.56

45.05

0

4.69

Chironominae

Co-Ca / Co-Fi / Fr / Pr / Ra

231.70

803.52

5064.96

5628.82

864.98

1273.82

185.13

11.26

.

29.79

78.32

425.50

466.19

45.90

15.02

0

0.90

Co-Ca / Pr / Ra

0

7.27

22.82

17.42

0

0

0

0.04

Co-Fi

0

0

32.17

431.20

0

45.05

0

0.39

Sciomyzidae

Pr

0

7.27

0

0

0

0

0

0.01

Muscidae

Pr

0

0

0

0

8.33

0

0

0.01

Hidroptilidae

Co-Ca / Ra

0

21.01

0

34.55

31.23

0

28.57

0.08

Ampullaridae

Ra

0

0

16.27

27.67

0

0

0

0.04

Decapoda (larva)

Ostracoda
Collembola
Entomobryidae
Ephemeroptera

Odonata
Coenagrionidae
Coleoptera
Elmidae

Chironomidae
Tanypodinae

Pupas
Ceratopogonidae
Simuliidae

Trichoptera
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Gastropoda
Ancylidae

Ra

44.78

646.66

559.93

650.58

16.67

120.26

666.57

2.01

Hydrobiidae

Ra

80.54

1930.27

3501.72

1526.06

850.70

851.74

23385.46

16.63

Planorbidae

Ra

0

63.91

148.05

51.58

33.46

15.02

84.03

0.30

Co-Fi

0

0

0

0

0

0

180.91

0.07

1140.87 a

15742.38 bc

52416.03 c

21354.02 abc

16 ab

29 ab

26 a

27 ab

19 b

19 ab

15 ab

Diversidade ('H)

1.793 ab

2.178 b

1.354 a

1.639 ab

1.369 a

1.576 ab

1.237 a

Homogeneidade

0.809 a

0.740 a

0.448 b

0.621 ab

0.686 ab

0.748 ab

0.584 ab

Diversidade ('H) - GTF

1.336

1.126

0.894

1.162

1.008

1.087

0.816

Homogeneidade - GTF

0.830

0.700

0.555

0.722

0.661

0.676

0.595

Bivalvia

Densidade total (Ind.100g PS-1)
Riqueza

4271.10 ab 4099.07 ab

37076.73 bc
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No primeiro dia de colonização foram registrados 16 táxons colonizando os detritos
(tabela 3). No sétimo dia foi registrada a maior riqueza de táxons (29) e, a partir deste período,
foi observada diminuição até o final do experimento. A análise da variação da riqueza de táxons
demonstrou diferenças significativas (F = 4,0). O índice de diversidade de Shannon apresentou
aumento do primeiro (1,793 ± 0,023) ao 7º dia (2,178 ± 0,063) e, posteriormente, diminuição da
diversidade até o final do experimento (tabela 3), diferindo significativamente (F = 4,03). O
maior valor do índice de homogeneidade dos táxons foi observado no primeiro dia de
colonização (0,809 ± 0,044) e o menor no 20º dia (0,448 ± 0,117), com diferenças significativas
(F = 3,90).
As variações das densidades e abundâncias dos táxons mais representativos foram
analisadas individualmente (figura 2). No primeiro dia de colonização Oligochaeta representou
apenas 3% da comunidade, apresentou incremento de sua abundância até o 20º dia, quando
representou 65% dos organismos, com diferenças significativas de suas densidades (F = 6,72)
(tabela 4). Posteriormente, a abundância deste grupo passou a diminuir, voltando a representar
3% da comunidade aos 184 dias. Entre o primeiro e 50º dia de colonização, Hydrobiidae
apresentou abundâncias entre sete e 12% (figura 2). Posteriormente apresentou incremento até o
final do experimento, representando 65% da comunidade aos 184 dias, com diferenças
significativas (F: 3,50) (tabela 4).
Ao longo do experimento Chironomidae demonstrou importante representatividade na
comunidade detritívora, com abundâncias variando entre 10 e 36%, com diferenças significativas
(F = 2,96) (tabela 4). Entretanto, no 184º dia, a representatividade deste grupo foi mínima, com
apenas 0,5% (figura 2). Hydracarina representou 30% da comunidade no primeiro dia de
colonização (figura 2) e apresentou redução de sua abundância até o final do experimento, sem
diferir significativamente.
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Figura 2. Sucessão dos táxons mais representativos (abundância > 6,61%) da comunidade de
invertebrados colonizando os detritos de Salix humboldtiana no córrego arenoso Arroio Bolaxa,
planície costeira do Rio Grande do Sul (Brasil).

Considerando a classificação dos organismos em grupos tróficos funcionais (GTF), os
coletores – catadores representaram a maior parcela da comunidade (52,8%), sendo 70% destes
constituído por Oligochaeta. Os raspadores representaram 30%, sendo 80% destes constituído
por Hydrobiidae. Os predadores representaram 11,6%, fragmentadores 3,0% e coletores filtradores 2,6%.
O primeiro dia de colonização foi dominado pelos predadores (40,6%) que, ao longo do
experimento, apresentaram diminuição de abundância até o 184º dia (8,7%) (figura 3), sem
diferenças significativas. A partir do sétimo dia de colonização, a comunidade foi dominada
pelos coletores – catadores, com abundância máxima no 20º dia (74,8%) (figura 3), com
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diferenças significativas (F = 12,12) (tabela 4). No 184º dia de colonização, os raspadores foram
os mais abundantes (65,3%) (figura 3). Estes representaram importante parcela da comunidade
em todos os períodos de amostragem, variando significativamente (F = 3,55) (tabela 4).

Tabela 4. Diferenças significativas entre as médias das densidades dos táxons mais
representativos (abundância > 6,61%) e dos grupos tróficos funcionais (GTF) da comunidade de
invertebrados colonizando os detritos de Salix humboldtiana no córrego arenoso Arroio Bolaxa,
planície costeira do Rio Grande do Sul (Brasil). Letras diferentes representam diferenças
significativas (a-c) (p < 0,05).

TÁXON / GTF

Dias de decomposição

F

1

7

20

50

90

126

184

Oligochaeta

a

b

b

b

ab

ab

ab

6,72

Hydrobiidae

a

ab

b

ab

ab

ab

b

3,50

Chironominae

ab

ab

a

ab

ab

ab

b

2,97

Chironomidae

ab

a

a

a

ab

ab

b

3,85

Coletores-catadores

a

bc

b

bc

ac

ac

bc

12,12

Raspadores

a

ab

b

ab

ab

ab

b

3,55

ab

a

a

a

ab

ab

b

4,50

Fragmentadores

Os organismos fragmentadores apresentaram maior abundância no primeiro dia de
colonização (7,4%) e menor no 184º dia (0,1%) (figura 3), com diferenças significativas (F =
4,50) (tabela 4). Os coletores – filtradores apresentaram maior representatividade no 126º dia
(7,7%) e menor no 184º dia (0,6%) (figura 3), sem diferir significativamente.
No primeiro dia de colonização foi observada a diversidade máxima dos GTF (1,336 ±
0,154) (tabela 3). Já no 20º dia foi registrado um dos menores valores (0,894 ± 0,309), assim
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como no 184º dia (0,816 ± 0,278). A homogeneidade dos GTF também foi maior no primeiro dia
(0,830 ± 0,096), e menor no 20º dia (0,555 ± 0,192) e 184º dia (0,595 ± 0,240). As análises das
variâncias dos índices de diversidade e homogeneidade dos GTF não demonstraram diferenças
significativas ao longo do experimento.
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Coletor - catador

Coletor - filtrador

Fragmentador

Raspador

Predador

Figura 3. Sucessão dos grupos tróficos funcionais da comunidade de invertebrados colonizando
os detritos de Salix humboldtiana no córrego arenoso Arroio Bolaxa, planície costeira do Rio
Grande do Sul (Brasil).

Discussão

Os valores de k estimados foram diferentes entre o inicio e o fim deste experimento,
apresentando o padrão de redução da velocidade de degradação ao longo tempo, conforme
Webster & Benfield (1986). As taxas de degradação foliar variam ao longo do tempo devido à
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natureza complexa dos tecidos vegetais. A diminuição do peso é rápida durante as primeiras
horas ou semanas devido às perdas de compostos solúveis por meio da lixiviação. O material
remanescente, composto por polissacarídeos estruturais, é mais resistente à degradação, sendo a
subseqüente perda de peso mais lenta (Webster & Benfield, 1986). Os coeficientes de
degradação, conforme Dobson et al. (2003) constituem uma medida indireta do potencial de uso
dos detritos como recurso alimentar.
O coeficiente de degradação estimado no final deste experimento (k = 0,0066 d-1) foi
menor do que aqueles obtidos por Leguizamon et al. (1992), Capello et al. (2004) e Poi de Neiff
et al. (2006) para S. humboldtiana. Consequentemente, o tempo estimado para a degradação de
95% dos detritos foi superior aos demais (456 dias). Leguizamon et al. (1992), Capello et al.
(2004) e Poi de Neiff et al. (2006) avaliaram a decomposição de S. humboldtiana,
respectivamente, em uma represa em processo de formação (k = 0,0101 d-1; perda de 50% = 69
dias; perda de 90% = 228 dias), em um rio (k = 0,0119 d-1; perda de 50% = 58 dias; perda de
95% = 252 dias) e em um pântano (k = 0,019 d-1; perda de 50% = 36 dias), todos no sistema
hidrológico do Rio Paraná, Argentina.
A partir de novembro/2009 (90 dias de experimento) as bolsas de folhiço foram cobertas,
inteiramente ou em parte, por sedimento. O efeito da cobertura dos detritos por sedimento
provavelmente reduziu sua velocidade de degradação, o que se verifica pelos baixos valores de k
estimados nos três últimos períodos amostrados. De acordo com Herbst (1980) e Metzler &
Smock (1990), detritos enterrados apresentam menores taxas de degradação do que dispostos na
superfície do sedimento devido, principalmente, à diminuição da abrasão física causada pela
água em movimento e às baixas concentrações de oxigênio no sedimento. Condições anóxicas
podem diminuir as taxas de atividades dos fungos hyphomycetes, principais organismos
decompositores nos ambientes aquáticos (Holt & Jones, 1983).
Análises mais detalhadas dos detritos em decomposição revelam que tal processo é
constituído não só por perda de matéria, mas também por alterações em sua composição química
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(Bianchini Jr., 1999). No presente estudo as concentrações de NT%PS e PT%PS nos detritos
sofreram incremento ao longo do experimento, refletindo a colonização microbiana e/ou
perifítica. A colonização dos detritos pela comunidade microbiológica tem sido referida como
condicionamento (Suberkropp, 1998). Neste processo, o incremento da biomassa de
microorganismos, ao passo em que ocorre a degradação da matéria, aumenta a qualidade
nutricional dos detritos, além de torná-los mais frágeis e susceptíveis à quebra mecânica. Além
disso, o desenvolvimento de perifíton na superfície dos detritos também provê enriquecimento
nutricional (Wantzen et al., 2008). Em estudo sobre condicionamento dos detritos de Salix
fragilis L. em um córrego da Nova Zelândia, Lester et al. (1994) observaram incremento das
concentrações NT%PS e clorofila-a nos detritos em decomposição, relacionado à colonização
por microorganismos e perifíton.
Aos 20 dias de decomposição foram registrados os menores valores dos índices de
homogeneidade e diversidade de táxons colonizando os detritos. Estes refletem o incremento da
abundância de Oligochaeta que, neste período, representaram 65% da comunidade. O mesmo
padrão destes índices foi observado no 184º dia, quando Hydrobiidae representou 65% do total
da comunidade. Nos dias 90 e 126 a densidade total de organismos apresentou expressiva
diminuição provavelmente devido ao efeito da cobertura dos detritos por sedimento.
Considerando que nesse período as concentrações de polifenóis nos detritos eram mínimas, e que
estes encontravam-se enriquecidos nutricionalmente, provavelmente a cobertura das bolsas por
sedimento tenha dificultado o acesso dos invertebrados aos detritos.
O grupo trófico coletor - catador constituiu o mais abundante nesta comunidade. Estes
organismos apresentam adaptações para se alimentar de partículas finas (Wallace & Webster,
1996) e geralmente são os mais abundantes em sistemas lóticos (Lugthart & Wallace, 1992;
Callisto et al., 2001; Callisto et al., 2004; Carvalho & Uieda, 2009). De acordo com Richardson
(1992) e Grubbs, Jacobsen & Cummins (1995), a dominância de coletores - catadores é
associada à acumulação de material orgânico particulado fino (MOPF) originado do próprio
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detrito, ou de partículas orgânicas em suspensão na coluna d’água que acumulam na superfície
dos substratos.
Neste estudo, os organismos fragmentadores representaram apenas 3% da comunidade. A
contribuição deste grupo para a fragmentação de detritos é significante em zonas temperadas
(Vannote et al., 1980, Graça et al., 2001). Entretanto, estudos em regiões tropicais e subtropicais
têm registrado abundâncias muito pequenas destes organismos nas comunidades detritívoras
(Dudgeon & Wu, 1999; Dobson et al., 2003; Callisto et al., 2004; Capello et al., 2004; Carvalho
& Uieda, 2009). Irons et al. (1994) desenvolveram a hipótese de que a influência dos
fragmentadores para a decomposição de detritos vegetais é maior nos ambientes aquáticos
temperados, enquanto a dos microorganismos torna-se menor. O contrário deste padrão é
observado nos sistemas tropicais, o que corrobora com os resultados observados no presente
estudo.

Conclusão

Devido à instabilidade dos sedimentos arenosos, é natural que nestes sistemas ocorra o
soterramento dos detritos. Este fenômeno retarda o processo de decomposição, além de propiciar
a retenção e acúmulo de matéria orgânica no canal, evitando seu transporte à jusante. Os
resultados demonstraram ser necessário um tempo maior para a degradação dos detritos de S.
humboldtiana no Arroio Bolaxa, quando comparado com estudos em outros ecossistemas. O
efeito do soterramento das bolsas pode ser observado também na colonização dos detritos por
invertebrados. Estes apresentaram menores densidades nos períodos em que as bolsas foram
cobertas. O incremento das concentrações de nitrogênio e fósforo totais nos detritos, como
consequência do condicionamento, pode ter favorecido a colonização por raspadores. Estes
representaram importante parcela da comunidade. Considerando a baixa abundância de
organismos fragmentadores, pode-se concluir que a comunidade deste córrego apresenta baixa
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contribuição para a velocidade de degradação dos detritos. Os organismos coletores – catadores
representaram a maior parte da comunidade, sendo estes considerados os principais responsáveis
pelo processamento dos detritos, via consumo de MOPF.
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5. Conclusões Gerais

No estudo realizado no lago raso oligotrófico (Lago Polegar) foi constatado que
os detritos de S. humboldtiana constituem um habitat favorável para a comunidade de
invertebrados aquáticos. Esta constatação baseia-se nas observações de incremento,
até o útlimo período de amostragem, da riqueza, diversidade e densidade de
organismos. A ocorrência de baixa abundância de fragmentadores na comunidade
detritívora sugere a inexpressiva influência dos invertebrados na velocidade de
degradação dos detritos. Considerando a alta abundância de coletores-catadores,
estes organismos são os principais responsáveis pelo processamento da matéria
orgânica, via consumo de matéria orgânica particulada fina (MOPF).
O incremento da abundância de raspadores ao longo do tempo sugere o
desenvolvimento do biofilme na superfície dos detritos. A manutenção da expressiva
abundância de predadores durante todo o experimento sugere a influência destes
organismos sobre os demais grupos tróficos.
No estudo realizado no córrego arenoso (Arroio Bolaxa) foi observado que a
cobertura dos detritos por sedimento pode influenciar no processo de degradação foliar
e na colonização por invertebrados. Nos períodos em que as bolsas de folhiço estavam
cobertas por sedimento foram registradas as menores densidades de organismos
colonizadores, bem como baixos valores de coeficientes de degradação foliar. Os
resultados demonstraram ser necessário um tempo maior para a degradação dos
detritos de S. humboldtiana neste ambiente, quando comparado com estudos
realizados em outros ecossistemas.
O incremento das concentrações de nitrogênio e fósforo totais nos detritos, como
consequência do desenvolvimento de biofilme, favoreceu a colonização por raspadores
desde o primeiro dia de exposição dos detritos. Neste ambiente, assim como para o
Lago Polegar, foi considerada insignificante a contribuição da comunidade de
invertebrados para a velocidade de degradação foliar, considerando a pequena
abundância de fragmentadores. Os organismos coletores – catadores representaram a
maior parte da comunidade, sendo estes considerados os principais responsáveis pelo
processamento dos detritos, via consumo de MOPF.
A partir dos resultados obtidos nos experimentos do lago raso e do córrego
arenoso, concluímos que o modelo de fluxo de energia e matéria idealizado para
ambientes de clima temperado do hemisfério norte não se aplica aos sistemas aqui
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estudados. Este modelo deve ser adaptado para atender as diferenças encontradas
entre as comunidades de invertebrados do clima temperado do hemisfério norte e as
comunidades da nossa região. Estas diferenças não estão baseadas na estrutura da
counidade em nível taxonômico, mas sim em relação às funções dos organismos,
considerando os grupos tróficos funcionais. O modelo adaptado, suprimindo a
participação dos organismos fragmentadores, é apresentado na figura 1.

Figura 1. Modelo geral do fluxo de energia adaptado para os ambientes aquáticos
considerados neste estudo. MOPG - matéria orgânica particulada grossa, MOD matéria orgânica dissolvida, MOPF - matéria orgânica particulada fina. Setas com
linhas tracejadas representam a produção de fezes (Modelo originalmente idealizado
para córregos florestados de clima temperado do hemisfério norte - adaptado de Begon
et al., 2006).
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6. Perspectivas de estudos futuros

No estudo sobre a degradação foliar de S. humboldtiana no córrego arenoso não
foi possível visualizar a redução das concentrações de nitogênio e fósforo totais por
conseqüência da lixiviação. Prontamente, os detritos foram colonizados por
microorganismos acarretando no rápido incremento de nutrientes. Para melhor
compreender o processo de lixiviação, experimentos laboratoriais seriam necessários.
Neste, folhas de S. humboldtiana seriam incubadas em aquários com diferentes
tratamentos (com água do arroio, dos lagos e água destilada para controle). Este
experimento duraria não mais que uma semana, sendo coletadas amostras de água
dos aquários para análises químicas, a cada 12 horas, como meio de inferir sobre a
liberação de nutrientes e polifenóis dos detritos para a coluna d’água.
Considerando que a cobertura das bolsas de folhiço por sedimento pode ter
influenciado substancialmente na degradação foliar e colonização por invertebrados,
um estudo experimental testando este fator é de grande relevância. Poderia ser
realizado um estudo comparando a degradação foliar e colonização de detritos com
dois tratamentos, um com detritos enterrados e outro com detritos dispostos na
superfície do sedimento. Estes resultados certamente revelariam importantes
informações sobre a influência do fator “cobertura por sedimento” no processamento da
matéria orgânica em córregos arenosos de planícies costeiras.
É de grande interesse estimar a quantidade de detritos alóctones aportados ao
sistema aquático, bem como analisar os padrões de retensão e transporte à jusante.
Para uma melhor compreensão a respeito da influência da mata ciliar aos ambientes
aquáticos avaliar o aporte de detritos das espécies arbóreas mais abundantes das
matas ciliares da região, por exemplo, Salix humboldtiana, Erythrina crista-galli e Ficus
organensis.
Outro estudo que complementaria os resultados desta dissertação seria a
análise da colonização dos detritos por microorganismos e perifíton, com o objetivo de
estimar o enriquecimento nutricional dos detritos por estas comunidades. Estudos
sobre preferência alimentar de organismos raspadores poderiam ser realizados para
testar o efeito atrativo dos detritos com diferentes tempos de condicionamento.
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