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Introdução
Grande parte dos ecossistemas aquáticos continentais da região tropical são

rasos, com extensas regiões litorâneas, colonizadas por diferentes espécies de
macrófitas aquáticas. Estas plantas apresentam alta produtividade, podendo regular
a reciclagem e a dinâmica de nutrientes nesses ambientes, principalmente através
do processo de decomposição (Webster & Benfield, 1986).

O processo natural de decomposição envolve o leaching, a fragmentação
mecânica, colonização microbiana e por último o estabelecimento de invertebrados,
que desempenham um papel fundamental entre os nutrientes estocados nos detritos
e os demais níveis tróficos dos ecossistemas aquáticos (Webster & Benfield, 1986).

No presente estudo, a colonização por invertebrados e a perda de massa de
S. herzogii foram simultaneamente monitoradas em experimentos realizados em
dois lagos rasos de diferentes tipologias tróficas, localizados no extremo-sul do
Brasil.

Metodologia
Os experimentos foram conduzidos em dois lagos no campus Carreiros da

FURG. Estes ambientes possuem tipologias tróficas distintas, o Lago dos Biguás
com características de eutrofia e o Lago Polegar de oligotrofia. A temperatura varia
de 11,8ºC à 13,6ºC durante o inverno e de 22ºC à 24,5ºC no verão (Albertoni et al.,
2007; Marinho et al., 2009)

As folhas de S. herzogii foram incubadas em litter bags (10 mm de malha e 30
cm x 20 cm), sendo 4 réplicas removidas depois de 1, 30, 60, 90 e 110 dias, entre
Setembro de 2008 e Janeiro de 2009.

Os organismos foram identificados e contados sob estereomicroscópio e
classificados em grupos tróficos funcionais (GTF)(Fernández & Domínguez, 2001 e
Merritt et al. (2008), preservados em álcool 80% e depositados na Coleção de
Invertebrados Límnicos ICB-FURG.

Análise de covariância (ANCOVA) foi usada para testar as diferenças entre
taxas de decaimento do detrito. Para a comunidade, foram estimadas a riqueza, a
densidade (ANOVA), Homogeneidade de Pielou e Diversidade de Shannon-Wiener.

Resultados e Discussão
Foram registrados 33.412 organismos e 38 táxons. A composição química da

água influenciou as comunidades de invertebrados que colonizaram o detrito. No
lago eutrófico, o táxon mais abundante foi Chironomidae (81,4%), enquanto que no
oligotrófico, predominou Caenidae (31,5%).

As densidades totais foram de 1.449.612 ind.100g PS para o lago eutrófico e
372.380 ind.100g PS para o oligotrófico (p=0,4771) (Figura 1). Com relação aos GTF
(Tabela 1), os coletores-catatores foram os mais abundantes (91,2 % e 34,1 %, no
eutrófico e oligotrófico, respectivamente). A condição de oligotrofia favoreceu a
colonização homogênea de táxons de invertebrados (H’=2,31), já a condição de
eutrofia favoreceu o desenvolvimento de poucos táxons (H’=0,19), principalmente



larvas de Chironomidae. Estas são muito abundantes e influenciadas por condições
físicas, químicas e tróficas do hábitat (Johnson et al. 1996).

A taxa de decomposição foi maior no oligotrófico (k= 0,021 g d-1) em
comparação com o eutrófico (0,019 g d-1)., mas muito maiores do que os obtidos
para outras espécies de Salvinaceae (veja Howard-Williams & Junk, 1976; Sharma &
Goel,1986; Longhi et al., 2008).

Nossos resultados indicam que a condição trófica teve influência sobre a
velocidade de decomposição dos detritos, e foi um dos principais fatores
estruturadores das comunidades de invertebrados associadas ao detrito de S.
herzogii. Ocorre alternância na colonização, dominância e densidade dos táxons,
diferindo assim na composição de grupos tróficos funcionais ao longo do processo
de decomposição do detrito da macrófita estudada.

Figura 1. Perda de peso do detrito (médias das quatro réplicas ± erro-padrão) de S.
herzogii (     lago eutrófico e     lago oligotrófico) e densidade total de
invertebrados aquáticos (    lago eutrófico e     lago oligotrófico) durante os
experimentos.

Tabela 1. Grupos tróficos funcionais de invertebrados registrados no detrito de S.
herzogii no estudo.

GTF Táxons

Coletores-catadores Baetidae, Caenis, Chironomus, Copepoda, Corynoneura, Corixidae,
Cricotopus, Goeldichironomus, Hyalella curvispina, Oligochaeta,
Ostracoda, Parachironomus, Pseudochironomus, Saetheria,
Stratiomyidae, Thienemanniella.

Coletores-filtradores Tanytarsus, Rheotanytarsus, Cladocera, Copepoda, Ostracoda,
Polycentropodidae, Sphaeriidae.

Fragmentadores Cricotopus, Endotribelos, Chironomus, Oligochaeta.
Predadores Ablabesmyia, Aeshnidae, Ceratopogonidae, Parachironomus,

Coelotanypus, Coenagrionidae, Dytiscidae, Glossiphonidae,
Hydracarina, Polycentropodidae, Libellulidae, Hydrozoa.

Raspadores Ampullaridae, Ancylidae, Baetidae, Caenidae, Elmidae, Hydroptilidae,
Lymnaeidae, Planorbidae.
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