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Introdução

A espécie arbórea Salix humboldtiana desenvolve-se comumente nas margens de

sistemas aquáticos neotropicais, bem como em áreas alagadas ou úmidas. Apresenta

características de espécies pioneiras, como rápido crescimento (Carvalho, 2003) e grande

produção de biomassa foliar (Telöken, 2007). Para os sistemas aquáticos, S. humboldtiana

contribui com grande aporte de material foliar, proporcionando fonte de alimento e abrigo para

a biota aquática. Tais atribuições a tornam uma importante espécie a ser utilizada em projetos de

conservação e recuperação de matas ciliares e de ambientes aquáticos.

Além da entrada de matéria orgânica alóctone, os padrões de retenção, acúmulo e

decomposição de detritos constituem em processos ecológicos fundamentais para os sistemas

aquáticos (Abelho & Graça, 1996). A decomposição dos detritos vegetais consiste no principal

processo de ciclagem de nutrientes, transferência de energia e de interações tróficas dentro dos

ecossistemas (Benfield, 1997).

A composição da comunidade de invertebrados aquáticos constitui fator determinante

da velocidade de decomposição do detrito (Gonçalves et al. 2004), principalmente quando

ocorre a presença de organismos fragmentadores. Desta forma, o conhecimento desta

comunidade faz-se necessário para a melhor compreensão do processo de degradação foliar.

Este trabalho tem como objetivo determinar a taxa de degradação foliar (k) de S.

humboldtiana em um lago oligotrófico subtropical (Lago Polegar), localizado no Campus

Carreiros da FURG, bem como acompanhar o processo de colonização do folhiço por

invertebrados aquáticos.

Metodologia
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Foram incubadas, no Lago Polegar, 21 bolsas de folhiço contendo 6,85g de peso seco

(corrigido) de material foliar. As bolsas, com dimensões de 20 x 30 cm, foram confeccionadas

com telas de nylon com aberturas de malha de 1 mm2 em uma das faces e 1 cm2 na outra. As

bolsas foram retiradas (em três repetições) após 1, 4, 7, 14, 32, 47 e 71 dias de incubação. Em

campo, foram mensuradas as variáveis limnológicas. Em laboratório, o material coletado foi

lavado em água corrente, sob peneira (250 µm), e os invertebrados acondicionados em frascos e

fixados em álcool 80%. Para análise da sucessão ecológica dos organismos, estes foram

classificados em grupos tróficos funcionais.

O material foliar remanescente foi seco a 60°C até obtenção do peso seco. A taxa de

degradação foliar (k) foi obtida conforme Bärlocher (2005), por um modelo de regressão linear

que leva em consideração os valores do tempo de exposição das bolsas e as médias do logaritmo

neperiano da porcentagem de biomassa remanescente de cada período.

Resultados preliminares

Resultados mostram uma perda de peso de aproximadamente 51% aos 71 dias de

incubação, com coeficiente de decomposição (k) de 0,007 d-1 (fig. 1). Para a mesma espécie,

Capello et al. (2004) encontraram um (k) de 0,0119 d-1 em um pequeno rio na Argentina.

(k) = 0,007 d-1

R² = 0,7001

Fig. 1 - Curva de decaimento de biomassa foliar (Bärlocher, 2005).



Com aproximadamente 60% das amostras processadas, foram identificados 6.918

indivíduos, distribuídos em 17 táxons. O grupo mais abundante foi Ostracoda (22,1%) seguido

de Oligochaeta (19,8%) e Caenidae (16%). O valor máximo de densidade registrado foi aos 71

dias de incubação (57.529,76 ind.100g PS). A análise da sucessão de grupos tróficos funcionais

pode ser observada na figura 2.
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