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Resumo 57

O aumento gradual de uma espécie exótica afeta o processamento foliar em riachos
de cabeceira?
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O fluxo energético em riachos de cabeceira está fortemente associado à mata ripária, sua
principal fonte de energia. Modificações na composição de espécies da vegetação, como
introdução de exóticas, afetam diretamente a dinâmica desses ambientes. Como exemplo
destaca-se  Psidium  guajava  (goiabeira),  que  apesar  de  nativa  no  norte  do  Brasil,  é
considerada  exótica  no  Sul,  onde  vem  causando  distúrbios  em ambientes  terrestres.
Devido a produção de frutos, rápido estabelecimento e dispersão de sementes, é utilizada
em programas  de  reflorestamento.  Entretanto,  a  presença  de  compostos  alelopáticos
podem inibir a germinação de outras espécies, reduzindo a diversidade e promovendo
alterações no funcionamento dos ecossistemas. Apesar disto, pouco se sabe sobre os
efeitos  da presença desta  espécie  sobre  o  metabolismo de ambientes  aquáticos  e  a
ausência de pesquisas e dificuldades na divulgação dos resultados contribuem para sua
dispersão.  Assim,  investigou-se  os  efeitos  da  presença  da  goiabeira  sobre  o
processamento  foliar  em  riachos  de  cabeceira,  considerando  o  aumento  gradual  da
espécie no ambiente, sob a hipótese de que o processamento foliar  é menor,  quanto
maior  a  porcentagem de exótica.  Com auxílio  de  litter  bags de  malha  10 mm foram
conduzidos experimentos, entre outubro/2016 e janeiro/2017, em três riachos de Mata
Atlântica  (noroeste  do  Paraná).  Foram  definidos  cinco  tratamentos:  100  (apenas
Cariniana estrellensis, espécie nativa predominante na área de estudo), 75 (75% nativa +
25% exótica), 50 (50% de cada espécie), 25 (25% nativa + 75% exótica) e 0 (apenas
exótica).  Os  bags (3g) foram dispostos em remansos e retirados em três réplicas por
tratamento e dias de submersão (15, 30, 45, 60 e 90). Em laboratório, cada amostra foi
seca e pesada e  foram calculadas as taxas de processamento foliar  (k)  e  proporção
remanescente foliar (PR). Diferenças no processamento foliar foram analisadas através
de ANCOVA, assumindo a PR como variável resposta, os tratamentos como categorias e
os dias de submersão como covariável. Os valores de k acompanharam o gradiente dos
tratamentos (Figura 1), diminuindo concomitantemente ao aumento da porcentagem de
exótica. Foram observadas diferenças significativas da PR entre os tratamentos, sendo 0
e  25  significativamente  diferentes  de  75  e  100,  50  de  100  e  100  significativamente
diferente de 0, 25 e 50. O aumento da porcentagem de exótica afetou o processamento,
tanto pelos valores de k, quanto pela PR, corroborando a hipótese. Estes resultados estão
associados a elevada concentração de compostos secundários (taninos e polifenois) e
estruturais (lignina e celulose), além da baixa concentração de nutrientes das folhas da
espécie  exótica,  como  relatado  na  bibliografia,  que  inibem  a  colonização  por
decompositores, além de minimizar os efeitos da lixiviação, retardando o processamento.
Conclui-se que, mesmo em pequenas densidades, a presença de P. guajava interfere na
dinâmica ecossistêmica para a região em estudo. Sugere-se que a espécie seja eliminada
de futuros  programas de reflorestamento  e que os efeitos nos ambientes em que se
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encontram  sejam  monitorados  e  mitigados,  visando  impedir  um  constante
comprometimento a biodiversidade aquática. (PEA, Nupelia, Capes).
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Figura 1: Proporção foliar remanescente (%) dos diferentes tratamentos ao longo dos
intervalos de submersão.
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