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RESUMO 

 

Efeito da exclusão experimental de vertebrados na decomposição de três tipos de 

plantas sob diferentes coberturas de solo no parque estadual da serra do mar – núcleo 

Santa Virgínia 
 

A diversidade da Mata Atlântica está constantemente ameaçada devido à perda de 

habitats provocada pela destruição e alteração dos ambientes naturais. Este fato é muito 

preocupante, pois os remanescentes florestais da Mata Atlântica encontram-se, em sua maior 

parte, em pequenos fragmentos altamente perturbados, acarretando em perda de 

biodiversidade da fauna existente. Muitos estudos demonstraram que mamíferos e aves 

especialistas (e. g. insetívoros) são muito sensíveis à fragmentação ambiental, tendendo a 

desaparecer em áreas abertas. A perda destes animais pode alterar a densidade de artrópodes e 

as taxas de herbivoria, ocasionando um efeito cascata (top- down), que causará influência até 

na decomposição e ciclagem de nutrientes. Entretanto o estudo de como esse efeito top-down 

ocorre em diferentes coberturas de solo ainda não foi testado, desta forma, objetivou-se 

investigar como as taxas de decomposição são modificadas pela exclusão experimental de 

vertebrados em áreas com diferentes coberturas vegetais na mata Atlântica. Parcelas de 

exclusão de vertebrados e parcelas controle foram alocadas em áreas com coberturas vegetais 

de pastagem e floresta, para verificar como ocorre o efeito top-down na decomposição. 

Utilizaram-se três tipos de serapilheira diferentes, uma gramínea (Brachiaria decumbens), 

uma espécie pioneira (Tibouchina sellowiana) e uma mistura de folhas de diferentes espécies 

da floresta primária adjacente. A técnica dos litter bags foi utilizada para avaliar as diferentes 

taxas de decomposição e foram coletados em intervalos de 16, 36, 71, 181 e 247 dias. O 

resíduo vegetal foi limpo, seco e pesado para obtenção das massas remanescentes (%) e taxa 

de decomposição, após isso o material foi triturado e pesado em subamostras para analises de 

nutrientes e compostos orgânicos (nitrogênio, carbono, fósforo, lignina, celulose e polifenóis). 

A taxa de decomposição não diferiu entre os tratamentos controle e exclusão de vertebrados, 

desta forma, não foi possível observar o efeito top-down da exclusão de vertebrados neste 

estudo, provavelmente devido à elevada biodiversidade da fauna do solo na área onde o 

experimento foi realizado e sugere-se repeti-lo em uma área menor e mais desconectada, com 

a finalidade de simular como o efeito cascata ocorre em pequenos fragmentos da mata 

Atlântica. Além disso, a decomposição foi mais rápida nos litter bags localizados na floresta 

do que na pastagem e as folhas de gramínea tiveram maior perda de massa do que as folhas de 

floresta primária e T. sellowiana, possivelmente devido às interações entre nitrogênio, lignina 

e a relação C:N dos resíduos vegetais.  

 

Palavras-chave: Perda de biodiversidade; Efeito top-down; Decomposição; Mata Atlântica;                  

Pastagem 
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ABSTRACT 

 

Evaluation of the experimental exclusion of vertebrates on the decomposition of three 

species of plants under different land uses in the state park serra do mar- nucleus Santa 

Virgínia  

 

The diversity of Atlantic forest is constantly threatened due to habitat loss caused by 

the destruction and alteration of natural environments, and most of the biome is now in small 

and fragmented areas. This fact is of a great concern, because the remaining areas in Atlantic 

forest are in small highly disturbed fragments, resulting in loss of biodiversity of the existing 

fauna, like mammals and birds. Many studies have shown that specialist mammals and birds 

(e.g. insectivores) are very sensitive to environment fragmentation and tend to disappear in 

open areas. The loss of these animals is likely to cause an increase in the density of arthropods 

and rates of herbivory, causing a top-down effect that may even influence the cycling of 

nutrients. We aimed to investigate how decomposition rates are modified by the experimental 

exclusion of vertebrates in an area with different land coverage in the Atlantic forest. 

Vertebrate exclusion plots and control plots were allocated in areas with different land 

coverage (pasture and forest) to evaluate the top-down effects in decomposition. We used 

three different kinds of leaves, being one grass (Brachiaria decumbens), one very common 

primary specie of the area (Tibouchina sellowiana) and a mix of primary forest leaves. 

Litterbags were used to evaluate the decomposition rate and it was collected during intervals 

of 16, 36, 71, 181 and 247 days. The vegetal residue was cleaned, dried and weighted to 

obtain the remaining mass (%) and decomposition rate, after that, the material was milled and 

weighted in subsamples for analyses of nutritional quality (N, C, P, lignin, cellulose and 

polyphenols). The decomposition rate was not different for the control and vertebrate 

exclusion plots, as a result, it was not possible to show the top-down effect in decomposition, 

possibly because of the high soil biodiversity in the area where the experiment was done. It 

would be very important to remake this experiment in a smaller and more disconnected area, 

in order to show how this cascade effect occur in Atlantic forest´s smaller fragments. 

Furthermore, the decomposition was faster at the forest plots than at the pastureland plots and 

the grass leaf litter presented the higher decomposition rate than the primary forest leaves and 

T. sellowiana and it was possibly caused by the interaction between nitrogen, lignin and C:N 

ratio.  

 

Keywords: Loss of biodiversity; Top-down effect; Leaf litter decomposition; Atlantic forest; 

Pastureland  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A floresta tropical Atlântica localiza-se ao longo da costa brasileira e caracteriza-se 

pela elevada diversidade e endemismo, sendo tão diversa quanto à floresta Amazônica 

(MORELATTO; HADDAD, 2000), entretanto a perda de hábitats provocada pela destruição 

ou alteração de ambientes naturais é, certamente, a principal ameaça a esta diversidade 

biológica (WILSON, 1994). Em 2012, a fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (INPE) divulgaram dados recentes sobre os atlas dos remanescentes 

florestais da Mata Atlântica no período de 2011 a 2012 e este levantamento aponta que o total 

de supressão de vegetação nativa foi de aproximadamente 24.000 hectares, sendo que deste 

total, 93% corresponderam a desflorestamentos. Estes dados são preocupantes, pois a taxa de 

desmatamento correspondente a este período foi a mais elevada desde 2008 (INPE). Além 

disso, os remanescentes florestais da mata Atlântica encontram-se, em sua maior parte, na 

forma de pequenos fragmentos altamente perturbados, isolados, pouco conhecidos e pouco 

protegidos (RIBEIRO et al., 2009) acarretando muitos distúrbios na fauna existente da região 

(NAXARA, 2008).  

Os vertebrados que possuem dieta especializada, como espécies frugívoras e 

insetívoras, tendem a desaparecer com a perda de ambientes florestais, enquanto espécies 

mais generalistas, como as onívoras, tendem a aumentar em abundância (LAURANCE et al. 

2004, BANKS-LEITE et al. 2010) e alterações em determinadas populações causam 

mudanças estruturais e funcionais nos ecossistemas (MOONEY et al., 2010; NEWBOLD et 

al, 2013). Por exemplo, foi observado por Gradwohl e Greenberg (1984), um aumento de 

mais de 50% na densidade da macrofauna do solo (minhocas, besouros, baratas, gastrópodes e 

ortópteras) após a exclusão experimental de vertebrados na região amazônica. Bem como no 

estudo de Dunham (2008), que observou o aumento da densidade de macroinvertebrados do 

solo (organismos maiores que 5 mm), o que consecutivamente culminou na diminuição na 

densidade da microfauna (organismos menores que 5 mm), devido alterações na pressão de 

predação destes organismos. Adicionalmente, a menor abundância de microinvertebrados 

acarretou em menores concentrações de fósforo disponível para as plantas, pois, 

consecutivamente, diminuiu a quantidade de resíduos gerados por esses organismos no solo. 

Por sua vez, Srivastava et al. (2009) demonstraram através de metanálises que caso a perda 

dos microrganismos do solo afetasse a diversidade de organismos decompositores levaria a 

uma diminuição na taxa de decomposição. Esses resultados ilustram o denominado efeito top-

down, onde a exclusão de predadores da cadeia alimentar ocasionaria um efeito cascata, que 
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afetaria todos os níveis tróficos abaixo, inclusive alterando aspectos funcionais, como na 

decomposição da matéria orgânica, afetando, assim, a distribuição de nutrientes no solo 

(ELSER et al., 2011).  

Por outro lado, efeitos bottom-up devem também ser considerados no estudo de 

decomposição da serapilheira; pois como mostrado por Hättenschwiler et al. (2011), as taxas 

de decomposição são significativamente menores em florestas em estágios sucessionais mais 

recentes, pois o material vegetal que dará origem a serapilheira é normalmente mais pobre em 

nutrientes, levando ao decréscimo nas atividades dos microrganismos, devido à simples falta 

de energia e, consequentemente, diminuindo a taxa de decomposição. Portanto, a 

decomposição da serapilheira pode ser influenciada por ambos os mecanismos, top-down e 

botton-up (figura 1). A importância de um ou outro mecanismo dependerá das complexas 

interações ao longo das cadeias tróficas e também da qualidade nutricional do substrato 

vegetal.  

Apesar de existir estudos em florestas tropicais que demonstram como a exclusão de 

vertebrados pode gerar efeitos em cascata na ciclagem de nutrientes (DUNHAM 2008), ainda 

não se investigou como esta dinâmica ocorre em diferentes coberturas do solo, o que é um 

fator importante, pois a taxa de herbivoria é, geralmente, maior em ambientes abertos e em 

áreas de borda próximas a pastagens ou cultivos agrícolas, possivelmente devido às alterações 

na abundância e riqueza de artrópodes herbívoros nesta área (COLEY; BARONE, 1996; 

DIDHAM et al. 1998), os quais são beneficiados pela menor pressão de predação nas bordas 

(BANKS-LEITE et al. 2010). Portanto, prevê-se que o efeito em cascata gerado pela exclusão 

de vertebrados seja diferente em áreas abertas de pastagem, quando comparados às áreas 

florestadas (BANKS-LEITE et al. 2010).  

Por essa breve discussão, conclui-se que a menor pressão de predação, causada pela 

perda de biodiversidade e mudança do uso do solo, pode causar alteração na comunidade de 

invertebrados em florestas tropicais (SÃO BERNARDO; GALETTI, 2004; OLIVEIRA 

FILHO et al., 2007) e a redução no número de espécies de invertebrados leva à uma mudança 

significativa em processos ecológicos importantes (SHARAM et al., 2009; ISBELL et al., 

2011). Portanto, experimentos que analisem as taxas de decomposição da serapilheira com 

diferentes qualidades nutricionais, sob diferentes coberturas do solo, combinados com a 

exclusão de predadores importantes, como vertebrados insetívoros, auxiliariam no 

entendimento de como a fragmentação de habitats na mata Atlântica desencadearia efeitos em 

cascata nas cadeias tróficas, culminando em mudanças na dinâmica dos nutrientes no sistema 

solo-planta.  
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1.1 Objetivo  

 

Objetivou-se investigar possíveis efeitos causados pela exclusão experimental de 

vertebrados sobre as taxas de decomposição de espécies vegetais, com diferentes qualidades 

nutricionais, em áreas de floresta e pastagem, localizadas na Floresta Ombrófila Densa 

Montana, do litoral norte do Estado de São Paulo. O experimento buscou determinar a 

importância dos insetívoros e como a sua pressão de predação modifica a macrofauna do solo, 

o que, por sua vez, afetará a abundância da microfauna e as taxas de herbivoria. Todos esses 

fatores podem influenciar os processos de decomposição e, subsequentemente, a dinâmica da 

ciclagem de nutrientes. 

1.2 Hipóteses 

 

A exclusão experimental dos vertebrados afetará a taxa decomposição do material 

vegetal. 

Espera-se que a exclusão experimental de vertebrados aumente a densidade da 

macrofauna de solo, devido a menor pressão de predação, o que por sua vez, afetaria a 

microfauna do solo, devido ao aumento do número de artrópodes predadores ou competidores 

da microfauna, como no experimento de Dunham (2008). A diminuição da abundância de 

micro-organismos do solo, possivelmente, afetaria as taxas da decomposição da serapilheira 

(GILAVERTE et al., 2012) e este efeito cascata gerado pela exclusão experimental de 

vertebrados afetaria a disponibilidade de nutrientes no solo.  

 

A mudança da cobertura do solo afetará a taxa de decomposição. 

Como citado anteriormente, as aves especialistas insetívoras sofrem grande pressão de 

seleção nas áreas abertas ou fragmentadas, podendo declinar em abundância e riqueza ou até 

serem extintas (BANKS-LEITE et al., 2010). Desta forma, é esperado que as parcelas na área 

de pastagem tenham menor taxa de decomposição do que as parcelas montadas na área de 

floresta, devido as variações da macrofauna e microfauna do solo (GILAVERTE et al., 2012). 

 

A qualidade nutricional do material vegetal afetará a taxa de decomposição. 

Plantas que seguem o ciclo fotossintético C4 têm qualidade nutricional inferior em 

comparação às plantas que seguem o ciclo fotossintético C3 (CASWELL et al., 1973; 

EHLERINGER et al., 2002; BARBEHENN et al., 2004), portanto, seria plausível supor que a 
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taxa de decomposição de gramíneas forrageiras, B. decumbens (C4), será menor que a taxa de 

decomposição das plantas C3, que no experimento estão representadas pela T. sellowiana e as 

folhas de floresta primária.  

 

As hipóteses acima são importantes na construção de um arcabouço conceitual; no 

entanto, cada um dos fatores mencionados (qualidade nutricional, coberturas do solo e 

exclusão de vertebrados) certamente interferirão não isoladamente, mas sim, 

concomitantemente na taxa de decomposição. Essas interações, ainda que complexas, podem 

fornecer informações importantes para a interpretação 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Mata Atlântica 

Os remanescentes florestais tropicais estão submetidos a uma variedade de 

perturbações antrópicas, incluindo desmatamento, caça, extração predatória, incêndios, 

introdução de espécies exóticas e invasoras ou superpopulação de organismos sem predador 

natural (PERES, 2001; BROOK et al, 2008). 

A Mata Atlântica foi uma das maiores florestas tropicais, com cobertura original de 

aproximadamente 150 milhões de hectares, grande distribuição latitudinal e longitudinal e 

ampla variabilidade de temperatura e umidade, o que possibilitou grande biodiversidade 

(GALINDO-LEAL; CÂMARA, 2003), entretanto, após séculos de exploração descontrolada, 

estima-se que a cobertura vegetal restante seja de 11,4% a 16% do original (RIBEIRO et al, 

2009, INPE, 2015). O processo de desflorestamento ocorreu principalmente após o período 

colonial, com a finalidade de utilizar o local desmatado para agricultura e facilitar a defesa 

contra possíveis ataques indígenas, o que levou a queimada de grandes áreas. Além disso, 

ocorreu a extração predatória intensa de madeira, que era a única fonte de combustível da 

época (GALINDO-LEAL; CÂMARA, 2003). Contanto, mesmo após o intenso 

desmatamento, a floresta Atlântica ainda possui grande número de espécies endêmicas, o que 

a torna um hotspot muito importante e com grande necessidade de preservação (RIBEIRO et 

al., 2009). A maioria dos remanescentes florestais da Mata Atlântica existe em pequenos 

fragmentos, menores que 50 hectares, pouco conectados e em diferentes estados de 

regeneração (RIBEIRO et al., 2009; METZGER et al., 2009). Entre esses remanescentes, há 

algumas áreas de preservação, como o parque estadual da Serra do Mar, considerado o maior 

e mais bem preservado, cobrindo aproximadamente 320.000 hectares (VILLANI et al, 2009; 

MEDEIROS et al, 2012), onde o experimento foi realizado. 

2.2 Efeito Top-Down 

De acordo com a teoria da biogeografia das ilhas, pequenos fragmentos de habitat, 

pouco conectados, têm menos espécies do que grandes fragmentos (MACARTHUR; 

WILSON, 1967) e essa teoria pode ser correlacionada a perda de biodiversidade ocasionada 

pela fragmentação de florestas (GARDNER et al, 2009), o que pode afetar pássaros (GRAY 

et al, 2007; BANKS-LEITE, EWERS; METZGER, 2010; HALLEY; IWASA et al, 2011) e 

alguns mamíferos (MARTIN, 2003; CANALE et al, 2012; GIBSON et al, 2013), 

principalmente os de alimentação especialista (por exemplo insetívoro), que tendem a ser 
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mais sensíveis as mudanças ambientais e podem reduzir em abundância ou até serem extintos 

em áreas muito isoladas (MAAS et al, 2015).  

A perda de biodiversidade causa preocupação, pois acarreta em grande perda das 

funções ecossistêmicas (EHRLICH; EHRLICH, 1981; TILMAN, 2001; LEWIS, 2009), 

causando consequências irreversíveis, podendo afetar a dispersão de sementes (SETHI; 

HOWE, 2009), a polinização (WILLIS et al, 2008), o controle biológico de pragas (VAN 

BAEL et al, 2008; SCHERBER et al, 2010), as taxas de herbivoria (DYER; LETOURNEAU, 

1999; DUNHAM, 2008) e até a decomposição e ciclagem de nutrientes (GESSNER et al, 

2010; HAYNES et al, 2014). 

A extinção de animais predadores pode afetar toda a cadeia alimentar, devido a 

mudanças na pressão de predação ou competição entre os níveis tróficos, o que, por sua vez, 

pode alterar a comunidade de insetos e, indiretamente, irá influenciar a ciclagem de 

nutrientes, desencadeando um efeito cascata conhecido como top-down (GESSNER et al, 

2010; SOBRINHO et al, 2014). Por exemplo, em um experimento de exclusão de 

vertebrados, com o objetivo de simular um ambiente onde houve a extinção desses animais, 

DUNHAM (2008) observou o aumento na abundância de macroinvertebrados, devido a 

menor pressão de predação causada por aves insetívoras e, consecutivamente, houve 

decaimento da abundância de microinvertebrados, possivelmente desencadeado pela maior 

pressão de predação exercida pela macrofauna. Desta forma, caso o efeito cascata afete a 

comunidade de invertebrados do solo, podem ocorrer mudanças na decomposição de duas 

formas, sendo que, caso haja o aumento de artrópodes fungívoros e bacteriófagos, 

possivelmente haverá a redução da riqueza dos microrganismos, responsáveis pela degradação 

de serapilheira, diminuindo a taxa de decomposição. Por outro lado, caso a variação de 

invertebrados aumente o número de artrópodes detritívoros, que consomem a matéria 

orgânica (MO) em decomposição junto com os fungos e bactérias, aumentaria a taxa de 

decomposição (MULDER et al, 1999; DUFFY et al, 2007). Até recentemente acreditava-se 

que a cascata trófica não era comum em florestas tropicais, devido à elevada riqueza de 

espécies (POLIS; HOLT, 1992), pois o sistema é muito complexo e haveria redundância de 

muitas funções, de forma que a perda de uma espécie teria sua função compensada por outra 

(NAEENA et al, 2002; Sobrinho et al, 2014), entretanto alguns experimentos de exclusão 

demonstraram que o efeito cascata também ocorre em ambientes tropicais (DUNHAM, 2008; 

MOONEY et al, 2010).  
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2.3 Decomposição da serapilheira 

A decomposição da serapilheira é um processo essencial para a ciclagem do carbono 

(C) e dos nutrientes (CORTEZ et al, 2007), contribuindo com aproximadamente 70% dos 

fluxos anuais de C (RAICH; SCHLESINGER, 1992) e envolve a transformação da matéria 

orgânica do solo em formas inorgânicas, CO2, nutrientes minerais e água, que ficam 

disponíveis para o ambiente (LAMBERS et al, 2008).  

Este processo é influenciado principalmente por três fatores: condições climáticas, 

comunidade decompositora e qualidade do substrato (SWIFT et al, 1979; CASTANHO e 

OLIVEIRA, 2008). As variações climáticas podem alterar a atividade dos decompositores 

(LAVELLE et al, 1993; BTENSCHOEN; SCHEU; EISENHAUER, 2011), afetando a 

decomposição de tal forma que, nos trópicos, a decomposição é mais rápida comparada a 

áreas de clima temperado (AERTS, 1997; CHAPIN III; MATSON; MOONEY, 2002; 

PIÑEIRO et al, 2010). Além disso, os organismos do solo podem contribuir com até 100% da 

decomposição (VAN DER HEIJEN et al, 2008), desta forma, caso haja alguma alteração na 

comunidade, em abundância ou até na riqueza de espécies, pode ocorrer mudanças nas taxas 

de decomposição, afetando o balanço e a ciclagem dos nutrientes no ambiente 

(HÄTTENSCHWILER; TIUNOV; SCHEU, 2005), como no trabalho de Handa et al, (2014), 

que observou menor ciclagem de C e nitrogênio (N) ao reduzir os grupos de decompositores 

do solo.  

A qualidade da serapilheira influência a decomposição de forma que o material vegetal 

de alta qualidade é mais atrativo aos microrganismos do solo e são degradados mais 

rapidamente, ou seja, altas concentrações de N e fósforo (P) influenciam positivamente a 

decomposição, pois esses nutrientes são essenciais e limitantes para o metabolismo dos 

microrganismos do solo (LISANEWORK; MICHELSEN 1994; AERTS, 1997, MANZONI et 

al., 2010). Entretanto, resíduos vegetais de baixa qualidade e palatabilidade, como compostos 

de cadeias carbônicas longas, são de difícil degradação e se tornam pouco atrativos aos 

microrganismos, consequentemente, tendem a ter baixa taxa de decomposição (SUGAI; 

SCHIMEL, 1993; PARSONS; CONGDON, 2008). A lignina é um composto de cadeia 

carbônica longa, conhecida por ter baixa degradabilidade comparada a outros componentes 

das folhas (MELILLO et al, 1982), tendendo a se acumular nos resíduos. Por outro lado, a 

celulose e hemicelulose, que também possuem cadeia longa, são decompostas em uma taxa 

considerada rápida, pois são hidrossolúveis (YANG; EFFLAND; KIRK, 1980).  

Outro fator que pode alterar a taxa de decomposição é a mudança na cobertura vegetal 

do solo (CORNWELL et al, 2008), pois afeta indiretamente os organismos decompositores, 



26 

 

por meio de alterações no microclima causadas pelo aumento da incidência direta dos raios 

solares, o que afeta a atividade dos microrganismos do solo e consecutivamente, a 

decomposição (LORENZO et al, 2014). Adicionalmente, ao alterar o uso do solo também 

ocorre a redução, ou modificação da entrada e da qualidade do material orgânico que será 

decomposto (THIBODEAU; CAMIRÉ; MUNSON, 2000), o que também pode afetar as taxas 

de decomposição do ambiente. 

O processo de decomposição é dividido em três fases, com decaimento inicial rápido 

na primeira fase, devido à perda de componentes solúveis em água e de fácil degradação, 

seguida da segunda fase de decomposição mais lenta, com a influência das atividades dos 

organismos do solo, que agem como fragmentadores ou decompositores do material e, por 

fim, na terceira fase há a perda do material mais recalcitrante, como a lignina (MELILLO et 

al, 1989; CHAPIN III; MATSON; MOONEY, 2002; RUBINSTEIN; VASCONCELOS 2005) 

(figura 1). O presente trabalho representará a decomposição apenas nas duas fases iniciais do 

processo, que ocorrem em menos de um ano. 

 

Figura 1 – Modelo da decomposição da serapilheira com os principais constituintes químicos e a escala 

de tempo comumente encontrado em ambientes quentes (tropicais) e frios (ártico) 

Fonte: Adaptado de Chapin III, Matson e Mooney (2002) 
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Alguns trabalhos já indicaram que a fragmentação do ambiente e a perda de 

biodiversidade influenciam as funções ecossistêmicas, como a decomposição (GESSNER et 

al, 2010; MEHTA et al, 2013; HAYNES et al, 2013), entretanto não foram encontrados 

trabalhos correlacionando esses experimentos com ambientes de diferentes coberturas 

vegetais, o que é muito importante, pois mais da metade das florestas tropicais do mundo já 

foram convertidas para outros usos do solo (WRIGHT, 2005), e, ainda assim, essas florestas 

possuem mais de 37% da reserva global de C (ALVES et al, 1997). Isso posto, é essencial 

entender como as ações antrópicas podem alterar a decomposição, pois, em muitos 

ecossistemas, ela é praticamente a única fonte de energia para manutenção de plantas e 

organismos do solo (ABER; MELILLO 1991), devido à baixa entrada de nutrientes no 

sistema (BERGLUND; ÅGREN, 2012), assim qualquer mudança no complexo processo de 

decomposição terá grandes consequências nos estoques e ciclos de C e nutrientes 

(COUTEAUX et al, 1995). 

2.4 O uso dos isótopos estáveis como ferramenta nas análises de decomposição da 

serapilheira 

Os isótopos estáveis de carbono (
12

C e 
13

C) podem ser utilizados como ferramenta de 

discriminação de materiais vegetais que possuem diferentes ciclos fotossintéticos, pois as 

plantas C3 e C4 discriminam de diferentes formas o 
13

CO2. Plantas do ciclo fotossintético C3 

possuem valor de δ
13

C de aproximadamente -32‰, enquanto plantas C4, como as gramíneas, 

tem δ
13

C de aproximadamente -16‰ (BOUTTON, 1991; BERNOUX et al, 1998). Além 

disso, a composição isotópica do carbono pode variar ao longo da decomposição de diferentes 

maneiras, entre elas: (1) pode ocorrer o acúmulo de lignina, pobre em 
13

C, que pode diminuir 

os valores de δ
13

C (OSONO et al, 2008); (2) uso preferencial do 
12

C pelos organismos 

decompositores para respiração, o que pode aumentar o δ
13

C (NADELHOFFER; FRY, 1988; 

FENG, 2002); e (3) incorporação de biomassa exógena (NADELHOFFER; FRY, 1988). 

Como exemplo, o trabalho de Melillo et al (1989) utilizou essa ferramenta em seu estudo de 

decomposição, e pôde observar a alteração do δ
13

C com o acúmulo de lignina. Essa 

ferramenta também foi utilizada no trabalho de Mehta et al (2013) ao estudar a decomposição 

em diferentes coberturas vegetais de floresta e pastagem. 

Adicionalmente os isótopos de nitrogênio também são utilizados em experimentos de 

decomposição, pois o δ
15

N também varia de diversas formas, podendo ocorrer: (1) absorção 

na raiz, lixiviação e volatilização de compostos lábeis pobres em 
15

N; (2) adição de biomassa 

exógena, como fungos; (3) possíveis trocas de nitrogênio entre a serapilheira (pobre em 
15

N) e 
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o solo (rico em 
15

N) e; (4) incorporação de nitrogênio atmosférico (MELLILO et al., 1982; 

HÖGBERG, 1997).  
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

3. 1 Área de Estudo  

O estudo foi realizado no parque estadual da Serra do Mar (PESM) no núcleo Santa 

Virgínia, no Estado de São Paulo em áreas de Floresta Ombrófila Densa (figura 2).  

 

Figura 2- Imagem de satélite indicando localização do parque estadual da Serra do Mar 

Fonte: www.ubatuba.com.br 

 

O PESM foi criado em 30 de agosto de 1977, possui aproximadamente 300.000 ha 

(VILLANI et al., 2009) e estende-se desde a divisa dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro 

até o município de Itariri (porção sul do estado de São Paulo), representando a maior porção 

contínua preservada de Mata Atlântica do Brasil (JOLY; MARTINELLI, 2004). O núcleo de 

Santa Virgínia abrange uma área de cerca de 17.000 ha, estando inserido nos municípios de 

Natividade da Serra, São Luís do Paraitinga, Cunha e Ubatuba. O relevo da área tem forte 

declividade, (24° a 37°), com altitudes variando de 850 a 1.200 m. O clima é caracterizado 

como subtropical úmido (tipo Cfa na classificação de KÖPEEN (1948)), com ausência de 

uma estação seca definida (SETZER, 1966; SALEMI,2009). As temperaturas médias são de 

25°C nos períodos mais quentes, e 19°C nos períodos mais frios, enquanto a precipitação fica 

em torno de 2.200 mm ao ano.  
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Tabela 1 – Características físicas e estruturais referentes a vegetação e a camada superficial do solo (0-10 cm) da 

Floresta Ombrófila Densa Montana, situada no núcleo de Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do 

Mar. Fonte: 
(1)

ALVES et al. (2010), 
(2)

 MARTINS et al (2015) e 
(3)

COLETTA (2015) 

Parâmetros 

Floresta 

Primária 

Biomassa 
(1)

 283 Mg ha
-1

 

Queda de folhas 
(1)

 5.5 Mg ha
-1

ano
-1

 

Tipo de Rocha 
(2)

 Granito / gnaisses 

Classificação do solo 
(2)

  Cambissolos 

Areia (g kg
-1

) 
(3)

 534 ± 5.0 

Argila (g kg
-1

) 
(3)

 381 ± 0.5 

Silte (g kg
-1

) 
(3)

 86 ± 5.0 

pH 
(3)

 3.6 ± 0.04 

P (mg kg
-1

) 
(3)

 12.5 ± 0.8 

N (g kg
-1

) 
(3)

 4.6 ± 0.6 

C (g kg
-1

)
 (3)

 61.1 ± 8.2 

 

Para a realização do presente estudo, selecionou-se uma área anteriormente utilizada 

como pastagem e que se encontra em processo de regeneração. Essa área está localizada na 

gleba denominada Puruba e foi anexada ao parque em 2006 (figura 3). A outra área 

selecionada para o experimento é composta por vegetação primária, bem preservada, 

localizada no núcleo de Santa Virgínia, na parcela N, demarcada pelo projeto temático do 

programa BIOTA/FAPESP: “Composição florística, estrutura e funcionamento da Floresta 

Ombrófila Densa dos Núcleos Picinguaba e Santa Virgínia do Parque Estadual da Serra do 

Mar” (FAPESP 03/12595-7). 
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Figura 3 – Área de pastagem, denominada Puruba do PESM, com vegetação predominante de 

gramíneas e arbustos 

 

Vale ressaltar que na área de pastagem a temperatura do solo é maior que na área de 

floresta e também possui menor umidade do solo, como demonstrado no trabalho de do 

Carmo et al (2012) (figura 4). 
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Figura 4 - Média da variabilidade de umidade (A) e temperatura (B) no solo de uma área coberta por 

Floresta Ombrófila Densa Montana (●) e no solo de pastagem situada à aproximadamente 20 

km da área de floresta (○) 

Fonte: Adaptado do Carmo et al, 2012 

3.2 Coleta das folhas e confecção dos litter bags. 

Para a realização desse experimento selecionou-se folhas senescentes de três tipos 

vegetais com características nutricionais distintas. A gramínea da espécie Brachiaria 

decumbens, coletadas na área de pastagem; folhas de Tibouchina sellowiana, espécie pioneira 

e abundante no PESM, coletadas na área de transição da gleba Puruba e uma mistura de 

folhas, coletadas na área de floresta primária, em Santa Virgínia. As espécies que compõem 

essa mistura de folhas estão no anexo A. As folhas senescentes foram coletadas por redes 

alocadas sob a copa das árvores no período de janeiro a junho de 2014 (figura 5). Estas redes 

possuem malha com abertura de 15 mm, permitindo que o material vegetal fique retido, sem 

reter a água da chuva. As folhas foram coletadas mensalmente, para evitar o início do 

processo de decomposição, secas em estufa a 60°C, até que atingissem temperatura constante, 

e foram armazenadas. 
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Figura 5 - Coleta das folhas senescentes de T. sellowiana (A) e mix de folhas (B) da floresta primária na 

gleba Puruba, núcleo Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar 

 

Para se atingir o objetivo do experimento, as taxas de decomposição foram avaliadas 

através do uso de litter bags, que por mais de meio século vêm sendo utilizados para 

investigar a influência de diversos fatores nas taxas de decomposição (SWIFT; ANDERSON, 

1989; LAVELLE et al., 1993). A técnica dos litter bags consiste no confinamento de amostras 

de material vegetal em bolsas que são expostas a decomposição por determinado período de 

tempo, com o objetivo de se avaliar a perda de peso de uma espécie vegetal (BARLOCHER, 

2005). Os litter bags utilizados no experimento foram confeccionados nas dimensões de 25 

cm x 25 cm, em tela plástica de abertura de malha de 5 mm, com objetivo de permitir o acesso 

da mesofauna do solo (MILCU; MANNING, 2011; BOKHORST; WARDLE, 2013; HANDA 

et al., 2014). Foram preenchidos com 15 gramas de folhas das espécies vegetais selecionadas, 

costurados com linha de naylon e identificados com lacres numerados (figura 6).  

Resumindo-se, o desenho experimental consistiu em: 

 Espécies de plantas: 3 (gramínea, espécie da floresta primária e T. sellowiana)  

 Replicatas: 4  

 Cobertura do solo: 2 (pastagem e floresta)  
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 Tratamento: 2 (exclusão e controle)  

 Coletas: 5 (ao longo do tempo)  

 Total: 240 litter bags  

 

 

Figura 6 - Litter bags preenchidos com folhas de A: gramínea, B: T. sellowiana e C: mix de folhas da 

floresta primária 

3.3 Delineamento experimental. 

Foram construídas, na pastagem, no começo do mês de junho, três parcelas de 

exclusão de vertebrados com tela de metal constituída de malha com abertura de 2 cm e 

dimensão de 2 m por 2 m (figura 7 - A). Essas parcelas distaram entre si aproximadamente 

200 metros. No dia 26 de agosto de 2013, no interior de cada uma dessas grades de exclusão 

foram distribuídos ao acaso os litter bags da seguinte maneira: em duas grades foram 

acondicionados sete litter bags de gramínea, sete litter bags de T. sellowiana e sete litter bags 

de folhas de floresta primária e em uma grade foram acondicionados seis litter bags de cada 

espécie vegetal. Como controle, a mesma disposição de litter bags foi repetido do lado de fora 

das grades.  

Na área de floresta, foram instaladas cinco grades com os mesmos formatos e no 

mesmo período das parcelas na pastagem, dentro delas colocaram-se quatro litter bags de cada 

espécie vegetal (figura 7 - B). Da mesma forma, as parcelas controle foram repetidas do lado 

externo das grades, entretanto algumas grades desta área ficaram alocadas em regiões 

íngremes e preferiu-se colocá-los ao lado das três grades que possuíam o terreno mais plano. 

Há menos grades na área de pastagem do que na floresta por ser uma área menor e não seria 

possível colocar mais grades com distâncias de 200 metros entre si. O esquema representativo 

da disposição de grades nas áreas encontra-se na figura 8. 
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Figura 7 - Parcela de exclusão de vertebrados e controle, acondicionadas sobre a pastagem abandonada 

da gleba Puruba (A) e parcela de exclusão na floresta primária, em Santa Virgínia (B) 

 

Os litter bags foram instalados dois meses após a instalação das grades com o intuito 

de que, caso a exclusão experimental dos vertebrados causasse alguma variação na fauna do 

solo, essas mudanças teriam tempo suficiente para ocorrer antes da implantação dos litter bags 

e não afetariam gradualmente o material ao longo do experimento. 
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Figura 8 - Esquema representando a disposição do experimento na área de pastagem (A) e na floresta 

(B). Os litter bags estão representados por retângulos verdes indicados pelas letras F, P e T, 

de forma que a letra F representa os litter bags preenchidos com folhas de floresta primária, 
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a letra T representa os litter bags preenchidos com folhas de T. sellowiana e a letra P 

representa os litter bags preenchidos com folhas de gramínea. Os retângulos cinzas que 

contornam alguns litter bags são as grades, que indicam as parcelas de exclusão de 

vertebrados, e o litter bags que não estão envoltos pelos retângulos são as parcelas controle

  

3.4 Coleta dos litter bags, triagem e estimativa da taxa de decomposição. 

As coletas dos litter bags ocorreram ao acaso, por meio de sorteio prévio das grades e 

dos números dos lacres, nos períodos de 16, 36, 71, 181 e 247 dias após a instalação do 

experimento. Os litter bags foram colocados em sacolas plásticas, com a finalidade de evitar a 

perda do material devido à locomoção até o laboratório de Ecologia Isotópica e suas folhas 

foram triadas com o auxílio de pinças e pincéis para a remoção de material indesejado como 

raízes e resquícios de solo. 

Após a triagem, as folhas foram secas em estufa a 60°C e pesadas em balança de 

precisão para obtenção do peso final, após o determinado período de tempo no campo. Com o 

peso final foi possível obter a porcentagem de massa remanescente, que foi estimado pelo 

peso inicial menos o peso final e descontado o teor de cinzas, de cada litter bag. A partir 

destes resultados, calculou-se a taxa instantânea de decomposição (k), e o tempo necessário 

para a decomposição de 50% e 95% do material. Como a decomposição é normalmente uma 

função exponencial, onde a velocidade de perda de massa inicial é maior do que a 

intermediária e final, o modelo comumente mais utilizado é o da exponencial negativa 

simples (OLSON, 1963), segundo a equação 1:  

Xt = X0. e 
- kt

....................................................................................................(1) 

Onde, Xt = peso seco do material remanescente após determinado tempo; X0 = peso 

seco inicial do material; t = intervalo de tempo de decomposição decorrido; e = base dos 

logaritmos naturais; k = constante de decomposição.  

O cálculo do tempo necessário para a decomposição de 50 e 95% do material foi 

realizado através das equações 2 e 3:  

T50% = 0,693/k...................................................................................................(2) 

T95% = 3/k..........................................................................................................(3) 

3.5 Análises nutricionais e isotópicas da serapilheira  

Para as análises das concentrações foliares de N, C e a razão C: N da serapilheira em 

decomposição, o material coletado em cada período, previamente seco em estufa a 60ºC até 

peso constante e triturado em moinho a fino pó, foi pesado em subamostras de 2,6 até 2,8 mg, 
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acondicionadas em cápsulas de estanho e introduzidas em um analisador elementar (Carlo 

Erba modelo 1110, Milão, Itália), para a determinação da concentração de N e C total. Os 

gases gerados pela combustão são purificados em uma coluna de cromatografia gasosa e 

introduzidos diretamente num espectrômetro de massas, para a determinação das razões 

isotópicas (IRMS Delta Plus; Finnigan Mat, San Jose, CA, EUA).  

A abundância natural de δ
13

C e δ
15

N é expressa como desvio por mil (‰) em relação a 

um padrão internacionalmente reconhecido, por meio da equação 4:  

δ= (Ramostra/Rpadrão -1)...................................................................................(4) 

Onde R é a razão molar 
15

N/
14

N e 
13

C/
12

C na amostra e no padrão. O padrão usado 

para o C é o Peedee Belemnite (PDB; rocha calcária da região do Grand Canyon, EUA), 

enquanto o padrão para o N é o ar atmosférico. O erro analítico, utilizando-se padrões de 

trabalho do laboratório, foi estimado em 0,3%, 0,1%, 0,3‰ e 0,5‰ para o C, N, δ
13

C e δ
15

N, 

respectivamente.  

Para a determinação da concentração de P total e sua relação estequiométrica (N:P) na 

serapilheira foi realizada digestão com ácido nítrico e ácido perclórico (proporção 5:1) 

(JOHNSON; ULRICH, 1959), utilizando 0,5 g de amostra e 6 mL da mistura dos ácidos. 

Após a digestão, o digerido será diluído em 50 mL de água deionizada. A concentração de P 

foi determinada por espectrofotometria utilizando o reativo “metavanadato de amônio e 

molibdato de amônio” (JACKSON, 1964).  

Todas as análises nutricionais e isotópicas relacionadas ao C e N foram realizadas no 

Laboratório de Ecologia Isotópica do CENA/USP, enquanto as análises para determinação do 

P foram analisadas no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília. 

3.6 Determinação de celulose, lignina e polifenóis na serapilheira  

As amostras de serapilheira em decomposição foram moídas e peneiradas em malha de 

0,5 mm para a determinação das concentrações de celulose, lignina e polifenóis. A fibra 

insolúvel em detergente neutro (FDN), a fibra insolúvel em detergente ácido (FDA) e o teor 

de lignina foram determinadas segundo método proposto por Goering e Soest (1970) no 

Instituto de Ciências Biológicas na Universidade de Brasília. Já os teores de polifenóis foram 

determinados segundo a metodologia de Folin-Denis, que inclui taninos hidrossolúveis e 

taninos condensados (ANDERSON; INGRAM, 1993). 
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4 ANÁLISES DOS DADOS 

Os resultados dos teores nutricionais foram calculados de duas formas para facilitar a 

interpretação. Primeiro foi feita a comparação relativa com a concentração inicial de cada um 

dos compostos estudados, com a finalidade de demonstrar se houve o acúmulo ou perda de 

nutrientes ao longo da decomposição, através da seguinte equação: 

…….............................………………………………(5) 

Onde PIC é a porcentagem de aumento (+) ou diminuição (-) do composto em relação 

a concentração inicial; [C]t é a concentração do nutriente após t dias de decomposição, 

expresso em gramas da serapilheira e [C]t0 é a concentração inicial em gramas de nutriente da 

folha senescente. O PIC foi plotado contra a perda de massa de cada uma das espécies 

estudadas. 

Em seguida, foi realizado o cálculo da porcentagem de nutriente remanescente (PRM) 

em cada litter bag, que é a concentração relativa de cada nutriente variando ao longo da 

decomposição, expressa pela equação: 

 ……………........................………….……………..(6) 

Onde ([C]bag(t)) é a concentração de cada nutriente em cada litter bag após o decorrer 

de tempo t, expresso em gramas em relação ao ([C]bag(t0)), que também é a concentração de 

cada nutriente na folha senescente, expresso em gramas.  

As análises estatísticas foram realizadas com emprego do pacote estatístico R, versão 

3.2.2 (2015-08-14) – “Fire Safety” para Windows. Inicialmente foram realizados testes para 

verificar a normalidade da distribuição dos dados. Para testar diferenças das variáveis entre os 

tratamentos e espécies estudados foi utilizado o modelo linear generalizado misto, através do 

uso do pacote “lme4”, para as variáveis dependentes: massa remanescente, δ
15

N, δ
13

C, 

nitrogênio, carbono, fósforo, celulose, polifenóis, lignina e relações C:N e N:P, comparadas 

com as variáveis independentes: espécies vegetais, cobertura vegetal (pastagem e floresta) e 

tratamentos (exclusão e controle). Adicionalmente, considerou-se as diferenças entre as 

parcelas como fatores randômicos. O valor de P do modelo foi encontrado utilizando-se o 

teste Kenward-Roger, através do pacote “pbkrtest”. O teste linear generalizado misto é muito 

abrangente ao avaliar resultados não-normais, comuns em analises da área de ecologia, em 

ambientes naturais, além de poder corrigir erros entre réplicas e variáveis indesejadas 

(CRAWLEY, 2012). As interações foram feitas apenas com os dados da última coleta, pois, 

para facilitar a compreensão dos resultados, optou-se por não avaliar as interações com a 

interferência do tempo. Os resultados de interação estão no anexo B. 
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As diferenças entre as qualidades nutricionais das plantas foram testadas ao longo de 

todo o experimento e também para as concentrações iniciais das folhas senescentes. 

Adicionalmente, analises de correlações foram feitas entre a massa final de cada um dos 

tratamentos com seus respectivos teores nutricionais iniciais, com a finalidade de 

compreender qual conteúdo nutricional está mais fortemente correlacionado com a perda de 

massa de cada espécie. O teste Pearson foi realizado com uso da ferramenta “pairs () ” no 

pacote R e os resultados obtidos variam de uma escala de -1 até 1, onde 1 indica forte 

correlação positiva, -1 indica forte correlação negativa e 0 indica nenhuma correlação. 

Diferenças a 5% de probabilidade foram consideradas significativas.  
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5 RESULTADOS 

5.1 Taxa de decomposição 

As taxas de decomposição (k) foi maior nos detritos foliares da gramínea do que nos 

de floresta primária e de T. sellowiana, consequentemente, o tempo estimado para atingir 50% 

(T 0.5) e 95% (T 0,95) do total do resíduo vegetal foi menor nas folhas de gramínea (p < 0,05) 

(tabela 2). A decomposição dos resíduos vegetais de floresta primária e T. sellowiana, foi 

mais rápida na área de floresta do que na pastagem (p < 0,05) e, além disso, os tratamentos 

controle e exclusão não tiveram taxas de decomposição diferentes em nenhuma das espécies 

estudadas (p >0,05) (figura 9). Assim, as interações entre espécies em decomposição, 

coberturas vegetais e tratamentos não foram significativas, entretanto, a interação espécies 

vegetais e as áreas estudadas foram significativas. 

 

Tabela 2 – Taxa de decomposição anual (k) e tempo de decomposição de 50% e 95% (T 0,5 e T 0,95) do material 

vegetal (folhas de floresta primária (F. primária), T. sellowiana e gramínea), segundo o modelo de 

Olson (1963), nos diferentes tratamentos e coberturas vegetais 

Espécie Local Tratamento 

k 

(anos
-1) r

2
 

T 0.5 

(dias) 

T 0.95  

(dias) 

F. primária Pastagem Exclusão 0.36 0.88 693 3000 

F. primária Pastagem Controle 0.36 0.91 693 3000 

F. primária Floresta Exclusão 1.09 0.97 231 1000 

F. primária Floresta Controle 1.09 0.98 231 1000 

T. sellowiana Pastagem Exclusão 0.73 0.90 346.5 1500 

T. sellowiana Pastagem Controle 0.73 0.93 346.5 1500 

T. sellowiana Floresta Exclusão 1.09 0.97 231 1000 

T. sellowiana Floresta Controle 1.09 0.96 231 1000 

Gramínea Pastagem Exclusão 2.19 0.97 115.5 500 

Gramínea Pastagem Controle 2.92 0.97 86.62 375 

Gramínea Floresta Exclusão 2.92 0.97 86.62 375 

Gramínea Floresta Controle 2.92 0.95 86.62 375 
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Figura 9 - Média das massas remanescentes (%) das folhas de floresta primária (A), T. sellowiana (B) e 

gramínea (C) ao longo do processo de decomposição, comparando as áreas de pastagem e 

floresta nos diferentes tratamentos de controle e exclusão de vertebrados 

5.2 Concentração de nitrogênio, carbono e fósforo  

A concentração inicial de nitrogênio foi maior nas folhas da floresta primária, seguida 

da gramínea (B. decumbens) e das folhas de T. sellowiana, que teve menor concentração 

inicial de N (p < 0,01) (tabela 3). Adicionalmente, a figura 10 ilustra o decaimento da 

concentração relativa de nitrogênio nos resíduos foliares (PRM), com queda mais acentuada 

na gramínea. Esses valores não diferiram entre os tratamentos controle e exclusão de 

vertebrados, da mesma forma que não houve diferença entre os resíduos vegetais decompondo 

em coberturas vegetais diferentes (p > 0,05), sendo a única exceção dos resíduos de floresta 

primária, onde a concentração de nitrogênio decresceu mais rapidamente na área de floresta 

do que na pastagem (p < 0,05) (figura 10). Assim, as interações espécies, coberturas vegetais 

e tratamento não foram significativos (anexo B). Além disso, o PIC do N foi positivo nos 

resíduos da gramínea e T. sellowiana (p < 0,01), com acúmulo de mais de 80% na 

concentração de N nos detritos da gramínea, em comparação as concentrações iniciais (p > 

0,05) (figura 11). 
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Tabela 3 - Concentração inicial média e desvio padrão dos nutrientes e compostos orgânicos das espécies 

estudadas 

  Floresta Primária   T. sellowiana   Gramínea 

  Média Desv.Pad.   Média Desv.Pad.   Média Desv.Pad. 

N (mg g
-
¹) 19.84 1.23 

 

9.06 0.17 

 

13.38 0.25 

δ¹⁵N (‰) 2.5 0.1 

 

1.7 0.2 

 

0.3 0.3 

C (mg g
-
¹) 474.64 11.41 

 

432.83 5.56 

 

406.02 4.09 

δ¹³C (‰) -29.9 0.1 

 

-28.5 0.3 

 

-13.6 0.2 

P (mg g
-
¹) 2.32 1.06 

 

1.64 0.23 

 

1.84 0.29 

Lignina (mg g
-
¹) 381.16 31.36 

 

143.46 49.07 

 

199.97 71.50 

Celulose (mg g
-
¹) 245.68 59.31 

 

240.36 66.38 

 

188.56 65.38 

Polifenóis  

(mg g
-
¹) 91.97 54.20 

 

57.99 44.55 

 

48.35 32.88 

Lignina: N 19.23 1.45 

 

15.83 5.36 

 

14.83 16.01 

C: N 23.98 1.49 

 

47.80 0.83 

 

30.35 0.71 

N: P 9.79 3.71 

 

5.61 0.86 

 

7.39 1.08 
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Figura 10 - Variação ao longo da decomposição da massa de nitrogênio remanescente (PRM) dos 

detritos foliares oriundos da floresta primária (A), T. sellowiana (B) e gramínea (C) no 

controle e no tratamento de exclusão 
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Figura 11 - Variação relativa da concentração de nitrogênio comparada à concentração inicial (PIC), em 

relação a massa remanescente dos detritos foliares oriundos da floresta primária (A), T. 

sellowiana (B) e gramínea (C) no controle e no tratamento de exclusão 
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 A concentração inicial de carbono foi maior nas folhas de floresta primária, seguida 

da T. sellowiana e gramínea (p < 0,05) (tabela 3) e a PRM diminuiu ao longo do tempo para 

todas as espécies, sendo mais acentuado nos resíduos foliares de gramínea (figura 12). A 

PRM não diferiu entre os tratamentos exclusão e controle (p > 0,05), entretanto, a PRM dos 

detritos vegetais de floresta primária e T. sellowiana tiveram queda mais acentuadas nos litter 

bags em decomposição na floresta do que na pastagem (p < 0,05) (figura 12). Contudo, ainda 

assim, houve interação entre as áreas e espécies vegetais, porém não foi significativa a 

interação entre os tratamentos (anexo B). O PIC do carbono variou aleatoriamente ao longo da 

perda de massa, porém, a concentração final e inicial das espécies não diferiram (figura 13).  
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Figura 12 - Variação ao longo da decomposição da massa de carbono remanescente (PRM) 

dos detritos foliares oriundos da floresta primária (A), T. sellowiana (B) e gramínea (C) no controle e no 

tratamento de exclusão 
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Figura 13 - Variação relativa da concentração de carbono comparada à concentração inicial (PIC), em 

relação a massa remanescente dos detritos foliares oriundos da floresta primária (A), T. 

sellowiana (B) e gramínea (C) no controle e no tratamento de exclusão 
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A concentração inicial de fósforo não diferiu entre as folhas senescentes das espécies 

vegetais estudadas (p> 0,1) (tabela 3). Ao longo da decomposição, houve queda mais 

acentuada da PRM nos detritos das gramíneas, em relação às outras espécies (figura 14). Não 

foi observada diferença significativa na PRM entre os tratamentos controle e exclusão 

(p>0,05). Por outro lado, a PRM foi maior nos resíduos das folhas da floresta primária em 

decomposição na floresta, em relação aos detritos em decomposição na pastagem (p < 0,05) 

(figura 14). Contudo, mesmo não havendo diferença de decaimento entre os tratamentos, as 

interações entre as áreas estudadas e os tratamentos foram significativas, além disso, também 

houve interação entre área e espécies vegetais em decomposição (anexo B). Considerando-se 

os detritos vegetais da gramínea houve um acúmulo de P na fase inicial (PIC > 0) e em 

seguida uma perda até o final da decomposição (PIC < 0). A mesma tendência se repetiu nos 

detritos vegetais oriundo da floresta primária, onde houve o acúmulo de P na fase inicial da 

decomposição, seguido do empobrecimento de P apenas nos litter bags localizados na 

floresta. Os PICs nos detritos de T. sellowiana foram negativos, com exceção do controle 

localizado na floresta, que acumulou 20% de P (figura 15).  
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Figura 14 - Variação ao longo da decomposição da massa de fósforo remanescente (PRM) dos detritos 

foliares oriundos da floresta primária (A), T. sellowiana (B) e gramínea (C) no controle e no 

tratamento de exclusão 
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Figura 15 - Variação relativa da concentração de fósforo comparada à concentração inicial (PIC), em 

relação a massa remanescente dos detritos foliares oriundos da floresta primária (A), T. 

sellowiana (B) e gramínea (C) no controle e no tratamento de exclusão 
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5.3 Relações estequiométricas C: N: P e Lignina: N 

Inicialmente, a relação C:N foi maior nas folhas de T. sellowiana (p< 0,01), seguida 

pelas folhas de floresta primária e gramínea, de forma que as duas últimas não diferiram (p> 

0,05) (tabela 3), já ao longo da decomposição, ocorreu o decaimento da relação C: N, nos 

resíduos vegetais de T. sellowiana e gramínea. Adicionalmente, a relação nos resíduos de T. 

sellowiana decaiu mais rápida nos litter bags localizados na floresta, quando comparadas com 

os da pastagem (p< 0,01) (figura 16), Contudo, entre exclusão e controle, não houve diferença 

dentre a razão C:N das espécies (p>0,05). Esses resultados nos permitem inferir nas 

interações dos diferentes tratamentos, que foi significativa para local e espécie, mas não para 

tratamento (controle e exclusão). 
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Figura 16 - Dinâmica da relação C: N durante decomposição dos detritos foliares oriundos da floresta 

primária (A), T. sellowiana (B) e gramínea (C) no controle e no tratamento de exclusão 
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A relação N:P inicial foi menor nas folhas de T. sellowiana (p< 0,05) em relação as 

folhas de floresta primária e gramínea, que não tiveram diferença significativa entre si 

(p>0,05) (tabela 3). Ao longo da decomposição houve aumento de N:P nos resíduos de T. 

sellowiana e gramínea (p<0,05), já para os resíduos das folhas de floresta primária a relação 

se manteve estável. Além disso, para todas as espécies estudadas, a razão N:P não foi 

diferente entre tratamento e controle e também não diferiu entre as áreas (p>0,05) (figura 17); 

assim, também não foi observada interação entre nenhum dos tratamentos.   
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Figura 17 - Dinâmica da relação N: P durante a decomposição dos detritos foliares oriundos da floresta 

primária (A), T. sellowiana (B) e gramínea (C) no controle e no tratamento de exclusão 
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A relação lignina:N inicial não foi diferente entre as espécies (tabela 3), como também 

não foi diferente entre os tratamentos ou entra as áreas ao longo da decomposição (figura 18), 

consecutivamente, nenhuma das interações foram significativas. Adicionalmente, apenas os 

resíduos de T. sellowiana tem a relação lignina: N variando ao longo do tempo, com 

acréscimo significativo na segunda coleta, entretanto, a relação se estabiliza novamente nas 

próximas amostragens. As outras espécies não têm variação da relação ao longo da 

decomposição. 
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Figura 18 - Dinâmica da relação Lignina: N durante a decomposição dos detritos foliares oriundos da 

floresta primária (A), T. sellowiana (B) e gramínea (C) no controle e no tratamento de 

exclusão 
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5.4 Análise dos compostos de celulose, lignina e polifenóis. 

A concentração inicial de celulose das folhas senescentes não foi diferente entre as 

espécies estudadas (p> 0,05) (tabela 3). Porém, ao longo da decomposição, houve decréscimo 

da concentração relativa (PRM) nos resíduos foliares de T. sellowiana e gramínea (p<0,05), 

mas não variou nas folhas de floresta primária (p>0,05) (figura 19). Adicionalmente, não 

houve diferença significativa entre os tratamentos controle e exclusão de vertebrados, porém a 

PRM da celulose decaiu mais acentuadamente para os resíduos de floresta primária, em 

decomposição na floresta (p< 0,05) (figura 19), desta forma, as interações espécies vegetais e 

cobertura vegetal foram as únicas significativas. O PIC das espécies vegetais variou 

aleatoriamente, mas, de forma geral, as espécies se mantiveram com a concentração final 

próxima da concentração inicial, com exceções dos resíduos de T. selowiana, e das folhas de 

floresta primária em decomposição na pastagem, que tiveram um pequeno acúmulo de 

celulose no final do processo (figura 20).  
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Figura 19 - Variação ao longo da decomposição da massa de celulose remanescente (PRM) dos detritos 

foliares oriundos da floresta primária (A), T. sellowiana (B) e gramínea (C) no controle e no 

tratamento de exclusão 
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Figura 20 - Variação relativa da concentração de celulose comparada à concentração inicial (PIC), em 

relação a massa remanescente dos detritos foliares oriundos da floresta primária (A), T. 

sellowiana (B) e gramínea (C) no controle e no tratamento de exclusão 
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Inicialmente, a concentração da lignina foi maior nas folhas da floresta primária (p< 

0,01), comparadas as folhas de T. sellowiana e gramínea, que não foram diferentes entre si (p 

>0,05) (tabela 3). Ao longo da decomposição, a lignina, não diferiu para nenhum dos resíduos 

vegetais (p>0,05), apenas sendo diferente significativo o acúmulo na segunda coleta da T. 

sellowiana (p< 0,05). Além disso, a concentração relativa de lignina nos resíduos vegetais não 

diferiu entre os tratamentos testados, indicando que não houve interação entre áreas, espécies 

e tratamentos (p> 0,05) (figura 21). Por outro lado, a lignina acumulou ao longo da 

decomposição dos resíduos de T. sellowiana e gramínea (PIC > 0), mas não variou nos 

resíduos de folhas da floresta primária (figura 22).  
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Figura 21 - Variação ao longo da decomposição da massa de lignina remanescente (PRM) dos detritos 

foliares oriundos da floresta primária (A), T. sellowiana (B) e gramínea (C) no controle e no 

tratamento de exclusão 
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Figura 22 - Variação relativa da concentração de lignina comparada à concentração inicial (PIC), em 

relação a massa remanescente dos detritos foliares oriundos da floresta primária (A), T. 

sellowiana (B) e gramínea (C) no controle e no tratamento de exclusão 
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Os teores iniciais de polifenóis não foram diferentes entre as espécies (p> 0,05) (tabela 

3); porém, ao longo da decomposição, a concentração relativa diminuiu significativamente em 

quase todos os resíduos (p <0,05), com única exceção da primeira coleta de T. sellowiana, que 

teve acúmulo no controle da pastagem (figura 23). A concentração relativa do polifenól não 

diferiu ao comparar os tratamentos, o que por sua vez, não teve interação entre área, espécie 

vegetal e tratamento (p >0,05). Adicionalmente, o PIC de todos os resíduos foi negativo, 

indicando perda de polifenóis durante o processo de decomposição (figura 24). 
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Figura 23 - Variação ao longo da decomposição da massa de polifenól remanescente (PRM) dos detritos 

foliares oriundos da floresta primária (A), T. sellowiana (B) e gramínea (C) no controle e no 

tratamento de exclusão 
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Figura 24 - Variação relativa da concentração de polifenól comparada à concentração inicial (PIC), em 

relação a massa remanescente dos detritos foliares oriundos da floresta primária (A), T. 

sellowiana (B) e gramínea (C) no controle e no tratamento de exclusão 
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5.5 Composições isotópicas do carbono (δ
13

C) e nitrogênio (δ
15

N) 

O δ
13

C inicial da gramínea foi de -13‰ e os valores de δ
13

C de T. sellowiana e das 

folhas da floresta (plantas C3) foram próximos a -29‰ (figura 25) e, ao longo da 

decomposição, os valores de δ
13

C nas espécies vegetais de floresta primária e T. sellowiana 

permaneceram constantes, porém, para a gramínea houve pequena variação decrescente 

(p<0,05). Adicionalmente, a gramínea foi a única espécie que variou entre as áreas estudadas, 

ao longo da decomposição, com decaimento mais acentuado dos resíduos alocados na área de 

floresta do que na pastagem (p < 0,01), entretanto, novamente, nenhuma das espécies variou 

entre os tratamentos (p>0,05) (figura 25). 

A composição isotópica de N (δ
15

N) inicial foi menor nas folhas senescentes de 

gramínea, com valores próximos de 0 ‰, seguida das folhas de T. sellowiana, com valores 

intermediários e, por fim, das folhas de floresta, com valores de δ
15

N maiores (p< 0,01) 

(figura 26). Além disso, na área com cobertura vegetal de floresta houve decaimento maior do 

δ
15

N nos resíduos da floresta primária (p < 0,05), entretanto não houve diferença entre as 

outras espécies. Da mesma forma, não houve diferença entre os tratamentos em nenhuma das 

espécies estudadas (p>0,05).  
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Figura 25 - Abundância natural isotópica do Carbono (δ
13

C‰) dos detritos foliares oriundos da floresta 

primária (A), T. sellowiana (B) e gramínea (C) no controle e no tratamento de exclusão, 

durante decomposição 
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Figura 26 - Abundância natural isotópica do Nitrogênio (δ
15

N‰) dos detritos foliares oriundos da 

floresta primária (A), T. sellowiana (B) e gramínea (C) no controle e no tratamento de 

exclusão, durante decomposição 
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6 DISCUSSÃO 

 

A velocidade da decomposição de todas as espécies vegetais utilizadas neste estudo 

não diferiu entre o controle e o tratamento de exclusão em nenhuma das parcelas (tabela 2).  

Este fato contraria a hipótese inicial do projeto, onde se acreditava que a exclusão 

experimental dos vertebrados diminui a taxa de decomposição do material vegetal. A 

justificativa para essa hipótese seria que, com a exclusão de vertebrados insetívoros, haveria a 

redução da pressão de predação na macrofauna do solo, o que, por sua vez, causaria o 

aumento da sua população. Consecutivamente, desencadearia o aumento da pressão de 

predação e competição sobre a microfauna do solo, que são os principais responsáveis pela 

decomposição, e isso, diminuiria a velocidade da decomposição (HAYNES et al, 2014). 

Normalmente, quando uma hipótese é refutada buscam-se explicações para tal refuta. Assim, 

uma das explicações possíveis para a não ocorrência de diferença entre as taxas de 

decomposição dos tratamentos exclusão e controle seria a alta diversidade de organismos em 

florestas tropicais, levando a uma sobreposição de funções entre os microrganismos 

responsáveis pela decomposição (NAEENA et al, 2002; SOBRINHO et al, 2014). Desta 

forma, mesmo que houvesse alguma variação na biodiversidade da microfauna do solo, o 

processo de decomposição, em si, não seria afetado, uma vez que um organismo substituiria a 

função de outro (POLIS; HOLT, 1992). 

Paralelamente aos experimentos de decomposição, a doutoranda Michelle Harrison, do 

Imperial College of London, contabilizou a abundância e riqueza de micro e macrofauna de 

insetos nas parcelas de exclusão e controle, tanto na serapilheira quanto no sub-bosque.  

Harrison observou que, como esperado, a abundância de artrópodes no sub-bosque, ou 

seja, sobre a serapilheira, foi significativamente maior nas parcelas de exclusão do que nas 

parcelas controle, porém, a abundância de artrópodes, em meio à serapilheira, não variou 

entre os tratamentos (Harrison, informação pessoal), o que pode ter minimizado o efeito 

esperado na decomposição da serapilheira neste experimento. Padrão semelhante foi 

observado por Scherber et al (2010), em um experimento realizado ao longo de sete anos na 

floresta temperada, onde o efeito top-down, causado pela variação de biodiversidade na 

floresta, teve consequências significativas nos microrganismos de sub-bosque, porém, o efeito 

não foi o mesmo nos microrganismos do solo. Adicionalmente, vale também ressaltar que a 

malha da grade de exclusão tinha uma abertura de 2 cm e, possivelmente, essa malha não foi 

completamente eficiente na exclusão de vertebrados muito pequenos, como exemplo, os 

anuros do gênero Brachycephalus, endêmicos da mata Atlântica (RIBEIRO et al. 2005). Esses 
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anuros, que medem em torno de 0,8 a 1,8 mm, têm sua dieta baseada em pequenos 

invertebrados, tais como, ácaros, formigas, aranhas, entre outros (FONTOURA; RIBEIRO; 

PIE, 2011). Portanto, pequenos vertebrados, como esses anuros, poderiam também contribuir 

na ausência de diferença significativa na abundância de invertebrados na serapilheira, pois a 

pressão de predação se manteria a mesma. 

Quanto à decomposição dos detritos vegetais sob distintas coberturas do solo, as 

folhas de T. sellowiana e folhas da floresta primária decompuseram mais rapidamente no 

interior da floresta do que na pastagem.  Caso seja considerada uma probabilidade de 0.10 em 

vez de 0.05 como significativa, os detritos de gramíneas também tiveram maiores taxas de 

decomposição no interior da floresta (tabela 2). Essa tendência se assemelha aos resultados 

encontrados por Rubiano-Cardona et al (2013), que observaram uma decomposição mais 

rápida no interior da floresta do que em uma pastagem, localizadas na região tropical úmida 

da Colômbia. A segunda hipótese levantada no início do trabalho (a mudança da cobertura do 

solo afeta a taxa de decomposição) foi, assim, confirmada. No entanto, a justificativa inicial 

aventada para essa hipótese estava equivocada, pois, preconizava que as aves insetívoras são 

mais sensíveis e sofrem maior pressão de seleção em áreas abertas, decrescendo em 

abundância ou até desaparecendo (BANKS-LEITE et al, 2010). Desta forma, a pressão de 

predação sofrida pela macroinvertebrados do solo seria menor, aumentando a abundância 

desses organismos, que, por sua vez, aumentaria a predação na população de 

microinvertebrados do solo, principais responsáveis pela decomposição (SRIVASTAVA et al, 

2009). Consequentemente, a taxa de decomposição dos detritos vegetais diminuiria 

(DUNHAM et al, 2008). Entretanto, como dito anteriormente, a decomposição não foi afetada 

pela exclusão de vertebrados. 

Qual seria então a explicação para a tendência de maiores taxas de decomposição no 

interior da floresta? Carmo et al. (2012) observaram que a retirada da densa cobertura vegetal 

aumentou consideravelmente a temperatura do solo em áreas de pastagem próximas ao núcleo 

Santa Virgínia. Como o aumento da temperatura do solo causa o seu ressecamento, afetando 

negativamente a atividade dos microrganismos e diminuindo as taxas de decomposição dos 

detritos vegetais em decomposição na área de pastagem (CONANT et al, 2011; HAYNES et 

al, 2013, NOTTINGHAM et al, 2015).  

Comparando-se as taxas de decomposição (k) das diferentes espécies vegetais, 

observou-se que os detritos da gramínea decompuseram mais rapidamente do que os detritos 

de T. sellowiana, e os detritos composto por folhas da floresta primária, que, por sua vez, não 

diferiram entre si (tabela 2). Este resultado contradiz nossa terceira hipótese do trabalho, que 
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previa uma decomposição mais lenta nos detritos da gramínea forrageira (C4) em relação às 

folhas de floresta primária e T. sellowiana (C3). Baseando-se em estudos anteriores, especula-

se que a taxa de decomposição dentre as espécies foi influenciada pela qualidade nutricional 

dos detritos vegetais, uma vez que, a demanda nutricional dos organismos decompositores do 

solo depende desta propriedade (MELILLO et al, 1982; CASTANHO; OLIVEIRA, 2008; 

GARCÍA-PALACIOS et al, 2013). É amplamente aceito que a presença de quantidades 

consideráveis de materiais estruturais, ou de defesa das plantas, tais quais, lignina, celulose e 

compostos fenólicos, tendem a diminuir a velocidade de decomposição (MESQUITA et al., 

1998, PARSON; CONGDON, 2008; MOHAMMED et al., 2013). Por outro lado, a 

decomposição é acelerada quando o material vegetal possui altas concentrações de nitrogênio 

e baixa razão C:N (SINGH; GUPTA, 1977).  

As folhas da serapilheira possuem mais da metade de seu conteúdo total formado por 

carbono, sendo que este é o primeiro recurso energético utilizado pelos microrganismos na 

fase inicial da decomposição. Assim, o conteúdo de carbono tende a decrescer continuamente 

durante a decomposição (BERGLUND; ÅGREN, 2012), como observado neste estudo para 

todas as espécies vegetais. Nota-se, porém, uma queda mais acentuada do conteúdo de C nos 

detritos de gramínea ao longo da decomposição (figura 12). Adicionalmente, o PIC de C se 

manteve estável para todas as espécies vegetais, com valores muito próximos de 0 (figura 13), 

o que indica decaimento contínuo de C, ao mesmo tempo em que ocorre a perda de massa ao 

longo da decomposição.  

Como dito anteriormente, altas concentrações de N na serapilheira formam um 

material orgânico de alta qualidade nutricional, pois esse resíduo pode prover N para os 

microrganismos decompositores do solo, o qual, após a decomposição, será liberado para o 

ambiente (PALM & SANCHEZ, 1991; BERG; MCCLAUGHERTY, 2008). Por outro lado, 

se as concentrações de N não forem suficientes para atender as demandas dos organismos 

decompositores, uma determinada quantidade de N será imobilizada, até que a demanda seja 

atendida, para, então, haver liberação deste elemento para o meio. Essas tendências opostas 

podem ser observadas pela variação do PIC do nitrogênio durante a perda de massa; visto que, 

durante a decomposição dos detritos vegetais da gramínea e da T. sellowiana, houve uma 

significativa imobilização de nitrogênio (PIC > 0), enquanto não houve uma variação 

significativa ao longo da decomposição de folhas da floresta primária (figura 11). 

Interessantemente, essa imobilização de nitrogênio foi suficiente para acelerar a 

decomposição dos detritos vegetais da gramínea, mas não de T. sellowiana (figura 9). A 

provável explicação para esse fato seria a alta razão C:N inicial da T. sellowiana (figura 16), 
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pois altas relações C:N sugerem baixa qualidade nutricional, resultando em baixa taxa de 

decomposição (PAUSTIAN et al., 1992; MOOSHAMMER et al, 2014). Tanto que, tecidos 

vegetais com relações C:N maiores que 30 tendem a se decompor mais lentamente, como 

visto nos detritos vegetais da T.sellowiana. Portanto, mesmo havendo imobilização de N, 

parece que a mesma, combinada com a maior razão C:N, não foi suficiente para acelerar a 

decomposição dos detritos vegetais de T. sellowiana. Além disso, a relação C:N decaiu ao 

longo da decomposição para os resíduos vegetais de gramínea e T. sellowiana (figura 16) e 

essas alterações são reflexo da imobilização de N nestas espécies (figura 11),  enfatizando o 

importante papel deste nutriente como limitante  aos organismos decompositores  

(VESTERDAL, 1999; HOBBIE et al, 2012). 

O fato do PIC do nitrogênio ter sido > 0, significa também que alguma fonte exógena 

de nitrogênio foi adicionada aos detritos vegetais da gramínea e T. sellowiana. Autores como 

Mellilo et al. (1982) sugerem que a fixação biológica de N, a absorção de N atmosférico 

particulado e a incorporação de excrementos dos insetos nas serapilheiras são prováveis 

candidatos de fontes extras de nitrogênio. Thomas e Asakawa (1993) também observaram o 

aumento da concentração de nitrogênio em três espécies diferentes de gramínea (Andropogon 

gayanus, Brachiaria dictyoneura e Brachiaria humidicola) e atribuíram o acúmulo à 

imobilização de N, através da translocação de nutrientes pelas hifas dos fungos (WOOD, 

1974; BERG, 1988; LUMMER et al, 2012). Outra possibilidade para o aumento de N nas 

gramíneas é a fixação biológica de nitrogênio (FBN). De maneira geral, quando a 

contribuição da FBN é significativa, valores de δ
15

N tendem a ser próximos de zero, pois δ
15

N 

das moléculas atmosférica de N2 é igual a esse valor (SHEARER; KOHL, 1986). Nota-se que 

os valores de δ
15

N dos detritos de gramíneas em decomposição na pastagem, foram próximos 

à zero (figura 26), sugerindo a ocorrência de FBN. É interessante observar que Silva et al 

(2010), que realizaram um experimento com a mesma espécie de gramínea (B. decumbens) 

utilizada nesse estudo também encontraram indícios de FBN.  

Adicionalmente, nos resíduos vegetais de gramínea, houve decaimento dos valores de 

δ
13

C, ao longo da decomposição, sendo mais acentuada na área de floresta, nos dois 

tratamentos, de exclusão de vertebrados e controle (figura 25). Esse decréscimo pode variar 

conforme diferentes fatores, entre eles, o mais provável é que houve alguma incorporação de 

biomassa exógena, empobrecida em 
13

C (MELLILO et al, 1989), possivelmente, a mesma 

biomassa exógena adicionada, que causou enriquecimento de nitrogênio (figura 11), 

explanado a pouco. 
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Florestas tropicais possuem, geralmente, solos intemperizados, com baixa 

disponibilidade de fósforo, consequentemente, as folhas das serapilheiras também têm baixa 

concentração de P (MARTINS et al, 2015), o que aumenta a importância desse nutriente 

como limitante na fase inicial da decomposição (VITOUSEK; PETER, 1984; ROY; SINGH, 

1994; CHEVELAND et al, 2006; VITOUSEK et al, 2010). Nesse sentido, Berg et al (1996) 

propôs que altas concentrações iniciais de P na serapilheira indicam maior taxa de 

decomposição, contudo, isso não foi observado neste trabalho, pois as concentrações iniciais 

de fósforo não diferiram significativamente ao compararmos as diferentes espécies. Outro 

fator interessante foi o acúmulo de P na fase inicial da decomposição para as folhas de 

floresta primária e gramínea, seguida do decaimento da concentração, indicando imobilização 

de P no início da decomposição, seguida da mineralização do nutriente (figura 14) 

(LISANEWORK; MICHELSEN, 1994). Contudo, é interessante notar que a relação N:P 

inicial das espécies estudadas foi relativamente baixa, sugerindo que o P não precisaria ser 

imobilizado frente a quantidade de nitrogênio disponível (tabela 3), pois segundo Vogt et al 

(1986), relações N:P menores ou iguais a 10 são tidas como ideais para os decompositores 

(TOWNSEND et al, 2007). Desta forma, especula-se que outros fatores seriam responsáveis 

pelo acúmulo de fósforo no início da decomposição. Dentre as prováveis fontes de P estariam 

excrementos de organismos do solo, ou translocação pelas hifas dos fungos (SWIFT et al., 

1979).  

A lignina, por sua vez, é utilizada com menos eficiência do que as moléculas de 

carbono menores, devido ao alto gasto de energia envolvido no processo de quebra da sua 

estrutura (MELILLO et al, 1989). Consequentemente, elevadas concentrações iniciais de 

lignina indicam decomposição mais lenta do material vegetal e esse tem sido o principal 

indicador das maiores taxas de decomposição nas espécies C4 (GINGERICH; ANDERSON, 

2011; FIGUEIREDO, 2015), como também observado neste trabalho. De tal maneira que a 

serapilheira da floresta primária pôde ter sua taxa de decomposição desacelerada, devido à 

elevada concentração inicial de lignina, comparada as gramíneas. Além disso, a degradação 

de lignina é muito lenta e ocorre o seu acúmulo nos resíduos vegetais, ao longo da perda de 

massa (TALBOT; TRESSENDER, 2012), como ocorreu neste estudo para os resíduos 

vegetais de T. sellowiana e gramínea (figura 22). 

 Os polifenóis, por sua vez, são um grupo de compostos secundários, normalmente 

utilizados como mecanismo de defesa e podem afetar a estrutura e crescimento das hifas dos 

fungos ou inibir diretamente o crescimento dos microrganismos na serapilheira, afetando a 

decomposição e limitando a disponibilidade de nutrientes no solo (SWIFT et al. 1979; 
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HÄTTENSCHWILER; VITOUSEK 2000; HEPP; TREVISAN, 2009). Além disso, os 

polifenóis podem formar estruturas complexas com os nutrientes, como o nitrogênio, 

tornando-o indisponível para os decompositores e reduzindo novamente a taxa de 

decomposição (HARRISON 1971; HÄTTENSCHWILER; VITOUSEK 2000). Porém, nesse 

estudo, houve perda da concentração relativa (PRM) e do PIC dos polifenóis ao longo da 

decomposição (figura 23 e 24), indicando que não houve inibição ao degradar os compostos 

fenólicos, da mesma forma que também não foi observado o efeito negativo do polifenól na 

decomposição no trabalho de Hoorens, Aerts & Stroetenga (2003). 

A celulose é um composto muito abundante nos resíduos vegetais, podendo constituir 

até, aproximadamente, 30% do total das folhas (BERG; LASKOWSKI, 2006) e é um 

composto de degradação lenta, principalmente se houver a formação de um composto 

complexo de proteção com a lignina (COOKE; WHIPPS, 1993). Porém, novamente, este 

composto não pode indicar qual das folhas teve menor qualidade nutricional inicial, pois não 

diferiram entre si (tabela 3). Adicionalmente, a celulose não variou de acordo com a lignina 

nesse experimento, pois acumulou no PIC da celulose para T. sellowiana e gramínea, apenas 

para as espécies em decomposição na área de pastagem (Figura 19), enquanto, para o PIC da 

lignina, houve acúmulo para estas mesmas espécies, independente das áreas (figura 22). 

Portanto, podemos inferir que a maior velocidade de decomposição na gramínea (C4) 

comparada aos detritos vegetais de floresta primária e T. sellowiana (C3), ocorreu devido às 

interações entre os nutrientes das folhas. De tal maneira que, apesar dos resíduos vegetais de 

T. sellowiana e gramínea terem acumulado nitrogênio ao longo da decomposição (figura 11), 

esse resultado não foi o suficiente para acelerar a decomposição de ambos, pois, ao interagir 

com a elevada relação C:N da T. sellowiana (tabela 3), houve a desaceleração da sua 

decomposição. Da mesma forma ocorreu com os resíduos vegetais de floresta primária, que, 

apesar de terem elevada concentração inicial de N, esse fator não foi suficiente para acelerar a 

decomposição dos dois resíduos vegetais, pois a elevada concentração inicial de lignina 

(tabela 3) desacelerou a decomposição nas folhas de floresta. Consequentemente, foi 

observado que a decomposição é um processo complexo e não é influenciado isoladamente 

por um, ou outro composto nutricional, mas sim pelas interações entre esses nutrientes, que 

contrabalanceiam a aceleração ou desaceleração da decomposição concomitantemente. 
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7 CONCLUSÕES 

 

A taxa de decomposição não foi diferente entre os tratamentos exclusão e controle de 

vertebrados. Isso pode ter ocorrido devido à alta biodiversidade encontrada em florestas 

tropicais, onde, possivelmente, ocorre sobreposição das funções ecossistêmicas realizadas 

pelos organismos. Consequentemente, mesmo que ocorra perda de espécies ou de abundância 

da comunidade de microinvertebrados no solo, causado pelo efeito cascata, como visto nos 

organismos de sub-bosque no trabalho de Harrison (informação pessoal), isso não afetará a 

decomposição. Além disso, o parque estadual da Serra do Mar, onde o experimento foi 

conduzido, é a maior e mais bem preservada área de floresta Atlântica, o que pode ter 

subestimado o efeito da fragmentação e da perda de biodiversidade nas funções 

ecossistêmicas, como a decomposição. Desta forma, seria importante investigar como o efeito 

top-down ocorre em áreas menores, mais desconectadas e com menor biodiversidade, pois 

representaria melhor o que pode estar ocorrendo em grande parte dos fragmentos florestais da 

Mata Atlântica. 

A taxa de decomposição foi maior na área de floresta do que na pastagem, 

adicionalmente a taxa de decomposição das espécies vegetais foi maior nas folhas de 

gramínea, seguidas das folhas de T. sellowiana e, por fim, as folhas de floresta primária em 

decomposição na pastagem. Esse resultado foi diferente do esperado e é muito importante, 

visto que o Brasil possui mais de 172 milhões de hectares de áreas de pastagem e grande parte 

dessas áreas corresponde às áreas abandonadas ou com baixo manejo (IBGE, 2008), desta 

forma é essencial entender melhor como ocorre a decomposição, principalmente em espécies 

de gramínea mais utilizadas, pois a decomposição pode ser a única fonte de retorno e fluxo 

dos nutrientes nesse ambiente. 
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ANEXO A - Lista de espécies coletadas na floresta primária de Santa Virgínia para a 

composição da mistura de folhas utilizadas no experimento, de acordo com as 

localizações das parcelas e subparcelas indicadas pelo projeto temático do 

programa BIOTA/FAPESP: “Composição florística, estrutura e 

funcionamento da Floresta Ombrófila Densa dos Núcleos Picinguaba e Santa 

Virgínia do Parque Estadual da Serra do Mar” (FAPESP 03/12595-7) 

Parcela Subparcelas indetific. Família Espécie 

N 17 N0220 Myrtaceae Marlierea tomentosa 

N 17 N0221 Myrtaceae Eugenia prasina 

N 17 N0222 Myrtaceae Eugenia cerasiflora  

N 17 N0224 Monimiaceae Mollinedia argyrogyna  

N 17 N0225 Sapotaceae Pouteria caimito 

N 17 N0226 Myrtaceae Marlierea silvatica  

N 17 N0227 Annonaceae Rollinia  dolabripetala  

N 17 N0228 Chrysobalanaceae Licania hoehnei 

N 19 N0245 Annonaceae Guatteria australis 

N 19 N0246 Arecaceae Euterpe edulis 

N 19 N0247 Chrysobalanaceae Hirtella hebeclada  

N 19 N0248 Arecaceae Euterpe edulis 

N 19 N0249 Lauraceae Licaria armeniaca 

N 19 N0250 Arecaceae Euterpe edulis 

N 19 N0251 Sapotaceae Chrysophyllum viride 

N 19 N0252 Nyctaginaceae Guapira nitida 

N 19 N0253 Lauraceae Ocotea catharinensis 

N 19 N0254 Myrtaceae Myrciaria floribunda 

N 19 N0256 Arecaceae Euterpe edulis 

N 19 N0257 Arecaceae Euterpe edulis 

N 19 N0258 Chrysobalanaceae Licania hoehnei 

N 27 N0360 Chrysobalanaceae Licania hoehnei 

N 27 N0361 Lauraceae Ocotea catharinensis 

N 27 N0362 Arecaceae Euterpe edulis 

N 27 N0363 Myrtaceae Calyptranthes strigipes  

N 27 N0364 Myrtaceae Calyptranthes lucida 
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ANEXO A - Lista de espécies coletadas na floresta primária de Santa Virgínia para a 

composição da mistura de folhas utilizadas no experimento, de acordo com as 

localizações das parcelas e subparcelas indicadas pelo projeto temático do 

programa BIOTA/FAPESP: “Composição florística, estrutura e 

funcionamento da Floresta Ombrófila Densa dos Núcleos Picinguaba e Santa 

Virgínia do Parque Estadual da Serra do Mar” (FAPESP 03/12595-7) 

(continuação) 

Parcela Subparcelas indetific. Família Espécie 

N 27 N0365 Myrtaceae Eugenia batingabranca 

N 27 N0366 Myrtaceae Calyptranthes lucida 

N 27 N0367 Chrysobalanaceae Hirtella hebeclada  

N 27 N0368 Primulaceae Rapanea hermogenesii  

N 27 N0369 Lauraceae Licaria armeniaca 

N 27 N0373 Myrtaceae Eugenia prasina 

N 27 N0374 Myrtaceae Myrcia spectabilis 

N 27 N0375 Memecylaceae Mouriri chamissoana 

N 27 N0376 Arecaceae Euterpe edulis 

N 27 N0377 Myrtaceae Myrcia spectabilis 

N 79 N1168 Dichapetalaceae Stephanopodium estrellense  

N 79 N1179 Chrysobalanaceae Licania hoehnei 

N 79 N1180 Myrtaceae Pimenta pseudocaryophyllus 

N 79 N1181 Myrtaceae Marlierea tomentosa 

N 79 N1182 Chrysobalanaceae Licania hoehnei 

N 79 N1183 Araliaceae Schefflera calva  

N 79 N1184 Lauraceae Licaria armeniaca 

N 79 N1185 Nyctaginaceae Guapira nitida 

N 79 N1186 Chrysobalanaceae Licania hoehnei 

N 79 N1187 Chrysobalanaceae Licania hoehnei 

N 79 N1188 Chrysobalanaceae Licania hoehnei 

N 79 N1190 Myrtaceae Eugenia prasina 

N 79 N1191 Sapotaceae Pouteria caimito 

N 95 N1479 Melastomataceae Tibouchina pulchra 

N 95 N1480 Cyatheaceae Cyathea delgadii  
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ANEXO A - Lista de espécies coletadas na floresta primária de Santa Virgínia para a 

composição da mistura de folhas utilizadas no experimento, de acordo com as 

localizações das parcelas e subparcelas indicadas pelo projeto temático do 

programa BIOTA/FAPESP: “Composição florística, estrutura e 

funcionamento da Floresta Ombrófila Densa dos Núcleos Picinguaba e Santa 

Virgínia do Parque Estadual da Serra do Mar” (FAPESP 03/12595-7) 

(conclusão) 

Parcela Subparcelas indetific. Família Espécie 

N 95 N1481 Myrtaceae Myrcia splendens 

N 95 N1482 Euphorbiaceae Alchornea triplinervia 

N 95 N1483 Melastomataceae Tibouchina pulchra 

N 95 N1484 Arecaceae Euterpe edulis 

N 95 N1485 Arecaceae Euterpe edulis 

N 95 N1486 Chrysobalanaceae Licania hoehnei 
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ANEXO B - Tabela com os valores de F – value e P – value das interações entre espécies, 

coberturas vegetais (área) e tratamentos (trat.). As interações foram feitas 

com os resultados da última coleta, com o objetivo de facilitar a compreensão 

e não avaliar a interferência do tempo 

Interações massa 

remanesc. (%)  
F - value P - value 

  

Interações relação 

N:P  
F - value P - value 

espécie 264.44 0.00 

 

espécie 8.57 0.00 

área 78.45 0.00 

 

área 6.24 0.02 

trat. 1.20 0.28 

 

trat. 2.32 0.14 

espécie: área 7.03 0.00 

 

espécie: área 1.45 0.25 

espécie: trat. 1.57 0.22 

 

espécie: trat. 0.03 0.97 

área: trat. 1.07 0.31 

 

área: trat. 3.72 0.06 

espécie: área: trat. 1.83 0.17 

 

espécie: área: trat. 0.34 0.71 

Interações 

nitrogênio (%)  
F - value P - value 

 

Interações relação 

lignina:N  
F - value P - value 

espécie 102.99 0.00 

 

espécie 3.59 0.04 

área 15.52 0.00 

 

área 1.52 0.22 

trat. 4.27 0.05 

 

trat. 0.27 0.61 

espécie: área 4.51 0.23 

 

espécie: área 1.02 0.37 

espécie: trat. 0.32 0.72 

 

espécie: trat. 1.31 0.28 

área: trat. 4.08 0.05 

 

área: trat. 1.59 0.21 

espécie: área: trat. 0.41 0.66 

 

espécie: área: trat. 0.66 0.52 

Interações carbono 

(%)  
F - value P - value 

 

Interações celulose 

(%) 
F - value P - value 

espécie 44.63 0.00 

 

espécie 7.56 0.00 

área 1.25 0.27 

 

área 7.98 0.01 

trat. 7.00 0.01 

 

trat. 0.54 0.46 

espécie: área 3.60 0.03 

 

espécie: área 4.60 0.02 

espécie: trat. 0.69 0.50 

 

espécie: trat. 0.28 0.75 

área: trat. 1.11 0.29 

 

área: trat. 1.31 0.26 

espécie: área: trat. 0.54 0.58   espécie: área: trat. 0.73 0.49 
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ANEXO B - Tabela com os valores de F – value e P – value das interações entre espécies, 

coberturas vegetais (área) e tratamentos (trat.). As interações foram feitas 

com os resultados da última coleta, com o objetivo de facilitar a compreensão 

e não avaliar a interferência do tempo 

(conclusão) 

Interações 

fósforo (%)  
F - value P - value 

  

Interações 

lignina (%)  
F - value P - value 

espécie 5.33 0.00 

 

espécie 2.67 0.08 

área 0.82 0.36 

 

área 0.26 0.61 

trat. 1.86 0.18 

 

trat. 0.34 0.56 

espécie: área 5.33 0.00 

 

espécie: área 0.57 0.57 

espécie: trat. 0.15 0.86 

 

espécie: trat. 1.58 0.22 

área: trat. 5.17 0.03 

 

área: trat. 1.01 0.32 

espécie: área: 

trat. 0.36 0.69 

 

espécie: área: 

trat. 0.43 0.65 

Interações 

relação C:N  
F - value P - value 

 

Interações 

polifenól (%)  
F - value P - value 

espécie 128.70 0.00 

 

espécie 2.20 0.12 

área 36.74 0.00 

 

área 0.53 0.47 

trat. 0.62 0.44 

 

trat. 0.15 0.69 

espécie: área 14.23 0.00 

 

espécie: área 0.15 0.32 

espécie: trat. 1.29 0.29 

 

espécie: trat. 0.05 0.94 

área: trat. 1.16 0.28 

 

área: trat. 0.00 0.99 

espécie: área: 

trat. 0.91 0.41   

espécie: área: 

trat. 0.53 0.59 

 

 

 

 


