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Resumo
O estudo sobre a dinâmica sazonal da decomposição da serapilheira em diferentes tipos de cobetura do solo são
essenciais para a compreensão de como as condições edafoclimáticas locais resultam em diferentes taxas de
decomposição dos tecidos vegetais. Assim, para analisar as taxas de decomposição foram utilizados litter bags em
quatro diferentes tipos de cobertura de solo durante o verão e o inverno de 2015 em floresta de Mata Atlântica no
município de Santo Antonio de Pádua-RJ. Os resultados demonstraram forte relação sazonal , ocorrendo maior
decomposição durante o verão e menores durante o inverno. Identificou-se que no verão as áreas em estágio
avançado de restauração foram as que apresentaram maior percentual de decomposição ( 71-75 %). Durante o
inverno, o percentual de decomposição das áreas obteve média de 33%, com exceção da área desmatada ( 44% )
que pode ter sido favorecida pelo contato direto da chuva com o solo.
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1. Introdução

A serapilheira e o solo são os compartimentos onde ocorrem todas as etapas da
decomposição da matéria orgânica e da ciclagem de nutrientes. Esses sítios também são habitat
desses organismos e também representam a fonte de carbono e energia para os organismos do
solo (SANTOS et al., 2008).
De acordo com Moreira et al., (2013) entre 80 e 90% da produção primária que entra no
sistema do solo é advinda de folhas, caules, ramos, flores e frutos. Os decompositores primários
desse material são fungos e bactérias, mas a fragmentação inicial e a ingestão pela fauna
detritívora aumentam a superfície de contato para colonização microbiana.
A decomposição da serapilheira é controlada por fatores como a temperatura e a
precipitação, bem como condições físicas e químicas do ambiente, qualidade orgânica e
nutricional do substrato, além da natureza da comunidade decompositora, incluindo os macro
e microrganismos (HEAL et al.,1997; MOREIRA et al., 2013). Estudos realizados em florestas
tropicais evidenciam que as taxas de decomposição são muito afetadas pelas variações sazonais,
formando padrões distintos nas estações chuvosa e seca (Cornu et al., 1997).
O processo de decomposição da serapilheira deve ser amplamente estudado em virtude
de ser um fator-chave na manutenção e ciclagem de nutrientes nos ecossistemas, principalmente
em regiões tropicais onde, de maneira geral, os solos, sobretudo os latossolos que correspondem
a mais de 30% da classe de solos do Brasil e que apresentam baixa fertilidade natural (Santana
& Souto, 2011). Neste sentido a manutenção de um horizonte A com aporte de matéria orgânica
oriunda da serapilheira é de suma importância para a manutenção desses ecossistemas
florestais.
Assim sendo, o presente estudo objetivou analisar a decomposição da serapilheira
através do uso de litter bags (sacolas de decomposição) em Floresta estacional semidecidual do
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município de Santo Antônio de Pádua-RJ durante o verão e o inverno de 2015. Este município
segundo Cruz e Vicens (2007) possui uma cobertura arbórea muito fragmentada e concentrada
em topo de morro e em serras, sendo este estudo uma importante ferramenta de avaliação dos
ecossistemas remanescentes no que se refere a ciclagem de nutrientes em diferentes tipos de
cobertura do solo.

2. Metodologia

2.2. Avaliação da decomposição da serapilheira através do uso de Litter bags

Os litter bags são sacolas confeccionadas com polímero sintético (nylon com malha de
2 mm e de dimensões de 20cm x 20cm) que permitem a livre circulação de água e nutrientes e
da comunidade decompositora no sistema solo-serapilheira. Estas sacolas possuem o objetivo
de averiguar a eficiência da comunidade microbiana na decomposição do material que esteve
acondicionado nos litter bags, assim como a influência do clima na velocidade do processo de
decomposição (FERNANDES et al., 2006; PEREIRA et al., 2008; MENEZES et al., 2010).
Assim sendo, as sacolas foram instaladas no período do verão (colocadas em janeiro e
retiradas em março) e do inverno (colocadas em julho e retiradas em setembro) do ano 2015 no
município de Santo Antônio de Pádua sob o domínio da mata Atlântica estacional Semidecídual
e distribuídas aleatoriamente em quatro áreas distintas.
Para efeitos estatísticos três repetições foram feitas para cada área para se obter uma
média de decomposição nos períodos analisados, totalizando-se 36 sacolas distribuídas por
quatro áreas distintas. Em cada uma das sacolas (Figura 1) foram acondicionadas 5 gramas de
folhas novas e secas ao ar da espécie Myrcia undulata que é nativa da Mata Atlântica e pertence
à família Myrtaceae (Figura 2). Ao serem retiradas do campo (Figura 3) estas foram limpas
com pincel para retirada dos resíduos e posteriormente foram secas, acondicionadas em
embalagem de papel e levadas estufa a 70° C por 72 horas para obter o peso da massa seca. O
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percentual do peso seco de folhas remanescentes após cada coleta foi determinado pela
equação proposta por Guo & Sims (1999).

Em que: W% = percentual do peso seco de folhas remanescentes; Wt = peso seco de
folhas remanescentes no litter bag no tempo t (t = 1, 2,..., 3 meses), em g; W0 = peso seco
inicial do litter bag, em gramas.

Figura 1-Litter bag nas áreas de estudo

Figura 2- Espécie Myrcia undulata

IBSN: 0000.0000.000

Figura 3- Litter bag aberta em laboratório
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Quatro áreas com cobertura de solo diferenciadas foram selecionadas para este estudo
para analisar a influência de diferentes níveis de restauração florestal, incluindo uma área sem
cobertura vegetal, na dinâmica da decomposição da serapilheira. Assim sendo as respectivas
áreas analisadas foram respectivamente: área reflorestada de 15 anos (A1); área desmatada
(A2); área em recuperação de 3 anos (A3) e área controle de floresta mais preservada em topo
de morro (A4) (Figura 4).

Figura 4- Áreas selecionadas para o uso de Litter bags

Tal proposta objetiva averiguar o papel da fauna edáfica assim como da temperatura e
da umidade nos diferentes pontos selecionados na velocidade da decomposição da serapilheira.
Assim sendo, A2 não possui cobertura vegetal e está submetido à incidência direta do sol e não
apresenta horizonte A, mas somente o horizonte B exposto, sendo que em A3 apresenta pouco
sombreamento e incipiente crescimento de mudas e horizonte A fraco. Os pontos de A1 e A4
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apresentam vegetação arbórea, horizonte A moderado com uma extensa capa de serapilheira
em superfície, sendo todos os solos correspondentes a Argissolos Amarelos.
Os dados meteorológicos de precipitação e temperatura do ar do ano de 2015 de janeiro
a setembro foram obtidos pela estação do INMET (Estação 83805, localização: Lati: 21°32’S
Long: 042°09’W) e posteriormente comparados com os dados de decomposição da
serapilheira.O clima do município de Santo Antônio de Pádua-RJ pela classificação de Köppen
(1948) é o tropical com estação seca durante o período de inverno (Aw) apresentando, portanto,
um prolongado período sem chuvas e por precipitações que não ultrapassam os 50 mm durantes
os meses mais secos (maio a agosto). A estação chuvosa compreende os meses de novembro a
janeiro (BRANDÃO et al., 2016). A precipitação média anual na região oscila entre 1001 a
1210 mm, com desvio padrão entre 47 e 72mm, respectivamente.

3.Resultados

Na abertura das sacolas em laboratório foi possível registrar a presença da fauna edáfica
(Figura 5) que desempenha um papel importante na decomposição da serapilheira. A figura
também ressalta que a malha de 2cm das sacolas foram suficientes para permitir a entrada
desses organismos.

Figura 5- Fauna edáfica presente no litter bag

IBSN: 0000.0000.000

Figura 6- Folhas do verão e inverno respectivamente
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De acordo com a figura 7 os meses de janeiro, fevereiro e março foram os que
apresentaram maior decomposição, ultrapassando 60% de decomposição em todas as áreas. A4
e A1 foram as áreas que obtiveram maior taxa de decomposição (75,4% e 71,01%
respectivamente) e menor taxa de tecido vegetal remanescente (24,6% e 28,9%
respectivamente), sendo que as duas áreas são as correspondentes aos remanescentes florestais
de avançado a médio estágio de sucessão florestal. Tanto a área desmatada (A2) quanto a área
em recuperação recente (A3) registraram percentuais menores de decomposição que
totalizaram 67,4%, sendo um possível reflexo das condições diferenciadas da rizosfera local
assim como da comunidade de organismos vivos. Na figura 6 nota-se a intensa decomposição
das folhas durante o verão quando comparadas ao inverno.
Durante julho, agosto e setembro a taxa de decomposição fora bem menor, chegando ao
máximo de 43,9% em A2 com um total de tecido vegetal remanescente de 56,1%. Nas demais
áreas as taxas de decomposição foram basicamente iguais a 33% com tecido vegetal não
decomposto de 67%. O resultado da área dois como o ponto de maior decomposição durante o
inverno pode ser explicado em virtude das características locais que não apresentam nenhum
tipo de interceptação de chuvas, sendo toda a umidade proveniente das chuvas incorporadas ao
solo de A2, que associando-se a um faixa de temperatura de 20°C a 25°C permitiu uma maior
decomposição que as demais áreas durante o período, ressaltando portanto a importância dos
tipos de cobertura do solo, da rizosfera e dos elementos meteorológicos na análise da
decomposição da serapilheira.
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Figura 7- Taxas de decomposição da serapilheira por área durante o verão e inverno de 2015

Segundo Gama e Villela (2003) a decomposição da serapilheira é dependente de vários
fatores, incluindo a temperatura, umidade, sazonalidade e da própria característica dos solos na
qual esse material se deposita. Assim, de acordo com a figura 8 é possível observar as variações
de temperatura e precipitação de janeiro a setembro de 2015, onde verifica-se que a precipitação
esteve concentrada durante o verão (janeiro a abril) assim como as temperaturas médias (25°C
a 30°C) e máximas mais elevadas, fato que coincide com as maiores taxas de decomposição.
Os estudos de Maman et al. (2007) em área de cerradão em Mato Grosso também demonstraram
que a decomposição ocorre com maior intensidade ao período de maior precipitação
pluviométrica e que nos meses que compreendem o período de seca ocorre uma decomposição
mais lenta.
Durante o inverno as precipitações registradas decresceram, assim como as temperaturas
que se mantiveram na faixa média de 20°C a 25°C, havendo registro de uma menor taxa de
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decomposição em todas as áreas de estudo quando comparadas ao verão. Segundo Backes et al.
(1998) a estação chuvosa proporciona condições de umidade favoráveis a atividade de
organismos decompositores, tanto de micro-decompositores como, principalmente, dos macroartrópodes, que removem a serapilheira e que parecem ser mais afetados pelas condições
adversas de umidade durante a estação seca.
Resultados semelhantes foram encontrados por Murovhi et al. (2012),Poggiani (2012)
(Inknotte et al., 2015) e por Silva et al. (2013) em estudos de fragmentos de Mata Atlântica no
sul do Espírito Santo.

Figura 8- Gráfico de precipitação e temperatura de janeiro a setembro de 2015 do município de Santo Antônio de
Pádua-RJ.

Considerações Finais
A ciclagem de nutrientes é um dos componentes do ciclo do carbono, mas ao mesmo
tempo é um processo que mantêm a fertilidade dos horizontes mais superficiais do solo na maior
parte das florestas tropicais. Neste contexto este estudo demonstrou a importância da
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recuperação de áreas degradadas uma vez que as áreas em estágios mais avançados de
restauração (A1 e A4) demonstraram maior capacidade de decomposição dos tecidos vegetais
sobretudo durante o verão, garantindo assim a presença de húmus nos horizontes superficiais e
o acesso de nutrientes as plantas, além do consequente aumento da comunidade decompositora
que é fundamental para manutenção do ciclo do carbono. Confirmou-se também a forte
dependência das condições climáticas nas taxas de decomposição, havendo menor taxa de
tecido vegetal remanescente durante o verão e maiores índices durante o inverno.
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