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RESUMO 

 

 

O objetivo dessa tese é compreender o papel da radiação solar e da precipitação, bem 

como o efeito da redução desta, sobre a decomposição da serrapilheira em um ecossistema no 

semiárido brasileiro. O estudo foi desenvolvido, entre os anos de 2013 e 2015, em um fragmento 

da Caatinga situado no município de João Câmara, Rio Grande do Norte, Brasil, através de um 

conjunto de três experimentos manipulativos em campo. Evidenciou-se que, no ecossistema 

estudado, a fotodegradação e seus efeitos indiretos afetaram o processo de decomposição, 

proporcionando, isoladamente, 24% da perda de massa e desempenhando papel similar àquele 

da precipitação (26%). Observou-se um papel aditivo da radiação solar e da precipitação no 

controle das taxas de decomposição anual da serrapilheira. As reduções nos níveis de 

precipitação mostraram-se responsáveis por gerar impactos negativos nas taxas de 

decomposição da serrapilheira de até 41,2%, nos cenários testados. Resta comprovado que, na 

área de estudo, o processo de decomposição da serrapilheira não está estruturado apenas por 

um processo biológico, mas, também, pelo processo abiótico da fotodegradação. Por fim, os 

resultados desta tese alertam para possível colapso no processo de decomposição da 

serrapilheira decorrente de eventuais reduções de chuvas, e que esse efeito pode comprometer 

o funcionamento desse ecossistema. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this thesis is to understand the role of solar radiation and precipitation, as 

well as the effect of reducing this, on the decomposition of litter in an ecosystem in the Brazilian 

semiarid region. The study was conducted between the years 2013 and 2015 in a fragment of 

the Caatinga in the municipality of João Câmara, Rio Grande do Norte, Brazil, through a set of 

three manipulative field experiments. It had demonstrated that the photodegradation and its 

indirect effects affected the decomposition process, providing alone, 24% of the weight loss 

and plays a similar role to that of precipitation (26%). We observed an additive role of solar 

radiation and the precipitation in the control of annual litter decomposition rates. Reductions in 

the levels of rainfall proved to be responsible for generating negative impacts on litter 

decomposition rates of up to 41.2% in the tested scenarios. It remains proven that, in the study 

area, the process of decomposition of leaf litter is not structured only by a biological process, 

but also by abiotic photodegradation. Finally, the results of this thesis warn of possible collapse 

of the litter decomposition process due to possible reductions in rainfall which may undermine 

the functioning of this ecosystem. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 A proposta inicial do presente estudo foi analisar o processo de decomposição da 

serrapilheira e avaliar o papel da radiação solar e da precipitação em um ecossistema de 

Caatinga, no semiárido brasileiro.  Os resultados obtidos forneceram subsídios para a 

consolidação do conhecimento sobre o processo de fotodegradação em ecossistemas terrestres, 

sendo pioneiro para o semiárido brasileiro. Ainda subsidia previsões sobre algumas 

consequências e impactos de eventuais reduções de chuvas para a região. Consequentemente, 

os resultados alcançados poderão auxiliar na criação de projetos e planos de manejo que 

almejem conservar a ciclagem de nutrientes e fertilidade dos solos, as conexões de fluxos de 

matéria e energia ao longo da cadeia detritívora, e outros processos ecológicos e serviços 

ecossistêmicos, em ecossistemas de florestas secas da Caatinga, na região semiárida brasileira.  

 A tese está estruturada da seguinte forma:  

(a) Introdução Geral, que trata do estado da arte do processo ecológico de 

decomposição e ressalta o conhecimento científico em ambientes limitados por água, como 

também, apresenta uma caracterização geral da região de estudo e o desenvolvimento científico 

do tema. 

(b) Capítulo I, no qual avaliamos o papel da precipitação e da radiação solar sobre 

as taxas de decomposição da serrapilheira, apresentando uma análise quantitativa e qualitativa 

da importância desses fatores a partir dos seus efeitos isolados e em conjunto no semiárido 

brasileiro. 

(c) Capítulo II, no qual desenvolvemos um experimento manipulativo em campo 

para avaliar os efeitos da redução nos níveis de precipitação (esperados até o final do presente 

século) sobre as taxas de decomposição da serrapilheira, apresentando uma análise temporal 

dos possíveis impactos das variações no padrão de chuvas para a região semiárida brasileira. 

(d) Capitulo III, no qual desenvolvemos um experimento manipulativo em campo 

para avaliar o efeito indireto da radiação solar sobre a degradação biológica e suas taxas de 

decomposição da serrapilheira. 

(e) Considerações finais, nas quais apresentamos as principais conclusões e um 

modelo conceitual do processo de decomposição da serrapilheira no ecossistema estudado. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

A serrapilheira é a camada de detritos orgânicos formada, principalmente, por 

fragmentos de origem vegetal, como folhas, cascas, ramos, troncos, gravetos, flores, 

inflorescências, frutos e sementes que revestem a superfície dos solos dos sistemas florestais 

(Marino et al. 1980). Diferentes frações da serrapilheira possuem estrutura e composição 

química distintas e o material foliar é seguramente o mais importante constituinte da 

serrapilheira, sendo a fração mais bem estudada e utilizada para comparações entre os 

resultados dos diversos estudos dessa natureza (Bray and Gorham 1964). A produção da 

serrapilheira varia de acordo com a comunidade vegetal e concebe uma fonte de matéria e 

energia para a comunidade de organismos do solo, responsável pela sua decomposição, e 

redisponibilização dos nutrientes para os produtores primários (Facelli and Pickett 1991). 

O processo de decomposição nos ecossistemas terrestres pode ser entendido como a 

quebra física, química e biológica da matéria orgânica morta proveniente, especialmente, dos 

detritos vegetais que compõe a serrapilheira (Mason 1980). Através desse processo natural 

ocorre a diminuição gradativa da necromassa e sua transformação química em nutrientes 

inorgânicos e emissões de gases, como o dióxido de carbono (CO2) nos ecossistemas terrestres 

(Aber and Melillo 1980; Chapin III et al. 2011). Esse processo exerce, portanto, um amplo 

controle sobre o ciclo do carbono e disponibilidade de nutrientes, os quais são prontamente 

utilizados pela comunidade vegetal, patrocinando sua produtividade primária, aumento de sua 

biomassa e reprodução (Adams and Angradi 1996). Assim, a decomposição é fundamental para 

a manutenção de serviços ecossistêmicos terrestres (Aerts and De Caluwe 1997), sendo também 

um processo chave para a sustentação da fertilidade do solo (Lavelle et al. 1993). 

A decomposição consiste de três etapas, com diferentes controladores e consequências: 

a lixiviação, a fragmentação e a alteração química por decompositores (Chapin III et al. 2011). 

(1) A lixiviação envolve a transferência de materiais solúveis em água, os quais podem ser 

prontamente absorvidos pelos organismos, reagirem com a fase mineral do solo ou serem 

carreados para fora do sistema. (2) A fragmentação da serrapilheira é realizada, principalmente, 

pela pedofauna e resulta na quebra de matéria orgânica em partes menores, proporcionando 

maior superfície de contato e aumentando a acessibilidade da serrapilheira para colonização e 

degradação microbiana. (3) Alterações químicas da serrapilheira são consequências 

principalmente da atividade de bactérias e fungos, os quais promovem a mineralização da 

matéria orgânica, resultando na liberação do CO2, CH4, gases nitrogenados, nutrientes minerais, 

água e a formação de compostos recalcitrantes mais complexos (Chapin III et al. 2011).  
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A decomposição normalmente é descrita por uma curva de decaimento exponencial 

(função negativa) resultante da interação das etapas descritas, no qual a lixiviação promove o 

rápido decaimento no período inicial e a formação de compostos recalcitrantes é marcada por 

quase uma total paralisação do processo e por gerar uma assíntota na etapa final do decaimento 

(Berg and McClaugherty 2008). A dinâmica da decomposição é comumente estudada pela 

avaliação temporal da perda de massa (redução de massa por unidade de tempo) e pela 

apresentação do seu coeficiente de decaimento (k), os quais se apresentam como importantes 

indicadores da taxa de decomposição (Aber and Melillo 1980). A decomposição é regulada pela 

interação de três grupos de variáveis, que estão relacionados com o ambiente físico 

(temperatura, umidade, radiação solar), a qualidade e quantidade do substrato e as propriedades 

da comunidade de decompositores (Swift et al. 1979). A importância relativa dos controladores 

do processo de decomposição varia em escala temporal e espacial (Lavelle et al. 1993). O clima 

e as características da matéria orgânica talvez sejam os determinantes mais bem conhecidos e, 

comumente, são indicados como os principais controladores das taxas de decomposição nos 

ecossistemas, sendo de grande importância para compreender os padrões de decomposição em 

escalas regionais (Cuevas and Medina 1988; Cusack et al. 2009; Meentemeyer 1978). 

Geralmente, a decomposição da serrapilheira é entendida como um processo unicamente 

biológico, controlado pela interação dos grupos descritos. As taxas de decomposição são 

altamente influenciadas por fatores climáticos e respondem positivamente ao aumento na 

temperatura e umidade, podendo declinar em condições extremas, altas e baixas (Berg Staaf, 

H. 1980; Jansson and Berg 1985). Essas variáveis têm sido bastante estudadas e usadas 

corretamente para modelar as taxas de decomposição da serrapilheira na maioria dos 

ecossistemas terrestres (Melillo et al. 1982; Nagy and Macauley 1982; Aerts 1997). A 

precipitação se apresenta como o principal determinante da decomposição na maioria dos 

ecossistemas áridos e semiáridos do globo (Lieberman 1982; Reich and Borchert 1984; Santos 

et al. 1984; Whitford et al. 1986; Moorhead and Reynolds 1989; Bullock and Solis-Magallanes 

1990). No entanto, em alguns desses ambientes limitados por água, a serrapilheira se decompõe 

mais rapidamente do que os previstos por controladores microbianos, gerando questionamentos 

a dependência do processo em relação a disponibilidade de água (Santos and Whitford 1981; 

Waide et al. 1981; Adair et al. 2008; Austin 2011). Essa constatação indica haver influência de 

outros fatores no controle das taxas de decomposição (Jansson and Berg 1985; Austin and 

Vivanco 2006). Algumas hipóteses para explicar esse fenômeno têm sido propostas, como o 

consumo da serrapilheira pelos térmitas (Elkins and Whitford, 1982; Johnson and Whitford, 

1975). Pesquisas recentes têm revisto a importância de processos abióticos e sugerem que a 
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atuação da radiação solar sobre a degradação da serrapilheira poderia explicar as altas taxas de 

decomposição encontradas nesses ecossistemas (Throop and Archer 2009; Austin 2011; King 

et al. 2012; Hewins et al. 2013). 

A radiação solar pode influenciar uma série de processos ecológicos nos ecossistemas 

terrestres, incluindo a decomposição da serrapilheira (Brandt et al. 2010). Por exemplo, a 

fotodegradação é o processo pelo qual a radiação ultravioleta (uv-280-400nm) e a radiação 

fotossinteticamente ativa (sigla do termo em inglês “photosyntetically active radiation” PAR, 

400-700nm) atua sobre a matéria orgânica promovendo a sua oxidação total ou parcial (King 

et al. 2012), podendo contribuir para maiores taxas de decomposição da serrapilheira, fluxos do 

carbono e a liberação de nutrientes, entre o solo e atmosfera (Foereid et al. 2010). Pauli (1964), 

foi o primeiro a propor que a radiação solar desempenha um importante papel na decomposição 

para alguns ecossistemas áridos. No entanto, essa hipótese foi pouco testada e praticamente 

ignorada até as últimas décadas, quando trabalhos desenvolvidos com vegetais superiores em 

ecossistemas aquáticos demonstraram que o CO2 também pode ser produzido pela 

fotodegradação (Anesio et al. 1999). Para ecossistemas terrestres, existiam poucos estudos dos 

efeitos da fotodegradação sobre o processo de decomposição (Austin and Vivanco 2006). 

Apenas recentemente, simulações e estudos empíricos vêm sendo desenvolvidos e já 

demonstram a grande importância da fotodegradação em ecossistemas áridos e semiáridos 

(Moorhead and Callaghan 1994; Austin and Vivanco 2006; Gallo et al. 2006; Brandt et al. 2007; 

Henry et al. 2008). 

Existem vários caminhos associados com a decomposição da serrapilheira por meio dos 

quais a fotodegradação pode influenciar os fluxos e estoques de carbono e outros nutrientes 

(King et al. 2012). A radiação solar pode desempenhar um importante papel através dos seus 

efeitos diretos, pela mineralização fotoquímica da matéria orgânica resultando na formação de 

compostos inorgânicos (CO2, CO e sulfato de carbono) (King et al. 2012). Ainda, pode 

apresentar efeitos indiretos, através de alterações na massa molecular média dos compostos 

orgânicos da serrapilheira, ou pela formação de compostos hidrogenados que são 

biologicamente tóxicos, os quais podem acelerar ou retardar o processo de decomposição 

microbiológica, respectivamente (Miller and Zepp 1995; Anesio et al. 1999; Amado et al. 

2015).  

A fotodegradação pode ser mais importante em ecossistemas de baixas latitudes, 

caracterizados por alta sazonalidade e baixas médias anuais de precipitação, como se 

apresentam as Florestas Neotropicais Estacionais Secas (SDTFs) (Henry et al. 2008). SDTFs 

são florestas que ocorrem nas regiões tropicais, susceptíveis durante a maioria dos meses do 
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ano às prolongadas estiagens (Martínez-Yrízar et al. 1995). Nessas florestas a precipitação é 

inferior a 1600 mm/ano, com um período de pelo menos de cinco a seis meses recebendo menos 

de 100 mm, características climáticas que determinam sua fenologia típica (Gentry 1995; 

Graham and Dilcher 1995). A vegetação é, principalmente, espinhosa e decídua durante a 

estação seca, aumentando sua queda diante da intensidade e prolongamento desse período 

(Martínez-Yrízar et al. 1995). Essas características favorecem a incidência da radiação solar na 

serrapilheira, sugerindo que o processo de fotodegradação deve desempenhar um importante 

papel na decomposição da serrapilheira nesses ecossistemas (Brandt et al. 2007). No entanto, 

ainda há carência de estudos e uma grande lacuna no conhecimento sobre quais variáveis 

ambientais atuam como determinantes sobre os controladores da decomposicão em STDFs 

(Whitford et al. 1986; Cuevas and Medina 1988; Cusack et al. 2009). Estima-se que 54,2% das 

Florestas Tropicais Estacionais Secas do planeta estão localizadas na América do Sul, com suas 

maiores áreas de abrangência encontradas no nordeste do Brasil (As Caatingas) (Miles et al. 

2006). 

Inserido na região neotropical, o nordeste brasileiro contém uma variedade de domínios 

morfoclimáticos caracterizados por proporcionarem ricos ecossistemas (Ab’Saber 1977). O 

domínio fitogeográfico das Caatingas brasileiras pode ser considerado como uma das mais 

representativas STDFs do planeta, estendendo-se de 2°54’ a 17°21’S (Andrade-Lima 1981). 

Sua área de ocupação está estimada em 800.000 km², correspondendo a 11% do território 

nacional (Sampaio 1995). As florestas secas da Caatinga podem ser compreendidas como um 

complexo heterogêneo de vegetação decídua e xerófila. Sua vegetação se configura como um 

mosaico de florestas arbóreas e arbustivas, compreendendo um conjunto de adaptações 

necessárias à sobrevivência num ambiente de alta deficiência hídrica (Prado 2003). A 

ocorrência desse tipo de vegetação decidual está intimamente ligada a áreas fortemente 

marcadas pela sazonalidade e por baixos índices de precipitação (Sampaio 1995). O clima da 

região é de caráter semiárido quente, apresentando altas temperaturas, além de escassas e 

irregulares precipitações, culminando em uma forte estação seca que pode durar de sete a dez 

meses (Nimer 1977). De modo geral, a média pluviométrica desse bioma se encontra variando 

em uma faixa de precipitação anual de 300 a 1000 mm, com a maior parte de sua região 

recebendo menos de 750 mm, tendo áreas com médias menores do que 500 mm, apresentando 

uma concentração de 50 a 70 % das chuvas por aproximadamente três meses consecutivos. 

Possui uma alta evapotranspiração potencial anual de 1500-2000 mm, havendo um déficit 

hídrico durante a maior parte do ano. Já a temperatura média anual se encontra variando entre 

23 e 27 ºC (Sampaio 1995; Prado 2003).  



17 
 

Mudanças na intensidade e frequência nos níveis de precipitação podem ser tão 

importantes quanto o aumento absoluto nos valores da temperatura sobre alterações nas taxas 

de decomposição (Berg and McClaugherty 2008). Os cenários de mudanças climáticas 

apontados por diversos estudos recentes sugerem uma conjuntura em que as regiões áridas e 

semiáridas se tornariam cada vez mais vulneráveis à ocorrência de graves secas (Marengo et al. 

2010). O nordeste brasileiro não foge deste cenário, e o clima nessa região deverá apresentar 

redução da média anual da precipitação e aumento da imprevisibilidade de eventos extremos 

de chuvas, o que poderá, no futuro, tornar a região semiárida do Brasil, parcialmente, desértica 

(Marengo et al. 2010). Essa configuração de menor frequência e intensidade nos níveis de 

precipitação pode acarretar em menores taxas de decomposição da serrapilheira nas florestas 

secas da Caatinga em poucas décadas, afetando uma série dos seus processos ecológicos e 

serviços ecossistêmicos (Walther et al. 2002; Sivakumar et al. 2005; De La Maza et al. 2009) 

O conhecimento sobre o processo de decomposição da serrapilheira é praticamente 

inexistente para o semiárido brasileiro. Alguns poucos estudos desenvolvidos nos seus 

ecossistemas evidenciaram que a decomposição foliar ocorre quase que totalmente no período 

chuvoso, sendo praticamente nula durante a estação seca, influenciada pela pluviosidade e 

apresentando baixas taxas de decomposição (Santana 2005; Alves et al. 2006). No entanto, um 

estudo recente de Costa (2012), constatou uma alta degradação da matéria orgânica morta foliar, 

relacionadas inversamente com a densidade vegetal, juntamente com a apresentação de um 

padrão quase linear de decaimento. As taxas de decomposição encontradas foram maiores em 

locais de maior exposição à luz solar, o que pode estar evidenciando um importante papel desse 

fator no controle das taxas de decomposição na região. Tais resultados sugerem e oferecem 

fortes indícios de que a decomposição da serrapilheira nos seus solos também é afetada pelo 

processo abiótico da fotodegradação. Portanto, seus possíveis efeitos devem ser levados em 

consideração nos estudos envolvendo o processo de decomposição da serrapilheira nas florestas 

secas da Caatinga. 

Diante dessas observações, algumas questões podem ser levantadas quanto ao processo 

de decomposição da serrapilheira no semiárido brasileiro: i) Qual o efeito qualitativo e 

quantitativo da precipitação como fator mediador do processo de decomposição?  ii) Qual o 

efeito qualitativo e quantitativo da radiação solar sobre o processo de decomposição? iii) Ocorre 

algum tipo de interação entre precipitação e radiação solar sobre as taxas de decomposição da 

serrapilheira? iv) Qual a influência da fotodegradação sobre a degradação bacteriana? v) Quais 

os efeitos da redução nos níveis de precipitação, diante das previsões de possíveis reduções, 

sobre as taxas de decomposição na região? 
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Portanto, o objetivo do presente trabalho é compreender o papel da radiação solar e da 

precipitação sobre a dinâmica de decomposição da serrapilheira na região semiárida do nordeste 

brasileiro, analisando o nível de interação e complementaridade desses fatores e os efeitos 

indiretos da fotodegradação sobre a degradação bacteriana. Como também, analisar os impactos 

das reduções futuras de chuvas sobre as taxas de decomposição em um ecossistema de florestas 

secas da Caatinga do semiárido brasileiro. 

 

2. ÁREA DE ESTUDO 

 

O estudo foi desenvolvido em um fragmento da Caatinga do semiárido brasileiro, 

localizado em uma área particular de 700 hectares (Fazenda Cauaçú- S 050 34’ 00,8’’ e W 0350 

55’ 03,1’’), situada no município de João Câmara, Rio Grande do Norte, Brasil (Figura 1). O 

município possui um clima quente e semi-árido (Classificação climática de Köppen-Geiger: 

As), com precipitação pluviométrica anual média de 648,6 mm, com período chuvoso de março 

a junho, e umidade relativa média anual de 70%. A vegetração é classificada como Caatinga 

Hipoxerófila. Os solos predominantes são: Neossolos Quartzarêmicos, Argissolos  e 

Cambissolos Eutrófico. João Câmara se encontra entre 100 e 200 metros de altitude (Câmara 

Municipal de Jõao Câmara 2010). A vegetação se apresenta como um mosaico arbório-

arbustivo de diferentes graus de conservação, abrangendo um contínuo de hábitats compostos 

por florestas secundárias com diferentes históricos de pertubação no passado e de diferentes 

níveis de recuperação de sua cobertura vegetal. 

 

3. ÁREA DE AMOSTRAGEM 

  

Nesta tese desenvolvemos um conjunto de três diferentes experimentos manipulativos 

em campo, envolvendo a atuação dos principais controladores das taxas de decomposição, 

dentro no semiárido brasileiro. Para tanto, foi selecionada uma área dentro da fazenda Cauaçú 

com domínio vegetal arbustivo de pequeno porte. Nesse local foi demarcada uma área de 

amostragem delimitada por uma grade de 200 m x 200 m, na qual foram estabelecidos 

aleatoriamente 32 unidades experimentais para o desenvolvimento do primeiro experimento 

(capítulo I). Posteriormente, essa grade foi subdividida em 24 unidades experimentais para o 

desenvolvimento do segundo experimento (capítulo II) (Figura 1). E, oito unidades 

experimentais, para o terceiro experimento (capítulo III). 
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Figura 1. Área de amostragem e localização da fazenda Cauaçú, João Câmara, RN (em 

preto). 
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CAPÍTULO I 

 

Efeitos da precipitação e da exposição à radiação solar sobre as taxas de decomposição da 

serrapilheira em um ecossistema semiárido brasileiro. 
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CAPÍTULO I 

Efeitos da precipitação e da exposição à radiação solar sobre as taxas de decomposição 

da serrapilheira em um ecossistema semiárido brasileiro 

 

RESUMO: 

Ecossistemas áridos e semiáridos podem apresentaram taxas de decomposição maiores 

do que o previsto pelos modelos tradicionais, baseados na correlação positiva com a 

precipitação. Trabalhos recentes inferem que o processo abiótico de fotodegradação pode 

desempenhar um papel fundamental na decomposição da serrapilheira em alguns desses 

ecossistemas. O presente estudo objetivou avaliar, durante 12 meses, os efeitos da atuação da 

precipitação e da exposição à radiação solar sobre as taxas de decomposição foliar de uma 

mistura de três espécies nativas dominantes em um ecossistema de Caatinga no semiárido 

tropical. Um experimento manipulativo fatorial foi desenvolvido e utilizado abrigos de 

supressão de chuvas (rainout shelter) e bolsas de serrapilheira (litterbags). PERMANOVA foi 

utilizada para avaliar o coeficiente de decaimento (k) e ANOVA two-way para avaliar a 

proporção da massa remanescente, concentrações de nutrientes (C, N e P) e suas razões molares. 

Os resultados obtidos demonstraram a perda de 41% e 39% da massa da matéria orgânica foliar 

nos tratamentos com entrada de água e com exposição à radiação solar, respectivamente, e 

revelam a atuação compartilhada desses fatores no controle das taxas de decomposição da 

serrapilheira na área estudada. Constatamos que o efeito da precipitação resultou em maiores 

valores do coeficiente de decaimento (k). No entanto, não constatamos diferença significativa 

dos valores de k diante da exposição da serrapilheira à radiação solar. A precipitação e radiação 

solar também foram responsáveis por aumentar a qualidade nutricional dos detritos disponíveis 

para a decomposição biológica. A primeira provocou uma redução da razão C:N, a segunda 

favoreceu um aumento na concentração de N e P, e a interação de ambas gerou menor razão 

C:P. A participação da radiação solar possibilita maiores patamares de decomposição no 

período seco. Nossos resultados constatam que, no ecossistema semiárido estudado, o processo 

de decomposição da serrapilheira não está estruturado apenas por um processo biológico, 

controlado pela precipitação, mas, também, pelo processo abiótico da fotodegradação. 

 

Palavras-chave: Fotodegradação; controladores da decomposição; bolsas de serrapilheira; 

abrigos de supressão de chuva; Caatinga. 
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CHAPTER I 

Effects of precipitation and solar radiation exposure on litter decomposition in an 

Brazilian Semi-Arid ecosystem 

 

ABSTRACT: 

Arid and semi-arid ecosystems may present larger decomposition rates than predicted 

by traditional models based on positive correlation with rainfall. Recent studies conclude that 

the abiotic process of photodegradation can play a key role in the decomposition of litter in 

some of these ecosystems. The present study aims to evaluate for 12 months the effects of the 

performance of precipitation and solar radiation exposure on leaf decomposition rates of a 

mixture of three dominant native species in a Caatinga ecosystem in tropical semiarid region. 

A factorial manipulative experiment was conducted which rainout shelter and litterbags 

techniques. It was used PERMANOVA to evaluate the decay coefficient (k) and ANOVA two 

way to evaluate the ratio of the litter remaining, nutrient concentrations (C, N and P) and their 

molar ratios. The results demonstrated that the loss of 41% and 39% of the mass of the leaf 

organic matter resulting from precipitation and solar radiation exposure treatments, respectively, 

revealed the shared performance of such factors in controlling litter decomposition rates in the 

study area. We note that the effect of precipitation resulted in higher values of the decay 

coefficient (k). However, we not witnessed significant difference in the k values before 

exposure to solar radiation litter. The precipitation and solar radiation were also responsible for 

increasing the nutritional quality of detritus available for biological decomposition. The first caused a 

reduction of the C: N ratio, the second favored an increase in the concentration of N and P, and the 

interaction of both generated lower ratio C: P. The participation of solar radiation ensures the 

presentation of higher decomposition levels in the dry season. Therefore, we proved that in the 

semiarid ecosystem studied the process of decomposition of leaf litter is not structured only by a 

biological process controlled by rainfall but also by abiotic photodegradation. 

 

Keywords: Photodegradation; decomposition drivers; litterbags; rainout shelters; Caatinga. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A precipitação é considerada como o principal controlador da decomposição e seu 

aumento causa maiores taxas de decomposição na maioria dos ambientes áridos e semiáridos 

(Lieberman 1982; Reich and Borchert 1984; Bullock and Solis-Magallanes 1990). Esse 

incremento pode ocorrer através da sua participação direta no processo de lixiviação, 

provocando a transferência do material solúvel da serrapilheira para o perfil do solo, ou 

indiretamente, por influenciar a umidade dos solos, acelerando a atividade microbiana (Aerts 

1997; Berg and McClaugherty 2008; Chapin III et al. 2011). No entanto, alguns ecossistemas 

secos apresentam taxas de decomposição maiores do que o previsto, ou seja, taxas não 

correlacionadas com a precipitação e em magnitudes semelhantes às de ecossistemas úmidos 

(Murphy et al. 1998; Austin and Vivanco 2006; Brandt et al. 2010). Estudos empíricos baseados 

apenas no modelo tradicional, que sobretudo considera a correlação positiva entre as taxas de 

decomposição e a precipitação, não conseguem explicar a constatação da rápida massa perdida 

e alta reciclagem da matéria nos ambientes áridos (Moorhead and Reynolds 1989; Yahdjian et 

al. 2006). Algumas hipóteses têm sido propostas considerando o importante papel dos 

artrópodes de solo no consumo da serrapilheira, no entanto, essas proposições não conseguem 

explicar totalmente o fenômeno (Santos et al. 1981; Whitford et al. 1986; Yahdjian et al. 2006). 

Trabalhos mais recentes sugerem que a fotodegradação pode desempenhar um papel 

fundamental na decomposição da matéria orgânica morta, no ciclo do carbono e ciclagem de 

nutrientes em ambientes desérticos (Austin and Vivanco 2006; Brandt et al. 2007, 2010; Parton 

et al. 2007). 

A radiação solar, no espectro do visível e na forma ultravioleta, pode desempenhar um 

importante papel na decomposição da serrapilheira, através dos seus efeitos diretos referentes 

à mineralização fotoquímica da matéria orgânica, resultando na redução da massa molecular 

média dos compostos orgânicos e na formação de novos fotoprodutos dissolvidos e voláteis, 

como CO2, CO e sulfato de carbono (Foereid et al. 2010; King et al. 2012). Seus efeitos indiretos 

promovem mudanças na composição molecular da matéria orgânica e formam compostos 

hidrogenados, podendo acelerar ou retardar o processo de decomposição microbiológica (Miller 

and Zepp 1995; Amado et al. 2007, 2015). A fotodegradação já é bem conhecida e parece ser 

um importante controlador do ciclo do carbono e ciclagem de nutrientes em ecossistemas 

aquáticos (Anesio et al. 1999, 2005; Amado et al. 2006; Suhett et al. 2007). Para ecossistemas 

terrestres, existem poucas pesquisas sobre seus efeitos no processo de decomposição (Austin 
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and Vivanco 2006), mas simulações e estudos empíricos já vêm demonstrando grande 

importância da fotodegradação em ecossistemas áridos e semiáridos (Moorhead and Callaghan 

1994; Austin and Vivanco 2006; Brandt et al. 2007; Henry et al. 2008; Gallo et al. 2009). 

Interações com outros fatores, como a precipitação, podem influenciar na importância da 

fotodegradação em relação a decomposição biológica nesses ambientes (Brandt et al. 2010). 

Em Florestas Tropicais Secas, o processo de decomposição e a disponibilidade de 

nutrientes exercem um importante papel no controle da produtividade primária, onde os solos 

desérticos são pouco desenvolvidos e pobres em matéria orgânica e nutrientes (Kemp et al. 

2003). A precipitação é inferior a 1600 mm/ano, com um período de pelo menos de cinco a seis 

meses recebendo menos de 100 mm, características climáticas que determinam uma fenologia 

típica dessas florestas (Gentry 1995; Graham and Dilcher 1995). A vegetação é, principalmente, 

espinhosa e decídua durante a estação seca, aumentando sua queda diante da intensidade e 

prolongamento desse período (Martínez-Yrízar et al. 1995), além disso, são ambientes 

caracterizados por altos níveis de radiação (Whitford et al. 1986; Dirzo et al. 2011). Essas 

características favorecem o processo de fotodegradação, podendo apresentar uma grande 

importância relativa ao processo de decomposição nesses ecossistemas (Brandt et al. 2007). 

O domínio fitogeográfico das Caatingas brasileiras pode ser considerado como uma das 

mais representativas Florestas Estacionais Secas do planeta, estendendo-se de 2°54’ a 17°21’S 

(Andrade-Lima 1981). O conhecimento sobre o processo de decomposição da serrapilheira é 

praticamente inexistente para seus ecossistemas. Alguns estudos desenvolvidos nos seus 

ecossistemas evidenciaram uma baixa perda de massa foliar concentrada principalmente 

durante período chuvoso (Santana 2005; Alves et al. 2006; Araújo 2012). No entanto, Costa 

(2012) constatou uma alta decomposição da serrapilheira, também atribuída ao período seco e 

inversamente relacionada com a densidade vegetal. As taxas de decomposição foram maiores 

em locais de maior exposição à luz solar e houve um padrão quase linear de decaimento. Tais 

resultados sugerem e oferecem fortes indícios de que a decomposição da serrapilheira apresenta 

elevada contribuição da fotodegradação, conforme a hipótese defendida por alguns autores em 

ambientes limitados por água (Moorhead and Reynolds 1989; Austin and Vivanco 2006; Brandt 

et al. 2010). 

As Caatingas apresentam características áridas (período seco), durante a maior parte do 

ano, e úmidas (período chuvoso), durante uma pequena sequência de meses. Por isso, a hipótese 

central desse estudo é de que a exposição solar intensifica o processo de decomposição da 

serrapilheira no semiárido brasileiro, complementando o papel da precipitação sobre a 

decomposição biológica. Sendo assim, é esperado que: (I) A precipitação aumente as taxas de 
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decomposição e se apresente como um importante fator de controle do processo no semiárido 

brasileiro; (II) A radiação solar aumente as taxas de decomposição e também se apresente como 

outro importante fator de controle; (III) Exista um efeito interativo desses fatores no controle 

das taxas de decomposição. Para tanto, o presente estudo objetivou avaliar os efeitos 

(qualitativos e quantitativos) da atuação (isolada e conjunta), da precipitação e da 

fotodegradação sobre as taxas de decomposição da serrapilheira em um ecossistema de 

Caatinga do semiárido brasileiro.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Delineamento experimental: 

 

Um experimento fatorial 2x2 controlando a entrada de chuva e de luz foi desenvolvido 

durante um ano (março de 2014 a março de 2015), na área de amostragem, já descrita na 

Introdução Geral, a fim de avaliar a relação isolada e conjunta da radiação solar e da 

precipitação sobre as taxas de decomposição da serrapilheira. Para isso, foi utilizada a técnica 

de abrigos de supressão de chuvas (rainout shelter) (Yahdjian and Sala 2002). Os abrigos 

consistiam de uma estrutura de suporte de aço e de uma cobertura de plástico vulcanizado, 

transparente (permitindo a passagem de 95% da radiação solar incidente ou pretos (controle 

para a fotodegradação), com furos para permitir a entrada da água da chuva ou sem furos não 

permitindo a entrada de água. O tratamento com cobertura escura impediu a incidência direta 

de radiação, mas não impediu a radiação difusa que possa ter incidido a partir das laterais dos 

abrigos. Os abrigos têm dimensões de 90 cm x 90 cm e ficavam a 50 cm de altura do solo. 

Assim, foram então estabelecidos os seguintes tratamentos (Figura 1):  

 

(1) Cobertura escura sem furos (“-A -L”), com a exposição da serrapilheira a 

decomposição sob supressão da água e da luz. Tratamento controle, sujeito apenas 

às taxas de decomposição biológica basal, sem a influência da lixiviação, umidade 

e radiação solar direta; 

 

(2) Cobertura escura com furos ("+A -L"), com a exposição da serrapilheira a entrada 

da água, mas com a supressão da entrada da luz (fotodegradação). Tratamento 

sujeito às taxas de decomposição biológica basal somada aos efeitos da lixiviação 

e umidade; 
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(3) Cobertura transparente sem furos ("-A +L"), com a serrapilheira sem a entrada da 

água, mas exposta à luz solar direta. Tratamento sujeito às taxas de decomposição 

biológica basal somada a fotodegradação e seus efeitos indiretos, aumentando ou 

diminuindo a decomposição biológica; 

(4) Cobertura transparente com furos ("+A +L"), com a exposição da serrapilheira a 

água e radiação solar direta. Tratamento sujeito às taxas de decomposição basal 

somada aos efeitos conjuntos da lixiviação, umidade, fotodegradação e seus 

efeitos indiretos, aumentando ou diminuindo a decomposição biológica. 

 

Para cada tratamento foram estabelecidas oito réplicas, totalizando trinta e dois 

exemplares desses abrigos (um para cada unidade experimental). Em cada abrigo, foram 

distribuídas uma bateria de seis bolsas de serrapilheiras (litterbags) totalizando 192 litterbags. 

Cada litterbag tinha dimensão de 15 cm x 15 cm, confeccionado com malha de nylon de 2 mm 

e cinco furos de 1cm2 em cada lado, com o objetivo de permitir todo o acesso da macrofauna 

de solo. Cada bateria de litterbags foi disposta na superfície do solo e no centro de cada abrigo, 

com o objetivo de minimizar os efeitos de entrada de luz e água pelas laterais do abrigo.  

Em cada bolsa da serrapilheira foi adicionada igual proporção de massa seca, com cerca 

de 3g + 0, 001 de uma mistura de folhas de Croton sonderianus Mull. Arg. (marmeleiro), 

Poincianella pyramidalis Tul. (Catingueira) e Aspidosperma pyrifolium Mart (pereiro); 

aproximadamente 1 g por espécie, previamente secas por 48 horas em estufa a 70oC para a 

obtenção de peso constante. As folhas foram retiradas senescentes em alguns indivíduos 

presentes na área de estudo. Tais espécies foram selecionadas, pois lideram a lista das espécies 

arbórea-arbustivas de grande predominância na região, sendo consideradas as mais importantes 

em alguns estudos envolvendo índices de importância da flora (Sampaio 1995). 

Apesar de ser a técnica mais apropriada para determinação das taxas de decomposição da 

serrapilheira, a técnica dos litterbags possui uma deficiência por excluir boa parte da luz 

incidente na matéria orgânica analisada. Nesse estudo, os litterbags utilizados foram capazes 

de barrar até 50% da luz solar e, por isso, as taxas de fotodegradação devem estar subestimadas. 

Ainda, os abrigos com os furos escoaram parte da água incidente para fora do abrigo, de forma 

que a entrada de água nos tratamentos foi cerca de 10% menor que a incidência de chuvas no 

local, potencialmente reduzindo os efeitos da água na decomposição. Por fim, pelos litterbags 

terem sido depositados diretamente no solo para permitir o acesso da pedofauna, é possível que 

todos os tratamentos (inclusive os com exclusão de chuva) tenham sofrido alguma influência 

de umidade proveniente do solo durante o curto período chuvoso. Sendo assim, essas limitações 
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experimentais relatadas devem ter causado a redução no efeito dos tratamentos com a incidência 

de radiação e redução da entrada de chuvas de forma que as taxas devem ter sido subestimadas 

em relação às taxas de decomposição potenciais.  

Para avaliar se variações nas taxas de decomposição não seriam respostas do efeito 

indireto da radiação sobre a mudança da temperatura interna nos abrigos, mensuramos a 

temperatura e externa do ar e do solo e não obtemos diferenças. 

 

 

Figura 1. Bateria de bolsas da serrapilheira (litterbags) sob os diferentes tipos dos abrigos de 

supressão de chuva (rainout shelter): (1) Cobertura escura sem furos ("-A -L"); (2) Cobertura 

escura com furos ("+A -L"); (3) Cobertura transparente sem furos ("-A +L"); (4) Cobertura 

transparente com furos ("+A +L"). 

 

2.2 Decomposição da serrapilheira 

 

Os litterbags foram incubados nos abrigos por 12 meses e nos intervalos de 60, 120, 

180, 240, 300 e 360 dias de exposição das bolsas da serrapilheira (maio, julho, setembro, 

novembro de 2014, janeiro e março, de 2015), foram retiradas, aleatoriamente, uma bolsa em 

cada abrigo e analisados seus pesos secos. As inferências das taxas de decomposição foram 

estimadas a partir da perda de massa, expressa através da proporção da massa inicial da 

serrapilheira remanescente (Pmr) e do coeficiente de decaimento (k), estimados a partir da perda 

de massa de folhas como uma função do tempo por um modelo aproximado de decaimento 

exponencial, proposto por Olson (1963), adaptado (Bärlocher 2005): 
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M t = M o .e
 - kt 

 

Onde, 

M t= massa no tempo t 

M 0= massa no tempo 0 

k= coeficiente de decaimento exponencial  

t = tempo em dias  

 

A equação de decaimento exponencial foi convertida numa forma linear antes da 

realização de uma regressão:  

 

ln [M t] = ln [ M 0 . e
 – kt] = ln [ M 0] – kt 

 

Sendo reescrita como: 

 

Y= a + bX 

Onde,  

Y= variável dependente, correspondente a Mt 

X= variável independente relacionada ao tempo em dias 

b = inclinação da reta determinada pela regressão linear (coeficiente de decaimento k) 

a= intercepto da reta calculado através da massa no tempo 0. 

 

2.3 Análises químicas da serrapilheira 

 

As concentrações de carbono (C), nitrogênio (N) e fósforo (P) da serrapilheira 

remanescente foram medidas após a determinação da massa perdida e trituração do material 

foliar da serrapilheira. Para as análises do conteúdo de nitrogênio total e fósforo total, foram 

realizadas oxidação das amostras através do método descrito por Valderrama (1981). A 

concentração do carbono orgânico sólido e do nitrogênio total, na forma dissolvida após a 

digestão, foram determinadas utilizando um aparelho analisador de carbono TOC-V Shimadzu, 

acoplado com analisador de NT (módulo VNP) e de um autoamostrador. A concentração de 

fósforo total foi determinada após a oxidação da maior parte dos compostos fosfatados a partir 
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do persulfato de sódio e estimada pela metodologia do fósforo solúvel reativo (Murphy and 

Riley 1962). Posteriormente, foram calculadas suas razões molares (C:N, C:P e N:P). 

 

2.4 Dados de Precipitação 

 

Durante o período do experimento (abril de 2014 a março de 2015), a precipitação total 

foi de 489.4 mm. Foram registrados valores mínimos de zero em outubro e dezembro de 2014 

e máximo de 159 mm em junho de 2015 (EMPARN 2015). Esse experimento teve início antes 

do período chuvoso de 2014 e foi finalizado no início do período chuvoso de 2015. O período 

seco ocorreu de julho a janeiro (Figura 2). Os dados de pluviosidade são referentes às 

ocorrências de chuvas no município vizinho de Ceará Mirim, distante aproximadamente 40 km 

da área de estudo. 

 

 

Figura 2. Distribuição mensal da precipitação na região de estudo no período de 2014 - 2015. 

 

2.5 Análises estatísticas  

 

Variações na perda de massa (Pmr), nas concentrações de C, N e P, e suas razões 

molares, diante dos diferentes níveis dos tratamentos (água e luz solar), após 360 de exposição 

da serrapilheira, foram avaliadas através da ANOVA fatorial. Para essas variáveis, nenhuma 

transformação foi necessária, pois os dados de decomposição obedeceram aos pressupostos de 

normalidade e homocedasticidade (Zuur et al. 2010). Já a variação no coeficiente de decaimento 

(k) não obedeceu ao pressuposto da homocedasticidade e foi avaliada através de uma 
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PERMANOVA, com o número de 999 permutações. ANOVA simples também foi realizada 

para avaliar se as variações nos valores das variáveis dependentes não seriam explicadas por 

possíveis efeitos indiretos da incidência solar sobre a temperatura interna dos diferentes tipos 

de abrigos, nos quais poderiam estabelecer microclimas diferenciados entre os tratamentos. 

Para isso, foi utilizada como variável dependente, a média da diferença das temperaturas 

internas e externas do solo de cada ponto amostral. Os testes foram realizados através do uso 

do software R, sendo as diferenças consideradas significativas quando P < 0,05.  

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 Efeito isolado da precipitação sobre a decomposição 

 

Após doze meses (360 dias) de experimento registramos a perda de 41% da massa inicial 

no tratamento em que se permitiu a entrada da água da chuva (+A-L) e apenas 15 % da perda 

da massa inicial no tratamento em que esse fator foi suprimido (-A-L) (Tabela 1 e Figura 3). 

Dessa forma, registramos que houve um efeito significativo do fator entrada de água sobre a 

proporção da massa inicial remanescente da serrapilheira (Tabela 2). Constatamos que o efeito 

do fator precipitação resultou em maiores valores médio do coeficiente de decaimento (k) entre 

os tratamentos (F = 29.1735; gl.= 1; R2=0.50806; P = 0, 001) (Tabela 1). Verificamos uma 

menor razão C:N, aproximadamente em 10% nos tratamentos com a presença da água em 

comparação com os tratamentos em ausência da água. No entanto, não houve diferença 

significativa entre os tratamentos para as concentrações de C, N e P, como também para a razão 

C:P e N:P(Tabela 2). 

 

3.2 Efeito isolado da radiação solar sobre a decomposição 

 

Verificamos que houve um efeito significativo do fator exposição solar sobre a 

proporção da massa inicial remanescente da serrapilheira (Tabela 2). Dessa forma, através do 

seu efeito isolado, registramos a perda de 39% da massa inicial no tratamento em que se 

permitiu a entrada da luz solar (-A+L) e apenas 15 % da perda da massa inicial no tratamento 

em que esse fator foi suprimido (-A-L) (Tabela 1 e Figura 3). No entanto, constatamos que o 

efeito do fator entrada de luz solar não resultou em diferenças significativas nos valores médios 

do coeficiente de decaimento (k) entre os tratamentos (F = 0.0962; gl.= 1; R2=0.00168; P = 0. 

756) (Tabela 1). Entre os tratamentos, verificamos um efeito positivo significativo da entrada 
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da luz solar sobre a concentração de P e uma tendência de efeito positivo significativo (0.097) 

sobre a concentração de N (Tabela 2). No entanto, não houve diferença significativa entre os 

tratamentos para as concentrações de C, como também para a razão C:N, C:P e N:P (Tabela 2). 

 

3.3 Efeito conjunto da água e luz solar sobre a decomposição 

 

De forma geral, durante a realização do experimento, não constatamos a existência de 

um efeito significativo na interação entre os dois fatores, água e luz, sobre a perda de massa da 

serrapilheira (Tabela 2). No entanto, constatamos menores proporções da massa inicial 

remanescente (0.34) no tratamento em que se permitiu a atuação conjunta dos dois fatores 

(+A+L), se comparado ao que não se permitia a atuação dos dois fatores (-A-L) e, quando 

permitida apenas a atuação isolada da água (+A-L) (Figura 3). Evidencia-se, assim, um efeito 

aditivo da luz solar e da presença da água para a decomposição. Em relação aos nutrientes, 

constatamos interação (sinergismo), entre a entrada de água e luz solar, diminuindo a razão C:P  

devido ao aumento da concentração de fósforo. Assim como, houve uma tendência de interação 

(0.098), diminuindo a razão C:N devido ao aumento da concentração de N (Tabela 2 e Figura 

4). 

 

Tabela 1. Coeficiente de decaimento (k) e proporção da massa inicial remanescente (Pmr) da 

serrapilheira, decomposta diante dos diferentes níveis de precipitação (com/sem) e luz solar 

(com/sem), após 360 dias de exposição (março de 2014 a março de 2015), no município de João 

Câmara, RN. 

Abrigos Água Luz 
Coeficiente de decaimento 

k (dia -1) 
Pmr 

-A-L Sem Sem 0.00165 (± 0.000) 0.85 

+A-L Com Sem 0.00186 (± 0.000) 0.59 

-A+L Sem Com 0.00166 (± 0.000) 0.61 

+A+L Com Com 0.00183 (± 0.000) 0.34 
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Tabela 2. Resultado da ANOVA fatorial para os efeitos da exposição à precipitação e radiação 

solar sobre a proporção da massa inicial remanescente (Pmr); Percentual da concentração do 

Carbono (C), Nitrogênio (N), e Fósforo (P); e, razão molar de C: N, C:P e N:P , após 360 dias 

de exposição da serrapilheira em um ecossistema semiárido brasileiro, no município de João 

Câmara, RN.  

  gl SS MS F P 

Pmr 

Água (A) 1 0.4552 0.4552 17.41 0.000* 

Luz (L) 1 0.3922 0.3922 15.00 0.000* 

A * L 1 0.0021 0.0021 0.08 0.779 

Erro 24 0.6274 0.0261   

C% 

Água (A) 1 95.4 95.44 2.147 0.157 

Luz (L) 1 78.5 78.48 1.766 0.198 

A * L 1 82.6 82.59 1.858 0.187 

Erro 22 977.8 44.44   

N% 

Água (A) 1 0.0209 0.0209 1.866 0.185 

Luz (L) 1 0.0336 0.0336 2.995 0.097† 

A * L 1 0.0035 0.0035 0.313 0.581 

Erro 22 0.2474 0.0112   

P% 

Água (A) 1 0.0000 0.0000 0.190 0.667 

Luz (L) 1 0.0008 0.0008 5.466   0.028* 

A * L 1 0.0003 0.0003 1.890 0.182 

Erro 23 0.0037 0.0001   

Água (A)          1          117.9  117.9    4.748      0.040* 

C:N Luz (L) 1 5.0 5.01 0.202  0.658 

A * L 1 74.1 74.10 2.984   0.098† 

Erro 21 521 24.83   

C:P 

Água (A) 1 43977 43977 2.150 0.156 

Luz (L) 1 6230 6230 0.305 0.586 

A * L 1 164928 164928 8.063 0.009* 

Erro 22 450031 20456   

N:P 

Água (A) 1 9.6 9.558 0.586 0.452 

Luz (L) 1 20.3 20.294 1.244 0.277 

A * L 1 11.6 11.624 0.712 0.408 

Erro 22 358.9 16.316   

Legenda: gl: Graus de Liberdade; SS: Soma dos Quadrados; MS: Média Quadrada; F: Fator 

da relação entre as Médias Quadradas; P: p- valor.  

*p≤0.05(efeito significativo); †,05 ≤ p≤0.1(Efeito marginal). 
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Figura 3. Médias (±EP) da proporção da massa inicial remanescente da serrapilheira 

decomposta diante da exposição à precipitação e radiação solar, após 360 dias de exposição 

(mar/2014 a mar/2015), em um ecossistema semiárido no município de João Câmara, RN. Os 

símbolos representam os diferentes níveis e tratamentos dos fatores analisados.  
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Figura 4. Médias (±EP) da concentração em percentual do Carbono (C), Nitrogênio (N), e 

Fósforo (P); e, razão molar de C:N, C:P e N:P da serrapilheira, diante da exposição à 

precipitação e radiação solar após 360 dias de exposição em um ecossistema semiárido no 

município de João Câmara, RN. Os símbolos “-A-L”, “+A-L”, “-A+L” e “+A+L”, representam 

os diferentes tratamentos. “*” representa a existência de diferença significativa entre os 

tratamentos para a referida concentração ou razão de concentrações.  

 

4. DISCUSSÃO 

 

Nossos resultados indicaram que tanto a precipitação quanto a radiação solar, via 

fotodegradação, desempenham papel central para o processo de decomposição da serrapilheira. 

Com isso confirmamos nossa hipótese central de que a incidência da luz solar sobre a 

serrapilheira intensifica o processo de decomposição da matéria organica, através da 

fotodegradação. A participação da radiação solar no processo de decomposição da serrapilheira 
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é consistente e consolida os resultados previamente registrados na literatura em ambientes 

limitados por água (Austin andVivanco 2006; Yahdjian et al. 2006; Brandtet al. 2010). Tanto a 

chuva quanto a luz solar proporcionaram contribuições em magnitudes semelhantes na 

decomposição total, e apresentaram papel aditivo no controle das taxas decomposição da 

serrapilheira.  Os resultados obtidos neste estudo comprovam, de modo precursor, a atuação 

compartilhada da precipitação e da fotodegradação na alternância do controle principal das 

taxas de decomposição da serrapilheira em um ecossistema de florestas estacionais neotropicais 

secas.  

A perda de aproximadamente 41% da massa da matéria orgânica foliar registrada no 

tratamento apenas com entrada de água, somada a decomposição basal, registrado nesse estudo, 

revela o papel fundamental da precipitação (isoladamente) no controle das taxas de 

decomposição. Vários trabalhos, em múltiplas escalas, demonstraram correlação das altas taxas 

de decomposição diante do aumento da precipitação em florestas tropicais (Wieder and Wright 

1995; Austin and Vitousek 2000; Yahdjian et al. 2006; Wieder et al. 2009). Outros estudos 

também demonstraram que as variações das taxas de decomposição são afetadas positivamente 

pela média de precipitação anual (MAP) em ambientes mais áridos (Jacobson and Jacobson 

1998; Yahdjian et al. 2006; Strojan et al. 2015), sendo evidenciada uma relação direta entre a 

massa perdida e um aumento nos níveis de precipitação, como comprovado no deserto da Judeia 

em Israel (Steinberger et al. 1990). No presente estudo, os efeitos da precipitação agiram 

potencializando as taxas de decomposição biológica. O coeficiente de decaimento (k) também 

foi influenciado pela atuação da pluviosidade, corroborando com alguns estudos desenvolvidos 

em ambientes desérticos (Adair et al. 2008; Vanderbilt et al. 2008; Strojan et al. 2015). 

Presenciamos um padrão clássico de decomposição aproximado, proposto por Olson (1963). 

Esse padrão é caracterizado por um decaimento exponencial, assumindo a importância da 

lixiviação e que a decomposição biológica governa o processo de decomposição. Dentre os 

fatores climáticos, os índices de variabilidade de água, como MAP, são considerados um dos 

mais importantes controladores do decaimento da matéria orgânica morta nos solos da maioria 

dos sistemas florestais (Vitousek et al. 1994; Aerts 1997; Gholz et al. 2000; Wieder et al. 2009; 

Chapin III et al. 2011). Nosso resultados estão em conformidade com outros estudos 

desenvolvidos no semiárido brasileiro, os quais atribuíram um papel incisivo da pluviosidade 

sobre as taxas de decomposição (Santana 2005; Alves et al. 2006; Araújo 2012).  

A fotodegradação, somada a decomposição biológica basal, também promoveu uma alta 

perda de massa da matéria orgânica morta, o que também revela seu papel essencial no controle 

das taxas de decomposição da serrapilheira no ecossistema estudado. Nossos resultados 
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demonstram que a perda de 39% da massa inicial da serrapilheira registrada no tratamento 

apenas com a incidência solar está no mesmo patamar proporcionado pelo tratamento com 

entrada de água da chuva (sem luz), i.e., decomposição biológica influenciada pela precipitação. 

Nossos resultados estão de acordo com outros estudos, os quais sugeriram a existência de um 

importante efeito da radiação solar na degradação da serrapilheira em ambientes limitados pela 

disponibilidade de água (Santos et al. 1981; Moorhead and Reynolds 1989; Yahdjian et al. 

2006; Brandt et al. 2010). Os efeitos da fotodegradação não refletiram na apresentação dos seus 

coeficientes de decomposição (k), não corroborando com os resultados de um trabalho 

desenvolvido na Patagônia argentina, em que o valor de k diminuiu diante da redução parcial e 

total da luz solar (Austin and Vivanco 2006). No entanto, alguns estudos sugerem que pode ser 

comum a não constatação de diferenças significativas na apresentação dos valores de k quando 

esses são regidos por processos abióticos (Adair et al. 2008; Vanderbilt et al. 2008). No presente 

estudo, a presença de um baixo valor de k e um padrão quase linear de decaimento, 

caracterizado pela ausência de quedas acentuadas da massa perdida proporcionadas pela 

lixiviação, pode estar explicando essa constatação. Em ambientes áridos, quando a 

fotodegradação se apresenta como o principal controlador do processo de decomposição da 

serrapilheira, os padrões de decaimento exibem uma perda de massa linear no tempo, 

proporcional a área superficial exposta à luz solar (Austin and Vivanco 2006; Adair et al. 2008; 

Vanderbilt et al. 2008), ao invés do padrão exponencial clássico de decaimento (Olson 1963). 

A importância da fotodegradação ainda não tinha sido constatada nas florestas secas da 

Caatinga. Os trabalhos sobre esse processo ecológico na região, apenas relataram que as taxas 

de decomposição dependem dos fatores climáticos ligados a precipitação (Santana 2005; Alves 

et al. 2006; Araújo 2012). No ecossistema aqui estudado, encontramos um cenário inicial em 

que o efeito direto da fotodegradação parece ser o principal responsável pela degradação da 

serrapilheira, logo após grande parte da vegetação da Caatinga perder as suas folhas, no auge 

da estação seca.  Com a transição do período seco para o chuvoso, ainda com um alto nível de 

exposição da serrapilheira à luz solar, é atingido o maior declínio na perda da matéria orgânica 

morta. Nesse momento, a atuação conjunta da água e da luz solar pode estar revelando uma 

tendência de interação (sinergismo) no controle das taxas de decomposição, representado pelo 

último período de exposição da serrapilheira nesse estudo (Figura 3). A interação da 

fotodegradação com a decomposição biológica é prevista quando os efeitos indiretos da 

fotodegradação aumentam a decomposição microbiana, por aumentar a lixiviação e a 

biodisponibilidade da serrapilheira (Verhoef et al. 2000; Gallo et al. 2006). Estudos recentes 

demonstraram que a pré-exposição à radiação solar pode tornar a matéria orgânica mais 
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digestiva quando exposta à decomposição biológica (Foereidet al., 2010) e aumentar os pulsos 

de emissões de CO2 em eventos de precipitação subsequentes (Moodyet al., 2001). Diante do 

estabelecimento do período chuvoso e meses subsequentes, ocorre um aumento no fechamento 

do dossel da vegetação e consequente diminuição na exposição solar da serrapilheira. Essa 

dinâmica de decomposição sugere que interações da fotodegradação com outros fatores, como 

a precipitação, deve ser investigada nos ecossistemas do semiárido brasileiro. 

Nossos resultados indicam que as taxas de decomposição são governadas, 

conjuntamente, pela decomposição biológica e decomposição abiótica. Contrariando o conceito 

e os modelos tradicionais de que a decomposição em ambientes limitados por água é um 

processo exclusivamente biológico, acionado e mantido pela chuva (Schaefer et al. 1985; 

Whitford et al. 1986). Ainda, divergem de uma série de estudos recentes, em ambientes áridos 

e semiáridos, os quais defendem que a perda de matéria orgânica é regida por uma 

decomposição exclusivamente abiótica, devido à fotodegradação (Austin and Vivanco 2006; 

Throop and Archer 2009; Austin and Ballaré 2010). A atuação conjunta da decomposição 

biológica e abiótica explica a apresentação de um baixo percentual de massa remanescente 

(aproximadamente 34%) após um ano, resultante de um efeito aditivo entre a radiação solar e 

as chuvas na decomposição da serrapilheira na Caatinga. Um estudo desenvolvido no Novo 

México demonstrou que apesar da relação significativa entre a taxa de decomposição e os níveis 

de precipitação, alguns dos seus ecossistemas, áridos e semiáridos, tiveram perdas de massa 

maiores do que o dobro esperado por modelos tradicionais. Tais estudos sugeriram que fatores 

não medidos, como radiação solar e o intemperismo físico da serrapilheira, poderiam ser tão ou 

até mais importante do que os parâmetros climáticos e de qualidade do substrato (Vanderbilt et 

al. 2008). Os valores de perda de massa na área estudada são equiparáveis ou um pouco maiores 

a outras áreas de Caatinga (Santana 2005; Alves et al. 2006; Araújo 2012). 

Em relação aos nutrientes, nesse estudo, a atuação da precipitação proporcionou a 

apresentação de uma menor razão C: N. Esse índice é bastante empregado como preditor das 

taxas de decomposição (Waksman and Tenney 1928) e nosso resultado sugere um aumento da 

qualidade nutricional do material remanescente, proporcionando o aumento da decomposição 

aqui registrado (Figura 4). A radiação solar também foi capaz de proporcionar uma maior 

qualidade nos detritos, ficando evidenciado através do aumento nas concentrações de N e P, 

que geralmente são limitantes. Esses resultados contrariam um estudo similar desenvolvido na 

Patagônia argentina, em que não foi encontrada influência da fotodegradacao sobre a atividade 

microbiana, ficando evidenciada apenas a importância dos efeitos diretos para a decomposição 

(Austin and Vivanco 2006).  A interação entre o papel da precipitação e da exposição à radiação 
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solar proporcionou uma menor razão C: P, o que também apresentou implicações sobre a 

qualidade da serrapilheira remanescente. A razão C: P também é um bom preditor e se apresenta 

inversamente proporcional às taxas de decomposição (Melillo et al. 1982). Assim, nossos 

resultados sugerem que os efeitos da precipitação, provavelmente decorrentes de efeitos diretos 

da lixiviação e, da fotodegradação, provavelmente decorrente da mineralização e emissão de 

carbono para a atmosfera concentrando os nutrientes ou devido a possíveis efeitos indiretos, 

que são capazes de aumentar a qualidade nutricional dos detritos disponíveis para a 

decomposição biológica.  

Os dados obtidos nesse trabalho oferecem um maior entendimento sobre a importância 

da precipitação e da radiação solar no controle das taxas de decomposição da serrapilheira no 

semiárido brasileiro. A participação da radiação solar no processo de degradação da matéria 

orgânica morta garante a apresentação de maiores patamares de decomposição e a continuidade 

do processo de decomposição quando os índices pluviométricos são nulos ou muito baixos, no 

período seco. É importante destacar que limitações experimentais podem contribuir para que as 

taxas de decomposição biológica estejam subestimadas, pois o anteparo utilizado na 

metodologia teve a capacidade de desviar certa quantia de água para o solo. Assim como, a 

decomposição abiótica via fotodegradação esteve subestimada, devido à capacidade do 

anteparo e dos litterbags em barrar uma parte da radiação solar incidente ao solo. Testes 

comparando as taxas de decomposição sob anteparos semelhantes (Capítulo 2) em relação ao 

ambiente comprovaram que esses subestimam em aproximadamente 14% às taxas de 

decomposição. Portanto, nossos resultados são conservadores e os efeitos da fotodegradação 

para a decomposição da serrapilheira no ambiente natural devem ser ainda mais pronunciados 

que os aqui registrados. Em contrapartida, a degradação da matéria orgânica no escuro também 

pode estar sendo subvalorizada, devido área sombreada pelo anteparo ser um pouco maior do 

que a média de sombreamento da vegetação natural. No entanto, nosso experimento mostra que 

a decomposição na Caatinga não pode ser entendida apenas pela ação biológica e pesquisas 

sobre o processo de decomposição da serrapilheira no semiárido brasileiro não podem prever, 

com precisão, o funcionamento e manutenção desse processo ecológico a menos que 

reconheçam os efeitos abióticos da fotodegradação no controle sobre suas taxas de 

decomposição.  
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5. CONCLUSÃO 

 

 A precipitação influencia o processo de decomposição e se apresenta como um 

importante fator de controle das taxas de decomposição da serrapilheira no ecossistema 

de Caatinga estudado; 

 

 A radiação solar influencia o processo de decomposição e também se apresenta como 

outro importante fator de controle das taxas de decomposição na área de Caatinga 

estudada; 

 

  Existe um efeito aditivo da fotodegradação ao processo de decomposição biológica.  
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CAPÍTULO II 

Impactos das mudanças nos padrões de precipitação sobre a decomposição da 

serrapilheira em um ecossistema semiárido brasileiro 

 

RESUMO:  

 

Mudanças na frequência e intensidade das chuvas podem induzir alterações nos padrões 

do decaimento da matéria orgânica morta nos ecossistemas terrestres. O presente estudo 

objetivou avaliar, durante 12 meses, os efeitos da redução nos níveis de precipitação sobre as 

taxas de decomposição foliar de uma mistura de três espécies nativas em um ecossistema 

semiárido tropical. Um experimento manipulativo (3x1) foi desenvolvido em uma área de 

domínio vegetal arbustivo de pequeno porte, com 24 pontos amostrais distribuídos 

aleatoriamente numa área de 200 m x 200 m. Foram utilizados litterbags e abrigos de supressão 

de chuvas (rainout shelter), projetados para simular três níveis de precipitação, partindo dos 

níveis atuais aos cenários de mudanças esperados para os próximos 50 (redução de 20%) e 100 

anos (redução de 40%). PERMANOVA foi utilizada para avaliar a constante de decomposição 

(k) e ANOVA one-way e teste a posteriori de Tukey foram utilizadas para avaliar a proporção 

da massa remanescente, concentrações de nutrientes (C, N e P) e suas razões molares. Nossos 

resultados demonstraram diferenças significativas entre as médias da proporção da massa 

inicial remanescente da serrapilheira diante dos diferentes níveis de precipitação. Registramos 

uma média de 68% da massa decomposta, quando se permitiu a entrada dos níveis atuais de 

chuva; seguida de 53%, perante a redução de 20% da precipitação; e, de 40%, com a redução 

de 40% da precipitação.  Essa tendência se refletiu na apresentação de menores coeficientes de 

decaimento diante da redução nos níveis de precipitação. Houve diferenças significativas entre 

o tratamento com os níveis atuais e em que se reduziu 40% da precipitação. Como também, 

entre o tratamento com a redução de 20% e 40% da precipitação. Verificamos influência 

significativa da redução nos níveis de precipitação aumentando a razão N:P, indicando um 

declínio na qualidade nutricional dos detritos. Assim, os efeitos das reduções nos níveis de 

precipitação sobre as taxas de decomposição da serrapilheira indicam possíveis efeitos 

negativos das mudanças no ciclo hidrológico com o processo de decomponsição no ecossistema 

estudado. 
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decomposição; abrigos de supressão de chuvas. 

CHAPTER II 

Impact of changes in precipitation patterns on the litter decomposition in a Brazilian 

semiarid ecosystem 

 

ABSTRACT: 

 

Changes in the frequency and intensity of rainfall may induce alteration in the patterns 

of decay of dead organic matter in terrestrial ecosystems. The present study aimed to evaluate 

for 12 months the effects of the reduction in rainfall on leaf litter decomposition rates of a 

mixture of three native plant species in a tropical semi-arid ecosystem. A manipulative 

experiment (3x1) was conducted which rainout shelter and litterbags techniques were used. 

PERMANOVA and Tukey posttest were used to evaluate the decay coefficient (k) and one-

way ANOVA to evaluate the proportion of the remaining mass, nutrient concentrations (C, N 

and P) and their molar ratios. Our results demonstrated significant differences between the 

averages of the litter proportion remaining initial mass in front of the different levels of 

precipitation. Our results had showed significant differences between the averages of the proportion 

of the remaining initial mass of litter on the different levels of precipitation. We recorded an average 

of 68% of decomposed mass, when it allowed the entry of the current levels of rainfall; followed by 

53% before a reduction of 20% precipitation; and 40% to 40% reduction of precipitation. This 

tendency had reflected in the presentation of minor decay coefficients facing the reduction in 

precipitation levels.  There were significant differences between the treatment current levels to 

when it reduced 40% of the precipitation. As well as between treatment with 20% reduction and 40% 

of the precipitation. We found a significant influence of the reduction in rainfall by increasing the N: P 

ratio, indicating a decline in the nutritional quality of detritus. . Thus, the effects of reductions in 

rainfall on litter decomposition rates indicate possible negative effects of changes in the 

hydrological cycle on decomposition process in the studied ecosystem. 

 

Keywords: Caatinga; decay rates; reduction in rainfall; decomposition drivers; rainout shelters. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O processo de decomposição da serrapilheira exerce um amplo controle sobre o ciclo 

do carbono e os padrões ciclagem de nutrientes nos ecossistemas terrestres (Adams and Angradi 

1996). Os índices de variabilidade de água, como a média da precipitação anual (MPA), são 

considerados um dos mais importantes fatores climáticos controladores do decaimento da 

matéria orgânica morta nos solos da maioria dos sistemas florestais (Vitousek et al. 1994; Aerts 

1997; Gholz et al. 2000; Wieder et al. 2009). Dessa forma, os padrões de precipitação podem 

afetar diretamente o processo de decomposição e a ciclagem de nutrientes nos mais variados 

tipos de ecossistemas (Aerts 2006; Gavazov et al. 2014). A decomposição da serrapilheira pode 

ser afetada pelos níveis de precipitação através de sua participação no processo de lixiviação 

(etapa inicial do processo de decomposição), promovendo a transferência do material solúvel 

da serrapilheira para o perfil do solo. Também, por influenciar a umidade dos solos, podendo 

modificar a atividade microbiana (Aerts 1997; Berg and McClaugherty 2008; Chapin III et al. 

2011). 

Os efeitos da umidade sobre  as taxas de decomposição da serrapilheira dependem da 

adição ou remoção de água nesses sistemas, através do aumento ou diminuição da precipitação 

incidente (Powers et al. 2009; Waring 2012; White et al. 2014). O declínio da precipitação pode 

intensificar e prolongar o período seco, diminuindo o processo de lixiviação e a umidade do 

solo, o que pode acarretar em um menor decaimento da serrapilheira e no fluxo de 

nutrientes(Berg and McClaugherty 2008; Chapin III et al. 2011; Reichstein et al. 2013).Muitos 

estudos demonstram que as taxas de decomposição da serrapilheira tendem a aumentar diante 

do aumento da MPA, em ecossistemas que são fortemente sensíveis aos regimes de chuvas 

(Wieder and Wright 1995; Austin and Vitousek 2000; Gholz et al. 2000). Por outro lado, há 

ainda grandes incertezas e carência de estudos sobre o papel que os fatores climáticos exercem 

no controle das taxas de decomposição da serrapilheira e no fluxo de nutrientes em ecossistemas 

áridos e semiáridos (Santos et al. 1984; Whitford et al. 1986; White et al. 2014). 

Inserido na região neotropical, o domínio fitogeográfico das Caatingas brasileiras pode 

ser considerado como uma das mais representativas Florestas Estacionais Secas do planeta, 

estendendo-se de 2°54’ a 17°21’S (andrade-Lima 1981). Sua vegetação se configura como um 

mosaico de florestas arbóreas e arbustivas, que apresentam um conjunto de adaptações 

necessárias à alta deficiência hídrica (Sampaio 1995; Prado 2003). O clima é categorizado como 
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semiárido quente, caracterizado por temperaturas elevadas e evapotranspiração potencial 

acentuada (1500-2000 mm /ano), o que agrava ainda mais os efeitos da irregularidade e da baixa 

pluviosidade presente (300-1000 mm/ano)(Leal et al. 2003, 2005; Prado 2003). 

O conhecimento sobre o processo de decomposição da serrapilheira é praticamente 

inexistente para o domínio das Caatingas. Alguns estudos observacionais desenvolvidos nos 

seus ecossistemas sugeriram baixa perda de massa foliar decorrente unicamente do período 

chuvoso, praticamente nula durante a estação seca), evidenciando o papel fundamental da 

precipitação no controle das taxas de decomposição biológica da serrapilheira (Santana 2005; 

Alves et al. 2006). No entanto, para alcançar um melhor entendimento sobre a relação temporal 

da MAP e a decomposição é fundamental a realização de experimentos de campo 

manipulativos, que envolvam a supressão da água diante de um gradiente de precipitação 

natural (White et al. 2014). Alterações na frequência e intensidade das chuvas podem induzir 

alterações nos padrões do decaimento da matéria orgânica morta, capaz de afetar uma série de 

processos ecológicos e serviços ecossistêmicos em florestas secas (Stenseth et al. 2002; De La 

Maza et al. 2009). A forte relação entre o clima e a decomposição suscita indagações de como 

as alterações nos padrões de precipitação poderiam alterar as taxas de decomposição 

ecossistêmicas (Giardina and Ryan 2000).  

Ecossistemas áridos e semiáridos suportam condições de menor disponibilidade de água 

e são mais susceptíveis às respostas da diminuição na precipitação, podendo proporcionar 

menores taxas decomposição (Martínez-Yrízar et al. 1995; Saleska et al. 1999). Para o próximo 

século, é esperada uma diminuição nos níveis de precipitação, contribuindo para secas mais 

longas e intensas, principalmente, nas regiões tropicais e subtropicais (Easterling 2000; IPCC 

2007, 2014; Bradford 2011; Liu et al. 2014). As previsões atuais sugerem que haverá reduções 

drásticas na média anual da precipitação, favorecendo a desertificação na região semiárida do 

Brasil (Marengo et al. 2010). Entre 2041 e 2070 o padrão de chuva poderá diminuir entre 25% 

e 35%, podendo atingir a redução de 40% a 50% até o final do século (Marengo et al. 2010). 

Diante desses cenários, a hipótese central desse estudo é que as reduções nos níveis de 

precipitação esperadas para a região semiárida brasileira reduzirão as taxas de decomposição 

da serrapilheira. Para tanto, objetivamos avaliar o efeito das possíveis reduções nos níveis de 

precipitação sobre as taxas de decomposição da serrapilheira em um ecossistema semiárido do 

nordeste brasileiro. Embasado nas projeções de precipitação futuras para a região, foi 

desenvolvido um experimento manipulativo em campo, simulando um gradiente de redução de 

chuvas diante da entrada vertical da precipitação natural no sistema de experimentação.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Delineamento experimental: Interceptação em diferentes níveis de precipitação  

 

Um experimento manipulativo simples foi desenvolvido na área de amostragem, já 

descrita na Introdução Geral, em que um subconjunto do grid amostral foi aleatoriamente 

estabelecido, contendo 24 pontos amostrais. A pesquisa foi realizada durante um ano, entre os 

meses de novembro de 2013 e outubro de 2014, a fim de avaliar as taxas de decomposição da 

serrapilheira diante de um gradiente natural de redução de chuvas.  Para isso, foi utilizada a 

técnica de abrigos de supressão de chuvas (rainout shelter) (Yahdjian and Sala 2002). Esse 

método é frequentemente utilizado em estudos desenvolvidos em ecossistemas áridos e 

semiáridos, pois fornecem um meio de controlar a entrada da água da chuva em uma 

determinada área simulando o estresse hídrico. No presente estudo, esses abrigos foram 

adaptados e projetados para simular três níveis de precipitação, partindo dos níveis atuais a dois 

possíveis cenários futuros, sendo um mais conservador, esperado pela redução de 20% (nos 

próximos 50 anos) e pela redução de 40% da pluviosidade (em 100 anos), perante as 

perspectivas da redução de chuvas para a região semiárida brasileira, de acordo com o Marengo 

(2010). 

Os abrigos consistiam de uma estrutura de suporte, coberta por um telhado de plástico 

vulcanizado transparente, com dimensões de 90 cm x 90 cm, e ficavam a 50 cm de altura do 

solo. Suas coberturas (telhados) eram subdivididas em 10 calhas de 9 cm, podendo ou não 

conter furos, para que fosse possível permitir à entrada total ou parcial da água (Figura 1). 

Foram usados três tipos de abrigos que permitiram a entrada vertical de 100% (P100), 80% 

(P80) e 60% (P60) da precipitação natural interceptada pelo sistema. Essa metodologia 

propiciou que uma quantidade de água não atingisse o solo, fazendo que uma parte da água 

fosse escoada para fora dos abrigos. Respectivamente, os diferentes tratamentos possuíam dez, 

oito e seis calhas furadas. A escolha das calhas que não foram furadas se deu através de uma 

aleatorização espelhada, na qual a primeira calha das duas extremidades dos abrigos não 

participou do sorteio. Cada nível do tratamento possuiu oito réplicas totalizando 24 exemplares 

desses abrigos. Dessa forma, cada uma das unidades experimental foi contemplada com um dos 

tipos de abrigo. Com o intuito de apenas dimensionar o efeito do anteparo experimental sobre 

a entrada de água no sistema, estabelecemos um controle (natural) do nosso controle 

experimental (P100). 
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Figura 1. Bateria de bolsas da serrapilheira (litterbags) sob o abrigo de supressão de chuva 

(rainout shelter); layout dos abrigos de supressão de chuva para cada tratamento. 

 

Em cada bloco experimental, foram distribuídas uma bateria de quatro bolsas de 

serrapilheira (litterbags) de 15 cm x 15 cm, confeccionadas com malha de nylon de 2 mm e que 

possuíam cinco furos de 1cm2 em cada lado com o objetivo de permitir todo o acesso da 

macrofauna de solo.  Cada bateria de litterbags estava disposta na superfície do solo e no centro 

de cada abrigo, ficando protegida de uma possível entrada de chuvas laterais. Foram utilizados 

96 litterbags no total, nas quais foram adicionadas uma mistura de folhas de Croton 

sonderianus Mull. Arg. (marmeleiro), Poincianella pyramidalis Tul. (Catingueira) e 

Aspidosperma pyrifolium Mart (pereiro), em igual proporção, com cerca de 3 + 0, 001 g no 

total. As folhas foram retiradas senescentes de alguns indivíduos presentes na área de estudo e 

secas por 48 horas em estufa a 70oC. Essas espécies foram selecionadas, pois lideram a lista das 

espécies arbórea-arbustivas de grande predominância na região, sendo consideradas as mais 

importantes em alguns estudos envolvendo índices de importância da flora (Sampaio 1995). 

 

2.2 Decomposição da serrapilheira 

 

No intervalo de 90, 180, 270 e 360 dias de exposição das bolsas da serrapilheira (janeiro, 

abril, julho e outubro, entre 2013 e 2014), foram retiradas, aleatoriamente, uma bolsa para cada 

ponto amostral (cada abrigo), ou seja, para cada réplica de cada nível de precipitação, sendo 

analisados seus pesos secos. As taxas de decomposição foram estimadas a partir da perda de 

massa, expressada através da proporção da massa inicial da serrapilheira remanescente (Pmr) e 

do coeficiente de decaimento (k), estimados a partir da perda de massa de folhas como uma 
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função do tempo por um modelo aproximado de decaimento exponencial, proposto por Olson 

(1963), adaptado (Bärlocher, 2007): 

M t = M o .e
 - kt 

 

Onde, 

M t= massa no tempo t 

M 0= massa no tempo 0 

k= coeficiente de decaimento exponencial  

t = tempo em dias  

 

A equação de decaimento exponencial foi convertida numa forma linear antes a 

realização de uma regressão:  

 

ln [M t] = ln [ M 0 . e
 – kt] = ln [ M 0] – kt 

 

Sendo reescrita como: 

 

Y = a + bX 

 

 

 

Onde,  

Y= variável dependente, correspondente a Mt 

X= variável independente relacionada ao tempo em dias 

b = inclinação da reta determinada pela regressão linear (coeficiente de decaimento k) 

a= intercepto da reta calculado através da massa no tempo 0. 

 

2.3 Análises químicas da serrapilheira 

 

As concentrações de carbono (C), nitrogênio (N) e fósforo (P) da serrapilheira 

remanescente foram medidas após a determinação da massa perdida e trituração do material 

foliar da serrapilheira. Para as análises do conteúdo de nitrogênio total e fósforo total, foram 

realizadas oxidação das amostras através do método descrito por Valderrama (1981). A 

concentração do carbono orgânico sólido e do nitrogênio total, na forma dissolvida, após a 
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digestão foram determinadas utilizando um aparelho analisador de carbono TOC-V Shimadzu, 

acoplado com analisador de NT (módulo VNP) e de um autoamostrador. A concentração de 

fósforo total foi determinada após a oxidação da maior parte dos compostos fosfatados a partir 

do persulfato de sódio e estimada pela metodologia do fósforo solúvel reativo (Murphy and 

Riley 1962). Posteriormente, foram calculadas suas razões molares (C:N, C:P e N:P). 

 

2.4 Dados de Precipitação 

 

Durante o período do experimento (novembro de 2013 a outubro de 2014), a 

precipitação anual acumulada foi de 415.5 mm. Seus valores variaram intensamente entre os 

meses, alcançando valores mínimos de zero e máximo de 159 mm (EMPARN 2015).  Esse 

experimento teve início e fim durante a estação seca, sendo o trimestre mais seco entre agosto 

e outubro de 2014 (Figura 2). Os dados de pluviosidade são referentes às ocorrências de chuvas 

no município vizinho de Ceará Mirim, distante aproximadamente 40 km da área de estudo. 

 

Figura 2. Distribuição mensal da precipitação na Fazenda Cauaçú, semiárido brasileiro, João 

Câmara-RN, no período de 2013 - 2014. 

 

2.5 Análises estatísticas  

 

Variações na perda de massa (Pmr), nas concentrações de C, N e P, e suas razões 

molares, diante dos diferentes níveis do gradiente de redução da precipitação, foram avaliadas 

através da ANOVA one-way. Para essas variáveis, nenhuma transformação foi necessária, pois 

os dados de decomposição obedeceram aos pressupostos de normalidade e homocedasticidade 

(Zuur et al. 2010). Já a variação no coeficiente de decaimento (k) não obedeceu ao pressuposto 
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da homocedasticidade e foi avaliada por uma PERMANOVA, com o número de 999 

permutações, e teste posterior de Tukey. Os testes foram realizados através do uso do software 

R, sendo as diferenças consideradas significativas quando P < 0,05. 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 Efeito da redução nos níveis de precipitação sobre a decomposição 

 

Após doze meses (360 dias) de estudo, ao analisar o efeito do gradiente de redução de 

chuvas sobre as taxas de decomposição, registramos uma menor média na proporção da massa 

inicial remanescente, aproximadamente, 0.32+0.0651 (68% da massa decomposta) foi 

encontrada para o tratamento em que se permitiu a entrada de 100% da precipitação natural 

(P100); seguida de 0.47+0.065 (53% da massa decomposta) perante a redução de 20% da 

precipitação (P80); e, de 0.60+0.075(40% da massa decomposta) com a redução de 40% da 

precipitação (P60) (Tabela 1 e Figura 3). Dessa forma, registramos diferenças significativas 

entre as médias da proporção da massa inicial remanescente da serrapilheira nos diferentes 

níveis de precipitação (Tabela 2). É importante ressaltar que a proporção remanescente de um 

controle natural (controle do controle experimental), foi de 0.18. Constatamos que a redução 

das chuvas também refletiu em diferenças significativas entre os valores médios do coeficiente 

de decaimento (k) (F = 9.7597; gl= 2; R2= 0.48173; p <0, 001). Registramos um maior valor de 

k para o P100(0.0030+0.000), seguido do P80(0.0029+0.000) e do P60 (0.0026+0.000) (Tabela 

1). Entre os níveis do tratamento, não houve diferença significativa para o k, quando 

comparados P100 e P80 (P>0.422), mas houve diferença significativa entre os tratamentos P100 

e P60 (p<0.000) e entre P80 e P60 (p<0.017). Verificamos influência significativa da redução 

nos níveis de precipitação aumentando a razão N: P, entre P100 e P60 (p< 0.02); e, P80 e P60 

(p<0.03). Houve uma tendência (p= 0.098) das reduções nos níveis da precipitação 

proporcionar um aumento na concentração de N. No entanto, não houve diferença significativa 

entre os níveis de precipitação para as concentrações do C e P, como também, para a razão de 

C: N e C: P (Tabela 2 e Figura 4). 
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Tabela 1. Coeficiente de decaimento (k) e proporção da massa inicial remanescente (Pmr) da 

serrapilheira decomposta diante dos diferentes níveis experimental de precipitação (100%, 80% 

e 60%), após 360 dias de exposição (nov/2013 a nov/2014), no município de João Câmara, RN. 

Abrigos 
Constante de Decomposição 

k (dia -1) 
Pmr 

   P100 0.0030 (± 0.000) 0.32 

   P80 0.0029 (± 0.000) 0.47 

   P60 0.0026 (± 0.000) 0.60 

 

Tabela 2. Resultado da ANOVA para os efeitos do gradiente experimental de redução nos 

níveis da precipitação natural (100%,80% e 60%) sobre a Proporção da massa inicial 

remanescente (Pmr); Percentual da concentração do Carbono (C), Nitrogênio (N), e Fósforo 

(P); e, razão molar de C:N, C:P e N:P, após 360 dias de exposição da serrapilheira em um 

ecossistema semiárido brasileiro, no município de João Câmara, RN.  

 

  gl SS MS F P 

Pmr 
Precipitação 2 0.2772 0.13858 4.151 0.031* 

Erro 19 0.6342 0.03338   

[C] 
Precipitação 2 285.9 142.95 2.303 0.129 

Erro 18 1117.5 62.09   

[N] 
Precipitação 2 0.6387 0.3194 2.627 0.098 † 

Erro 19 2.3101 0.1216   

[P] 
Precipitação 2 0.000092 4.615e-05 0.268 0.768 

Erro 19 0.003276 1.724e-04   

C: N  Precipitação         2          130.4  65.18    1.588      0.232 

 Erro 18 739.1 41.06   

C: P 
Precipitação 2 160161 80080 1.386 0.275 

Erro 18 1039640 57758   

N: P 
Precipitação 2 464.4 232.18 5.245  0.016* 

Erro 18 796.8 44.26   

Legenda: gl: Graus de Liberdade; SS: Soma dos Quadrados; MS: Média Quadrada; F: Fator da 

relação entre as Médias Quadradas; P: p- valor. *p≤0.05(efeito significativo); †,05 ≤ 

p≤0.1(Efeito marginal). 
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Figura 3.  Médias (±EP) da proporção da massa inicial remanescente da serrapilheira 

decomposta em diferentes níveis experimental da precipitação (100%,80% e 60%) após 360 

dias (nov/2013 a nov/2014) de exposição, em um ecossistema semiárido no município de João 

de Câmara, RN. Os símbolos representam os diferentes níveis analisados.  
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Figura 4. Médias (±EP) da concentração em percentual do Carbono (C), Nitrogênio (N), e 

Fósforo (P); e, razão molar de C:N, C:P e N:P da serrapilheira, diante da exposição aos 

diferentes níveis experimentais de precipitação (100%, 80% e 60%), após 360 dias de exposição 

em um ecossistema semiárido no município de João Câmara, RN. “*” representa a existência 

de diferença significativa entre os tratamentos para a referida concentração ou razão de 

concentrações. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, as reduções nos níveis de precipitação acarretaram em reduções nas 

taxas de decomposição da serrapilheira. A diminuição da precipitação foi capaz de 

reduziraproximadamente 22% e 41 % da perda de massa dos dias atuais, nos cenários 

experimentais testados. Nossos resultados corroboram com a nossa hipótese central e estão em 
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conformidade com outros estudos, nos quais baixos níveis de precipitação foram responsáveis 

por proporcionar menores taxas de decomposicao da serrapilheira em vários tipos de sistemas 

florestais (O’Neill et al. 2003). Steinberger et al. (1990), descreveram um aumento das taxas de 

decomposição diante do incremento nos níveis de precipitação no deserto da Judeia em Israel. 

Outro estudo, com a duração de dez anos, concluiu que as variacões das taxas de 

decomponsição nas planícies americanas eram  altamente explicadas pelas variações nos níveis 

de precipitação (Bontti et al. 2009). Nas florestas secas da Caatinga, trabalhos desenvolvidos 

em diferentes áreas do semiárido brasileiro, comprovaram que a precipitação estimula 

significativamente o processo de decomposição (Santana 2005; Alves et al. 2006; Araújo 2012). 

Os resultados obtidos neste estudo comprovam, de modo precursor, os efeitos das reduções de 

chuvas sobre as taxas de decomposição da serrapilheira em uma área da Caatinga do semiárido 

brasileiro.  

Estudos têm demonstrado que variações climáticas causam grandes impactos sobre os 

ecossistemas (Jentsch et al. 2007; Bradford 2011). Diferentes tendências, flutuações e extremos 

de precipitação acarretam em diferentes efeitos sobre o ambiente, sendo necessária a 

quantificação desses impactos para obtermos uma melhor compreensão das influências das 

alterações no clima (Liu et al. 2014). Diante das evidências apresentadas no presente estudo é 

bem provável que a redução da precipitação e umidade sejam determinantes para apresentação 

de menores taxas de decomposição em ecossistemas áridos e semiáridos. Nossos achados 

indicam a ocorrência de impactos negativos significativos das mudanças nos padrões de 

precipitação sobre as taxas de decomposição no ecossistema do semiárido brasileiro estudado. 

Os efeitos reduzidos da ação da lixiviação e de umidade foram suficientes por alterar 

significativamente a dinâmica de decaimento da matéria orgânica e por apresentar diferentes 

coeficientes (k). Comumente, as chuvas podem ser responsabilizadas por carrear rapidamente 

uma parte substancial da matéria orgânica e por caracterizar sua curva de decaimento, 

determinando os valores de k (Chapin III et al. 2011). 

As consequências das reduções no padrão de precipitação sobre os processos ecológicos 

têm recebido pouca atenção em estudos, devido à complexidade no entendimento da dinâmica 

dos processos atmosféricos em escalas globais (Knapp et al. 2008). Em resposta a essa 

necessidade, o presente estudo apontou as reais consequências das reduções de chuvas sobre o 

processo de decomposição da serrapilheira. No entanto, a falta de conhecimento sobre a 

capacidade de dispersão e de redundância funcional das espécies vegetais e animais, em longo 

prazo, dos ecossistemas da Caatinga, gera ainda mais incertezas sobre esses efeitos. Alterações 

nas tendências de precipitação podem promover mudanças na composição vegetal, alterar a 
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produção da serrapilheira, sua qualidade química, afetar a comunidade decompositora e, deste 

modo, modificar os padrões de decomposição (Hobbie and Chaimn 1998; Dorrepaal et al. 

2005). Assim, o efeito das reduções de chuvas sobre a diversidade da comunidade vegetal e da 

comunidade decompositora ainda deve ser investigado nas florestas da Caatinga brasileira.   

Os efeitos negativos das reduções nos níveis de precipitação sobre a decomposição 

também refletiram na apresentação de uma maior razão N: P na serrapilheira remanescente 

(Figura 4). Esse resultado indica um declínio na qualidade nutricional dos detritos 

remanescentes, que deve ter contribuído para a redução nas taxas de decomposição biológica. 

Frequentemente, o aumento nas concentrações de N e P, assim como o aumento da qualidade 

do carbono, são apontados por afetar a decomposição da serrapilheira, pois esses são 

importantes recursos ambientais para o crescimento microbiano (Taylor et al. 1989).Nesse 

sentido, a precipitação pode aumentar as taxas de decomposição através dos seus efeitos sobre 

maiores concentração de N e P foliar ou ciclagem de nutrientes no solo (Santiago and Mulkey 

2005).  O entendimento a respeito do controle dos nutrientes sobre as taxas de decomposição é 

mais complexo para ecossistemas tropicais secos, sujeito a atuação de múltiplos fatores 

(Kirschbaum 1995, 2006). As variações nas concentrações dos nutrientes e suas razões molares 

na serrapilheira decomposta podem ser específicas para cada tipo de floresta e experimento 

desenvolvido, em florestas tropicais secas, devendo ser mais bem investigada no semiárido 

brasileiro. Portanto, na área de Caatinga estudada, tendo em vista a não comprovação de 

influência significativas para as concentrações desses nutrientes, N e P, e nas outras razoes, C:N 

e C:P, o decaimento da matéria orgânica parece não depender totalmente da qualidade dos 

detritos remanescentes, disponíveis para a decomposição biológica. 

A fotodegradação, mesmo não sendo avaliada nesse experimento, se apresenta como 

outro importante controlador abiótico da perda de matéria orgânica morta na área estudada 

(Capítulo I). Os efeitos da radiação solar sobre as taxas de decomposição podem conceber mais 

de 60% da perda de massa e representam um “curto circuito” na ciclagem do carbono em 

ecossistemas áridos e semiáridos (Austin and Vivanco 2006). Aparentemente, os efeitos da 

lixiviação e da fotodegradação sobre a perda de matéria orgânica são aditivos. Assim, o 

importante papel da fotodegradação para o processo de decomposição da serrapilheira pode 

amenizar os efeitos da redução das chuvas no futuro e sustentar taxas de decomposição em 

níveis mais favoráveis. A redução de dias nublados e uma menor importância relativa da 

precipitação implicariam em maior exposição da serrapilheira a radiação solar, aumentando sua 

importância relativa. Por outro lado, o aumento da exposição à radiação UV proporcionará um 

maior efeito negativo sobre a degradação biológica através da danificação de moléculas do 
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DNA ou inibição da atuação de micro e macrodecompositores. Alterações climáticas 

relacionadas à exposição da radiação solar, devido à variação na cobertura das nuvens, da 

camada de ozônio e da cobertura vegetal, podem ser tão importantes para a decomposição em 

ambientes limitados por água quanto às alterações nos padrões de chuva (Austin and Vivanco 

2006). 

Os dados obtidos nesse trabalho oferecem um maior entendimento sobre os efeitos das 

reduções nos níveis de precipitação sobre as taxas de decomposição da serrapilheira e indicam 

possíveis efeitos negativos das mudanças no ciclo hidrológico com o processo de 

decomponsição no ecossistema de Caatinga estudado. Não necessariamente, as taxas de 

decomposição aqui apresentadas, refletem com precisão uma projeção das taxas de 

decomposição esperadas para a região. É importante destacar que buscamos o entendimento 

apenas dos mecanismos ecológicos afetados pelas mudanças nos padrões de chuvas sobre as 

taxas de decomposição. Os nossos cenários experimentais de precipitação apresentaram 

limitações, em que as taxas de decomposição do nosso tratamento controle estiveram 

subestimadas em 14 % em função do aparato experimental. Além dos padrões de precipitação, 

a configuração de outros fatores, como a temperatura, assim como a diversidade biológica e 

modificações nos padrões de incidência solar, podem estar influenciando na apresentação das 

taxas de decomposição futuras. Portanto, o desenvolvimento de futuras pesquisas sobre esse 

processo ecológico no semiárido brasileiro deve-se atentar para os possíveis efeitos das 

mudanças climáticas sobre as taxas de decomposição da serrapilheira.  

 

5.  CONCLUSÃO 

 

 A precipitação se apresenta como um importante fator de controle das taxas de 

decomposição foliar da serrapilheira no ecossistema de Caatinga foco desse estudo;  

 

 As reduções nos níveis de precipitaçãoimpactarão negativamente as taxas de 

decomposição da serrapilheira na área de Caatinga estudada.  

 

 Os resultados alcançados no presente estudo, apesar da existência de limitações 

experimentais quanto à reprodução real nos níveis de precipitação futuros, podem servir 

de alerta para a ocorrência de um provável colapso no processo de decomposição 

decorrente das mudanças climáticas nos ecossistemas de Caatinga do semiárido 

brasileiro. 
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CAPÍTULO III 

 

Efeitos indiretos da fotodegradação sobre a degradação biológica da serrapilheira em um 

ecossistema do semiárido brasileiro. 
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CAPÍTULO III 

Efeitos indiretos da fotodegradação sobre a degradação biológica da serrapilheira em 

um ecossistema do semiárido brasileiro. 

 

RESUMO 

Os efeitos indiretos da fotodegradação promovem mudanças na composição molecular 

da serrapilheira e a formação de compostos hidrogenados, os quais podem acelerar ou retardar 

o processo de decomposição biológica. O presente estudo, através de experimentos 

manipulativos, objetivou examinar como a exposição prévia à radiação solar afeta a 

subsequente degradação biológica da serrapilheira: (1) Através da degradação bacteriana do 

lixiviado, estimada pela respiração e produção de biomassa de uma comunidade bacteriana e; 

(2) através da sua perda de massa e do seu coeficiente de decaimento (k), diante da continuidade 

do processo de decomposição biológica. A serrapilheira foi liofilizada e exposta à radiação solar 

em 38  bolsas WhrilPak®, que são permeáveis a radiação ultravioleta  A e B durante 60 dias, 

sendo que 19 bolsas foram envoltas em papel alumínio formando um controle para a exposição 

à radiação (controle escuro). Após a exposição, parte da serrapilheira foi lixiviada por 48 horas 

e ofertada à cultura de bactérias. A outra parte da serrapilheira foi acondicionada em bolsas de 

serrapilheira (litterbags) por 120 dias em um fragmento de Caatinga no Município de João 

Câmara (RN), sob abrigos de supressão de chuvas (rainout shelter) e de radiação direta, 

permitindo apenas a decomposição por macro invertebrados e microorganismos. A 

fotodegradação resultou em efeito negativo temporário na degradação bacteriana do lixiviado, 

efeito esse que se dissipou após 24 horas de experimento. Por outro lado, a fotodegradação 

resultou em aumento na perda de massa de 40 % em relação ao controle após 120 dias de 

exposição em campo. Os efeitos indiretos da fotodegradação também proporcionaram uma 

maior degradação quantitativa do carbono da serrapilheira particulada, oferecendo indícios de 

que a qualidade nutricional dos detritos remanescentes aumentou. Portanto, no ecossistema 

estudado, apesar da fotodegradação apresentar um efeito negativo inicial, provavelmente 

resultante da formação de compostos tóxicos com curta meia-vida, o efeito global é de estimulo 

da decomposição biológica por esse processo, provavelmente por mediar à melhora da 

qualidade nutricional da serrapilheira ou transformação de moléculas orgânicas complexas em 

moléculas mais simples.  

 

Palavras-chave: Caatinga; taxa de decomposição; exposição à radiação solar; bolsas 

WhrilPak® 
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CHAPTER III: 

Indirect effects of photodegradation on biological degradation of litter in an ecosystem 

of the Brazilian semiarid 

 

ABSTRACT 

Indirect effects of the photodegradation promoting changes in the molecular 

composition of the litter and the formation of hydrogenated compounds, which can accelerate 

or retard the biological degradation process. This study, using manipulative experiments aimed 

to examine how previous exposure solar radiation affects the subsequent biological degradation 

of the litter: (1) by bacterial degradation of the leachate, estimated by respiration and production 

of biomass and a bacterial community; (2) through its loss of mass and its decay coefficient (k), 

on the continuity of the biological decomposition process. The litter was freeze-dried and 

exposed to solar radiation at 38 WhrilPak® bags, which are permeable to ultraviolet A and B 

for 60 days. However, 19 bags had wrapped in aluminum foil forming a control for exposure 

to radiation (light control). After exposure, part of the litter from each treatment (control and 

exposed) was leached for 48 hours and filtered water were added to a water from a lagoon 

containing the bacterial community forming a bacteria culture. This culture had incubated for 

24 hours and were estimated respiration and production of bacterial biomass. The other part of 

the litter had wrapped in litterbags and incubated for 120 days in a Caatinga area in the district 

of João Câmara (RN) under rainout shelter and direct radiation allowing only decomposition 

macro invertebrates and microorganisms. The photodegradation resulted in temporary negative 

effect on the bacterial degradation of the leachate, an effect that dissipated after 24 hours of 

experiment. On the other hand, the photodegradation resulted in increased weight loss of 40% 

compared to the control after 120 days of exposure in the field. The indirect effects of 

photodegradation also provided further quantitative degradation of the carbon particulate litter 

providing evidence that the nutritional quality of the remaining debris increased. Therefore, in 

the study ecosystem despite the photodegradation provide an initial negative effect, probably 

due to formation of toxic compounds with short half-life the overall effect is stimulation of 

biological decomposition by this process, probably mediate the improvement of the nutritional 

quality of litter or transformation of complex organic molecules into simpler molecules. 

 

Keywords: Caatinga; decay rate; exposure solar radiation; l WhrilPak® bags; litter 

decomposition 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O processo de decomposição nos ecossistemas terrestres pode ser entendido como a 

quebra física e química da matéria orgânica morta proveniente, especialmente, da 

serrapilheira(Mason 1980). Através desse processo natural ocorre a diminuição gradativa da 

necromassa e sua transformação química em nutrientes inorgânicos e emissões de gases nos 

sistemas florestais (Aber and Melillo 1980; Chapin III et al. 2011). Consiste de três etapas 

simultâneas, envolvendo a transferência de materiais solúveis em água (lixiviação), os quais 

são prontamente absorvidos pelos microrganismos; a fragmentação da serrapilheira em partes 

menores, realizada pela pedofauna; e, transformações químicas provenientes, principalmente, 

da atividade microbiana, os quais promovem a minerização do CO2, gases nitrogenados, 

nutrientes minerais, água e a formação de compostos recalcitrantes mais complexos (Chapin III 

et al. 2011). Assim, a decomposição exerce um amplo controle sobre o ciclo do carbono e 

disponibilidade de nutrientes (Adams and Angradi 1996). É fundamental para a manutenção de 

serviços ecossistêmicos terrestres (Aerts and De Caluwe 1997), sendo também um processo 

chave para a sustentação da fertilidade dos solos florestais, através da mineralização e 

humificação da matéria orgânica (Lavelle et al. 1993). Em ecossistemas secos, o processo de 

decomposição e a disponibilidade de nutrientes exercem um importante papel no controle da 

produtividade primária, a exemplo dos solos desérticos são pouco desenvolvidos e pobres em 

matéria orgânica e nutrientes (Kemp et al. 2003). 

Recentemente, a fotodegradação foi indicada por desempenhar um papel fundamental 

na decomposição da serrapilheira, no ciclo do carbono e ciclagem de nutrientes em alguns 

ecossistemas áridos e semiáridos (CAPÍTULO I; Pancotto et al. 2005; Santiago and Mulkey 

2005; Austin and Vivanco 2006; Brandt et al. 2007, 2009, 2010; Parton et al. 2007). Nesse 

processo abiótico, a radiação solar, através da radiação ultravioleta (uv-280-400nm) e a 

radiação fotossinteticamente ativa (PAR, 400-700nm), oxida totalmente ou parcialmente as 

moléculas da matéria orgânica, se apresentando como um importante mecanismo, geralmente 

de facilitação, do processo de decomposição (Gallo et al. 2006; Foereid et al. 2010; Liu et al. 

2014a). Existem vários caminhos associados com a decomposição da serrapilheira por meio 

dos quais a fotodegradação influencia os fluxos e estoques de carbono e outros nutrientes 

(Miller and Zepp 1995; Anesio et al. 2005; Pancotto et al. 2005; Santiago and Mulkey 2005; 

Austin and Vivanco 2006; Gallo et al. 2006; Brandt et al. 2007, 2009, 2010; Parton et al. 2007; 

Foereid et al. 2010; King et al. 2012; Liu et al. 2014; Amado et al. 2015), como: (A) A radiação 

solar incide diretamente sobre a serrapilheira que absorve a energia sofrendo transformação de 
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suas moléculas, através da fragmentação, rearranjo intramolecular ou por transferências de 

elétrons ((Foereid et al. 2010; King et al. 2012), as quais são perdidas imediatamente através da 

formação de moléculas inorgânicas como CO2 e CO (Brandt et al. 2009; Lee et al. 2012); (B) a 

oxidação parcial da matéria orgânica pode melhorar a qualidade nutricional (e.g. 

enriquecimento de nutrientes relativo ao carbono) aumentando as taxas de utilização pelos 

organismos (Amado et al. 2015); (C) a fragmentação pode afetar as taxas de liberação dos 

compostos polares pela lixiviação em quantidade e qualidade (Anesio et al. 2005); (D) resultar 

na formação de espécies reativas de oxigênio e/ou compostos hidrogenados que que tornam a 

matéria orgânica mais ou menos lábeis para atividade biológica além de serem tóxicos aos 

organismos e, assim, acelerar ou retardar o processo de decomposição (Miller and Zepp 1995). 

Nos ecossistemas terrestres, os efeitos diretos da fotodegradação (descritos em A) são 

mais conhecidos do que os efeitos indiretos (descritos em B, C e D) e parecem ser mais 

significativos para o processo de decomposição da serrapilheira, tendo sido reportados como 

responsáveis por mais de 60% do fluxo de CO2 em alguns ecossistemas limitados pela 

disponibilidade de água (Austin and Vivanco 2006; Rutledge et al. 2010). Austin and Vivanco 

(2006) evidenciaram a importância dos efeitos diretos da fotodegradação para a decomposição, 

ciclagem da matéria orgânica e funcionamento de um ecossistema na Patagônia argentina, 

sugerindo a existência de um “curto-circuito” no ciclo do Carbono, responsável por rápidas 

perdas de massa e liberação de gases para atmosfera (Austin and Vivanco 2006). Esse e um 

pequeno número de trabalhos desenvolvidos em campo não constataram nenhuma influência 

da fotodegradação de forma indireta relacionada a uma maior degradação microbiana (Verhoef 

et al. 2000; Newsham et al. 2001; Hoorens et al. 2004; Brandt et al. 2009; Uselman et al. 2011; 

Lambie et al. 2014). No entanto, alguns estudos realizados em condições laboratoriais 

demonstraram que a pré-exposição à radiação solar pode tornar a matéria orgânica mais 

digerível quando exposta à decomposição biológica e aumentar os pulsos de emissões de CO2 

(Moody et al. 2001; Foereid et al. 2010). Ainda não se tem uma compreensão total sobre a 

fotodegradação em ecossistemas terrestres, havendo uma grande lacuna no entendimento sobre 

a importância relativa dos efeitos indiretos da fotodegradação e suas consequências para a perda 

de massa da serrapilheira (Lambie et al. 2014; Lin et al. 2015). 

 Os efeitos indiretos da fotodegradação sobre a matéria orgânica ocorrem através de 

moléculas fotossensibilizadoras (lignina, celulose e hemicelulose), que ao interagir com a 

energia solar resulta na formação de moléculas reativas intermediárias (e.g. HO, HO2, H2Fe) 

que vão promover mudanças químicas na matéria orgânica, as quais podem se tornar mais 

vulneráveis à degradação microbiana (Verhoef et al. 2000; King et al. 2012). Os efeitos 
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indiretos positivos da fotodegradação são apresentados quando a matéria orgânica 

fotodegradada se torna mais lábil, facilitando a degradação biológica (Austin and Vivanco 

2006; Brandt et al. 2009; Foereid et al. 2010). Os efeitos indiretos negativos são evidenciados 

quando a radiação solar inibe diretamente o crescimento bacteriano, por causar danos às suas 

moléculas de ácidos nucléicos (DNAs), ou quando a matéria orgânica fotodegradada se torna 

menos disponível para degradação bacteriana ou é diretamente mineralizada pela ação da 

radiação (Amado et al. 2015). Os efeitos indiretos da fotodegradação tornam-se mais 

importantes em ecossistemas de baixa latitude, caracterizados por alta sazonalidade e baixas 

médias anuais de precipitação (período de pelo menos de cinco meses recebendo menos de 100 

mm). Nesses ambientes, a exposição da serrapilheira à radiação solar no período seco pode 

favorecer à decomposição microbiana na estação chuvosa seguinte (Foereid et al. 2010).  

O Domínio fitogeográfico da Caatinga brasileira é considerado como um dos mais 

representativos das Florestas Tropicais Estacionais Secas do planeta, estendendo-se de 2°54’ a 

17°21’S (Dirzo et al. 2011). A importância da fotodegradação ainda não tinha sido constatada 

no semiárido brasileiro, mas um recente trabalho desenvolvido em um dos seus ecossistemas 

confirmou o papel essencial da fotodegradação no controle das taxas de decomposição da 

serrapilheira (capitulo I). Por apresentar um período seco, durante a maior parte do ano, e 

úmido, durante uma pequena sequência de meses, é possível que os efeitos indiretos da 

fotodegradação exerçam grande influência na decomposição da serrapilheira. Sendo assim, a 

hipótese central do presente estudo é que a fotodegradação aumenta a degradação biológica da 

serrapilheira por aumentar a sua labilidade. Para tanto, o presente estudo objetivou examinar 

como a prévia exposição à radiação solar afeta a subsequente degradação biológica da 

serrapilheira: (1) Através da sua biodegrabilidade do lixiviado, estimada pela atividade 

bacteriana após a lixiviação dos seus compostos solúveis em laboratório, e (2) através da sua 

perda de massa e do seu coeficiente de decaimento (k) pela decomposição biológica em um 

ecossistema de florestas secas de Caatinga no semiárido brasileiro.  

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Exposição da serrapilheira a radiação solar 

 

A serrapilheira foi estabelecida por folhas senescentes retiradas das plantas na área de 

estudo, descrita anteriormente. Foram selecionadas as espécies Croton sonderianus Mull. Arg. 
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(marmeleiro), Poincianella pyramidalis Tul. (Catingueira) e Aspidosperma pyrifolium Mart 

(pereiro), pois lideram a lista das espécies arbórea-arbustivas predominantes na região, sendo 

consideradas as mais importantes em alguns estudos envolvendo índices de importância da flora 

(Sampaio, 1996).  Em laboratório, as folhas foram secas por 48 horas a 70°C e logo em seguida 

foram liofilizadas (Liofilizador L202) para a retirada de qualquer micro-organismo que por 

ventura pudesse interferir na decomposição da matéria orgânica foliar. Posteriormente, foram 

separadas 0.5 g da serrapilheira de cada espécie, totalizando 1.5g+ 0. 001 e armazenadas em 38 

sacos estéreis permeáveis à radiação UV (Whril Pak, Nasco, Fort Atkinson, WI), sendo 19 

cobertos com papel alumínio para formar um controle não exposto a radiação solar (controle), 

lacrados sem atmosfera interna (Amado et al. 2006; Suhett et al. 2007), que foram expostos à 

radiação solar durante um período de sessenta dias.  

 

2.2 Efeito da fotodegradação sobre a degradação biológica do lixiviado: experimento em 

laboratório 

 

Após o período da exposição à radiação solar, a fim de obter um maior conhecimento 

sobre o uso da matéria orgânica pelos microrganismos, três sacos da serrapilheira (Whril Pak) 

de cada tratamento foram submetidos ao processo de lixiviação. As amostras foram trituradas 

e 4,5 gramas alocadas em frascos winkler de 300 ml previamente lavados com HCl 10% para 

o procedimento de lixiviação, contendo água Mill-Q. Para a lixiviação os frascos foram 

mantidos em geladeira, mantidas no escuro numa temperatura de aproximadamente 4°C por 48 

horas (ver Farjalla et al.2009). O lixiviado foi filtrado em um filtro com porosidade de 0.5 μm 

e diluído em 1000 partes. O conteúdo de carbono orgânico dissolvido (COD) e nitrogênio 

dissolvido (ND) foi analisado para cada material lixiviado. Então, cada lixiviado foi diluído 

para formar uma solução estoque para cada tratamento na concentração de 100 mgCL-1. 

Paralelamente, amostra de água da lagoa Jambeiro, localizada no município de Macaíba 

(5º51’58.13’’S; 35º20’23.32’’W), foi coletada e filtrada (filtro1,2μm) assumindo a premissa 

que pelo filtro passou a matéria orgânica dissolvida e a comunidade bacteriana. As 

concentrações de COD e ND da água da lagoa foram de 9.667 mg/L e 0.816 mg/L, 

respectivamente. Então, foram estabelecidas 2 culturas de bactérias com a combinação de 9 

partes da água da lagoa filtrada e 1 parte da solução estoque de cada lixiviado (concentração 

final em cultura de 10 mg C L-1 de lixiviado) sendo um tratamento exposto (lixiviado 

proveniente do tratamento de folhas expostas a luz solar) e tratamento controle (lixiviado 

proveniente do tratamento de folhas não expostas a luz solar). Amostras de cada tratamento 
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foram acondicionadas em 5 frascos de 5,9 mL (Exetainers ®, LabCo, previamente lavados com 

HCl 10% e água deionizada) selados sem atmosfera interna e foram incubadas no escuro por 

24 horas em temperatura ambiente (25°C±1). No início e ao final da incubação foram medidas 

as concentrações de oxigênio dissolvido utilizando um microssensor de ouro acoplado a um 

pico-amperímetro (MicOx, Uniense©, Dinamarca) para a estimativa das taxas de respiração 

bacterianas pelo consumo de oxigênio (Briand et al. 2004). Ainda, antes e após as 24 horas de 

incubação foram estimadas as taxas de produção secundária bacteriana pela incorporação de 

Leucina marcada com trítio (3H; isótopo radioativo do hidrogênio) no DNA bacteriano (Smith 

and Azam 1992). A incubação com a leucina foi realizada no escuro por 150 minutos em quatro 

réplicas por tratamento efeita em alíquotas de 1.2 ml das culturas e 20 ul de 3H-Leucina 

(concentração final de 20 nM). Após a incubação foi adicionado 90 μL de ácido tricloroacético 

(TCA) 50%, com a função de paralisar a reação metabólica bacteriana. Em cada amostra foi 

estabelecido um controle com adição de Leucina e adição de TCA para impedir o metabolismo 

bacteriano antes da adição da comunidade de bactérias. Todos os tratamentos e seus respectivos 

controles foram centrifugados em uma ultracentrífuga (5430/ 5430 R) em 14000 rpm durante 

dez minutos, e, posteriormente, foram aspiradas. O pellet remanescente foi lavado com TCA 

5% e com etanol 80%. Após a evaporação do etanol, foi adicionado 0,5 ml de coquetel de 

cintilação em cada amostra e a atividade radioativa foi mensurada por desintegrações por 

minuto (DPM) em um sistema de cintilação Liquida Beckman LS-5600. 

 

2.2 Efeito da fotodegradação sobre a degradação biológica da serrapilheira (particulado): 

experimento em campo 

 

Após a exposição ao sol e a constatação de que não houve variação da massa da 

serrapilheira nesse período através da utilização de uma balança de precisão de quatro dígitos.  

A serrapilheira de 32 Whirl Pak bags (expostos e controles) foram translocados para o mesmo 

número de bolsas de serrapilheira (litterbags; confeccionadas com malha de nylon de 2 mm e 

cinco furos de 1cm2 em cada lado, com o objetivo de permitir todo o acesso da macrofauna de 

solo), que foram imediatamente incubadas por 120 dias em campo (fev/2015 a jun/2015), na 

mesma área de Caatinga onde as folhas foram coletadas. A serrapilheira ficou disponível para 

a degradação biológica (macroinvertebrados e microrganismos) sob abrigos de supressão de 

chuvas e luz, com o intuito de evidenciar apenas o efeito indireto da fotodegradação sobre a 

degradação biológica. Esses abrigos consistiam de uma estrutura de suporte de aço, coberta por 

um telhado de plástico vulcanizado escuro (não mais permitindo a passagem da radiação solar 
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ou de chuva). Esses abrigos têm dimensões de 90 cm x 90 cm e ficavam a 45 cm (parte dianteira) 

e 50cm (parte traseira) de altura do solo, para evitar o acúmulo de água sobre a cobertura (Figura 

1). Foram estabelecidas 8 réplicas para cada tratamento (exposto e controle) nos quais foram 

distribuídas duas baterias com duas bolsas de serrapilheiras (litterbags de 15 cm x 15cm) de 

cada tratamento (exposto e controle). Os litterbags ficaram dispostos na superfície do solo e no 

centro de cada abrigo. 

Após 60 e 120 dias de exposição em campo, as bolsas da serrapilheira foram retiradas 

aleatoriamente, uma de cada tratamento por ponto amostral, e tiveram analisados seus pesos 

secos. As inferências das taxas de decomposição foram estimadas a partir da perda de massa, 

expressa através da proporção da massa inicial da serrapilheira remanescente (Pmr) e do 

coeficiente de decaimento (k), considerados a partir da perda de massa foliar em função do 

tempo por um modelo aproximado de decaimento exponencial, proposto por Olson (1963), 

adaptado (Bärlocher 2005): 

 

M t = M o .e
 - kt 

Onde, 

M t= massa no tempo t 

M 0= massa no tempo 0 

k= coeficiente de decaimento exponencial  

t = tempo em dias  

A equação de decaimento exponencial foi convertida numa forma linear antes da 

realização de uma regressão:  

 

ln [M t] = ln [ M 0 . e
 – kt] = ln [ M 0] – kt 

 

Sendo reescrita como: 

 

Y= a + bX 

Onde,  

Y= variável dependente, correspondente a M t 

X= variável independente relacionada ao tempo em dias 

b = inclinação da reta determinada pela regressão linear (coeficiente de decaimento k) 

a= intercepto da reta calculado através da massa no tempo 0. 
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2.3 Análises químicas da serrapilheira 

 

As concentrações de carbono (C), nitrogênio (N) e fósforo (P) da serrapilheira 

remanescente foram medidas após a determinação da massa perdida e trituração do material 

foliar da serrapilheira. Para as análises do conteúdo de nitrogênio total e fósforo total, foram 

realizadas oxidação das amostras através do método descrito por Valderrama (1981). A 

concentração do carbono orgânico sólido e do nitrogênio total (na forma dissolvida após a 

digestão)foram determinadas utilizando um aparelho analisador de carbono TOC-V Shimadzu, 

acoplado com analisador de NT (módulo VNP) e de um autoamostrador. A concentração de 

fósforo total foi determinada após a oxidação da maior parte dos compostos fosfatados a partir 

do persulfato de sódio e estimada pela metodologia do fósforo solúvel reativo (Murphy and 

Riley 1962). Posteriormente, foram calculadas suas razões molares (C: N, C: P e N: P). 

 

4.5 Análises estatísticas  

 

As taxas de produção bacteriana (período inicial) e respiração bacteriana, após a 

exposição à radiação solar e lixiviação dos seus compostos solúveis, foram comparadas e 

avaliadas entre os tratamentos através do Teste-t. A perda de massa (Pmr), as concentrações 

dos nutrientes (C, N e P) e as razões molares (C: N, C: P e N: P) da serrapilheira remanescente, 

exposta em campo, também foram avaliadas entres os tratamentos através do Teste-t. Por ferir 

o pressuposto da homocedasticidade (Zuur et al. 2010), a constante de decomposição (k) e 

produção bacteriana (após incubação de 24 horas), foram avaliadas a partir da utilização de 

PERMANOVA com o número de 999 permutações.  Os testes foram realizados através do uso 

do software R, sendo as diferenças consideradas significativas quando P < 0,05. 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 Efeito da fotodegradação sobre decomposição do lixiviado da serrapilheira 

 

As taxas de lixiviação no tratamento Claro foram de 53.28 mg/L e 2.642 mg/L para o 

COD e ND, respectivamente. Enquanto que no tratamento controle, foram de 49.58 mg/L e 

2.243 para COD e ND. Não registramos diferenças significativas nas taxas de respiração 

bacteriana no lixiviado entre os tratamentos exposto e controle (t= -1.6049 gl.= 8; P =0,1472) 

(Figura1). No início da incubação com bactérias, as taxas de produção bacteriana foram 



76 
 

significativamente menores (cerca de 40%) no tratamento exposto em relação ao controle (t= -

2.5672; gl.= 6; P =0.0424) (Figura 2). Contudo, após 24 horas de incubação bacteriana, não foi 

registrada diferença significativa entre os tratamentos (gl= 1; F. modelo = 3.7197; R2= 0.38269; 

P = 0, 091) (Figura 2). 

 

3.2 Efeito da fotodegradação sobre a decomposição biológica da serrapilheira 

 

Após quatro meses (120 dias) de estudo em campo, registramos que o tratamento Claro 

apresentou proporção da massa remanescente final de aproximadamente 0.55+0.054 (45% da 

massa decomposta), enquanto que o controle apresentou proporção da massa remanescente de 

0.73+0.054 (27% da massa decomposta) (Tabela 1 e Figura 3). Dessa forma, a redução da massa 

remanescente no tratamento Claro foi significativamente maior que no controle, escuro (Tabela 

2). Constatamos que a exposição ou não à luz solar também refletiu em diferenças significativas 

entre os valores médios do coeficiente de decaimento (k) (F. modelo = 17.085; R2= 0.54963; 

gl= 1; P = 0, 001). Registramos um maior valor de k para o tratamento Claro (0.0041+0.000) 

em relação ao controle (0.0039 +0.000) (Tabela 1). Verificamos uma menor concentração C no 

tratamento Claro em comparação com o controle. No entanto, não houve diferença significativa 

entre os tratamentos para as concentrações de N e P, como também, para a razão C: N, C: P e 

N: P (Tabela 2 e Figura 4).  
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Figura 1. Médias (+ EP) da respiração bacteriana após a lixiviação dos compostos solúveis e 

sua oferta a uma comunidade de bactérias aquáticas em laboratório (24 horas de incubação), 

diante da exposição prévia (Claro) ou não (Escuro) a radiação solar no campo (60 dias).   
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Figura 2. Médias (+ EP) da produção bacteriana após a lixiviação dos compostos solúveis e 

sua oferta a uma comunidade de bactérias aquáticas em laboratório, no início e após 24 horas 

de incubação, diante da exposição prévia (Claro) ou não (controle) à radiação solar no campo 

(60 dias).  Letras iguais (a e a) e diferenciadas (a e b) representam, respectivamente, ausência e 

presença de diferenças significativas entre os tratamentos (Claro e controle).  
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Tabela 1.Coeficiente de decaimento (k) e proporção da massa inicial remanescente (Pmr) da 

serrapilheira, decomposta diante, respectivamente, dos diferentes níveis de precipitação 

(com/sem) e luz solar (com/sem) após 360 dias de exposição (mar/2014 amar/2015), em um 

ecossistema semiárido no município de João de Câmara, RN. 

 

Pré-exposição à luz 
Constante de Decomposição 

k (dia -1) 
Pmr 

Claro 0.0041(+0.000) 0.55 

     Controle 0.0039 (+0.000) 0.73 

 

 

Tabela 2. Resultado do Teste t para o efeito da exposição prévia à luz solar (Claro e Escuro) 

após 120 dias de decomposição, sobre a Proporção da massa remanescente (Pmr); Percentual 

da concentração do Carbono (C), Nitrogênio (N), e Fósforo (P); E, razão molares C:N, C:P e 

N:P, após 360 dias de exposição da serrapilheira em um ecossistema semiárido brasileiro, no 

município de João Câmara, RN. 

   gl      T         P  

Pmr 

 

Luz solar  

  

10.552 

 

 2.4217 

 

0.03* 

 

      

[C] 

 

Luz solar  

 

 

 

6.5193 

 

  2.3837 

 

0.05* 

 

      

[N] 

 

Luz solar  

 

 

 

11.719 

 

- 0.94411 

 

0.36 

 

      

[P] 

 

Luz solar  

  

6.9324 

 

0.33957 

 

0.74 

 

      

 

C: N     Luz solar                  11.866     1.6054           0.13 

       

C: P 

 

Luz solar  

  

    8.5983 

 

  0.56758 

 

0.58 

 

      

N: P 

 

Luz solar  

  

    11.984 

 

- 14483 

 

0.17 

 

      

Legenda: gl: Graus de Liberdade; T: Fator da relação entre as médias; P: p- valor.  

*p≤0.05(efeito significativo); †,05 ≤ p≤0.1(Efeito marginal). 
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Figura 3. Médias da (±EP) proporção da massa inicial remanescente da serrapilheira 

decomposta em campo, depois de 120 dias de exposição (fev/2015 a jun/2015), após a pré-

exposição (Claro) ou não (controle) à luz solar, em um ecossistema semiárido no município de 

João de Câmara, RN. Os símbolos representam os diferentes tratamentos analisados. 
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Figura 4. Médias (±EP) da concentração em percentual do Carbono (C), Nitrogênio (N), e 

Fósforo (P); E, Razão molares C:N, C:P e N:P da serrapilheira, diante da exposição prévia à 

radiação solar (Claro e controle), após120 dias de exposição em um ecossistema semiárido no 

município de João Câmara, RN. “*” representa a existência de diferença significativa entre os 

tratamentos para a referida concentração ou razão de concentrações. 

 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Nossos resultados indicam que a fotodegradação resultou em efeitos indiretos 

contrastantes sobre a degradação do lixiviado e do material particulado da serrapilheira. A 

fotodegradação proporcionou maiores liberações de carbono orgânico dissolvido, mas não 

refletiu em um aumento imediato da biomassa bacteriana. Inicialmente, o processo fotoquímico 

reduziu a degradação microbiológica do lixiviado, contudo, após 24 horas, não resultou 
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diferenças na degradação bacteriana. Por outro lado, a fotodegradação aumentou em cerca de 

40% as taxas de decomposição da serrapilheira após 120 dias de experimento. Mesmo 

verificando que o processo de fotodegradação causou efeitos indiretos positivos e negativos 

para a decomposição total, ao final do período de exposição, os efeitos indiretos positivos da 

fotodegradação sobre a degradação bacteriana superaram e se sobressaíram aos efeitos indiretos 

iniciais negativos. Assim, diante da resultante final dos efeitos indiretos da fotodegradação 

sobre a perda de massa da serrapilheira e seu coeficiente de decaimento (k), nossa hipótese é 

corroborada. Esses resultados são consistentes com os achados previamente consolidados na 

literatura em ambientes aquáticos, os quais sugeriram que a degradação fotoquímica pode 

interagir competindo ou facilitando a degradação bacteriana ( Amado et al. 2007, 2015; Boreen 

et al. 2008; Cory et al. 2009). Os resultados empíricos pioneiros obtidos neste estudo 

comprovam, de modo precursor, a apresentação desse padrão e a importância dos efeitos 

indiretos da fotodegradação sobre a degradação biológica em Florestas Neotropicais 

Estacionais Secas. 

O conhecimento oriundo de ambientes aquáticos pode ajudar a elucidar o entendimento 

sobre os resultados aqui obtidos. Já estão bem estabelecidos na literatura quais são os 

mecanismos que determinam os efeitos indiretos da fotodegradação sobre a degradação 

bacteriana da matéria orgânica dissolvida (e.g. lixiviado; Amado et al.2015). Efeitos positivos 

são resultantes de processos de facilitação pelos quais a radiação solar quebra moléculas 

orgânicas complexas e refratárias em moléculas mais biodisponíveis. Por outro lado, os efeitos 

negativos podem resultar do consumo pela fotodegradação de moléculas orgânicas que também 

sejam biodisponíveis (e.g. competição) ou pela formação de compostos tóxicos como as 

espécies reativas de oxigênio (e.g. H2O2, OH, 1O2, etc.). A redução inicial do metabolismo 

bacteriano no tratamento exposto em relação ao controle e se igualando após 24 horas é 

consistente com a formação das espécies reativas de oxigênio (Cory et al. 2010; Amado et al. 

2015). Esses compostos são tóxicos aos microrganismos, mas possuem tempo de meia-vida 

curtos (de poucas horas a poucos dias). Portanto, após o seu decaimento, o metabolismo 

bacteriano é retomado, compensando a redução inicial, como verificado no presente estudo (e.g. 

para respiração bacteriana, Figura 2). Nossos resultados são condizentes com os encontrados 

em outros estudos. Por exemplo, Lin et al. (2015) e Lambie et al. (2014), ao desenvolver 

experimentos sobre os efeitos indiretos da fotodegradação, respectivamente, nas Pradarias da 

Califórnia e em laboratório, também comprovaram que houve uma inibição da degradação 

bacteriana, ao se deparar com menores taxas de respiração apresentadas. Contudo, outros 

estudos já demonstraram que a pré-exposição de matéria orgânica lixiviada de vegetais 
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superiores à radiação solar tornou essa matéria orgânica mais biodisponível quando ofertada à 

decomposição biológica, apresentando uma maior produção de CO2 e estando correlacionada 

com a duração da incidência de raios ultravioleta (e.g. Tranvik and Bertilsson 2001; Foereid et 

al. 2010). É possível que esse efeito positivo fosse observado em mais longo prazo no nosso 

experimento; entretanto, pode não ter havido tempo de incubação suficiente para a recuperação 

do metabolismo bacteriano para utilização das moléculas biodisponíveis que potencialmente 

foram geradas pela fotodegradação (Amado et al. 2015). 

No campo, os resultados revelaram um papel positivo e fundamental da fotodegradação 

indireta no controle das taxas de decomposição da serrapilheira, no ecossistema de Caatinga 

estudado. A fotodegradação de grandes compostos orgânicos em menores complexos químicos 

facilita a subsequente degradação biológica e causa, assim, maiores perdas indiretas da massa 

da serrapilheira (Henry et al. 2008; Foereid et al. 2010). Em geral, resultados de uma meta-

análise sugerem que o aumento da exposição da serrapilheira à radiação UV-b afetam sua 

decomposição, variando da inibição de 16,8% até o estímulo de 77%, nos mais variados tipos 

de ambiente, como a tundra, pradarias, desertos, florestas e laboratório (Liu et al. 2014a). Por 

exemplo, a exposição à radiação UV não aumentou a perda de massa da serrapilheira em áreas 

subtropicais da China (Liu et al. 2014b), em compensação, acarretou na redução da massa 

remanescente da serrapilheira em ecossistemas das Pradarias californianas (Lin and King 

2014). No presente estudo, além de proporcionar maiores perdas de massa, os efeitos indiretos 

da fotodegradação também refletiram na apresentação de um maior valor do seu coeficiente de 

decaimento (k). Corroborando, parcialmente, os resultados de um trabalho envolvendo os 

efeitos da fotodegradação desenvolvido em outra floresta neotropicais seca, na Patagônia 

argentina, em que o valor de k diminuiu diante da redução parcial e total da luz solar, mas que, 

nesse caso, estavam ligados aos seus efeitos diretos e não aos indiretos (Austin and Vivanco 

2006). 

No presente estudo, os efeitos indiretos da fotodegradação proporcionaram uma maior 

degradação quantitativa do carbono, fato esse comprovado pelo declínio da sua concentração 

final na serrapileira remanescente. A exposição prévia a luz solar foi responsável por promover 

uma maior minerização desse elemento. Mesmo não sendo contastadas alterações nas 

concentrações e razões dos outros nutrientes, a diminuição do carbono orgânico é o principal 

indício de que a qualidade nutricional dos detritos remanescentes aumentou. Assim, fica 

evidente que esse aumento da biodegrabilidade da materia orgânica morta, através da 

fotodegradação, facilita a degradação biológica e aumenta as taxas de decomposição biológica. 

Além da quantidade, a qualidade do carbono também pode afetar o processo, pois esses são 
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importantes recursos ambientais para o crescimento microbiano (Taylor et al. 1989). As 

possíveis implicações das diferentes composições moleculares do carbono e das distintas faixas 

da radiação solar incidentes sob a serrapilheira não foram avaliados neste estudo, podendo ser 

fonte de investigação para próximas pesquisas nas florestas da Caatinga. 

Os dados obtidos nesse trabalho oferecem um maior entendimento sobre a importância 

indireta da fotodegradação no controle das taxas de decomposição da serrapilheira no semiárido 

brasileiro. A participação da radiação solar no processo de degradação da matéria orgânica 

morta proporciona uma maior biodegrabilidade final da serrapilheira. Assim, na área de 

Caatinga estudada, os efeitos indiretos da fotodegradação facilitam o processo de decomposição 

biológica, somando-se aos efeitos da lixiviação e da umidade, em condições favoráveis de 

pluviosidade. Nosso estudo demonstra que a decomposição na Caatinga não é regulada apenas 

por um processo unicamente biológico, é também afetada pelo processo abiótico da 

fotodegradação. Portanto, pesquisas sobre o processo de decomposição da serrapilheira no 

semiárido brasileiro não podem prever, com precisão, o funcionamento e manutenção desse 

processo ecológico a menos que reconheçam os efeitos indiretos da fotodegradação sobre o 

processo de decomposição biológica.  

 

5.  CONCLUSÃO 

 

 Os efeitos indiretos da fotodegradação desempenham um importante papel na 

decomposição da serrapilheira no semiárido brasileiro; 

 

 A fotodegradação é responsável por diminuir a biodegrabilidade da serrapilheira no 

início do processo de decomposição, inibindo o crescimento e atividade microbiana e, 

assim, proporcionando menores taxas de decomposição biológicas;  

 

 Com o decorrer do processo de decomposição, os efeitos positivos da fotodegradação 

sobre a biodegrabilidade da serrapilheira se sobressaem, facilitando a degradação 

biológica e promovendo maiores taxas de decomposição biológicas, comprovadas por 

maiores perdas de massa e maiores coeficientes de decaimento (k); 

 

 O declínio na quantidade do carbono da serrapilheira remanescente também oferece um 

forte indício do aumento da qualidade dos detritos, favorecendo o aumento da 

decomposição biológica; 
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4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A precipitação é descrita como um dos principais controladores da dinâmica da vegetação 

em ambientes secos, sendo apontado na literatura como o principal fator de controle das taxas 

de decomposição biológica. Nesta tese, eu demonstro como se dá a participação fundamental 

da precipitação elevando as taxas de decomposição da serrapilheira, apresentando uma 

configuração, provavelmente, comum no semiárido brasileiro. Devido sua importância para os 

ecossistemas áridos e semiáridos, a precipitação vem sendo motivo de preocupação e foco de 

estudos científicos que buscam entender as consequências das alterações nos seus padrões sobre 

a manutenção e funcionamento dos processos ecológicos. Nesse sentido, torna-se crucial o 

desenvolvimento de pesquisa em campo que analisem a respostas dos organismos, 

comunidades, processos e serviços ecológicos diante da variação gradativa de fatores 

climáticos. Os experimentos manipulativos dessa tese objetivaram suprir essa necessidade e 

oferecem um esboço das consequências negativas das reduções de chuvas sobre as taxas de 

decomposição da serrapilheira, as quais foram capazes de reduzir aproximadamente 22% e 41% 

da perda de massa, nos cenários testados. 

A fotodegradação e sua importância no controle das taxas de decomposição da serrapilheira 

já possuem evidências na literatura de ecossistemas terrestres, sendo comprovado o seu papel 

exclusivo ou dominante sobre a degradação da matéria orgânica morta em ambientes desérticos. 

Os resultados dessa tese demonstraram que ocorre uma divisão de função da radiação solar e 

da precipitação dirigindo as taxas de decomposição da serrapilheira na área estudada. O papel 

da fotodegradação sobre decomposição da serrapilheira pode variar de acordo com o nível de 

aridez do ecossistema investigado. Nosso trabalho oferece fortes indícios de que o processo 

abiótico da fotodegradação pode ser fundamental para a decomposição da serrapilheira na 

maioria dos ecossistemas do semiárido brasileiro, podendo estar inserido, inclusive, em uma 

configuração de maior importância relativa para as taxas de decomposição de ecorregiões mais 

vulneráveis ao estresse hídrico.  

Os mecanismos que podem explicar a relação entre fotodegradação e degradação da matéria 

orgânica morta são diversos, sendo que a maioria dos experimentos desenvolvidos em 

ecossistemas terrestres encontraram mais evidências dos seus efeitos diretos. Nessa tese, 

demonstramos que os efeitos indiretos da fotodegradação são responsáveis pelo decaimento de 

grande parte da matéria orgânica, integrando o total de massa perdida e ciclagem dos nutrientes 

proporcionados pela fotodegradação direta e a decomposição biológica. Esses resultados 
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também oferecem fortes indícios da ocorrência de interação ou sinergismo do processo 

biológico e abiótico em outros ecossistemas de Caatinga do semiárido brasileiro.  

Por fim, os resultados desta tese nos mostraram que a degradação da matéria orgânica no 

semiárido brasileiro pode estar em maiores patamares de decomposição do que o esperado e já 

descritos na literatura para ambientes secos. Demonstramos de forma inédita, através de 

experimentos manipulativos em campo, que a atuação compartilhada da precipitação e da 

radiação solar pode assegurar taxas de decomposição da serrapilheira em condições mais 

favoráveis nos ecossistemas de florestas secas da Caatinga. Assim, apresentamos um novo 

modelo conceitual para demonstrar que, em um dos ecossistemas do semiárido brasileiro, o 

processo de decomposição da serrapilheira não está estruturado apenas por um processo 

biológico, mas, também, pelo processo abiótico da fotodegradação, ver abaixo (Figura 1):  

 

 

Figura 1. Modelo conceitual dos efeitos da decomposição basal ou mínima, somada a 

precipitação e resultando a decomposição biológica total. Os valores em círculos representam 

a proporção da matéria orgânica decomposta (Capítulo 1). Além da decomposição biológica, 

ocorre à decomposição abiótica, através dos seus efeitos diretos e indiretos da exposição à 

radiação solar. Assim, é apresentada uma configuração em que a decomposição total da 

serrapilheira não é composta apenas por um processo biológico, mas, também, pelo processo 

abiótico da fotodegradação.  
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