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RESUMO 

A decomposição da serrapilheira é a principal via de fluxo de nutrientes entre vegetação 

e solo. Em ecossistemas florestais a comunidade vegetal determina tanto o volume quanto 

a qualidade da serrapilheira, além de modificar condições abióticas que afetam 

diretamente a atividade de organismos detritívoros abaixo do dossel. Em ambientes 

semiáridos, como a Caatinga no Nordeste brasileiro, o efeito de amenização de estresses 

ambientais promovido pela vegetação auxilia plântulas e a comunidade detritívora a 

enfrentar condições limitantes, tornando as interações de facilitação um importante 

modulador da comunidade vegetal nesse bioma. No presente estudo a produção e 

decomposição da serrapilheira foram medidas durante a estação seca e chuvosa na 

Caatinga como o objetivo de avaliar: (I) Como folhas de plantas facilitadoras influenciam 

a decomposição da serrapilheira e a ciclagem de nutrientes; (II) Como a diversidade de 

plantas vizinhas influencia a decomposição da serrapilheira; e (III) O efeito da 

comunidade herbácea sobre a decomposição de folhas de espécies arbóreas, durante 

restauração na Caatinga. Os resultados obtidos mostram que: (I) plantas enfermeiras têm 

maior potencial de transferência de nitrogênio árvore-solo através do aporte e 

decomposição de suas folhas; (II) os traços funcionais de folhas infermeiras promovem 

efeitos sinergéticos sobre a decomposição da serrapilheira; (III) a abundância de árvores 

vizinhas influencia a decomposição de detritos relativamente menos lábeis; (IV) os 

detritos do estrato herbáceo afetam positivamente a decomposição de folhas de árvores; 

(V) e que a qualidade da serrapilheira e as chuvas são determinantes para o processo de 

decomposição na Caatinga. Assim, o estudo auxilia no entendimento do mecanismo de 

suprimento de nutrientes nas interações de facilitação entre plantas da Caatinga e da 

importância da manutenção da vegetação para promover eficiência na ciclagem de 

nutrientes, além de destacar o papel fundamental das chuvas para o funcionamento dos 

ecossistemas em ambientes semiáridos. 

Palavras-chave: semiárido; traços funcionais; funções do ecossistema; seca; árvores; 

herbáceas; plantas enfermeiras; chuva; qualidade da serrapilheira; riqueza. 

 

 

 

 



11 
 

ABSTRACT 

The decomposition of litter is the main nutrient pathway between vegetation and soil. In 

forest ecosystems the vegetation community determines both the volume and quality of 

the litter, besides modifying abiotic conditions that directly affect the activity of 

detritivores organisms below the canopy. In semi-arid environments, such as the Caatinga 

in Northeastern Brazil, the environmental stress mitigation effect promoted by vegetation 

helps seedlings and the detritivore community to face limiting conditions, making 

facilitation relationships an important modulator of the plant community in this biome. In 

the present study, litter production and decomposition were measured during the dry and 

rainy seasons in Caatinga in order to assess: (I) How leaves of nurse species influence 

litter decomposition and nutrient cycling; (II) How the diversity of neighboring plants 

influence litter decomposition; and (III) The effect of the herbaceous community on leaf 

decomposition of tree species during restoration in the Caatinga. The results show that:  

(I) nurse plants have greater potential for tree-soil nitrogen transfer through leaf fall; (II)  

the functional traits of nurses leaves promote synergistic effects on litter decomposition; 

(III) the abundance of neighboring trees influences the decomposition of relatively less 

labile detritus; (IV) detritus from the herbaceous stratum positively affects the 

decomposition of tree leaves; (V) and that the quality of the litter and rainfall are 

determinants for the decomposition process in the Caatinga. Thus, the study assists in 

understanding the mechanism of nutrient supply in facilitating interactions between plants 

in the Caatinga and the importance of maintaining vegetation to promote efficient nutrient 

cycling, as well as highlighting the fundamental role of rainfall for the functioning of 

ecosystems in semi-arid environments. 

Key words: semi-arid; functional traits; ecosystem functions; drought; trees; herbaceous; 

nurse species; rainfall; litter quality; richness 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 A serrapilheira é a porção acumulada de detritos orgânicos depositada sobre o 

solo. E em ecossistemas florestais as folhas representam a maior carga de detritos 

oriundos da vegetação (Cebrian 1999; Krishna & Mohan 2017) o que torna a sua 

decomposição a maior via de transferência de nutrientes das árvores para o solo (Xu & 

Hirata 2002; Vital et al. 2004; Ward et al. 2015).  Uma vez sobre o solo, as folhas tornam-

se susceptíveis aos processos de degradação da matéria orgânica que ocorrem em etapas 

destintas, nas quais seus componentes serão decompostos em diferentes escalas de tempo 

e sob a ação de diferentes agentes, sejam eles físicos ou biológicos (Aerts 1997). 

  Uma cadeia de eventos envolvendo principalmente a ação de organismos 

detritívoros, mas também a ação mecânica da chuva e a ação da fotodegradação, quebra 

os tecidos em particulas menores.  Essas partículas serão posteriormente reduzidas a 

compostos elementares pela ação de microrganismos como fungos e bactérias, os quais 

as plantas são capazes de absorver (Aber & Melillo 1991). Simultaneamente os 

compostos podem ser lixiviados para o solo através da água da chuva (Aerts 1997), assim 

como volatilizados pela ação da radiação solar (Gliksman et al. 2017; Marinho et al. 

2020), ou como gases resultantes do processo de mineralização e humificação da matéria 

orgânica realizada pela ação da biota do solo (Melillo et al. 1982).         

 O processo de decomposição da serrapilheira é fortemente influenciado por 

fatores ambientais, tais como temperatura, umidade, e propriedades físico-químicas do 

solo. Já os fatores biológicos envolvem desde a qualidade dos detritos, determinada por 

fatores físico-químicos das folhas, até as diversidades de espécies misturadas na 

serrapilheira, da comunidade decompositora e da comunidade vegetal vizinha. Os fatores 

climáticos podem afetar a decomposição da serrapilheira, através da ação direta da chuva 

e da radiação solar, mas também o podem fazer de forma indireta. A temperatura e a 

umidade exercem controle direto sobre a atividade de organismos detritivoros (Hä & 

Gasser 2005; Gregorich et al. 2017), além de influenciar inclusive a qualidade da 

serrapilheira devido às respostas fisiológicas das plantas ao clima, que alteram as 

características físico-químicas das folhas (Lavelle et al. 1993). Tais características 

determinam a qualidade da serrapilheira que é o principal impulsionador do processo de 

decomposição (Bradford et al. 2016).  

Os principais indicadores da qualidade da serrapilheira são as razões entre o 

conteúdo de nutrientes como nitrogênio e fósforo e compostos estruturais como lignina, 

celulose e hemicelulose com bastante carbono em sua estrutura molecular (razões C:N 
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lignina:N) (Melillo et al. 1982). Essas características químicas das folhas são de extrema 

importância, pois são elas os principais determinantes da labilidade das folhas, ou seja, o 

quanto elas são palatáveis para os organismos decompositores. A predilição dos 

detritívoros por esses detritos faz com que esses sejam mais rapidamente decompostos. 

Entretanto, de existirem organismos especializados em decompor compostos 

recalcitrante, de difícil quebra (Donovan et al. 2014; Djukic et al. 2018; Bhatnagar et al. 

2018). Porém características físicas como a área foliar (LA), a área específica da folha 

(SLA) e a dureza das folhas também são considerados determinantes da qualidade da 

serrapilheira e consequentemente de sua labilidade (Laird-Hopkins et al. 2017; Donovan 

et al. 2014; Cornelissen & Thompson 1997). Características físico-químicas intrinsicas 

de cada espécie, que influenciam no funcionamento e economia das plantas, são 

conhecidas como traços funcionais. Esses tem se mostrado essenciais para explicar os 

efeitos advindos da interação entre espécies vegetais e seus efeitos para o funcionamento 

de ecossistemas florestais (Dı́az & Cabido 2001). 

A qualidade da serrapilheira é a principal responsável pelo surgimento de efeitos 

não-aditivos ou idiossincráticos sobre a decomposição de misturas de folhas de várias 

espécies. Isso ocorre quando as taxas de decomposição da mistura são diferentes do que 

a prevista pela biomass ratio hypothesis (hipótese da razão de biomassa) (Grime 1998). 

Segundo essa teoria a decomposição de uma mistura de folhas deve ser igual ao somatório 

das taxas de decomposição de cada espécie que compõem a mistura, quando se decompõe 

sozinha, ponderadas por suas abundâncias relativas dentro da mistura (Tardif et al. 2014). 

Assim, quando a taxa de decomposição da mistura é maior que a prevista, pode-se afirmar 

que ocorreu um efeito sinergético, acelerando a degradação das folhas. Quando o efeito 

é contrário e a mistura se decompõem menos do que a soma das taxas individuais, 

considera-se que o efeito da mistura das folhas é antagônico (Tardif & Shipley 2013). 

Tais efeitos ocorrem porque uma mistura de folhas com traços funcionais distintos pode 

afetar a ação dos agentes decompositores e consequentemente a eficiência na degradação 

dos detritos (Kou et al. 2020; Santonja et al. 2017). A concentração de um determinado 

traço nas misturas em relação a média das monoculturas é ainda capaz de afetar a direção 

e magnitude do efeito de mistura de folhas (Cornwell et al. 2008). Por isso, sinergias e 

antagonismos provenientes da mistura de folhas na serrapilheira são fatores importantes 

para se levar em conta no debate sobre como a diversidade de espécies afeta o processo 

de decomposição (Liu et al. 2020).   
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A estrutura da comunidade vegetal local influência diretamente, não só a 

abundância e diversidade de folhas que compõem a serrapilheira sobre o solo de 

ecossistemas florestais, mas também abundância, composição e a atividade dos 

decompositores abaixo do dossel (Hector et al. 2000; Huang et al. 2017). Folhas podem 

se decompor mais rápido quando estão sob a copa de uma árvore da mesma espécie, uma 

vez que há mais chances de haver uma fauna de solo mais especializada próximo a árvore 

do que longe dela. Tal efeito é chamado de home-field advantage, que traduzido de forma 

livre seria a “vantagem de jogar em casa”. Entretanto essa vantagem só tem sido relatada 

para contextos específicos (Pearse et al. 2014; Veen et al. 2018; Fanin et al. 2021). 

Comunidades vegetais com maior diversidade funcional tem maiores chances de reunir 

traços funcionais que ofereçam melhores condições e maior oferta de recursos para a 

comunidade decompositora (Barbe et al. 2018, 2017). O dossel pode exercer um efeito 

de amenização climática e de disponibilização de nichos para a biota do solo promovendo 

maior atividade desses organismos, acelerando assim o processo de decomposição da 

serrapilheira (Zhou et al. 2018; Joly et al. 2017; J.P. Grime 1998; Jewell et al. 2017). Isso 

é especialmente importante em ambientes que enfrentam extremos climáticos, uma vez 

que fatores como temperatura e umidade exercem um forte controle sobre a atividade dos 

detritívoros. 

Na Caatinga, bioma brasileiro com clima predominantemente semiárido, a 

amenização climática proporcionada pela vegetação torna-se especialmente importante. 

O clima da região da Caatinga é marcado por períodos prolongados de estiagem e chuvas 

concentradas em poucos meses do ano. Por isso, a grande maioria das espécies arbóreas 

descantam suas folhas no início da estação chuvosa para evitar perda de água via 

evapotranspiração (Araújo et al. 2007). Enquanto as espécies herbáceas evoluíram para 

concentrar seu ciclo apenas durante a estação chuvosa (Santos et al. 2013;). Dessa forma, 

o dossel só promove condições climáticas mais amenas a nível do solo fora do período 

de estigem. Não apenas a fauna de solo é beneficiada pela criação desse microclima. 

Plântulas que enfrentam altas temperaturas e estresse hídrico desde os primeiros estágios 

de vida também são tomam vantagem disso. Por isso a facilitação entre espécies é um 

importante modulador das comunidades vegetais nesse bioma (Carrión et al. 2017). As 

interações de facilitação ocorrem quando uma planta facilitadora (ou enfermeira) afeta 

positivamente a sobrevivência e desenvolvimento de outra espécie (alvo) que se 

estabelece próxima ou sob sua copa (Soliveres et al. 2011; Abdallah & Chaieb 2012; 

Soliveres & Maestre 2014; Rolhauser & Pucheta 2016). Na Caatinga isso pode ocorrer 
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através de amenização climática ou pelo suprimento de recursos como água e nutrientes 

(Fagundes et al. 2018; Paterno et al. 2016). Uma vez que o efeito das plantas enfermeiras 

sobre as plantas alvos é conceitualmente próximo ao que a vegetação exerce sobre a biota 

do solo e a facilitação entre espécies de plantas pode influenciar a produção da 

comunidade vegetal, é possível que haja algum efeito direto ou indireto da capacidade 

facilitativa das plantas sobre a decomposição da serrapilheira.  

A Caatinga tem tido sua vegetação suprimida por ações antrópicas como o 

desmatamento e criação de gado bovino e caprinos (Antongiovanni et al. 2018; Marinho 

et al. 2016; Medeiros et al. 2021), o que aliado ao cenário atual de mudanças climáticas, 

com previsões de aumento de temperatura e prolongamento do período de estiagem, 

agrava os efeitos dos prolongados períodos de estiagem e coloca o bioma sob risco de 

desertificação (Prado 2003). Por isso os esforços de restauração são indubitavelmente 

importantes para a preservação e combate à desertificação, mas devem levar em conta as 

especificidades técnicas impostas pelo contexto climático. O BrazilDry é um experimento 

de restauração da Caatinga implementado pelo Laboratório de Ecologia da Restauração 

da UFRN no ano de 2016 em uma remanescente de vegetação da Caatinga no interior do 

Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. O experimento compreende uma área de 3,3 ha 

dividida em 155 parcelas retangulares de 08m x 13m. Em cada parcela foram plantadas 

32 árvores de espécies de comum ocorrência no bioma, formando comunidades de 

diversas composições, níveis de riqueza (monoculturas, 2, 4, 8 e 16 espécies) e de 

facilitação entre espécies. Dessa forma, foi possível ter a oportunidade de testar como 

diferentes comunidades vegetais afetam a decomposição da serrapilheira tanto nos 

períodos de estiagem, como nos períodos chuvosos da Caatinga. 

Esta tese busca avaliar o efeito da comunidade vegetal da Caatinga sobre o 

processo de decomposição da serrapilheira e como tal efeito contribui para uma ciclagem 

de nutrientes mais eficiente. Espera-se com isso demonstrar a importância da preservação 

e restauração da vegetação da Caatinga e sua biodiversidade para a manutenção dessa 

função crucial para o bom funcionamento do ecossistema do bioma. 
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Resumo 

Plantas enfermeiras aumentam a sobrevivência e favorecem o desenvolvimento de outras 

plantas afetando a estruturação de comunidades em ecossistemas florestais e 

influenciando em funções ecossistêmicas essenciais, entre elas a ciclagem de nutrientes. 

A decomposição da serrapilheira é um vetor essencial para a ciclagem de nutrientes, 

transferindo-os da copa das árvores para o solo. Porém a relação entre a disponibilização 

de nutrientes, via decomposição da serrapilheira de plantas enfermeiras ainda é um tema 

que carece de testagens práticas. O presente estudo buscou preencher uma dessas lacunas 

testando como folhas de espécies de árvores enfermeiras afetam a decomposição da 

serrapilheira e a deposição de nutrientes no solo via queda de folhas. Os resultados 

mostram que misturas de detritos foliares de plantas enfermeiras que possuem alta 

capacidade de facilitação podem acelerar a decomposição da serrapilheira. Além disso, 

que o potencial de deposição de nitrogênio no solo via aporte e decomposição das folhas 

está positivamente relacionado a capacidade de facilitação das plantas enfermeiras que 

utilizamos no estudo. Apesar de haver várias estratégias de facilitação entre espécies 

arbóreas, o presente estudo destaca que o efeito de plantas enfermeiras sobre o processo 

de decomposição da serrapilheira pode ser um dos mecanismos pelos quais essas 

influenciam a sobrevivência e desempenho de outras que crescem abaixo de suas copas, 

disponibilizando nutrientes de forma mais rápida e assim aumentando a eficiência da 

ciclagem de nutrientes. Porém, abordagens experimentais mais diretas ainda são 

necessárias. As informações que o presente estudo traz pode auxiliar a esclarecer os 

mecanismos por trás das interações de facilitação entre espécies arbóreas e auxiliar 

projetos de restauração na seleção de espécies visando o melhoramento das condições do 

solo. 

Palavras-chaves: Facilitação, Efeitos idiossincráticos, Caatinga, Nitrogênio, Traços 

funcionais, identidade. 
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Abstract 

Nurse species play an important role in structuring communities in several forest 

ecosystems around the world, influencing several essential ecosystem functions, among 

them nutrient cycling. The decomposition of the litter is an essential vector for nutrient 

cycling, transferring nutrients from the canopy to the soil. However, the relationship 

between nutrient availability by nurse’s litter decomposition is still a topic that lacks 

practical testing. The present study aimed to fill one of these gaps by testing how leaves 

from nurse tree species affect the litter decomposition and deposition of nutrients to the 

soil. The results show that leaf mixtures with nurse species that have high facilitation 

capacity can accelerate litter decomposition. Also, that the nitrogen deposition potential 

in the soil through leaf litter is positively related to the facilitation capacity of the nurse 

species that we used in the study. Although there are multiple facilitation strategies among 

tree species, the present study highlights that the effect of nurse species on the litter 

decomposition process may be one of the mechanisms by which these plants influence 

the survival and performance of others growing below their canopies, making nutrients 

available more quickly and thus increasing the efficiency of nutrient cycling. The 

information that this study brings can help clarify the mechanisms behind the facilitation 

relationships between tree species and assist restoration projects in the selection of species 

to improve soil conditions. 

Keywords: Facilitation, Idiosyncratic effects, Caatinga, Nitrogen, functional traits, 

identity. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Facilitação entre plantas é a interação na qual uma planta facilitadora melhora as 

condições e recursos para plantas vizinhas, aumentando as chances de sucesso no 

estabelecimento, reprodução, sobrevivência e crescimento dessas (Filazzola & Lortie 

2014). Plantas enfermeiras, que exercem o papel de facilitadoras, são capazes de amenizar 

condições extremas de temperatura e evapotranspiração do solo, assim como aumentar a 

disponibilidade de recursos limitantes, como água e nutrientes. Em alguns casos podem 

também afastar herbívoros ou atrair polinizadores. (Abdallah & Chaieb 2012; Soliveres 

et al. 2011; Souza et al. 2015). Seus efeitos positivos são conhecidos por aumentar o 

sucesso de programas de restauração, especialmente em sistemas estressantes, como 

semiáridos, onde o saldo das interações positivas tendem a predominar (Bruno et al. 2003; 

Gómez-Aparicio et al. 2004; Fagundes et al. 2018; Soliveres & Maestre 2014).  

No bioma da Caatinga, floresta tropical seca brasileira, a facilitação 

interespecífica entre árvores de espécies nativas tem se mostrado um fator determinante 
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para o estabelecimento de novas plantas em contexto de floresta já estabelecida (Paterno 

et al. 2016) e em contexto de restauração (Fagundes et al. 2018). Tal fato é de extrema 

importância uma vez que o referido bioma é apresenta duas estações climáticas marcadas 

por um período cuvoso concentrado entre meses de fevereiro a junho (estação chuvosa), 

com média de 800 mm de precipitação, podendo chegar a 200 mm nos anos mais secos, 

e um período de seca que pode durar vários meses durante o ano (estação seca). Isso limita 

o estabelecimento das plantas e consequentemente, a regeneração natural. A Caatinga 

também está em situação de supressão e fragmentação crônica da vegetação por agentes 

antrópicos, trazendo risco de desertificação à uma parcela significativa do bioma 

(Antongiovanni et al. 2018; Ribeiro et al. 2009). A vegetação local tem dominância de 

espécies decíduas, que dispensam suas folhas ao final da estação chuvosa para evitar 

perdas hídricas exacerbadas durante a estação seca (De Souza et al. 2015). Toda essa 

matéria orgânica é depositada no solo e fica disponível para a decomposição. Logo, a 

supressão da vegetação, não só aumenta a evapotranspiração do solo e degradação de 

nutrientes devido à incidência solar direta, mas também ocasiona perdas de nutrientes 

trazidos da queda sazonal de folhas durante a estação seca.  

A queda de folhas é um processo determinante na ciclagem de nutrientes sob a 

copa das árvores nos sistemas florestais (Huang et al. 2017; Sayer & Tanner 2010; 

Jaramillo-Botero et al. 2008), pois é a maior via biológica de transferência de nutrientes 

da vegetação para o solo (Abdallah & Chaieb 2012; Hector et al. 2000; Finzi et al. 1998).  

Emtretanto a disponibilização desses nutrientes depende da decomposição da 

serrapilheira, tornando-a um vetor essencial para a ciclagem de nutrientes e um processo 

chave para o funcionamento dos ecossistemas (Aber & Melillo 1991; Villa et al. 2016). 

A velocidade de decomposição dos detritos depende da sua suceptibilidade a degradação 

por fatores físicos como a lixiviação e a fotodegradação (Gliksman et al. 2017; Huang & 

Li 2017; Marinho et al. 2020), e por fatores biológicos, o que corresponde a ação dos 

organismos detritívoros (Vos et al. 2011; Milcu et al. 2008; Jacobson et al. 2015).  

qualidade nutricional do detrito a ser decomposto, que é determinada, basicamente, pelo 

balanço entre nutrientes e compostos recalcitrantes e de defesa presentes nos tecidos 

(Aerts 1997; Ono et al. 2013) . As concentrações de nitrogênio (N), carbono (C) e lignina, 

assim como as razões C:N e lignina:N são os principais indicadores de qualidade da 

serrapilheira (Finzi et al. 1998; Kamei et al. 2009; Bradford et al. 2016; Cornwell et al. 

2008). Isto é, folhas com maiores proporções de nitrogênio em relação ao carbono são 
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consideradas mais lábeis e atraentes para detritívoros. Por esta razão são decompostas 

mais rapidamente do que folhas recalcitrantes, com elevado conteúdo de lignina, por 

exemplo. Apesar da proeminência da razão C:N, área específica da folha (SLA) também 

funciona como um indicador do balanço nutricional das folhas e a área foliar indica a 

superfície de contato disponível para a ação de organismos detritívoros e incidência da 

radição solar. Estes entre outros atributos físicos também são determinantes das taxas de 

decomposição da serrapilheira (Makkonen et al. 2012; Zhou et al. 2020; Cornelissen & 

Thompson 1997). 

  A diversidade de espécies presentes na serrapilheira também pode resultar em um 

efeito de complementaridade que afeta as taxas de decomposição (Cornwell et al. 2008; 

Zukswert & Prescott 2017; Dias et al. 2017; Gessner et al. 2010). Isso resulta do fato que 

diferentes espécies vegetais terem desenvolvido diferentes características como estratégia 

para prosperarem no ambiente em que estão inseridas. Tais características determinam a 

economia e funcionamento das plantas e podem ser chamadas de traços funcionais (Dı́az 

& Cabido 2001). Quando fohas de diferentes espécies, com traços funcionais distintos, se 

decompõem juntas podem promover o surgimento do “efeito da mistura de folhas” (leaf 

mixing effect). Esse efeito é detectado quando o detrito de uma espécie decompõe de 

forma diferente (i.e. mais lento ou mais ráípdo) na presença de detritos de outras espécies 

comparado a sua decomposição isoladamente (Lin & Zeng 2018; Liu et al. 2020; 

Hättenschwiler et al. 2005; García-Palacios et al. 2017). Quando aceleram a 

decomposição, esses efeitos são considerados sinergéticos, e quando a tornam mais lenta 

são considerados antagônicos (Gartner & Cardon 2004). Entre os mecanismos que estão 

por trás dessa dualidade, o efeito dos traços funcionais das plantas em promover ou limitar 

a ação da comunidade de detritívoros aumentam as taxas de decomposição serrapilheira, 

aquelas com traços funcionais é destacado em diversos experimentos (Santonja et al. 

2017; Gessner et al. 2010; Vos et al. 2011; Rai et al. 2016).  Por exemplo, folhas com 

baixas razões C:N, que são mais lábeis, misturadas com folhas com razões C:N altas, 

podem exercer um efeito complementar, diminuindo a limitação de nitrogênio para 

organismos detritívoros, fazendo com que esta mistura tenha taxas de decomposição mais 

elevadas do que o esperado quando as espécies se decompõem separadamente. Em 

contraposição um detrito muito nutritivo isoladamente pode ser mais rapidamente 

consumido isoladamente do que quando misturado a tecidos recalcitrantes (Tardif & 

Shipley 2015).  
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O suprimento de nutrientes é uma das formas das plantas enfermeiras facilitarem 

o estabelecimento de plantas alvos (Filazzola & Lortie 2014), logo, investigar se e como 

a identidade e/ou diversidade funcionais de detritos foliares de plantas enfermeiras afetam 

o processo de decomposição e a reciclagem de nitrogênio na serrapilheira pode contribuir 

para a compreensão das interações de facilitação entre espécies. Por isso no presente 

estudo, procurou-se responder: (I) se folhas de plantas enfermeiras misturadas em 

combinações e níveis de riqueza promovem efeitos sinergéticos e/ou antagônicos sobre a 

decomposição da serrapilheira; (II) Quais traços funcionais das folhas de plantas 

enfermeiras são os principais responsáveis pelo surgimento desses efeitos; e (III) se a 

deposição de nitrogênio oriundo da queda de folhas de plantas enfermeiras está 

relacionada às suas capacidades de facilitação.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

2.1 Área de estudo 

 O estudo foi realizado na maior Floresta Tropical Seca Estacional das Américas, 

a floresta de Caatinga. Os experimentos de campo foram realizados na Floresta Nacional 

do Açu (FLONA de Açu) que possui uma área de 413,52 ha e está localizada nas 

coordenadas 05º35'2''S e 36º56'42''O, no município de Assu, região central do Estado do 

Rio Grande do Norte, Brasil. Apesar da área não possuir uma grande extensão e estar 

dentro de um contexto urbano, ainda possui um remanescente de vegetação preservada, 

predominantemente arbórea-densa (Miranda et al., 2007). 

2.2 Seleção de espécies e capacidade de facilitação  

Foram selecionadas 14 espécies de árvores de comum ocorrência na Caatinga 

brasileira que tiveram suas capacidades de facilitação testadas em um experimento de 

campo, utilizando cinco indivíduos de cada espécie de planta potencialmente enfermeira 

(ver Tabela 01).  Três mudas de espécies (Anadenanthera colubrina – Fabaceae, 

Myracrodruon urundeuva - Anacardiaceae and Poincianella gardneriana  - Fabaceae) 

“alvos” foram plantadas sob a copa das árvores potencialmente enfermeiras (tratamento 

com enfermeira) e outras três mudas cerca de 2,50 m distante da copa (tratamento sem 

enfermira) e tiveram suas sobrevivências medidas durante uma estação de crecimento 

entre os anos de 2014 e 2015. Após isso, capacidade de facilitação foi calculada pela 
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diferença da sobrevivência das mudas entre os tratamentos com e sem enfermeira, 

dividida pela sobrevivência total das mudas, resultando em um índice de intensidade de 

interação entre a planta enfermeira e as plantas alvos (Relative Interaction Intensity – RII) 

(Armas et al. 2004). (Para maiores detalhes consultar Fagundes et al. 2022).  

Tabela 01. Lista das 14 espécies utilizadas no experimento. Na primeira coluna a identificação da família 

taxonômica a qual cada espécie pertence. Na segunda coluna consta o nome científico das espécies. Na 

terceira coluna constam as abreviaturas usadas para identificar cada espécie durante os experimentos e 

análises estatísticas. Na quarta consta a capacidade de facilitação de cada espécie representada Relative 

Interaction Intensity -RII. 

 

Família Nome Científico Abreviatura RII 

Fabaceae Momisoideae Pityrocarpa moniliformis Pimo 0.154 

Fabaceae Caesalpimoideae Mimosa tenuiflora Mite 0.129 

Fabaceae Papilionoideae Amburana cearensis Amce 0.110 

Fabaceae Caesalpimoideae Libidibia férrea Life 0.091 

Erythroxylaceae Erythroxylum nummularia Ernu 0.077 

Fabaceae Caesalpimoideae Poincianella gardneriana Poga 0.064 

Euphorbaceae Croton blanchetianus Crbl 0.055 

Euphorbiaceae Sebastiania macrocarpa Sema 0.037 

Combretaceae Combretum leprosum Colp -0.024 

Boraginaceae Cordia glazioviana Cogl 0.023 

Fabaceae Caesalpimoideae Bauhinia cheilantha Bach 0.019 

Burseraceae Commiphora leptophloeos Cole 0.018 

Capparaceae Cynophalla hastata Cyha 0.016 

Anacardiaceae Spondias tuberosa Sptu 0.010 

 

2.2 Delineamento Experimental 

Folhas A taxa de queda de folhas das plantas enfermeiras também foi medida com 

o auxílio de cestos instalados abaixo das copas de 05 indivíduos de cada espécie. Além 

disso, foram medidos traços funcionais indicadores da qualidade das folhas de cada 

espécie.  

A serrapilheira coletada nos cestos forneceram uma estimativa do aporte de 

serrapilheira por m² de solo de cada espécie. Essa medida, juntamente com os dados de 

conteúdo de nitrogênio nas folhas, permitiu estimar o potencial de transferência de 

nitrogênio das árvores para solo através das folhas de cada espécie enfermeira e então 

avaliar se tal potencial tem relação com a capacidade de facilitação das plantas 

enfermeiras. 
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2.3 Experimento com mistura de folhas 

Buscando responder as duas primeiras questões propostas pelo estudo um 

experimento de expondo os detritos foliares das 14 espécies de plantas enfermeiras 

selecionadas isoladamente e em mistura foi realizado. Foram concebidas 15 combinações 

de folhas misturadas: oito combinações com duas espécies; quatro combinações com 

quatro espécies; duas combinações com duas espécies e uma combinação com todas as 

14 espécies, todas com 05 réplicas. Os detritos foliares das espécies expostos 

isoladamente também possuíam 05 réplicas e foram usados como tratamento controle, 

permitindo comparar a decomposição dos detritos miturados com a decomposição dos 

mesmos quando isolados (Ver Tabela Suplementar 01).  Todas as folhas foram coletadas 

dos mesmos cinco indivíduos de cada espécie utilizados no experimento que mediu a 

capacidade de facilitação das plantas enfermeiras. Após secadas em estufa de ar forçado 

a 60ºC por 48 horas, as folhas foram introduzidas em sacos de serrapilheira de malha de 

nylon medindo 20cm x 20cm com abertura de 2mm. Cada saco continha 14g de detritos 

(peso seco inicial). Nas combinações esse peso foi dividido proporcionalmente de acordo 

com o nível de riqueza. O mesmo peso foi usado nos tratamentos monoespecíficos. No 

total 145 sacos de serrapilheira foram expostos em campo durante a estação seca, de 

agosto de 2015 a janeiro de 2016, uma vez que é nesse período que as folhas recém caídas 

começam a ser decompostas. Os sacos de serrapilheira foram espalhados aleatoriamente 

com pelo menos 1 m de distância umas das outras sobre uma área de solo sem cobertura 

vegetal medindo 10 m x 15 m (ver Figura Suplementar S1). Após 180 dias, os sacos foram 

retirados do campo, as folhas foram novamente secadas e o peso seco de biomassa 

residual foi medido (peso seco final).  

A partir desses dados calculamos duas medidas a serem usadas como variáveis de 

resposta: 1. A taxa de decomposição, usando a diferença entre o peso inicial e o peso 

final, que posteriormente foi transformado em porcentagem de massa decomposta; 2. 

efeito de mistura de folhas (2), estimado pela diferença entre a decomposição observada 

(g) e a decomposição prevista para cada mistura, calculada usando CWM das taxas de 

decomposição das folhas de cada espécies quando expostas à decomposição em 

monocultura (g), dividida pela decomposição prevista. Desse modo, quando os valores 

são positivos, tem-se efeitos positivos, ou sinergéticos que indicam o quanto a 

serrapilheira foi decomposta a mais que o esperado. Valores negativos indicam efeitos 

antagônicos, ou seja, o quanto a serrapilheira foi decomposta a menos que o esperado. 
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Para facilitar a sua percepção visualização gráfica e comparações futuras com outros 

trabalhos que abordem a mesma temática, os dados de taxa de decomposição e do efeito 

de mistura de folhas transformados em porcentagem. 

2.4 Medição dos traços funcionais  

As análises dos traços funcionais das folhas forneceram dados de conteúdo de N, 

conteúdo de C, área foliar (LA) e área específica da folha (SLA). O que permitiu avaliar 

se se as taxas de decomposição e o surgimento de efeitos não-aditivos estão relacionados 

a esses traços funcionais. A área foliar (LA em mm²), foi medida através do escaneamento 

de folhas frescas e maduras que estavam expostas ao sol. Utilizando o escâner Hp 

Officejet 4500 desktop, folhas de cada uma das espécies foi  escaneada e a área foliar, 

sem pecíolo, foi medida da imagem resultante através do software ImageJ. A partir dos 

desses dados também foi calculada a área específica da folha (SLA Kg/m³) dividindo a 

área foliar pelo peso das folhas após secagem (60 ºC/48 horas em estufa). As folhas secas 

de cada uma das espécies também foram maceradas, acondicionadas em cápsulas 

plásticas e enviadas ao UC Davi´s Labotatory (Davis – EUA), onde tiveram o conteúdo 

de nitrogênio (N em µg) e de carbono (C em µg) medidos através de análises laboratoriais 

específicas. A razão C:N (conteúdo de carbono/ conteúdo de nitrogênio) foi obtida através 

da divisão entre o conteúdo de Carbono e nitrogênio das folhas.  

Também foram calculados os valores relativos dos traços funcionais das folhas e 

da capacidade de facilitação para todas as combinações, baseando-se na fórmula do 

Community Weighted Means (CWM), (Grime 1998). Como todos os sacos de 

serrapilheira continham a mesma biomassa por espécies, o cálculo foi realizado usando 

uma média estatística simples. (Para ver os valores médios de cada traço funcional para 

cada espécie, usados nos cálculos da CWM na tabela suplementar S1). Os traços 

funcionais foram utilizados como variáveis explicativas nos modelos estatísticos.    

2.3.2 Estimativa de deposição de nitrogênio por espécie 

Para testar se a deposição de nitrogênio oriundo do aporte de plantas enfermeiras 

está relacionada às suas capacidades de facilitação, a taxa de queda de folhas das 14 

espécies foi estimada através de coletores de serrapilheira. Foram instalados dois 

coletores circulares de 40 cm de diâmetro cinco indivíduos de cada espécie, os mesmos 

usados nos experimentos descritos anteriormente, totalizando cerca de 0,25m² de área de 

coleta por indivíduo. Os coletores foram feitos usando um aro de arame galvanizado de 
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0,2mm de espessura e uma malha de nylon com abertura de 2mm, formando uma cesta, 

apoiada em um tripé feito com tubos de PVC de 2,5cm de diâmetro e 50cm de 

comprimento, fixados no solo. A posição dos coletores abaixo da copa das árvores foi 

aleatorizada spela definição da direção e dintância em relação ao tronco. A direção foi 

definhada girando um graveto no ar e seguindo a dieção que esse indicava ao atingir o 

solo. Após isso pontos distando 40 cm entre si foram marcados no chão e numerados, 

respeitando uma distância mínima de 50 cm do caule da árvore. Os coletores foram 

instalados centralizados nos pontos correspontes aos números sorteados. No total, foram 

instalados 140 coletores. A coleta das folhas que caíram dentro dos coletores foi realizada 

mensalmente durante a época de queda da folhagem, de maio a outubro de 2016. O 

material foi triado para separar as folhas dos galhos, partes reprodutivas, frutos e folhas 

de outras espécies que também caíram nos coletores. Após a triagem, as folhas foram 

secadas em estufa a 60ºC durante 48 horas e pesadas para obter o peso seco das folhas 

depositadas nos coletores por cada espécie. A partir dos dados de massa de folhas 

coletadas calculamos o potencial de deposição de nitrogênio no solo (µg/m²) de cada 

espécie enfermeira, multiplicando a produção de folhas pelo conteúdo médio de 

nitrogênio nas folhas de cada espécie, para usar como variável explicativa nos modelos.  

2.3 Análises estatísticas 

Para testar como a capacidade de facilitação e a riqueza de espécies exercem efeito 

sobre as taxas de decomposição da serrapilheira, foi construído um modelo de regressão 

linear múltipla . A taxa de decomposição foi definida como a variável resposta e, os níveis 

de riqueza e o RII de cada a combinação de espécies como variáveis explicativas. Usamos 

as mesmas variáveis explicativas em um outro modelo de regressão múltipla para testar 

como a capacidade de facilitação e a riqueza de afetam o efeito da mistura de folhas, mas 

dessa vez o efeito da mistura de folhas medido para cada combinação de espécies foi 

utilizado como variável resposta. 

Os efeitos dos traços funcionais de plantas enfermeiras sobre o efeito de mistura 

de folhas também foram avaliados usando uma regressão múltipla na qual o efeito de 

mistura de folhas foi definido como variável resposta e o CWM de cada traço funcional 

das folhas (N, C, razão C:N, SLA e LA) como as variáveis preditivas. A priori, foi 

realzido um teste de correlação de Pearson para avaliar se havia correlação entre as 

variáveis. O teste apontou correlação entre o conteúdo de nitrogênio e a razão C:N. Dessa 

forma mantivemos apenas a razão C:N como indicadora do conteúdo nutricional das 
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folhas (Ver Figura suplementar S2). Também foi construído um modelo de regressão 

múltipla relacionando cada traço funcional à capacidade de facilitação das plantas 

enfermeiras. Neles a capacidade de facilitação foi usada como variável resposta e os 

traços funcionais como variáveis preditivas. 

Para testar se as taxas de deposição de nitrogênio para o solo através da queda das 

folhas das plantas enfermeiras tinham relação com sua capacidade de facilitação, foi 

realizado uma regressão simples, na qual a capacidade de facilitação das espécies foi 

definida como variável resposta e a taxas de deposição de nitrogênio como variável 

preditiva. Os modelos de regressão e os testes de colinearidade foram realizados no 

software R versão 3.6.3 (R core team, 2020), através da função glm a partir do pacote 

padrão “stats”, e da função pair.pannels (método = “pearson) do pacate “psych”, 

respectivamente. 

 

3. RESULTADOS 

No modelo em que foi testado se a riqueza e a capacidade de facilitação das 

espécies presentes nas combinações afetavam a decomposição da serrapilheira, os 

resultados não revelaram efeito significativo nem da riqueza, nem do CWM da 

capacidade de facilitação sobre a porcentagem de massa decomposta (Figura 1.a). Já no 

modelo em que foi testado se a riqueza e a capacidade de facilitação das espécies 

presentes nas combinações afetavam a magnitude e direção do efeito da mistura de folhas 

de plantas enfermeiras sobre a decomposição da serrapilheira, os resultaros apontaram 

uma  tendência da mistura de folhas resultar em um efeito sinergético sobre a quando o 

CWM da capacidade de facilitação (RII) maior, enquanto misturas com valores de RII 

próximos a zero e negativos tenderam a apresentar efeitos antagônicos, com valores de 

efeito de mistura folhas negativos (Figura 1.b). A média da capacidade de facilitação das 

espécies presentes nas combinações explicou cerca de 17% da variância dos dados de 

efeito da mistura de folhas, porém a riqueza de espécies não apresentou efeito 

significativo sobre a variação dos dados (Tabela 02).  Isso significa misturas de folhas 

com alta capacidade de facilitação tendem a apresentar taxas de decomposições maiores 

que o valor previsto calculado, enquanto misturas com baixa capacidade de facilitação 

tendem a apresentar valores de massa decomposta menores do que o previsto . 
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Figure 1: Quadro com a representação gráfica dos resultados dos modelos lineares realizados para avaliar 

o efeito do CWM da capacidade de facilitação das espécies presentes nas combinações sobre a massa 

decomposta e do efeito da mistura de folhas, ambos representados em porcentagem. Nos gráficos de 

dispersão os pontos pretos representam os valores do efeito da mistura de espécies sobre a decomposição 

da serrapilheira em cada saco. A reta azul representa a relação entre a variáveis X e Y. A direção da reta 

indica o tipo de relação. Retas ascendentes indicam efeitos positivos, enquanto retas descendentes indicam 

efeitos negativos. A inclinação da reta indica a intensidade do efeito.  a) Gráfico da relação entre o CWM 

da capacidade de facilitação das espécies que compõem as combinações e a porcentagem de massa 

decomposta da serrapilheira dentro dos sacos de serrapilheira. Não houve efeito significativo da capacidade 

de facilitação das espécies presentes nas combinações sobre a porcentagem da massa decomposta. b) 

Gráfico da relação entre o CWM da capacidade de facilitação das espécies que compõem as combinações 

e o efeito da mistura de folhas. Houve um efeito positivo e significativo da capacidade de facilitação das 

espécies presentes nas combinações sobre o efeito que a mistura de folhas exerce sobre a decomposição da 

serrapilheira presente nos sacos.  

 

Tabela 02. Resultados do modelo de regressão múltipla com o efeito da mistura de espécies como variável 

resposta; a facilitação e a riqueza como variáveis preditivas; e as combinações de espécies como variável 

aleatória.  (F = 8,36, gl = 72, R² = 0,17) 

Variável pred. Estimado Erro t- valor p - valor 

(Intercept) -14,66 6,40 -2,29 0,02* 

RII 204,07 51,25 3,98 0,0001*** 

Riqueza            1,81 1,99 0,91 0,37 

Efeito significativo (*) p < 0.05, (**) p < 0.01; (***) p < 0.001 

 

Dos quatro traços funcionais das folhas testados três mostraram influenciar o 

efeito da mistura de folhas sobre a decomposição da serrapilheira. A área foliar, assim 

como a razão C:N e a quantidade de nitrogênio das folhas presentes na mistura se 

mostraram determinantes para a direção e magnitude do efeito de mistura de folhas, 

enquanto a área específica da folha não apresentou relação significativa com o efeito de 

mistura de folhas (p > 0,05) (Figura 3).  Misturas com folhas maiores (p < 0,05) e que 

apresentam altos valores de razão C:N (p < 0,05) e baixa quantidade de nitrogênio nos 

tecidos (p < 0,05) tenderam a resultar em efeitos antagônicos da mistura de folhas. 
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Enquanto, misturas de folhas com área menor, baixos valores de razão C:N e alta 

quantidade nitrogênio nos tecidos mostraram valores de massa decomposta acima do 

previsto, indicando efeitos sinergéticos sobre a decomposição das folhas dentro dos sacos 

de serrapilheira (Figura 3). 
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Figure 1: Quadro com a representação gráfica dos resultados dos modelos lineares realizados para avaliar 

o efeito do CWM de cada traço funcional das folhas presentes em cada combinação (X) sobre o efeito da 

mistura de folhas (Y), representado em porcentagem. Nos gráficos de dispersão os pontos pretos 

representam os valores do efeito da mistura de espécies sobre a decomposição da serrapilheira em cada 

saco. A reta azul representa a relação entre a variáveis X e Y. A direção da reta indica o tipo de relação. 

Retas ascendentes indicam efeitos positivos, enquanto retas descendentes indicam efeitos negativos. A 

inclinação da reta indica a intensidade do efeito. A linha tracejada representa a decomposição prevista para 

cada combinação de espécies. a) Gráfico da relação entre o CWM da área foliar das espécies que compõem 

cada combinação e o efeito da mistura de folhas. Houve um efeito negativo e significativo da área foliar 

das espécies presentes nas combinações sobre o efeito que a mistura de espécies exerce sobre a 

decomposição da serrapilheira presente nos sacos. b) Gráfico da relação entre o CWM da razão C:N das 

espécies que compõem cada combinação e o efeito da mistura de folhas. Houve um efeito negativo e 

significativo da razão C:N das espécies presentes nas combinações sobre o efeito que a mistura de folhas 

exerce sobre a decomposição da serrapilheira. c) Gráfico da relação entre o CWM da área específica da 

folha das folhas das espécies que compõem cada combinação e o efeito da mistura de folhas. Não houve 

um efeito significativo da área específica da folha das folhas das espécies presentes nas combinações sobre 

o efeito que a mistura de folhas exerce sobre a decomposição da serrapilheira. 

 

Tabela 03. Resultados do modelo linear generalizado com o efeito da mistura de espécies como variável 

resposta e a média dos traços funcionais (C:N, LA, SLA) das folhas das plantas enfermeiras como variável 

preditiva. (F = 15,08, gl = 71, R² = 0,36) 

Variável pred. Estimado Erro t- valor p - valor 

(Intercept) 34,88 25,91 1,34 0,182430 

C:N -2,37  0,67 -3,52 0,000763*** 

LA -0,0033485 0,0006705 -4,99 4.07e-06 *** 

SLA 2,46 1,40 1,76 0.082608 

Efeito significativo (*) p < 0.05, (**) p < 0.01; (***) p < 0.001 

 

A quantidade de nitrogênio e a razão C:N presentes nos tecidos das folhas também 

apresentaram relação com a capacidade de facilitação das espécies de plantas arbóreas 

das quais as folhas foram coletadas. Os modelos lineares generalizados mostraram que 

plantas com maior capacidade de facilitação tendem a possuir folhas com razão C:N 

baixas e com alta quantidade de nitrogênio (p < 0,05). No entanto, a capacidade de 

facilitação das plantas enfermeiras aqui estudas não se mostrou relacionada à área foliar 

e área específica da folha (p > 0,05) (Figura 4). 

Tabela 04. Resultados do modelo linear generalizado com capacidade de facilitação das espécies (RII) 

como variável resposta e a média dos traços funcionais (C:N, LA, SLA) das folhas das plantas enfermeiras 

como variável preditiva. (F = 3,02, gl = 66, R² = 0,08). 

 

 

 

 

Efeito significativo (*) p < 0.05, (**) p < 0.01; (***) p < 0.001 

 

Variável pred. Estimado Erro t- valor p - valor 

(Intercept) 9,66e-02 3,70e-02 2,61 0,182430 

C:N -3,40e-03 1,23e-03 -2,76 0,00752 ** 

LA -1,07e-06 1,47e-06 -0,73 0,47 

SLA 2,73e-03 1,75e-03 1,56 0,12 
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Figure 4: Quadro com a representação gráfica dos resultados dos modelos lineares realizados para avaliar 

a relação entre os valores médios de cada traço funcional das folhas das plantas enfermeiras (X) e a 

capacidade de facilitação dessas espécies(Y). Nos gráficos de dispersão os pontos pretos representam os 

valores médios dos traços funcionais. A reta azul representa a relação entre a variáveis X e Y. A direção da 

reta indica o tipo de relação. Retas ascendentes indicam efeitos positivos, enquanto retas descendentes 

indicam efeitos negativos. A inclinação da reta indica a intensidade da relação. a) Gráfico da relação entre 

a área foliar média de cada espécie enfermeira (X) e sua capacidade de facilitação (Y). A análise não revelou 

uma relação significante entre a área foliar e sua capacidade de facilitação das plantas enfermeiras (p > 

0.05). b) Gráfico da relação entre a área específica da folha média de cada espécie enfermeira (X) e sua 

capacidade de facilitação (Y). A análise não revelou uma relação significante entre a área específica da 

folha e a capacidade de facilitação das plantas enfermeiras (p > 0.05). c) Gráfico da relação entre a razão 

C:N média das folhas de cada espécie enfermeira (X) e sua capacidade de facilitação (Y). A análise revelou 

uma relação negativa e significante entre a razão C:N e a capacidade de facilitação das plantas enfermeiras 

(p < 0.05).  

 

O potencial das plantas enfermeiras de transferirem nitrogênio para o solo abaixo 

de suas copas através da queda de folhas, aqui representado pela estimativa de nitrogênio 

depositado, se mostrou positivamente relacionado com a de capacidade de facilitação 

destas espécies (P< 0,05). Os resultados do modelo linear mostram uma tendência que 

indica que as plantas enfermeiras que depositam maiores quantidades de nitrogênio no 

solo têm maior capacidade de facilitação (Figura 5). 

Figure 5: Gráfico da relação entre a estimativa da quantidade de nitrogênio por m² depositado no solo 

abaixo da copa de cada espécie enfermeira (X) e a capacidade de facilitação de cada espécie enfermeira 

(Y). Cada ponto do gráfico de dispersão representa a estimativa da quantidade de nitrogênio depositado no 

solo abaixo da copa das árvores de cada espécie enfermeira, obtida a partir do produto entre a produção de 

folhas (g/m²) e a quantidade de N presente nas folhas (µg/g). A reta em azul representa a relação entre a 

variáveis X e Y. A direção ascendente da reta indica a relação positiva da estimativa de nitrogênio 

depositado e capacidade de facilitação das espécies. A inclinação da reta indica a intensidade dessa relação 

apontada pela análise como significativa (p<0.05). 

 



35 
 

Tabela 05. Resultados do modelo linear generalizado com a estimativa de deposição de nitrogênio das 

plantas enfermeiras e a capacidade de facilitação das plantas enfermeiras (RII) como variável preditiva (F 

= 4,74, gl = 68, R² = 0,05). 

Variável pred. Estimado Erro t- valor p - valor 

(Intercept) 2,65E+01 1,49E+01 1,776 0.0802 . 

Deposição de N 2,38E-02 1,10E-02 2,173  0.0333 * 

Efeito significativo (*) p < 0.05, (**) p < 0.01; (***) p < 0.001 

 

4. DISCUSSÃO  

Os resultados do experimento mostraram que folhas de plantas enfermeiras que 

possuem maiores capacidades de facilitação têm o potencial de provocar efeitos 

sinergéticos quando misturadas na serrapilheira. Tais efeitos podem estar relacionados ao 

incremento na qualidade da serrapilheira trazido pela combinação de espécies com folhas 

que possuem alto conteúdo de N, o que confere a elas baixas razões C:N. O potencial de 

transferir nitrogênio através da queda de folhas também é maior nas espécies enfermeiras 

com maiores capacidades de facilitação (RII), indicando que essas são mais eficientes na 

disponibilização de nitrogênio da vegetação para o solo. A quantidade de nutrientes 

transferidos de uma árvore para o solo através da queda de suas folhas é resultado da 

produção e conteúdo nutricional das folhas e da mineralização dos nutrientes nelas 

contidos através do processo de decomposição, o que contribui para a fertilidade do solo 

(Abdallah & Chaieb 2012; Sayer & Tanner 2010; Van der Sande et al. 2018). Logo, se a 

capacidade de facilitação de plantas enfermeiras está relacionada ao potencial dessas 

plantas incrementarem nutrientes no solo e acelerarem o processo de decomposição da 

serrapilheira, podemos considerar que esses também são meios pelos quais elas afetam a 

ciclagem de nutrientes. Dessa forma, é preciso investigar se de fato isso se reflete na 

facilitação que exercem para o estabelecimento e desenvolvimento de plantas vizinhas. 

 O surgimento de efeitos antagônicos ou sinergéticos da mistura de folhas foi 

dependente do CWM da capacidade de facilitação das combinações. Isso pode ser 

explicado pelo fato de que as plantas enfermeiras, utilizadas no experimento com mistura 

de folhas, com maiores capacidades de facilitação possuem folhas com maiores conteúdos 

de nitrogênio e menores razões C:N. Isso confere a elas maior labilidade. Já as 

enfermeiras menos facilitadoras apresentam razões C:N altas devido ao seu menor 

conteúdo de N, tornando-as mais recalcitrantes. As concentrações de nitrogênio em folhas 

são um dos principais controles do processo de decomposição, justamente pelo fato de 
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que altas concentrações de N resultam em geral em baixas razões C:N (Bhatnagar et al. 

2018; Cornelissen & Thompson 1997; Madritch & Hunter 2004; Aber & Melillo 1991; 

Melillo et al. 1982). Um substrato com razão C:N ≤ 25 é considerado de alta qualidade e 

libera o N mineral de forma mais rápida do que um de baixa qualidade, ou seja C:N ≥ 25 

(Meyers, 1994). As folhas de plantas enfermeiras com alta capacidade de facilitação 

podem ter incrementado a qualidade da serrapilheira, provocando um efeito sinergético, 

o que fez com que as composições em que elas estavam presentes apresentassem taxas de 

decomposição acima do esperado. Inversamente, as folhas de enfermeiras com baixa 

capacidade de facilitação promoveram efeitos antagônicos por tornar a serrapilheira mais 

recalcitrante. Wardle et al. (1997), demonstrou que a transferência de elementos de uma 

serrapilheira rica em nutrientes para uma parte mais pobre provoca um efeito sinergético 

aumentando as taxas de decomposição. Isso ocorre porque folhas de melhor qualidade 

são mais atrativas à comunidade decompositora. Sendo assim, ao serem atraídos por 

detritos mais palatáveis, os organismos detritívoros também atacam as folhas de espécies 

de menor qualidade. Diversos estudos relatam efeitos da preferência e seleção de 

alimentos dos organismos detritívoros alterando as taxas de decomposição da 

serrapilheira (Yang et al. 2018; Milcu et al. 2008; Peguero et al. 2019; Vos et al. 2011). 

Por outro lado, compostos como alcaloides e polifenóis, compostos recalcitrantes e 

estruturas morfológicas difíceis de quebrar presentes nas folhas podem dificultar o acesso 

e a ação da comunidade decompositora, tornando mais lento o processo de decomposição 

(Hä & Gasser 2005; Lin et al. 2019). 

 Além do conteúdo de N e a razão C:N a área foliar (LA) também apresentou 

influência sobre o efeito da mistura de folhas. As misturas de folhas com maiores médias 

de área foliar tenderam a apresentar efeitos antagônicos, enquanto as misturas com área 

foliar média menor apresentaram efeitos sinergéticos. Dentro de misturas, folhas com 

diferentes formas, tamanhos e estruturas se sobrepõem assim as folhas de cima sobream 

as que ficam abaixo delas, alterarando variáveis como temperatura, umidade e incidência 

de radiação solar, formando microambientes mais amenos entre as folhas. Isso pode  

favorecer a ação de comunidade detritívora, especialmente os microrganismos (Abdallah 

& Chaieb 2012), mas também concentra a ação da fotodegredação nas folhas dadas 

camadas mais superficiais da serrapilheira. Uma vez que os detritos foliares, no presente 

estudo, foram expostos durante a estação seca, é provável que o efeito da área foliar 

revelado nas análises seja devido a proteção que as folhas maiores exercem sobre as 
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folhas abaixo delas, atuando como um escudo contra a radiação solar. O registro desse  

efeito expõem a importância da fotodegradação para a quebra de detritos foliares durante 

a estiagem na Caatinga.  

Alguns estudos também mostram que as folhas de algumas espécies têm a 

capacidade de absorver o orvalho e o vapor de água da atmosfera, aumentando a umidade 

da serrapilheira. Essa capacidade favorece o processo de decomposição em ambientes 

com limitações hídricas (Dirks et al. 2010; Jacobson et al. 2015).  Gliksman et al. (2017), 

afirma que em ambientes áridos e semiáridos, como é o caso da área onde foram 

desenvolvidos os experimentos deste estudo, a umidade absorvida por folhas auxilia na 

ação de organismos detritívoros durante a noite, provendo condições para que eles atuem 

sobre as estruturas do detrito que foram quebradas durante o dia através de mecanismos 

abióticos como temperatura e fotodegradação. Isso resulta em um feedback positivo no 

processo de decomposição da serrapilheira. Dados ainda não publicados pelo Laboratório 

de Ecologia da Restauração (LER) da UFRN, mostram que as folhas da Mimosa 

tenuiflora, espécie presente na composição que demonstrou maior efeito sinergético entre 

todas as composições (2sp8), tem a capacidade de absorver vapor de água da atmosfera. 

A Mimosa tenuiflora também estava presente em todas as composições que apresentaram 

apenas valores positivos do efeito da mistura de folhas sobre as taxas de decomposição. 

Isso destaca essa espécie como a principal responsável pelo efeito sinergético 

demonstrado pelas plantas enfermeiras no nosso estudo.  

 O experimento com folhas misturadas, apresentou resultados que indicam que os 

efeitos sinergéticos e antagônicos da mistura de folhas sobre as taxas de decomposição 

foram mais dependentes dos traços funcionais das folhas presentes nas misturas do que 

da riqueza de espécies. Grande parte dos estudos que testam a relação entre a 

biodiversidade da serrapilheira e suas taxas de decomposição apontam a diversidade 

funcional, principalmente de características físico-químicas, como fator responsável 

pelos diferentes efeitos que emergem quando folhas de diferentes espécies se decompõem 

juntas (Gartner & Cardon 2004; Hättenschwiler et al. 2005; Gessner et al. 2010; Tardif & 

Shipley 2013, 2015; Rai et al. 2016). Tardif et al. (2014), demonstrou que misturas 

compostas por espécies com folhas de características físico-químicas menos divergentes 

tendem a apresentar efeitos sinergéticos ou antagônicos, enquanto espécies com 

características mais divergentes tendem a anular o efeito umas das outras quando se 

decompõem juntas. Wardle et al. (1997) também observou diferentes efeitos do aumento 
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de riqueza sobre o processo de decomposição da serrapilheira entre diferentes grupos 

funcionais de plantas. Isso pode explicar o anulamento de efeitos que foram observados 

nas análises nas quais foram testados os efeitos da riqueza no experimento com mistura 

de folhas, diminuindo a variância dos valores da porcentagem de massa de serrapilheira 

decomposta e do efeito de mistura de folhas. Esses resultados reforçam a ideia de que o 

tipo de efeito decorrente da mistura de espécies não depende de quantas, mas sim de quais 

espécies compõem a serrapilheira (Díaz & Cabido 2001; Kou et al. 2020; Zhou et al. 

2020; Lin & Zeng 2018). Tardif & Shipley (2013), demonstraram que quanto mais se 

aumenta o número de espécies na serrapilheira, maior é a probabilidade de se ter espécies 

com características divergentes decompondo-se juntas, o que pode ocasionar um efeito 

de anulação das influências de cada uma delas para o processo de decomposição, e 

denominaram esse efeito “idiosyncratic annulment”, baseando-se na “indiosyncratic 

hypothesis” (Lawton 1994). Por isso se faz necessário testar o efeito a dispersão funcional 

entre as combinações e verificar se a dissimilaridade apresenta relação negativa com o 

efeito da mistura de folhas em estudos futuros.  

 Além da aceleração da decomposição da serrapilheira, os resultados do presente 

estudo indicam que a deposição de nitrogênio no solo abaixo do dossel através da queda 

de folhas das plantas enfermeiras pode ser mecanismo de facilitação entre espécies 

arbóreas. Dentro do grupo das espécies aqui avaliadas, foi possível observar que as que 

depositam maior conteúdo de nitrogênio no solo via queda de suas folhas tendem a ter 

maior capacidade de facilitação. Entretanto, se faz necessário pontuar que as interações 

de facilitação entre árvores são espécie-específicas (Landero & Valiente-Banuet 2010; 

Michalet et al. 2015; Paterno et al. 2016; Fagundes et al. 2018) e que na Caatinga pode-

se classificar pelo menos dois tipos mais gerais de interações de facilitação entre árvores 

facilitadoras e facilitadas de acordo com seus traços funcionais, o efeito da planta 

facilitadora e as demandas da espécie facilitada. No primeiro, tem-se plantas enfermeiras 

de estratégias conservativas dos recursos, que fornecem sombra e amenização das 

condições de umidade e facilitam espécies mais sensíveis a radiação solar e ressecamento 

do solo. No segundo, plantas enfermeiras de estratégias aquisitivas de recursos, que 

dispensam mais folhas tornando a copa mais aberta facilitam plantas mais bem adaptadas 

ao estresse hídrico e que demandam mais luminosidade para o seu desenvolvimento 

(Fagundes et al. 2018). É possível, então, que o efeito transferência de nitrogênio através 
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da queda de folhas sobre a capacidade de facilitação das plantas enfermeiras esteja mais 

relacionado ao segundo tipo de interação entre árvores facilitadoras e facilitadas. 

 

5. CONCLUSÃO  

Os resultados do presente estudo trazem evidências que plantas enfermeiras 

podem potencializar esse input de nutrientes através dos efeitos sinergéticos de suas 

folhas acelerando a decomposição de folhas de outras espécies que se decompõem 

juntamente com elas. Também que efeito positivo promovido por espécies de árvores 

enfermeiras da Caatinga sobre o estabelecimento e desenvolvimento de outras espécies 

próximas a sua copa pode estar relacionado à transferência de nutrientes das folhas para 

o solo. Logo, podemos concluir que a deposição e decomposição da serrapilheira na 

Caatinga podem atuar como um mecanismo nas interações de facilitação entre espécies 

arbóreas. Entretanto, a força de atuação desse mecanismo nas interações de facilitação 

depende das demandas da espécie facilitada.  

Experimentos que testem mais diretamente o efeito da serrapilheira com folhas de 

plantas enfermeiras misturadas sobre a sobrevivência e estabelecimento de plântulas 

podem ajudar a desvendar as especificidades do mecanismo de facilitação entre espécies 

arbóreas aqui exposto. Entretanto, as informações fornecidas no presente estudo podem 

servir de auxílio para tomadas de decisões sobre como misturar espécies a fim de 

potencializar a transferência de nutrientes da serrapilheira para o solo em projetos de 

restauração e sistemas agroflorestais.  

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Abdallah F, Chaieb M (2012) The influence of trees on nutrients, water, light availability and understorey 

vegetation in an arid environment. Applied Vegetation Science 15:501–512 

Aber JD, Melillo JM (1991) Litter decomposition and nutrient balances. 173–193 

Aerts R (1997) Climate , Leaf Litter Chemistry and Leaf Litter Decomposition in Terrestrial Ecosystems : 

A Triangular Relationship Author ( s ): Rien Aerts Published by : Wiley on behalf of Nordic Society Oikos 

Stable URL : https://www.jstor.org/stable/3546886 REFERENCE. : Oiko 79:439–449 

Antongiovanni M, Venticinque EM, Fonseca CR (2018) Fragmentation patterns of the Caatinga drylands. 

Landscape Ecology 33:1353–1367 

Armas C, Ordiales R, Pugnaire FI (2004) Measuring plant interactions: A new comparative index. Ecology 

85:2682–2686 

Bhatnagar JM, Peay KG, Treseder KK (2018) Litter chemistry influences decomposition through activity 

of specific microbial functional guilds. Ecological Monographs 88:429–444 

Bradford MA, Berg B, Maynard DS, Wieder WR, Wood SA (2016) Understanding the dominant controls 

on litter decomposition. Journal of Ecology 104:229–238 

Bruno JF, Stachowicz JJ, Bertness MD (2003) Inclusion of facilitation into ecological theory. Trends in 

Ecology and Evolution 18:119–125 

Coq S, Souquet JM, Meudec E, Cheynier V, Hättenschwiler S (2010) Interspecific variation in leaf litter 

tannins drives decomposition in a tropical rain forest of French Guiana. Ecology 91:2080–2091 

Cornelissen JHC, Thompson K (1997) Functional leaf attributes predict litter decomposition rate in 

herbaceous plants. New Phytologist 135:109–114 

Cornwell WK, Cornelissen JHC, Amatangelo K, Dorrepaal E, Eviner VT, Godoy O, Hobbie SE, Hoorens 

B, Kurokawa H, Pérez-Harguindeguy N, Quested HM, Santiago LS, Wardle DA, Wright IJ, Aerts R, 

Allison SD, Van Bodegom P, Brovkin V, Chatain A, Callaghan T V., Díaz S, Garnier E, Gurvich DE, 

Kazakou E, Klein JA, Read J, Reich PB, Soudzilovskaia NA, Vaieretti MV, Westoby M (2008) Plant 

species traits are the predominant control on litter decomposition rates within biomes worldwide. Ecology 

Letters 11:1065–1071 

Dias ATC, Bozelli RL, Darigo RM, Esteves F de A, dos Santos HF, Figueiredo-Barros MP, Nunes MFQS, 

Roland F, Zamith LR, Scarano FR (2012) Rehabilitation of a bauxite tailing substrate in central amazonia: 

The effect of litter and seed addition on flood-prone forest restoration. Restoration Ecology 20:483–489 

Dias ATC, Cornelissen JHC, Berg MP (2017) Litter for life: assessing the multifunctional legacy of plant 

traits. Journal of Ecology 105:1163–1168 

Díaz S, Cabido M (2001) Vive la différence: Plant functional diversity matters to ecosystem processes. 

Trends in Ecology and Evolution 16:646–655 

Dirks I, Navon Y, Kanas D, Dumbur R, Grünzweig JM (2010) Atmospheric water vapor as driver of litter 

decomposition in Mediterranean shrubland and grassland during rainless seasons. Global Change Biology 

16:2799–2812 

Eisenhauer N, Reich PB, Isbell F (2012) Decomposer diversity and identity influence plant diversity effects 

on ecosystem functioning. Ecology 93:2227–2240 

Fagundes M, Weisser W, Ganade G (2018) The role of nurse successional stages on species-specific 

facilitation in drylands: Nurse traits and facilitation skills. Ecology and Evolution 8:5173–5184 

Filazzola A, Lortie CJ (2014) A systematic review and conceptual framework for the mechanistic pathways 

of nurse plants. Global Ecology and Biogeography 23:1335–1345 

Finzi AC, Van Breemen N, Canham CD (1998) Canopy tree-soil interactions within temperate forests: 

Species effects on soil carbon and nitrogen. Ecological Applications 8:440–446 



41 
 

García-Palacios P, Shaw EA, Wall DH, Hättenschwiler S (2017) Contrasting mass-ratio vs. niche 

complementarity effects on litter C and N loss during decomposition along a regional climatic gradient. 

Journal of Ecology 105:968–978 

Gartner TB, Cardon ZG (2004) Decomposition dynamics in mixed-species leaf litter. Oikos 104:230–246 

Gessner MO, Swan CM, Dang CK, McKie BG, Bardgett RD, Wall DH, Hättenschwiler S (2010) Diversity 

meets decomposition. Trends in Ecology and Evolution 25:372–380 

Gliksman D, Rey A, Seligmann R, Dumbur R, Sperling O, Navon Y, Haenel S, De Angelis P, Arnone JA, 

Grünzweig JM (2017) Biotic degradation at night, abiotic degradation at day: positive feedbacks on litter 

decomposition in drylands. Global Change Biology 23:1564–1574 

Gómez-Aparicio L, Zamora R, Gómez JM, Hódar JA, Castro J, Baraza E (2004) Applying plant facilitation 

to forest restoration: A meta-analysis of the use of shrubs as nurse plants. Ecological Applications 14:1128–

1138 

Grime JP (1998) Bene _ ts of plant diversity to ecosystems ] immediate \ _ lter and founder effects. Journal 

of Ecology 86:902–910 

Hä S, Gasser P (2005) Soil animals alter plant litter diversity effects on decomposition ECOLOGY. PNAS 

February 1:1519–1524 

Hättenschwiler S, Tiunov A V., Scheu S (2005) Biodiversity and litter decomposition in terrestrial 

ecosystems. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics 36:191–218 

Hector A, Beale AJ, Minns A, Otway SJ, Lawton JH (2000) Consequences of the reduction of plant 

diversity for litter decomposition: Effects through litter quality and microenvironment. Oikos 90:357–371 

Huang G, Li Y (2017) Photodegradation effects are related to precipitation amount, precipitation frequency 

and litter traits in a desert ecosystem. Soil Biology and Biochemistry 115 

Huang Y, Ma Y, Zhao K, Niklaus PA, Schmid B, He JS (2017) Positive effects of tree species diversity on 

litterfall quantity and quality along a secondary successional chronosequence in a subtropical forest. Journal 

of Plant Ecology 10:28–35 

J.P. Grime (1998) Benefits of plant diversity to ecosystems: immediate, filter and founder effects. Journal 

of Ecology 86 

Jacobson K, Van Diepeningen A, Evans S, Fritts R, Gemmel P, Marsho C, Seely M, Wenndt A, Yang X, 

Jacobson P (2015) Non-rainfall moisture activates fungal decomposition of surface litter in the Namib Sand 

Sea. PLoS ONE 10 

Jaramillo-Botero C, Santos RHS, Fardim MP, Pontes TM, Sarmiento F (2008) Produção de serapilheira e 

aporte de nutrientes de espécies arbóreas nativas em um sistema agroflorestal na Zona da Mata de Minas 

Gerais. Revista Arvore 32:869–877 

Kamei J, Pandey HN, Barik SK (2009) Tree species distribution and its impact on soil properties, and 

nitrogen and phosphorus mineralization in a humid subtropical forest ecosystem of northeastern India. 

Canadian Journal of Forest Research 39:36–47 

Kou L, Jiang L, Hättenschwiler S, Zhang M, Niu S, Fu X, Dai X, Yan H, Li S, Wang H (2020) Diversity-

decomposition relationships in forests worldwide. eLife 9:1–51 

Landero JPC, Valiente-Banuet A (2010) Species-specificity of nurse plants for the establishment, 

survivorship, and growth of a columnar cactus. American Journal of Botany 97:1289–1295 

Lawton JH (1994) What Do Species Do in Ecosystems ? 71:367–374 

Lin D, Wang F, Fanin N, Pang M, Dou P, Wang H, Qian S, Zhao L, Yang Y, Mi X, Ma K (2019) Soil fauna 

promote litter decomposition but do not alter the relationship between leaf economics spectrum and litter 

decomposability. Soil Biology and Biochemistry 136 

Lin G, Zeng DH (2018) Functional identity rather than functional diversity or species richness controls 

litter mixture decomposition in a subtropical forest. Plant and Soil 428:179–193 



42 
 

Liu J, Liu X, Song Q, Compson ZG, LeRoy CJ, Luan F, Wang H, Hu Y, Yang Q (2020) Synergistic effects: 

a common theme in mixed-species litter decomposition. New Phytologist 227:757–765 

Madritch MD, Hunter MD (2004) Phenotypic diversity and litter chemistry affect nutrient dynamics during 

litter decomposition in a two species mix. Oikos 105:125–131 

Makkonen M, Berg MP, Handa IT, Hättenschwiler S, van Ruijven J, van Bodegom PM, Aerts R (2012) 

Highly consistent effects of plant litter identity and functional traits on decomposition across a latitudinal 

gradient. Ecology Letters 15:1033–1041 

Marinho OA et al. (2020) Photodegradation influences litter decomposition rate in a humid tropical 

ecosystem, Brazil. Science of the Total Environment 715 

Martins WBR, Do Vale RL, Ferreira GC, De Andrade VMS, Dionísio LFS, Rodrigues RP, De Assis 

Oliveira F, De Souza GMP (2018) Litterfall, litter stock and water holding capacity in post-mining forest 

restoration ecosystems, Eastern Amazon. Revista Brasileirade Ciencias Agrarias 13:1–9 

Medeiros AS, Goto BT, Ganade G (2021) Ecological restoration methods influence the structure of 

arbuscular mycorrhizal fungal communities in degraded drylands. Pedobiologia 84:150690 

Michalet R, Chen SY, An LZ, Wang XT, Wang YX, Guo P, Ding CC, Xiao S (2015) Communities: Are 

they groups of hidden interactions? Journal of Vegetation Science 26:207–218 

Milcu A, Partsch S, Scherber C, Weisser WW, Scheu S (2008) Earthworms and legumes control litter 

decomposition in a plant diversity gradient. Ecology 89:1872–1882 

Ono K, Hiradate S, Morita S, Hirai K (2013) Fate of organic carbon during decomposition of different litter 

types in Japan. Biogeochemistry 112:7–21 

Paterno GB, Siqueira Filho JA, Ganade G (2016) Species-specific facilitation, ontogenetic shifts and 

consequences for plant community succession. Journal of Vegetation Science 27:606–615 

Peguero G, Sardans J, Asensio D, Fernández-Martínez M, Gargallo-Garriga A, Grau O, Llusià J, Margalef 

O, Márquez L, Ogaya R, Urbina I, Courtois EA, Stahl C, Van Langenhove L, Verryckt LT, Richter A, 

Janssens IA, Peñuelas J (2019) Nutrient scarcity strengthens soil fauna control over leaf litter 

decomposition in tropical rainforests. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 286 

Pereira LC, Balbinot L, Lima MT, Bramorski J, Tonello KC (2021) Aspects of forest restoration and 

hydrology: the hydrological function of litter. Journal of Forestry Research 

Petchey OL, Gaston KJ (2002) Functional diversity (FD), species richness and community composition. 

Ecology Letters 5:402–411 

Rai A, Singh AK, Ghosal N, Singh N (2016) Understanding the effectiveness of litter from tropical dry 

forests for the restoration of degraded lands. Ecological Engineering 93:76–81 

Ribeiro MC, Metzger JP, Martensen AC, Ponzoni FJ, Hirota MM (2009) The Brazilian Atlantic Forest: 

How much is left, and how is the remaining forest distributed? Implications for conservation. Biological 

Conservation 142:1141–1153 

van der Sande MT, Arets EJMM, Peña-Claros M, Hoosbeek MR, Cáceres-Siani Y, van der Hout P, Poorter 

L (2018) Soil fertility and species traits, but not diversity, drive productivity and biomass stocks in a 

Guyanese tropical rainforest. Functional Ecology 32:461–474 

Santonja M, Fernandez C, Proffit M, Gers C, Gauquelin T, Reiter IM, Cramer W, Baldy V (2017) Plant 

litter mixture partly mitigates the negative effects of extended drought on soil biota and litter decomposition 

in a Mediterranean oak forest. Journal of Ecology 105:801–815 

Sayer EJ, Tanner EVJ (2010) Experimental investigation of the importance of litterfall in lowland semi-

evergreen tropical forest nutrient cycling. Journal of Ecology 98:1052–1062 

Soliveres S, Eldridge DJ, Maestre FT, Bowker MA, Tighe M, Escudero A (2011) Microhabitat amelioration 

and reduced competition among understorey plants as drivers of facilitation across environmental gradients: 

Towards a unifying framework. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 13:247–258 



43 
 

Soliveres S, Maestre FT (2014) Plant-plant interactions, environmental gradients and plant diversity: A 

global synthesis of community-level studies. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 

16:154–163 

De Souza BC, Oliveira RS, De Araújo FS, De Lima ALA, Rodal MJN (2015) Divergências funcionais e 

estratégias de resistência à seca entre espécies decíduas e sempre verdes tropicais. Rodriguesia 66:21–32 

Souza FM, Gandolfi S, Rodrigues RR (2015) Species-specific associations between overstory and 

understory tree species in a semideciduous tropical forest. Acta Botanica Brasilica 29:73–81 

Suseela V, Tharayil N (2018) Decoupling the direct and indirect effects of climate on plant litter 

decomposition: Accounting for stress-induced modifications in plant chemistry. Global Change Biology 

24:1428–1451 

Tardif A, Shipley B (2015) The relationship between functional dispersion of mixed-species leaf litter 

mixtures and species’ interactions during decomposition. Oikos 124:1050–1057 

Tardif A, Shipley B (2013) Using the biomass-ratio and idiosyncratic hypotheses to predict mixed-species 

litter decomposition. Annals of Botany 111:135–141 

Tardif A, Shipley B, Bloor JMG, Soussana JF (2014) Can the biomass-ratio hypothesis predict mixed-

species litter decomposition along a climatic gradient? Annals of Botany 113:843–850 

Villa EB, Pereira MG, Alonso JM, Beutler SJ, dos Santos Leles PS (2016) Aporte de serapilheira e 

nutrientes em área de restauração florestal com diferentes espaçamentos de plantio. Floresta e Ambiente 

23:90–99 

Vos VCA, van Ruijven J, Berg MP, Peeters ETHM, Berendse F (2011) Macro-detritivore identity drives 

leaf litter diversity effects. Oikos 120:1092–1098 

Wardle DA, Bonner KI, Nicholson KS (1997) Nordic Society Oikos Biodiversity and Plant Litter : 

Experimental Evidence Which Does Not Support the View That Enhanced Species Richness Improves 

Ecosystem Function Author ( s ): D . A . Wardle , K . I . Bonner and K . S . Nicholson Published by : Wiley. 

Oikos 79:247–258 

Yang B, Zhang W, Xu H, Wang S, Xu X, Fan H, Chen HYH, Ruan H (2018) Effects of soil fauna on leaf 

litter decomposition under different land uses in eastern coast of China. Journal of Forestry Research 

29:973–982 

Zhou S, Butenschoen O, Barantal S, Handa IT, Makkonen M, Vos V, Aerts R, Berg MP, McKie B, Van 

Ruijven J, Hättenschwiler S, Scheu S (2020) Decomposition of leaf litter mixtures across biomes: The role 

of litter identity, diversity and soil fauna. Journal of Ecology 108:2283–2297 

Zukswert JM, Prescott CE (2017) Relationships among leaf functional traits, litter traits, and mass loss 

during early phases of leaf litter decomposition in 12 woody plant species. Oecologia 185:305–316 

Zuur AF, Ieno EN, Elphick CS (2010) A protocol for data exploration to avoid common statistical problems. 

Methods in Ecology and Evolution 1:3–14 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

7. MATERIAL SUPLEMENTAR 

 

Figura S1. Imagem da área onde as combinações de folhas misturadas foram expostas para decomposição, 

mostrando a disposição dos sacos de serrapilheira na parcela medindo 10m x 15m com ausência de 

cobertura vegetal. 

 

Figura S2. Tabela de correlação de Pearson entre às médias dos traços funcionais medidos para as folhas 

das espécies enfermeiras utilizadas nas combinações do experimento de decomposição de serrapilheira. 

Sendo: C_mean = a média do conteúdo de carbono das folhas; N_mean = a média do conteúdo de nitrogênio 

das folhas; CN_ratio = ámedia das razões carbono nitrogênio das folhas; LA_mean =  a área foliar média 

das folhas; e SLA_mean a média da área específica das folhas. Na linha diadonal central do quadro estão 

representados os histogramas de frequência dos dados para cada variável.Acima dos hitogramas estão os 

índices de comrrelação entre as variáveis. Abaixo dos histogramas estão os gráficos de dispersão 

correlacionando as avariáveis.   
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Tabela 01. Valores médios dos traços funcionais das folhas das plantas enfermeiras utilizadas nos 

experimentos. Na primeira coluna consta a identificação das espécies em abreviatura. Na segunda coluna 

consta a média do conteúdo de carbono em µg nas folhas de cada espécie enfermeira. Na terceira coluna 

consta a média do conteúdo de nitrogênio em µg nas folhas de cada espécie enfermeira. Na quarta coluna 

consta a média das razões C:N nas folhas de cada espécie enfermeira. Na quinta coluna consta a área foliar 

média em mm² das folhas de cada espécie enfermeira. Na sexta coluna consta a média da área específica 

da folha em Kg/m³ das folhas de cada espécie enfermeira. Na sétima coluna consta os valores médios da 

capacidade de facilitação das folhas de cada espécie enfermeira medidas através da Intensidade relativa de 

interação (Relative Interaction Intensity – RII).          

Espécie 
Conteúdo de C 

(µg) 

Conteúdo de N 

(µg) 
Razão_C:N 

Área_Foliar 

(mm²) 

SLA 

(Kg/m²) 
RII 

Colp 1398,89 40,473 34,514 4240,444 12,77 -0,024 

Sptu 1188,803 67,693 17,546 15462,667 17,578 0,01 

Cyha 1378,963 75,813 18,883 2176,333 5,998 0,016 

Cole 1253,833 57,71 21,705 2726,222 14,527 0,018 

Bach 1286,27 56,07 23,117 2998,778 17,891 0,019 

Cogl  1175,69 69,173 17,029 3712,556 14,383 0,023 

Sema 1313,557 60,577 22,112 912,333 16,791 0,037 

Crgl 1341,783 43,39 31,218 5080,444 17,441 0,055 

Poga 1382,323 62,693 22,366 9138,556 14,244 0,064 

Ernu 1269,353 51,997 24,473 323,444 19,367 0,077 

Life 1372,183 60,67 22,634 8686 12,417 0,091 

Amce 1340,473 74,323 18,353 9997 18,194 0,11 

Mite 1468,117 72,803 20,119 2311 12,311 0,129 

Pimo 1391,647 69,497 20,301 4442,833 15,256 0,154 
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Tabela S2. Quadro demonstrativo das combinações de espécie em cada nível de riqueza, conteúdo em 

gramas de cada espécie dentro dos sacos de serrapilheira e do número de réplicas. Na primeira coluna a as 

abreviaturas usadas para identificar cada combinação de folhas misturadas durante os experimentos e 

análises estatísticas. Na segunda coluna consta o nível de riqueza de espécies das combinações. Na terceira 

coluna constam as abreviaturas das espécies presentes nas combinações. Na quarta consta o conteúdo em 

gramas por espécie presente nas combinações. Na quinta consta o número de réplicas de cada combinação 

que foi exposta em campo. Finalmente, na última linha consta o número total de sacos de serrapilheira 

expostos em campo.  

Combinações Riqueza Espécies na mistura de folhas 
conteúdo/ 

espécie (g) 
Repetições 

Sema Monocultura Sema 14 5 

Cole Monocultura Cole 14 5 

Bach Monocultura Bach 14 5 

Colp Monocultura Colp 14 5 

Cyha Monocultura Cyha 14 5 

Ernu Monocultura Ernu 14 5 

Sptu Monocultura Sptu 14 5 

Cogl Monocultura Cogl 14 5 

Poga Monocultura Poga 14 5 

Crbl Monocultura Crbl 14 5 

Mite Monocultura Mite 14 5 

Amce Monocultura Amce 14 5 

Pimo Monocultura Pimo 14 5 

Life Monocultura Life 14 5 

2sp1 02 espécies Sptu; Cole 7 5 

2sp2 02 espécies Poga; Sema 7 5 

2sp3 02 espécies  Sptu; Colp 7 5 

2sp4 02 espécies Cyha; Bach 7 5 

2sp5 02 espécies Amce; Cogl  7 5 

2sp6 02 espécies  Life; Crbl 7 5 

2sp7 02 espécies  Pimo; Ernu 7 5 

2sp8 02 espécies  Mite; Ernu 7 5 

4sp1 04 espécies Crbl; Sptu; Cole; Colp 3,5 5 

4sp2 04 espécies  Cyha; Bach; Ernu; Sema 3,5 5 

4sp3 04 espécies  Pimo; Life; Poga; Cogl 3,5 5 

4sp4 04 espécies  Mite; Amce; Ernu; Poga 3,5 5 

7sp1 07 espécies Sptu; Poga; Cogl; Cole; Colp; Sema;  Bach 2 5 

7sp2 07 espécies     
Pimo; Life ; Mite; Amce; Cyha;  

Ernu; Crbl 
2 5 

14sp 14 espécies 
Pimo; Life; Mite; Amce; Cyha; Ernu Crbl; 

Sptu; Poga; Cogl; Cole; Colp; Sema;  Bach 
1 5 

     Nº total de 

sacos = 
145 
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RESUMO 

As árvores vizinhas influenciam a decomposição da serrapilheira porque determinam o 

aporte e a qualidade de folhas que caem no solo, além de serem capazes de modificar as 

condições microclimáticas e a disponibilidade de recursos abaixo de suas copas, o que 

influencia diretamente a atividade de organismos detritívoros. Quando tal capacidade 

auxilia o estabelecimento e desenvolvimento de outras árvores surgem interações de 

facilitação consideradas um importante modulador de comunidades vegetais na Caatinga, 

uma floresta tropical sazonalmente seca. No presente estudo medimos as taxas de 

decomposição de três detritos com níveis de labilidade diferentes (folhas de duas espécies 

e palitos de picolé), em comunidades vegetais plantadas por um projeto de restauração na 

Caatinga, as quais apresentavam diversas composições de espécie em diferentes níveis de 

riqueza e capacidade de facilitação, tanto durante a estação seca, quanto durante a estação 

chuvosa. Medimos ainda traços funcionais relacionados a qualidade da serrapilheira (C, 

N, razão C:N, LA e SLA) das folhas das árvores dessas comunidades. Dessa forma, 

avaliamos os efeitos da riqueza, identidade, capacidade de facilitação, qualidade da 

serrapilheira e estado de desenvolvimento dessas comunidades sobre a decomposição dos 

detritos. Avaliamos ainda, se as folhas se decompõem mais rapidamente em comunidades 

com árvores da mesma espécie (home-field advantage). Os resultados apontaram 

influência da área foliar da serrapilheira produzida por árvores vizinhas sobre a 

decomposição do palito durante a estação seca e do volume de caules das árvores vizinhas 

sobre a decomposição das folhas menos lábeis durante a estação chuvosa. Porém houve 

ausência de efeito para as demais variáveis testadas nas duas estações. Registrou-se ainda 

maiores taxas de decomposição na estação chuvosa em relação a seca. Tais registros 

indicam que a chuva e o estado de desenvolvimento da vegetação vizinha desempenham 

papeis essenciais para a decomposição de detritos na Caatinga, especialmente os mais 

recalcitrantes.    

Palavras-chaves: Comunidades, Riqueza, facilitação, Home-field advantage, identidade, 

sazonalidade, traços funcionais, razão C:N. 
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ABSTRACT 

Neighboring trees influence the decomposition of litter because they determine the 

amount and quality of leaves that fall to the ground, besides being able to modify the 

climatic conditions and the availability of resources below their canopies, which directly 

influences the activity of detritivorous organisms. When such capacity aids the 

establishment and development of other trees, facilitation interactions arise. Facilitation 

is considered an important modulator of plant communities in the Caatinga, a seasonally 

dry tropical forest. In the present study we measured the decomposition rates of three 

detritus with different levels of lability (leaves of two species and popsicle sticks), in plant 

communities planted by a restoration project in the Caatinga, which had diverse species 

compositions at different levels of richness and facilitation capacity during both dry and 

wet seasons. We also measured functional traits related to litter quality of tree leaves (C, 

N, C:N ratio, LA and SLA) from these communities. Thus, we assessed the effects of 

richness, identity, facilitation, litter quality, and developmental stage of these 

communities on detritus decomposition. We also assessed whether leaves decompose 

faster in communities with trees of the same species (home-field advantage). The results 

show an influence of the leaf area of the litter produced by neighboring trees on litter 

decomposition during the dry season, and an effect of the volume of stems of neighboring 

trees on the decomposition of less labile leaves during the rainy season. However, there 

was no effect for the other variables tested in both seasons. There was also a large 

difference in decomposition rates between the dry and rainy seasons. These records 

indicate that rainfall and the developmental state of the surrounding vegetation play 

essential roles in the decomposition of detritus in the Caatinga, especially the more 

recalcitrant ones. 

Key-words: Communities, richness, facilitation, Home-field advantage, identity, 

seasonality, functional traits, C:N ratio. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Diversos estudos evidenciam como a diversidade da comunidade vegetal pode 

influenciar o processo de decomposição da serrapilheira, à medida em que as 

características complementares da vegetação que compõem o dossel alteram condições 

climáticas e disponibilidade de recursos limitantes à ação dos organismos detritívoros 

(Lin & Zeng 2018; Barbe et al. 2017; Ebeling et al. 2018; Mazzoleni et al. 2010; Cornwell 

et al. 2008; Barbe et al. 2018; Kou et al. 2020). Em ecossistemas florestais, espécies 

arbóreas   influenciam de forma direta e indireta a temperatura, a umidade do ar e do solo 

e os índices de radiação ao nível do solo (Gregorich et al. 2017; Abdallah & Chaieb 2012; 

Martinkova et al. 2014; Joly et al. 2017). Além disso, a vegetação também determina 

desde a composição até a quantidade e qualidade da serrapilheira que chega ao solo 

(Hector et al. 1999, 2000; Sayer & Tanner 2010).  Dessa forma, maiores níveis de 

diversidade de espécies arbóreas significam maior diversidade de nichos para a 
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comunidade de organismos detritívoros desencadeando um efeito de complementariedade 

que promove um processo de decomposição da serrapilheira mais eficiente (García-

Palacios et al. 2017; Laird-Hopkins et al. 2017).   

Em interações de facilitação entre espécies arbóreas, as plantas facilitadoras, 

também chamadas de enfermeiras, podem melhorar as condições e recursos para a espécie 

facilitada (ou “alvo”) criando um microclima mais brando, reduzindo o estresse hídrico 

ou fornecendo nutrientes abaixo de sua copa. Dessa forma, plantas enfermeiras podem 

afetar positivamente o estabelecimento e desenvolvimento de outras árvores que se se 

estabelecem próximas à planta facilitadora (Soliveres & Maestre 2014; Paterno et al. 

2016). Navarro-Cano et al., (2014), aponta que o arrefecimento de condições ambientes 

para a comunidade de organismos detritívoros realizado por plantas enfermeiras pode 

afetar positivamente a produtividade desses organismos. Porém, apesar das interações de 

facilitação entre espécies de árvores serem consideradas um modulador importante das 

comunidades vegetais em vários biomas ao redor do mundo (Michalet et al. 2015; 

Soliveres et al. 2014; Rolhauser & Pucheta 2016; Carrión et al. 2017), os estudos que 

consideram o efeito da facilitação sobre a decomposição da serrapilheira ainda carecem 

de abordagens experimentais mais diretas. 

A facilitação interespecífica torna-se especialmente importante em ambientes 

estressantes onde as plântulas enfrentam maiores limitações para o seu estabelecimento 

(Landero & Valiente-Banuet 2010; Soliveres et al. 2011; Rolhauser & Pucheta 2016). Na 

Caatinga brasileira, caracterizada por um clima semiárido com períodos de estiagem 

prolongados e chuvas concentradas em poucos meses do ano, as espécies arbóreas 

precisaram enfrentar, desde os primeiros estágios de crescimento, condições de limitação 

hídrica, temperaturas elevadas e alto índice de radiação solar durante a estação seca 

(Santos et al. 2013; Araújo et al. 2007; Marinho 2019). Estudos recentes mostram a 

importância da facilitação interespecífica entre árvores do bioma para o estabelecimento 

de árvores recrutas (Carrión et al. 2017; Fagundes et al. 2018; Paterno et al. 2016).  Além 

das interações de facilitação, as espécies que evoluíram nesse contexto climático também 

precisaram desenvolver adaptações fisiológicas e estratégias para sobreviverem às 

condições adversas. Uma dessas estratégias é o descarte sazonal de folhas, no início da 

estação seca, para evitar a perda de água por evapotranspiração (Santana 2005; Lima et 

al. 2015; De Souza et al. 2015).  
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A queda das folhas durante a estação seca, causa uma mudança radical não apenas 

na paisagem, mas também no funcionamento desse ecossistema (Prado 2003; Costa et al. 

2010; Reis et al. 2006; Araújo et al. 2007). Com as espécies decíduas sem folhagem, o 

sombreamento e a absorção da radiação solar desempenhados pelo dossel da floresta 

tornam-se inoperantes, deixando o solo mais exposto a incidência solar e tornando-o mais 

seco e quente. E é nesse contexto climático que toda a serrapilheira produzida durante a 

estação chuvosa começa a ser decomposta. No entanto, os organismos detritívoros têm 

sua atividade limitada por condições climáticas extremas (Gregorich et al. 2017; Krishna 

& Mohan 2017; Suseela & Tharayil 2018). Por isso, os traços funcionais de espécies 

enfermeiras que facilitam a ação dos detritívoros sobre os seus tecidos nesse contexto 

ambiental estressante, são determinantes para a promoção do processo de decomposição 

durante a estação chuvosa e no período de transição entre estação chuvosa e seca (Joly et 

al. 2017). Durante a estação seca há o predomínio da ação de agentes abióticos, dentre os 

quais destaca-se a fotodegradação, devido ao contexto climático da região. A radiação 

solar que resseca a folha e volatiliza compostos deixando-os mais susceptíveis a ação dos 

agentes bióticos na estação chuvosa futura (Huang & Li 2017). Então, é preciso 

considerar os dois cenários em relação a decomposição da serrapilheira na Caatinga. 

Durante a estação chuvosa os traços funcionais que influenciam a ação dos detritívoros 

são mais determinantes para a degradação das folhas, enquanto na estação seca os que 

afetam na ação da fotodegradação destacam-se em importância. 

A área foliar (LA) é um traço funcional da folha que determina a área de contato 

disponível para o ataque de insetos e a colonização de fungos sobre seus tecidos (Zirbel 

et al. 2017). Além disso, uma serrapilheira formada por folhas com tamanhos e formas 

variadas tende a ter maior complexidade estrutural aumentando a diversidade de micro-

habitats, aumentando a diversidade de nichos e consequentemente a diversidade da 

comunidade de organismos detritívoros (Nunan 2017). Porém, na estação seca, quando a 

fauna detritívora está com sua ação limitada, a área foliar influencia através de outro 

mecanismo. Folhas maiores podem bloquear a ação da fotodegradação, sobre detritos 

abaixo delas, atuando como um escudo que protege os detritos abaixo delas da ação dos 

raios UV’s (Marinho et al. 2020). Folhas mais recalcitrantes são mais registentes à 

fotodegradação, devido a maior concentração de compostos estrururais, e por isso 

oferecem mais proteção (Marinho et al. 2020). De fato, a serrapilheira depositada no solo 

pode funcionar como um agente arrefecedor das condições climáticas extremas, atuando 
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como um legado da comunidade vegetal, por hora em estado de latência, formando uma 

cobertura sobre o solo que cria um microambiente mais tolerável para plântulas e 

detritívoros (Dias et al. 2017; Mori et al. 2020). 

Em condições climáticas favoráveis, a atuação dos detritívoros depende, 

basicamente, da qualidade da serrapilheira. Os organismos detritívoros, em geral, têm 

uma predileção por substratos mais palatáveis, com estruturas mais fáceis de serem 

decompostas (Donovan et al. 2014). Apesar de existirem também organismos 

especializados na decomposição de materiais recalcitrantes (Bhatnagar et al. 2018). Por 

isso, o equilíbrio entre os compostos lábeis e recalcitrantes nas folhas é tido como o 

principal determinante para a velocidade da decomposição (Aber & Melillo 1991). Este 

equilíbrio é geralmente dado pelas proporções entre lignina e nitrogênio (lignina:N), e 

carbono e nitrogênio (C:N) nas folhas (Porre et al. 2020). Em ambientes semiáridos, a 

razão C:N é considerada como o melhor preditor das taxas de decomposição, e o principal 

indicador da qualidade da serrapilheira (Rai et al. 2016).  A área específica da folha 

(specific leaf area - SLA) também está relacionada qualidade da serrapilheira, pois mede 

a densidade do tecido da folha (Finegan et al. 2015).  

Outro aspecto do contexto da estrutura da comunidade vegetal que pode ter efeitos 

sobre as taxas de decomposição da serrapilheira é o “home field advantage”, aqui 

traduzido livremente como “vantagem de quem joga em casa”. Essa teoria postula que as 

folhas se decompõem mais rapidamente perto de uma árvore da mesma espécie, por causa 

da fauna de solo especializada abaixo de sua copa. Entretanto para ele ocorrer é 

importante que exista quantidade e tempo de legado suficiente do recurso no local, e que 

este recurso não seja muito variável temporalmente (Fanin et al. 2021). Alguns estudos 

ainda sugerem que a “vantagem de quem joga em casa” também se aplica para 

comunidades compostas por árvores funcionalmente próximas das espécies das quais os 

detritos foliares são provenientes (Jewell et al. 2015).  

Aqui, objetivamos avaliar como a comunidade vegetal composta pela árvores 

vizinhas podem afetar a decomposição de detritos vegetais com diferentes níveis de 

labilidade, dentro de um experimento de restauração na Caatinga, testando: (I) o efeito da 

riqueza de espécies e identidade da comunidade vegetal vizinha; (II) o efeito da vantagem 

de quem joga em casa sobre as folhas de espécies com diferentes níveis de labilidade; 

(III) o efeito da capacidade de facilitação das árvores que compõem a vizinhança; (IV) o 

efeito da qualidade da serrapilheira produzida pelas árvores da vizinhança; (V) Se o 
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estágio de desenvolvimento da comunidade vegetal afeta as taxas de decomposição dos 

detritos; e (VI) se esses efeitos são diferentes entre as estações seca e chuvosa. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Área de Estudo 

 Os experimentos realizados para a aquisição dos dados do estudo foram realizados 

na Floresta Nacional de Açu – FLONA -Açu, unidade de conservação localizada no 

município de Assu – RN. A área possui 413.52 ha entra as coordenadas 05º35'2 ''S e 

36º56'42''O, e abriga um remanescente de vegetação nativa da Caatinga, 

predominantemente arbórea-arbustiva (Prado 2003). Devido à pressão urbana e a eventos 

recentes de estiagem prolongada a área está sob risco de desertificação.  

 Na FLONA tem sido desenvolvido um experimento de biodiversidade 

nomeado de BrazilDry. Este experimento faz parte da TreeDivNet, uma rede em 

constante crescimento com experimentos espalhados em todo mundo, os quais testam o 

efeito da biodiversidade de arvores sobre a funcionalidade de florestas plantadas. O 

Brazildry é um dos 03 representantes da América do Sul e o único na Caatinga. Ele foi 

concebido em uma área com 3,3 ha, dividida em 155 parcelas, onde foram plantadas 

árvores de 16 espécies de ocorrência comum na Caatinga (Ver lista de espécies e 

abreviações na Tabela Suplementar 01). Em cada parcela medindo 13m x 08m, foram 

plantadas 32 mudas espaçadas 1,5m entre si, em diferentes níveis de riqueza 

(monocultura, 02, 04, 08 e 16 espécies) (Figura 01). Cada nível de riqueza conta com 

várias combinações de espécies diferentes (Ver Tabela suplementar 02). O experimento 

foi iniciado em 2016 e desde então é monitorado anualmente através de medidas de 

sobrevivência, altura e diâmetro do caule à altura do solo (DAS - a 15cm do solo), além 

de medidas de produção e interação com a fauna local. Tais medidas são coletadas com 

o intuito de avaliar o sucesso de estabelecimento das plantas. Esse delineamento e 

monitoramento foram aproveitados para obter medidas de decomposição dentro de várias 

comunidades vegetais com escalas de riqueza e facilitação. A taxa de sobrevivência e 

volume dos caules foram utilizados como medidas de abundância de árvores em cada 

comunidade. A abundância então pode indicar o potencial de cada comunidade 

influênciar condições microclimáticas a nível do solo devido a cobertura do dossel.  
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2.2.1 Coleta de folhas e preparação dos detritos 

 Folhas de Amburana cearensis, que possui uma razão C:N média de 18 e folhas 

de Combretum leprosum, que possui razão C:N média de 28, foram coletadas de 05 

indivíduos de cada uma das espécies localizados dentro da área da FLONA-Açu. A razão 

C:N das duas espécies foi medida conforme descrito no capítulo anterior e usadas como 

indicador da labilidade. Palitos de picolé, fabricados com madeira não envernizada, de 

tamanho padrão de 0,5 cm de largura, 0,1 cm de espessura e 10cm de altura, foram 

comprados de um mesmo lote, na tentativa de obter um material com densidade de 

madeira aproximada. Os detritos foram selecionados com a intensão de abranger três 

níveis de labilidade, sendo o detrito mais lábil as folhas de Amburana cearensis, o 

intermediário as folhas de Combretum leprosum e o mais recalcitrante o palito. As folhas 

foram secadas a 60 °C por 48 horas em estufa de ar forçado para retirar a umidade e frear 

o processo de decomposição. Então, foram pesadas 465 réplicas de cada tipo de detrito, 

contendo três gramas cada, que foram acondicionadas dentro de sacos plásticos zipados 

até o dia anterior a exposição no campo. 

 Para exposição em campo, os detritos foram transferidos para sacos de 

serrapilheira que mediam 20cm x 20cm e foram confeccionados utilizando uma malha de 

tecido sintético com abertura da trama de 2mm aproximadamente, que permite o acesso 

da mesofauna e microfauna de solo ao interior dos sacos (Bradford et al. 2002). Uma tira 

de malha de 40cm x 20cm foi dobrada e costura com fios de material sintético nas laterais. 

Após a introdução dos detritos, o lado não costurado foi fechado utilizando um velcro de 

2cm x 25cm. Três réplicas contendo folhas de Amburana cearensis, três réplicas contendo 

folhas de Combretum leprosum e três réplicas contendo palitos de picolé foram expostas 

para decomposição no centro de cada uma das 155 parcelas do experimento BrazilDry. 

Os sacos foram presos um ao outro respeitando uma distância de 50cm entre eles, 

formando uma linha de 09 sacos, de modo que os detritos ficassem intercalados, mas com 

a ordem aleatorizada por sorteio (Figura 01). A linha foi fixada a árvore mais próxima. 

No total 1395 sacos foram expostos e permaneceram em campo por um período de 130 

dias entre os meses de setembro de 2019 e janeiro de 2020 durante a estação seca. 

Seguindo os mesmos protocolos, o experimento foi replicado entre os meses de fevereiro 

e junho de 2020, durante a estação chuvosa. Porém a invasão do experimento por criações 
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de gado ocasionou perdas de réplicas, por terem sido arrastadas para fora da parcela ou 

mastigadas pelos animais.  

Figura 01- Imagem ilustrativa e fora de escala do posicionamento dos sacos de serrapilheira dentro das 

parcelas do BrazilDry. À esquerda o mapa da área do experimento de restauração BrazilDry dividida em 

155 parcelas com diferentes níveis de riqueza e combinações de e espécies. À direita a representação de 

uma parcela com monocultura, mostrando o posicionamento dos sacos de serrapilheira representados pelos 

retângulos coloridos, ligados a uma árvore da parcela por uma linha de fio de nylon, representada pela linha 

preta que liga os retângulos uns aos outros e a árvore. Cada cor dos retângulos representa um detrito 

diferente e ilustra a forma como eles foram intercalados dentro das parcelas, entretanto a ordem entre eles 

variou entre as parcelas. 

 

Após o período de exposição em campo, os sacos de serrapilheira restantes foram 

levados ao laboratório, onde a massa residual dos detritos foi retirada dos sacos de malha, 

acondicionadas em sacos de papel e novamente secada a 60 °C por 48 horas, com intuito 

de retirar a umidade residual e frear a decomposição dos detritos. Após o esfriamento do 

material, os detritos de origem biológica que não faziam parte do experimento foram 

retirados e através de esfregação suave com o uso de pequenos pinceis os resíduos de solo 

retirados das superfícies das folhas e palitos. Então, a massa residual dos detritos foi 

medida em balança com precisão de três casas decimais. Foi considerada como massa 

decomposta a diferença entre o peso inicial de três gramas e o peso residual dos detritos 

dentro dos sacos após o período de decomposição. 

2.3 Dados 

Os valores de massa seca decomposta de cada detrito foram transformados em 

porcentagem, a fim de facilitar a comparação gráfica e permitir uma melhor comparação, 

futura, com estudos que abordam a mesma temática. As medidas de sobrevivência, altura 

e diâmetro a altura do solo foram obtidas do monitoramento anual feito no experimento 

BrazilDry. Também foi obtido o volume aproximado do caule de cada árvore da parcela 



56 
 

através do produto da sua área basal (Diâmetro do caule a 15 cm do solo) e sua altura. O 

volume total dos caules foi obtido através da soma dos volumes dos caules de todos os 

indivíduos vivos nas parcelas. A razão entre a soma dos volumes dos caules dos 

indivíduos vivos de cada espécie e o volume total de caules da parcela foi considerado 

como a abundância relativa das espécies em cada comunidade. A riqueza de espécies de 

cada comunidade foi obtida diretamente do indicado para cada parcela no delineamento 

do projeto de restauração. A combinação de espécies de árvores plantadas em cada 

parcela do BrazilDry foi considerada como identidade da comunidade vegetal. Para 

avaliar o efeito da vantagem de jogar (HFA) em casa foi medida pela proporção de árvores 

coespecíficas aos detritos em relação às árvores das demais espécies.   

As medidas de facilitação entre espécies arbóreas foram obtidas de um estudo 

prévio realizado com as mesmas espécies, também dentro da área de FLONA-Açu. A 

capacidade facilitadora das árvores foi testada utilizando cinco indivíduos de cada espécie 

utilizados para compor as comunidades do BrazilDry. Três espécies de mudas foram 

plantadas sob e longe (controle) da copa das espécies potencialmente enfermeiras e 

tiveram sua sobrevivência e crescimento medidos durante um ano. A comparação entre 

as medidas realizadas nas mudas crescendo abaixo e longe da planta enfermeira foram 

utilizadas para determinar a capacidade de facilitação de cada espécie, que foi expressa 

como um índice de Interação Interespecífica Relativa (Relative Interspecific interation - 

RII).  Durante o experimento de facilitação, todas as plantas enfermeiras tiveram os 

seguintes traços funcionais das folhas amostrados: Área foliar (LA), área específica da 

folha (SLA), conteúdo de nitrogênio (N), conteúdo de carbono (C) e relação C:N. Para 

maiores detalhes consultar Fagundes et al., (2018). Utilizamos estes traços funcionais 

como indicadores de qualidade da serrapilheira das espécies. Foram calculadas as médias 

ponderadas da comunidade (Community Weighted Means - CWM) (J.P. Grime 1998) do 

índice de facilitação (RII) e dos traços funcionais correspondentes a cada parcela. A 

CWM foi obtida através do somatório dos produtos entre os valores médios dessas 

variáveis e as abundâncias relativas das espécies na parcela. 

2.4 Análise dos dados  

Para avaliar quais fatores influenciaram as taxas de decomposição dos detritos 

expostos para decomposição em cada estação, foi realizado um modelo geral, usando uma 

regressão linear com erro randômico, já que no as réplicas das comunidades vegetais do 

Brazildry configuram pseudorréplicas. No modelo, a porcentagem de massa decomposta 
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de cada detrito foi a variável resposta (Y) e as variáveis explicativas foram: (X1) a 

estação, incluída como variável categórica com dois níveis (seca e chuvosa); (X2) o 

detrito, incluído como variável catagórica com 3 níveis (folhas de Amburana cearenses, 

folhas de Combretum leprosum e os palitos); (X3) a riqueza da parcela transformada por 

logaritimização (log2) como variável continua; (X4) a proporção de árvores coespecíficas 

aos detritos (HFA) como variável continua; (X5) a taxa de sobrevivência das árvores nas 

parcelas como variável continua; (X6) o volume total de árvores da parcela como variável 

continua; (X7) a razão C:N das folhas produzidas pelas árvores da parcela como variável 

continua;   (X8) a área foliar (LA) das folhas produzidas pelas árvores da parcela como 

variável continua; e (X9) a área específica das folhas (SLA) produzidas pelas árvores da 

parcela como variável continua; (X10) o tipo de detrito como variável categórica; e como 

fator randômico foi utilizada a composição de espécies de cada parcela. Após, foi 

realizado o teste post-hoc Dunnett usando o método de ajustamento do “p” de Bonferroni 

para comparar a porcentagem de massa decomposta de cada detrito entre nas estações 

seca e chuvosa. 

A fim de identificar os efeitos de cada um dos fatores especificamente sobre cada 

detrito foliar e em cada estação, foram realizadas as análises usando modelos de regressão 

linear com erro randômico, no qual a porcentagem de massa decomposta de cada detrito, 

em cada estação, foi a variável resposta (Y) e as variáveis explicativas foram: (X1) a 

riqueza da parcela transformada por logaritimização (log2) como variável continua; (X2) 

a proporção de árvores coespecíficas aos detritos (HFA) como variável continua; (X3) a 

taxa de sobrevivência das árvores nas parcelas como variável continua; (X4) o volume 

total de árvores da parcela como variável continua; (X5) a razão C:N das folhas 

produzidas pelas árvores da parcela como variável continua;   (X6) a área foliar (LA) das 

folhas produzidas pelas árvores da parcela como variável continua; e (X7) a área 

específica das folhas (SLA) produzidas pelas árvores da parcela como variável continua; 

e como fator randômico foi utilizada a composição de espécies de cada parcela. 

Praticamente o mesmo modelo foi utilizado para identificar os efeitos de cada um dos 

fatores especificamente sobre o palito, retirando apenas a varível de proporção de árvores 

coespecíficas aos detritos (HFA), uma vez que essa não se aplica ao palito, fabricado com 

madeira de espécie exótica a Caatinga.  
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Todas as análises aqui descritas foram feitas através do software R versão 3.6.3 

(R core team, 2020) para Windows, utilizando os pacotes lmer, stats, vegan, dplyr, rstatix, 

e para construir os gráficos utilizamos o pacote ggplot2. 

 

3. RESULTADOS 

 O modelo geral explicou 85% da variância dos dados e apontou que os principais 

determinantes da decomposição dos detritos nos litterbags foram a estação, o tipo de 

detrito, a estação, o tipo de detrito e o nível de facilitação, representada pelo RII, da 

parcela afentando de forma negativa a porcentagem de massa decomposta dos detritos. 

Entretando, a facilitação foi responsável por explicar apenas uma pequena porcentagem 

da variação dos dados (2%) (Tabela 01).  

 

Tabela 01. Resultados modelo linear com erro randômico com todas as variáveis explicativas medidas para 

avaliar a decomposição da serrapilheira em cada parcela do Brazildry (estação, detrito, HFA, RII (CWM), 

riqueza, sobrevivência, volume total de caules, razão C:N(CWM), LA (CWM), SLA (CWM)), com a 

composição de espécies de cada comunidade como efeito randômico. 

Pseudo R² 0.85  
  

Variável Estimado Erro padrão t p 

Intercepto 1,367e+00 2,648e-02 51,62  < 2e-16 *** 

Estacao (seca) 1,070e+00 3,068-02 -34,87 < 2e-16 *** 

Det. (C. lep) -7,442e-01 3,087e-02 -24,04 < 2e-16 *** 

Det. (palito) -1,996e+00 1,115e-01 -17,89 < 2e-16 *** 

HFA -2,214e+02 1,868e-02 -1,18 0,236 

RII -4,297e-02 2,011e-02 -2,14 0,033* 

Riqueza (log2) -5,792e-03 1,675e-02 -0,346 0,73 

Sobrevivencia 2,301e-02 2,087e-02 -1,103 0,27 

Volume total de caules 2,739e-02 1,980e-02 1,384  0,167 

CN 2,409e-04 2,759e-02 0,009 0,993 

LA 3,351e-02 1.,51e-02 1,178 0,086 . 

SLA -6,409e-03 2,496e-02 -0,257 0,797 

(.) Indica intervalo de confiança de p < 0.10, (*) indica intervalo de confiança de p < 0.05, (**) indica 

intervalo de confiança de p < 0.01,  e (***) indica intervalo de confiança de p < 0.001. 

 

Os três tipos de detritos apresentaram maiores médias de degradação durante a 

estação da chuvosa, em comparação com a estação seca (Amburana cerensis: W = 20595; 

p < 0,001 - Combretum leprosum: W = 20643,5; p < 0,001 – Palito: W = 8919,5; p < 

0,05) (Figura 2). As folhas de Amburana cearensis apresentarão taxas de decomposição 

cerca de duas vezes maiores na estação das chuvas do que na estação seca. Comparada a 

estação seca, as folhas de Combretum leprosum foram degradadas mais que do dobro 
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durante a estação chuvosa. Isso demonstra a força limitante do estresse hídrico e climático 

sobre o processo de decomposição de detritos foliares na Caatinga. Apesar do palito de 

picolé ter sido decomposto mais na estação chuvosa do que na estação seca, a diferença 

das taxas de decomposição desse detrito entre as duas estações foi muito baixa, cerca de 

2% de massa decomposta (Ver Figura 02 e Tabela 02). Em ambas as estações as folhas 

de Amburana cearensis foram os detritos que apresentaram as maiores taxas de 

decomposição, seguidos pelas folhas de Combretum leprosum, sendo os palitos de picolé 

os detritos com as menores taxas de decomposição (Ver Figura 02 e Tabela 02). Ou seja, 

o nível de labilidade do detrito determinou a porcentagem de massa decomposta, 

indicando um relevante papel da qualidade da serrapilheira para o processo de 

decomposição da serrapilheira independente do contexto climático.  

 

Figura 02 - Representação gráfica dos resultados das análises comparativas da porcentagem de massa 

decomposta entre os tipos de detrito para cada estação. As caixas compreendem 50% dos dados entre o 

limite inferior (2º quartil) que representa 25% dos dados e o superior (3º quartil) que representa 75% dos 

dados. A linha dentro das caixas representa a mediana dos valores de cada de porcentagem de massa 

decomposta de cada tipo de detrito. A diferença entre os valores de massa decomposta entre os detritos foi 

significativamente diferente sendo o palito o detrito com a menor taxa de decomposição e a Amburana 

cearensis apresentado as maiores taxas tanto na estação seca (p < 0,05), quanto na estação chuvosa (p < 

0,05), duas estações. As diferenças entre as porcentagens de massa decomposta das duas espécies de folhas 

testadas entre as duas estações foi significativa (p < 0,05), porém não houve diferença significativa entre as 

porcentagens de massa decomposta do Palito de picolé entre as estações seca e chuvosa (p > 0,05).    
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Tabela 02 – Resultados do teste comparativo de Dunnettett utilizando o método de Bonferroni, comparando 

a taxa de decomposição entre os detritos testados durante a estação seca e chuvosa. A primeira coluna 

informa a variável resposta (porcentagem de massa decomposta de cada detrito); A segunda e a terceira 

coluna informam os detritos em comparação; a quarta e a quinta coluna informam o número de dados dos 

detritos comparados; a sexta coluna informa o intervalo de confiança ajustado de cada comparação.  

Seca       

Variável Detrito 1 Detrito 2 n 1 n 2 D. média p ajust. 

M. dec (%) A. cearensis C. leprosum 382 392 16.2 3.22e- 58 *** 

M. dec (%) A. cearensis Palito 382 379 27.6 9.96e-167 *** 

M. dec (%) C. leprosum Palito 392 379 11.6 1.03e- 30 *** 

Chuvosa       

Variável Detrito 1 Detrito 2 n 1 n 2 D. média p ajust. 

M. dec (%) A. cearensis C. leprosum 381 432 13.3 1.02e- 39 *** 

M. dec (%) A. cearensis Palito 381 430 28.8 2.19e-182 ***      

M. dec (%) C. leprosum Palito 432 430 16.1 8.63e- 58 ***   

(***) Indica intervalo de confiança de p < 0.001. 

 

Não houve efeito da riqueza das comunidades vegetais plantadas nas parcelas do 

experimento do BrazilDry sobre as taxas de decomposição de qualquer um dos detritos 

que testamos (Ver tabelas suplementares de 06 a 11). Os testes mostraram que, tanto na 

estação seca como na chuvosa, as taxas de decomposição são praticamente as mesmas em 

todos os níveis de riqueza. (Figura 03).  O mesmo aconteceu com a taxa de sobrevivência 

a proporção de árvores coespecíficas aos detritos foliares, e com as razões C:N e SLA das 

falhas das árvorés da parcela, ambos os traços funcionais não apresentaram efeito sobre 

a decomposição dos detritos em nenhuma das duas estações. Já o nível de facilitação, o 

volume total de caules e á área foliar das árvores das parcelas apresentarem efeitos 

espécificos, dependendo da estação e do tipo de detrito.  

A taxa de decomposição do palito não foi afetada por nenhuma das variáveis 

testadas durante a estação chuvosa. Durante a estação seca, a decomposição do palito foi 

negativamente afetada pela CWM da área foliar das árvores das parcelas do Brazildry. 

Apesar do modelo ter apresentado a tendência de que parcelas com árvores que depositam 

folhas com uma de área foliar média maior afetarem negativamente a decomposição do 

detrito com menor labilidade, ele explicou apenas uma pequena porcentagem da cariação 

dos dados (Ver Figura 03 e Tabela 03). 
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Tabela 03. Resultados modelo linear com erro randômico com todas as variáveis explicativas medidas para 

avaliar a decomposição do palito em cada parcela do Brazildry na estação seca (RII (CWM), riqueza, 

sobrevivência, volume total de caules, razão C:N(CWM), LA (CWM), SLA (CWM)), com a composição 

de espécies de cada comunidade como efeito randômico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(.) Indica intervalo de confiança de p < 0.10, (*) indica intervalo de confiança de p < 0.05, (**) indica 

intervalo de confiança de p < 0.01, e (***) indica intervalo de confiança de p < 0.001. 

 

 

 

Figura 03- Representação gráfica do efeito parcial da área foliar das folhas das espécies presentes em cada 

parcela do experimento Brazildry, ponderada pelas abundâncias relativas de cada espécie (CWM), sobre a 

porcentagem de massa decomposta dos palitos de picolé durante a estação seca.  

 

 

 Já para o detrito mais lábil, as folhas de Amburana cearensis, apenas efeitos da 

CWM dos índices de facilitação (RII) das árvores das parcelas durante a estação chuvosa 

foram identificados. Porém, de modo semelhante ao evidenciado no modelo com dados 

do palito de picolé, apenas uma pequena porcentagem da variância dos dados de 

Pseudo R² 0.06  
  

Variável Estimado Erro padrão t p 

Intercepto 0,0027 0,915 0,030  0.9765 

RII 0,0021 0,1158 0,018 0,9856 

Riqueza (log2) -0,0792 0,1073 -0,738 0,4773 

Sobrevivencia -0,1148 0,1123 -1,022 0,3101 

Volume total de caules -0,0412 0,1129 -0,365 0,7154 

CN 0,1122 0,1496 0,750 0,4576 

LA -0,2424 0,1148 -2,111 0,0394* 

SLA 0,2087 0,1452 1,437 0,1586 
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decomposição do detrito foliar foi explicada pelo modelo. De qualquer forma, foi possível 

identificar uma tendência de efeito negativo da CWM do RII sobre a decomposição da 

Amburana cearensis na estação que as árvores mantêm as suas folhas. Essa tendência não 

foi significativa na estação seca, quando as árvores descartam suas folhas. 

Tabela 04. Resultados modelo linear com erro randômico com todas as variáveis explicativas medidas para 

avaliar a decomposição da Amburana cearensis em cada parcela do Brazildry na estação chuvosa (HFA, 

RII (CWM), riqueza, sobrevivência, volume total de caules, razão C:N(CWM), LA (CWM), SLA (CWM)), 

com a composição de espécies de cada comunidade como efeito randômico. 

Pseudo R² 0.07  
  

Variável Estimado Erro padrão t p 

Intercepto -0,0233 0,0840 -0,278 0,7814 

HFA -0,0778 0,1308 -0,595 0,5530 

RII -0,2232 0,1058 -2,109 0,0368* 

Riqueza (log2) -0,0934 0,0918 -1,018 0,3103 

Sobrevivencia 0,0736 0,1232 0,597 0,5513 

Volume total de caules 0,1496 0,1114 1,343 0,1816 

CN 0,1112 01334 0,834 0,4060 

LA 0,1541 0,1039 1,482 0,1407 

SLA -0,0931 0,1269 -0,734 0,4643 

(.) Indica intervalo de confiança de p < 0.10, (*) indica intervalo de confiança de p < 0.05, (**) indica 

intervalo de confiança de p < 0.01, e (***) indica intervalo de confiança de p < 0.001. 

 

 

Figura 04- Representação gráfica do efeito parcial índice de facilitação nas parcelas do experimento 

Brazildry, ponderada pelas abundâncias relativas de cada espécie (CWM), sobre a porcentagem de massa 

decomposta das folhas da Amburana cearensis durante a estação chuvosa.  



63 
 

Nenhuma das variáveis utilizadas no modelo para avaliar os fatores que afetaram 

a decomposição das folhas do Combretum leprosum, detrito com labilidade intermédiária 

entre as folhas de Amburana cearensis e o palito de picolé, mostrou efeito significativo 

durante a estação seca. Contudo, na estação chuvosa, o volume total dos caules das 

árvores das árvores da parcela mostrou um efeito significativo e positivo sobre as taxas 

de decomposição das folhas de Combretum leprosum (Ver Tabela 05 e Figura 05.c). Foi 

possível notar que a maioria das parcelas que possuíam volume de caules maiores que 

três metros cúbicos tinham a espécie Mimosa tenuiflora compondo a combinação de 

espécies. A CWM da área foliar (Ver Figura 05.a) e do índice de facilitação (Ver Figura 

05.b) das árvores das parcelas do Brazildry também apresentaram efeito significativo 

sobre aas taxas de decomposição do Combretum leprosum, porém positivo para a área 

foliar (LA) e negativo para o índice de facilitação (RII) (Ver Tabela 05). O modelo foi 

capaz de explicar 16% da variação dos dados de massa decomposta do detrito de 

labilidade intermediária. Entretando, cerca de 11% foram explicadas pelo volume total de 

caules das árvores das parcelas e os demais 5% explicaco pela outras duas variáveis que 

apresentaram efeito significativo, a área foliar e o índice de facilitação (RII). De fato, o 

efeito das duas variáveis é quase imperceptível observando a reta do gráfico.   

 

Tabela 05. Resultados modelo linear com erro randômico com todas as variáveis explicativas medidas para 

avaliar a decomposição da Combretum leprosum em cada parcela do Brazildry na estação chuvosa (HFA, 

RII (CWM), riqueza, sobrevivência, volume total de caules, razão C:N(CWM), LA (CWM), SLA (CWM)), 

com a composição de espécies de cada comunidade como efeito randômico. 

Pseudo R² 0.16  
  

Variável Estimado Erro padrão t p 

Intercepto 41,6184 0,6831 60,923  < 2e-16 *** 

HFA 0,2755 0,9171 0,300 0,7651 

RII -2,1152 0,8788 -2,407 0,0180* 

Riqueza (log2) 0,8554 0,7953 1,075 0,3063 

Sobrevivencia 0,1205 0,8309 0,145 0,8850 

Volume total de caules 3,4636 0,7635 4,536 1,26e-05*** 

CN -0,5030 1,3298 -0,378 0,7065 

LA 1,9373 0,8115 2,387 0,0201* 

SLA -0,0874 1,0955 -0,080 0,9367 

(.) Indica intervalo de confiança de p < 0.10, (*) indica intervalo de confiança de p < 0.05, (**) indica 

intervalo de confiança de p < 0.01, e (***) indica intervalo de confiança de p < 0.001. 
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Figura 05 - Representação gráfica dos resultados do modelo linear realizado para as variáveis de: a) CWM do índice de facilitação (RII) da comunidade inserida na parcela, b) 

CWM da área das folhas (LA) produzidas pelas árvores que compõem a comunidade das parcelas e c) volume total dos caules das árvores vivas nas parcelas sobre a porcentagem 

de massa decomposta do Combretum leprosum durante a estação chuvosa. No gráfico de dispersão os pontos pretos representam os valores de porcentagem de massa 

decomposta das folhas dentro dos sacos de serrapilheira expostos em cada parcela do experimento Brazildry. A reta azul ascendente representa a relação entre as variáveis 

testadas e a porcentagem de massa de folhas do Combretum leprosum.   
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4. DISCUSSÃO 

A vantagem de jogar em casa (HFA), e a identidade das comunidades vegetais 

não apresentaram nenhuma influência na decomposição dos detritos, seja na estação seca 

ou na estação chuvosa. Os resultados apontaram que a contribuição da comunidade 

vegetal vizinha em promover a decomposição da serrapilheira está mais relacionada aos 

traços funcionais das folhas e à abundância das árvores da vizinhança, especialmente para 

os detritos com baixa labilidade, uma vez que esses efeitos só foram identificados para os 

dois detritos menos lábeis. Entretanto, além da labilidade dos detritos, estes efeitos 

também dependem do contexto climático imposto pela estação, já que os fatores que 

afetaram a decomposição dos detritos em uma estação, não apresentaram o mesmo efeito 

na outra. Tal diferença nas taxas de decomposição entre a estação seca e chuvosa indica 

que a precipitação desempenha um papel essencial para o processo de decomposição da 

serrapilheira na Caatinga.  

A labilidade dos detritos, no delineamento do experimento com sacos de 

serrapilheira, foi o único determinante comum para as taxas de decomposição em ambas 

as estações. As folhas de Amburana cearensis que tem a menor razão C:N e menor área 

foliar (LA) foram mais degradadas do que as folhas do Combretum leprosum que são 

maiores e possuem maior razão C:N, por último o palito de picolé com maior quantidade 

de celulose e lignina teve as taxas de decomposição mais lentas na estação seca e o mesmo 

cenário se repetiu na estação chuvosa. A qualidade da serrapilheira é amplamente 

declarada como o determinante mais importante para o processo decomposição (Cassart 

et al. 2020; Plazas-Jiménez & Cianciaruso 2021; Yu et al. 2019; Bhatnagar et al. 2018), 

sendo a razão C:N o principal determinante para a qualidade da serrapilheira foliar em 

ambientes semiáridos (Cornwell et al. 2008). Logo, o presente estudo é mais um a 

corroborar essas afirmações. 

No entanto, na estação chuvosa, a qualidade da serrapilheira produzida pela 

comunidade não parece ser um fator importante para a decomposição dos detritos que já 

estão passando pelo processo de degradação no solo da Caatinga. Isto pode ser explicado 

pelo fato de as árvores decíduas não descartarem suas folhas na estação chuvosa, uma vez 

que esse é o período de crescimento das árvores, e essas aproveitam as condições 

climáticas mais amenas e a abundância de água para fazer fotossíntese e investir energia 

e recursos na construção de estruturas e criar reservas para a estação seca seguinte (Araújo 

et al. 2007), de modo que é mais vantajoso manter suas folhas até o final da estação. 
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Assim, a serrapilheira presente no solo é composta basicamente pelas folhas que já 

tiveram parte de seus compostos fotodegradados ou volatilizados na estação seca anterior 

(Costa 2016).  

Porém, possos resultados indicaram que durante a estação chuvosa a área das 

folhas produzidas pela comunidade de árvores da parcela influenciou os dois detritos mais 

recalcitrantes que testamos neste estudo. A área foliar (LA) afetou negativamente as taxas 

de decomposição dos palitos de picolé durante a estação seca, e positivamente a 

decomposição das folhas do Combretum leprosum na estação chuvosa. Como no início 

da estação seca da Caatinga as espécies decíduas descartam suas folhas para evitar a perda 

de água por transpiração, esta queda de folhas forma uma camada de serrapilheira sobre 

o solo (Santana 2005; Lima et al. 2015). Com a atividade vegetal reduzida devido ao 

estresse hídrico (Reis et al. 2006), o efeito das árvores vizinhas sobre a decomposição dos 

detritos pode surgir do seu legado sob a forma de serrapilheira produzida na última 

estação chuvosa.  Desta forma, o efeito da área foliar sobre o palito de picolé pode ser 

explicado pelo fato que a camada de serrapilheira formada sob o dossel das parcelas que 

possuem espécies com folhas maiores atue como um guarda-sol bloqueando a ação da 

radiação solar sobre os palitos, evitando assim a fotodegradação. A fotodegradação tem 

sido apontada como o fator abiótico mais determinante para a decomposição de detritos 

durante a estiagem em ecossistemas tropicais (Costa 2016; Marinho et al. 2020).  

Já o efeito positivo da Área foliar sobre a decomposição das folhas do Combretum 

leprosum na estação chuvosa deve estar relacionado ao fato arrefecimento das condições 

climáticas, uma vez que folhas maiores podem prosuzir maior sombreamento sobre o 

solo, diminuindo os efeitos da radiação solar sobre a fauna de solo, em plena atividade 

durante esse período de menor limitação hídrica. O efeito de arrefecimento de condições 

climáticas realizado pela vegetação vizinha sobre a atividade de detritívoros e 

microrganismos decompositores em ecossistemas florestais, é relatado em diversos 

estudos (Gregorich et al. 2017; Abdallah & Chaieb 2012; Martinkova et al. 2014; Joly et 

al. 2017). É provável ainda que esse mecanismo também explique o efeito positivo do 

volume total de caule das parcelas sobre a decomposição desse detrito. O estado de 

desenvolvimento das comunidades vegetais foi o principal fator influenciando a 

decomposição das folhas do Combretum leprosum, dentre os testados. Comunidades com 

árvores mais robustas e em condições de suportar uma copa mais densa podem resultar 

resultar no melhoramento de condições climáticas abaixo do dossel. Se faz importante 
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também destacar a importância das árvores da espécie Mimosa tenuiflora. Dentre as 18 

parcelas com maior volume total de caule, 10 têm esta espécie na composição da 

comunidade.  A Mimosa tenuiflora é uma espécie primária de crescimento rápido, 

extremamente resistente a eventos de seca e com boa capacidade de estabelecimento e 

potencial de facilitação (Fagundes et al. 2018). Então, não podemos excluir a hipótese de 

um efeito específico desta espécie sobre as folhas relativamente mais recalcitrantes.  

O arrefecimento de condições extremas de temperatura e radiação solar por ação 

das plantas enfermeiras também é apontado como impulsionador do desempenho da 

fauna de solo na degradação de detritos (Navarro-Cano et al. 2014). No entanto, nossos 

resultados mostraram um efeito fraco da capacidade de facilitação das comunidades 

vegetais sobre a decomposição dos detritos foliares e nenhum efeito sobre o palito. As 

interações de facilitação são dependentes dos traços funcionais das plantas enfermeiras e 

das demandas da planta alvo (Fagundes, 2020) e o melhoramento do micro-habitat abaixo 

do dossel não é a única demanda de plantas que tentam se estabelecer na Caatinga. 

Algumas espécies também demandam alta incidência de luz solar. Ambas as demandas 

estão refletidas na capacidade de facilitação da planta medida pelo RII. Logo, 

comunidades com árvores com alta capacidade de facilitação nem sempre vão apresentar 

fatores microclimáticos mais favoráveis para a ação da fauna de solo.  

A riqueza de espécies arbóreas também não apresentou qualquer influência na 

decomposição de nenhum dos detritos testados em ambas as estações.  De fato, estudos 

têm relatado que um maior número de espécies apenas afeta as taxas de decomposição da 

serrapilheira se houver dissimilaridade funcional entre elas, o que aumenta chances de 

complementariedade entre as espécies (Stachová et al. 2013; Kou et al. 2020; Zhou et al. 

2020; Mazzoleni et al. 2010; Huang et al. 2017). No entanto, nem mesmo efeitos da 

identidade da comunidade vegetal sobre a decomposição dos detritos foram mostrados 

pelos testes estatísticos que compararam as taxas de decomposição entre as diferentes 

combinações de espécies que formam a vegetação das parcelas do BrazilDry.  Da mesma 

forma, os resultados referentes ao efeito da “vantagem de jogar em casa” (HFA) na 

decomposição dos detritos foliares testados contrariaram as expectativas. Apesar de ainda 

não haver consenso acerca do "fator casa" exercer algum tipo de influência sobre o 

processo de decomposição (Pearse et al. 2014; Lu et al. 2017; Both et al. 2017; Fanin et 

al. 2021; Palozzi & Lindo 2017), esperava-se que com a grande variabilidade das 

comunidades no experimento BrazilDry e consequentemente alta variedade de recursos e 
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microambientes (Joly et al. 2017), as folhas de Amburana cearensis e Combretum 

leprosum encontrariam os detritívoros mais especializados em parcelas com árvores da 

mesma espécie.  

  Embora, os traços funcionais da serrapilheira e a abundância da vegetação nas 

parcelas tenham indicado alguma influência da vizinhança no processo de decomposição 

da serrapilheira na Caatinga, seus efeitos não foram tão proeminentes quanto os 

registrados a sazonalidade. Para ambas as espécies de folhas que utilizamos em nosso 

experimento, as taxas de decomposição na estação chuvosa foram cerca do dobro do que 

observamos na estação seca. Isto indica a dimensão da limitação causado pelo estresse 

hídrico para a o processo de decomposição na Caatinga. Além de reduzir a limitação 

hídrica, aumentando a umidade do solo e do ar (Glassman et al. 2018), a chegada das 

chuvas provoca a floração de espécies arbóreas e herbáceas produzindo detritos mais 

lábeis como flores, frutos (Reis et al. 2006) que por sua vez atraem uma gama de 

organismos como insetos, aves e mamíferos que também incrementam os detritos no solo 

através de suas fezes e resíduos alimentares (Abdallah & Chaieb 2012). O papel crucial 

da pluviosidade no processo de decomposição e consequentemente no ciclo de nutrientes 

(Zhou et al. 2018) reforça que a água é um recurso extremamente importante para os 

ecossistemas semiáridos. Por outro lado, a quantidade de massa decomposta em apenas 

quatro meses (até 40% no caso da Amburana cearensis) com alto nível de estresse hídrico 

também ressalta a força do mecanismo de fotodegração no processo de decomposição da 

serrepilheira na Caatinga. Costa 2016, demonstra que mesmo durante a estação chuvosa, a 

fotodegradação desempenha um papel significativo sobre a decomposição da serrapilheira no 

semiárido brasileiro. Logo, é provável que essa diferença tão discrepante entre a estação seca e 

chuvosa seja devido a atuação conjunta da fotodegradação e dos agentes bióticos no período com 

menos limitação hídrica.  

As perdas na eficiência da decomposição significam uma maior quantidade de 

detritos no solo florestal, o que pode aumentar o risco de incêndios em larga escala (Dias 

et al. 2017). Considerando os cenários atuais e futuros de distúrbios na Caatinga com 

eventos de seca cada vez mais prolongados, a perda desta função essencial do ecossistema 

pode ser um risco real de aceleramento do ritmo de desertificação em vários pontos deste 

bioma. O aumento da frequência e extensão dos incêndios na Caatinga também pode 

liberar mais CO e CO2 agravando o aquecimento global e diminuindo o potencial de 
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armazenamento de carbono e outros serviços ambientais proporcionados por esta floresta 

tropical seca (Manhães et al. 2016). 

 

5. CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que em florestas plantadas e ainda jovens na Caatinga, o efeito 

das árvores vizinhas sobre a decomposição da serrapilheira está mais relacionado à 

abundância dessas do que à riqueza, identidade e interações de facilitação da comunidade 

vegetal que forma a vizinhança. Também que a provisão de condições ambientais mais 

favoráveis a ação de agentes decompositores, sejam eles bióticos (detritívoros) ou 

abióticos (fotodegradação), é o promotor mais provável de tal efeito. Logo, o esforço para 

manter a sobrevivência e o bom desenvolvimento das mudas plantadas em projetos de 

restauração também podem refletir na eficiência da ciclagem de nutrientes nessas 

comunidades. O fato de que comunidades com maior volume total de caules apresentaram 

maiores taxas de decomposição das folhas menos lábeis também podem indicar que em 

estágios mais desenvolvidos as árvores da vizinhança podem exercer efeitos mais 

proeminentes sobre a decomposição de detritos mais recalcitrantes.  

O presente estudo ainda reforça a extrema importância da água para os ambientes 

semiáridos demonstrando o papel o efeito promotor das chuvas para do processo de 

decomposição na Caatinga. O que indica que eventos de secas prolongados podem 

aumentar o acúmulo de matéria seca sobre o solo, o que eleva os riscos de queimadas 

tornarem-se incêndios em larga escala.  

 Estudos em uma escala de tempo que abranja estágios mais avançados de 

degradação dos detritos e de desenvolvimento da vegetação pode nos ajudar a preencher 

muitas lacunas e nos dar uma compreensão mais completa sobre como árvores vizinhas 

podem afetar a decomposição da serrapilheira na Caatinga. Avaliar o efeito do estrato de 

herbáceas também pode auxiliar na compreensão do efeito da vegetação vizinha sobre a 

decomposição em florestas plantadas nos primeiros estágios de desenvolvimento, já que 

herbáceas, geralmente, dividem espaço com as árvores jovens durante o processo de 

sucessão ecológica em ecossistemas florestais.  
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7. MATERIAL SUPLEMENTAR 

 

Tabela S1: Quadro informativo das espécies de árvores plantadas dentro das parcelas do experimento 

Brazildry, incluindo as duas espécies utilizadas no experimento de decomposição utilizando sacos de 

serrapilheira. A primeira coluna informa a família taxonômica a qual cada espécie pertence; A segunda 

coluna informa o nome científico das espécies; A terceira coluna informa o nome comum ou popular de 

cada espécie; A quarta coluna informa a abreviação dos nomes científicos de cada espécie, usadas para 

facilitar a identificação e representação gráficas das espécies no presente estudo; e a quarta e última coluna 

da tabela informa a capacidade de facilitação de cada espécie (RII).   

 

Familia Nome científico Nome comum Abrev. RII   

Fabaceae - Mimosoideae Mimosa tenuiflora Jurema Mite 0.1286   

Bignoniaceae Handroanthus impetiginosus Ipê-roxo HaIm 0.0669   

Apocynaceae Aspidosperma pyrifolium Pereiro AsPy 0.0460   

Burseraceae Commiphora leptophloeos Imburana CoLe 0.0179   

Fabaceae - Mimosoideae Piptadenia stipulacea Jurema-branca PiSt -0.001   

Fabaceae - Papilionoideae Amburana cearensis Cumaru AmCe 0.1102   

Capparaceae Cynophalla hastata Feijão-bravo CyHa 0.0157   

Combretaceae Combretum leprosum Mofumbu CoLp -0.024   

Fabaceae - Caesalpinoideae Libidibia férrea Jucá LiFe 0.0908   

Fabaceae - Caesalpinoideae Bauhinia cheilantha Mororó BaCh 0.0192   

Fabaceae - Caesalpinoideae Poincianella gardneriana Catingueira PoGa 0.0636   

Malvaceae Pseudobombax marginatum Imbiratanha PsMa 0.098   

Bixaceae Cochlospermum vitifolium Algodão CoVi 0.0821   

Rhamnaceae Ziziphus joazeiro Joazeiro ZiJo -0.001   

Fabaceae - Mimosoideae Anadenanthera colubrina Angico AnCo 0.0354   

Euphorbiaceae Sebastiania macrocarpa Burra-leiteira SeMa 0.0373   
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Tabela S2 – Quadro demonstrativo da distribuição das espécies entre as combinações plantadas dentro das 

parcelas do experimento Brazildry. A primeira coluna informa o nível de riqueza, oi seja número de 

espécies presentes nas combinações; A segunda coluna informa a identificação de cada combinação usadas 

nesse estudo afim de facilitar as representações gráficas, incluindo o tratamento controle que se constitui 

de parcelas onde nenhuma árvore foi plantada (para as combinações de monoculturas usamos a abreviação 

do nome das espécies como identificação); A terceira coluna informa as espécies contidas em cada 

combinação representadas por suas abreviaturas (ver Tabela S1); A quarta coluna informa o número de 

combinações feitas para cada nível de riqueza; A quinta coluna informa o número de réplicas de parcelas 

contendo as mesmas combinações de espécies; e a seta e última coluna informa o número de parcelas 

contidas no experimento Brazildry que possuem o mesmo nível de riqueza. Na última linha a tabela trás os 

valores totais da quarta e sexta coluna.  

Riqueza Combinações Espécies contidas 
Número de 

combinações 
Replicas  

Parcelas por 

riqueza 

1 *** 

Mite 

16 3 48 

HaIm 

AsPy 

CoLe 

PiSt 

AmCe 

CyFl 

CoLp 

LiFe 

BaCh 

PoGa 

PsMa 

CoVi 

ZiJo 

AnCo 

SeMa 

2 

2 sp1 PsMa + SeMa 

16 3 48 

2 sp2 CoLp + BuCh 

2 sp3 ZiJo + PiSt 

2 sp4 CyFl + AmCe 

2 sp5 CoVi + CoLe 

2 sp6 PoGa + HaIm 

2sp7 AsPy + LiFe 

2sp8 MiTe + AnCo 

2 sp9 AsPy + MiTe 

2 sp10 HaIm + CoLe 

2 sp11 CoLp + AmCe 

2 sp12 PiSt + CyFl 

2 sp13 LiFe + PoGa 

2 sp14 PsMa + BaCh 

2 sp15 SeMa + AnCo 

2 sp16 CoVi + ZiJo 

4 

4 sp1 PoGa + AsPy + AnCo + CyFl 

8 3 24 4 sp2 CoLe + PsMa + MiTe + CoVi 

4 sp3 BaCh + ZiJo + PiSt + HaIm 
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4 sp4 AmCe + LiFe + SeMa + CoLp 

4 sp5 MiTe + HaIm + AsPy + CoLe 

4 sp6 PiSt + AmCe + CyFl + CoLp 

4 sp7 LiFe + BaCh + PoGa + PsMa 

4 sp8 CoVi + ZiJo + AnCo + SeMa 

8 

8 sp1 

BaCh + AnCo + SeMa + ZiJo 

+ CoLe + HaIm + MiTe + 

AsPy 

4 3 12 

8 sp2 

PiSt + PsMa + LiFe + AmCea 

+ CoLp + PoGa + CoVi + 

CyFl 

8 sp3 

MiTe + HaIm + AsPy + CoLe 

+ PiSt + AmCe + CyFl + 

CoLp 

8 sp4 

LiFe + BaCh + PoGa + PsMa 

+ CoVi + ZiJo + AnCo + 

SeMa 

16 16 sp 

MiTe + HaIm + AsPy + CoLe 

+ PiSt + AmCe + CyFl + 

CoLp + LiFe + BaCh + PoGa 

+ PsMa + CoVi + ZiJo + 

AnCo + SeMa 

1 15 15 

*** Controle *** 1 8 8 

    Total 45 *** 155 

*** Células as quais as informações trazidas pelas colunas não se aplicavam. 
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CAPÍTULO III 

 

Herbáceas impulsionando a decomposição de folhas de 

espécies arbóreas durante restauração em um ambiente 

semiárido. 
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RESUMO 

 

Diversos estudos afirmam que a decomposição da serrapilheira é fortemente afetada pela 

diversidade funcional das espécies presentes na serrapilheira. Porém, em sua maioria, os 

experimentos testam apenas a interação entre espécies do mesmo estrato da vegetação, 

arbóreo ou herbáceo. Devido ao seu efêmero ciclo de vida, as herbáceas podem contribuir 

com um importante aporte sazonal de biomassa sobre o solo da Caatinga, compondo a 

serrapilheira junto aos detritos vindos do estrato arbóreo. O presente estudo se propôs a 

testar: (I) se a presença de folhas de espécies herbáceas afeta positivamente a 

decomposição de folhas de espécies arbóreas da Caatinga; (II) se esse efeito aumenta de 

acordo com o aumento da riqueza de folhas herbáceas; (III) se a cobertura de espécies 

herbáceas sobre o solo tem efeito positivo sobre a decomposição da serrapilheira; e (IV) 

se a riqueza da comunidade herbácea influencia a decomposição da serrapilheira. Para 

isso, folhas de espécies arbóreas (alvos) foram expostas apara decomposição em sacos de 

serrapilheira, sozinhas e misturadas com folhas de herbáceas em três níveis de riqueza de 

herbáceas (uma, duas e quatro espécies). As folhas das espécies alvos também foram 

expostas para decomposição dentro de 155 parcelas de um experimento de restauração da 

Caatinga com comunidades de herbáceas em diversas composições e níveis de riqueza de 

espécies. Nossos resultados apontam um efeito positivo da presença de espécies 

herbáceas sobre as taxas de decomposição das folhas de espécies arbóreas, principalmente 

das mais lábeis. A cobertura de herbáceas também apresentou relação positiva com a 

decomposição da espécie alvo mais lábil. Já o efeito da riqueza de herbáceas sobre a 

decomposição da serrapilheira se mostrou dependente da combinação entre espécies 

arbóreas e herbáceas. Assim, o presente estudo traz um contraponto à retirada de 

herbáceas em áreas sujeitas a restauração ambiental, demonstrando sua importância para 

o processo de decomposição da serrapilheira.    
 
Palavras- Chaves: Amburana Cearensis, Combretun leprosum, riqueza de espécies, 

Qualidade da serrapilheira, razão C:N, Caatinga. 
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ABSTRACT 

 

Several studies state that the decomposition of litter is strongly affected by the functional 

diversity of species present in the litter. However, most experiments test only the 

interaction between species of the same stratum, whether arboreal or herbaceous. 

Considering their ephemeral life cycle, herbaceous plants can contribute with an 

important seasonal contribution of biomass in the Caatinga soil, making up the litter along 

with the detritus coming from the tree stratum. This study proposed to test: (I) whether 

the presence of leaves of herbaceous species positively affect the decomposition of leaves 

of Caatinga tree species; (II) whether this effect increases according to the increase of 

herbaceous leaf richness; and (III) whether the cover of herbaceous species on the soil 

has a positive effect on the decomposition of the serrapilheira. To do this, leaves of tree 

species (targets) were exposed to decomposition in litter bags, alone and mixed with 

leaves of herbaceous plants at three levels of herbaceous richness (one, two and four 

species). Leaves of the target species were also exposed for decomposition within 155 

plots of a Caatinga restoration experiment with herbaceous communities at various 

compositions and species richness levels. Our results point to a positive effect of the 

presence of herbaceous species on the decomposition rates of tree species leaves, 

especially the more labile ones. Herbaceous cover also showed a positive relationship 

with the decomposition of the most labile target species. The effect of herbaceous richness 

on litter decomposition was dependent on the species composition of the combinations of 

trees and herbs. Thus, this study brings a counterpoint to the removal of herbaceous in 

areas subject to environmental restoration, demonstrating its importance for the litter 

decomposition process.    
 

Key words: Amburana Cearensis, Combretun leprosum, species richness, litter quality, 

C:N ratio, Caatinga. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A velocidade do processo de decomposição da serrapilheira depende de 

convergência de vários fatores, tanto bióticos quanto abióticos (Krishna & Mohan 2017a). 

Dentre eles, destacam-se a qualidade dos detritos, determinada pela razão entre 

compostos lábeis e recalcitrantes presentes nas folhas, a diversidade de espécies que 

compõem a serrapilheira (Cornwell et al. 2008; Tardif & Shipley 2015; Liu et al. 2016; 

Steinwandter et al. 2019) e a comunidade vegetal na vizinhança (Barbe et al. 2018, 2017; 

Jewell et al. 2015; Lu et al. 2017). Apesar de diversos estudos testarem como a 

diversidade de espécies da vizinhança afeta o processo de decomposição, a maioria deles 

concentra-se apenas no estrato arbóreo ou herbáceo (Ward et al. 2015; Santonja et al. 

2019; Lu et al. 2017; Fortunel et al. 2009; Cornelissen & Thompson 1997), ignorando os 

possíveis efeitos de um extrato sobre o outro, seja por modificar a diversidade da 

vizinhança ou da própria serrapilheira.    



81 
 

O estrato herbáceo é bastante abundante em ecossistemas com dossel mais aberto, 

como savanas, pradarias e ambientes semiáridos e são as primeiras a colonizar ambientes 

em processo de sucessão ecológica, assim como são as primeiras a rebrotar com a chegada 

das chuvas em ambientes sazonalmente secos (de Andrade Franco et al. 2021; Thrippleton 

et al. 2016; Verdoodt et al. 2010; Santos et al. 2013). Apesar de poderem exercer uma 

pressão competitiva sobre o estabelecimento de espécies arbóreas, disputando por 

recursos como luz, água e nutrientes (Davis et al. 1998; Callaway & Walker 1997), em 

geral, herbáceas melhoram o ambiente para a colonização de espécies tardias criando um 

microclima mais ameno, adicionando matéria orgânica e evitando a perda de umidade ao 

nível do solo (Verdoodt et al. 2010; Santos et al. 2013).  

Na Caatinga, floresta sazonalmente seca brasileira, com chuvas concentradas em 

poucos meses do ano e prolongado período de seca, o estrato herbáceo rebrota logo após 

as primeiras chuvas. Com a chegada do período seco as herbáceas logo secam e morrem, 

depositando todas as suas folhas sobre o solo (Santos et al. 2013; Araújo et al. 2007). 

Junto às folhas das espécies arbóreas, que em sua maioria são decíduas, formam a 

serrapilheira que começa a ser decomposta durante a estação seca. Dessa forma, para 

avaliar os efeitos da diversidade sobre a decomposição da serrapilheira foliar na Caatinga, 

se faz necessário levar em conta o fato de que o estrato herbáceo também contribui para 

a formação da serrapilheira.   

Experimentos que testam o efeito da mistura de folhas sobre a decomposição da 

serrapilheira reportam efeitos não-aditivos sobre as taxas de decomposição. Ou seja, taxas 

de decomposição diferentes das previstas pela biomass ratio hypothesis (teoria da razão 

de biomassa). Segundo esta teoria a taxa de decomposição de uma mistura de folhas 

deveria ser igual a média da decomposição de cada espécie em monocultura, ponderada 

por sua biomassa (Tardif & Shipley 2013; Tardif et al. 2014). No entanto, efeitos 

sinergéticos (maiores que os previstos) acelerando a degradação dos tecidos foliares, 

assim como efeitos antagônicos (menores que os previstos), que diminuem a velocidade 

de degradação são relatados em diversos estudos que abordam a temática (Liu et al. 2020; 

Gartner & Cardon 2004; Hättenschwiler et al. 2005; Krishna & Mohan 2017b; Tardif & 

Shipley 2015; Peh et al. 2012; Liu et al. 2020; Finerty et al. 2016; Steinwandter et al. 

2019). A magnitude e direção desses efeitos dependem de como os atributos funcionais 

das folhas de diferentes convergem para aumentar a eficiência dos agentes 

decompositores (Gessner et al. 2010; Dias et al. 2017; Joly et al. 2017).  
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A mistura de folhas de espécies arbóreas e herbáceas aumenta a diversidade 

funcional na serrapilheira (Gilliam 2007). E a alta diversidade funcional está relacionada 

com a potencialização de efeitos não aditivos da mistura de folhas sobre a decomposição 

da serrapilheira (Finerty et al. 2016; Bruelheide et al. 2014; Díaz & Cabido 2001; Dias et 

al. 2017; Laird-Hopkins et al. 2017). Principalmente os relacionados a qualidade da 

serrapilheira. Em ambientes semiáridos, os principais indicadores de qualidade da 

serrapilheira são a razão C:N e lignina:N. Segundo Meyer et al. (2020), folhas com razão 

C:N acima de 25:1 são consideradas recalcitrantes, enquanto folhas com razão C:N abaixo 

desse limite são mais lábeis. Folhas com alta razão C:N são mais duras por apresentarem 

mais compostos estruturais, como a lignina, isso dificulta a ação da comunidade 

decompositora que leva mais tempo para quebrar esses compostos, fazendo o processo de 

decomposição ser mais lento (Xu et al. 2020; Aber & Melillo 1991). Organismos 

detritívoros, em geral, têm preferência por folhas mais lábeis, de forma que a serrapilheira 

composta por folhas com baixa razão C:N é degradada em menor tempo (Coq et al. 2010; 

Bradford et al. 2002; Laird-Hopkins et al. 2017). Devido ao estrato herbáceo ser composto 

por espécies de ciclo de vida curto e com estratégias de rápido crescimento e reprodução, 

que investem pouco em compostos estruturais, como a lignina, e de defesa, como 

polifenóis, as folhas das espécies que compõem esse estrato, em geral, são mais lábeis em 

comparação às folhas de espécies arbóreas (Grime et al. 1996; Cornelissen & Thompson 

1997). Logo a deposição de folhas provenientes do estrato herbáceo pode melhorar a 

qualidade da serrapilheira (Elliott et al. 2015) e assim exercer um efeito positivo sobre a 

decomposição de folhas provenientes do estrato arbóreo.    

Além de diferentes razões C:N, folhas de herbáceas também costumam diferir 

bastante das folhas de arbóreas em relação a características com área foliar (LA) e área 

específica da folha (SLA), ambas bastante relacionadas ao efeito de mistura de folhas 

(Makkonen et al. 2012; Cornelissen & Thompson 1997). A diferença de tamanho e forma 

entre as folhas aumenta a complexidade estrutural da serrapilheira criando uma maior 

diversidade de microcosmos podendo assim abrigar uma maior diversidade de 

organismos detritívoros (Joly et al. 2017; Hector et al. 2000). Folhas menores e com maior 

superfície de contato facilitam a ação da comunidade decompositora e por isso são 

degradadas mais rapidamente (Navarro-Cano et al. 2014; Peguero et al. 2019). Dessa 

forma a presença de folhas herbáceas pode adicionar diversos atributos determinantes 
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para a velocidade do processo de decomposição e assim afetar a decomposição de folhas 

de espécies arbóreas. 

 Se tratando de um bioma como a Caatinga, a deposição de detritos oriundos de 

herbáceas ainda pode influenciar o processo de decomposição da serrapilheira através da 

alteração de condições ambientais ao nível do solo (Elliott et al. 2015; Thrippleton et al. 

2016; Gilliam 2007). A formação de uma camada de detritos sobre o solo o protege da 

alta incidência solar evitando o aquecimento exacerbado e a consequente perda de 

umidade. Isso promove condições mais amenas para a ação dos organismos detritívoros 

(Verdoodt et al. 2010; Santos et al. 2013), já que condições extremas de temperatura e 

estresse hídrico podem comprometer a atividade da comunidade decompositora, 

principalmente de microrganismos como fungos e bactérias (Glassman et al. 2018; Zhou 

et al. 2018). Essas condições extremas durante a estação seca também são causa de altos 

níveis de mortalidade de mudas durante o processo de restauração florestal na Caatinga.  

 Se tratando de um bioma como a Caatinga, a deposição de detritos oriundos de 

herbáceas ainda pode influenciar o processo de decomposição da serrapilheira através da 

alteração de condições ambientais ao nível do solo (Elliott et al. 2015; Thrippleton et al. 

2016; Gilliam 2007). A formação de uma camada de detritos sobre o solo o protege da 

alta incidência solar evitando o aquecimento exacerbado e a consequente perda de 

umidade. Isso promove condições mais amenas para a ação dos organismos detritívoros 

(Verdoodt et al. 2010; Santos et al. 2013), já que condições extremas de temperatura e 

estresse hídrico podem comprometer a atividade da comunidade decompositora, 

principalmente de microrganismos como fungos e bactérias (Glassman et al. 2018; Zhou 

et al. 2018). Essas condições extremas durante a estação seca também são causa de altos 

níveis de mortalidade de mudas durante o processo de restauração florestal na Caatinga. 

Com o intuito de aumentar as taxas de sobrevivência das mudas plantadas, grande parte 

dos projetos de restauração costuma suprimir o estrato herbáceo durante as primeiras 

estações de crescimento para evitar a competição com as mudas por recursos essenciais 

como água, nutrientes e luz. A supressão de herbáceas também visa prevenir os 

estrangulamentos das árvores jovens por espécies trepadeiras. Entretanto, isso pode 

deixar solo exposto a radiação solar e mais suscetível à lixiviação, além de remover parte 

da matéria orgânica que poderia adicionar mais nutrientes ao solo após a decomposição 

dos tecidos das herbáceas. Por isso, se faz necessário aprofundar o conhecimento sobre o 

papel desse estrato da vegetação na dinâmica do ecossistema. e sobre como suas 
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interações em vida e pós morte com o estrato arbóreo podem afetar as condições 

ambientais locais e a disponibilidade de recursos.  

No presente estudo visamos, através de um experimento de campo em uma área 

em reflorestamento na Caatinga, entender qual a influência do estrato herbáceo sobre o 

processo de decomposição de folhas de espécies arbóreas testando se folhas de herbáceas 

aceleram a decomposição da serrapilheira foliar quando misturadas às folhas de espécies 

arbóreas e esse efeito é potencializado pela riqueza de herbáceas na mistura. Também se 

a riqueza e cobertura de espécies herbáceas afeta positivamente a decomposição da 

serrapilheira durante a estação seca na Caatinga.    

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

O experimento foi realizado em um remanescente de vegetação nativa de Caatinga 

localizada no município de Açu, região central do estado do Rio Grande do Norte, Brasil, 

a aproximadamente 200 km da capital potiguar (Figura suplementar S1). A Floresta 

Nacional de Açu (FLONA de Açu), possui uma área de 413,52ha entre as coordenadas 

05º35’2’’S e 36º56’42’’O, e apresenta uma formação vegetal predominantemente 

arbóreo-arbustiva densa (Miranda et al. 2007). É uma área de clima semiárido com alta 

temperatura média anual, baixa nebulosidade e baixas taxas de umidade relativa do ar 

(Prado, 2003), além de elevados índices de evapotranspiração e baixa precipitação, 

concentrada num período de três a cinco meses (Sampaio, 2010) com índice 

pluviométrico variando entre 500 e 800 mm/ano (Amorim et al., 2016). Além das 

condições estressantes naturais do Bioma, a área é suscetível à pressões antrópicas por 

criação de caprinos e inadequado uso de recursos naturais (Marinho et al., 2016; Ribeiro, 

2015) o que leva a um risco de desertificação (Antongiovanni et al. 2018; Fonseca et al. 

2018). Entretanto, a formação vegetal que cobre a unidade encontra-se sob processo de 

restauração florestal. 

Os experimentos descritos a seguir foram implementados dentro de uma área de 

3,3 héctares onde um projeto de restauração em larga escala vem sendo desenvolvido 

desde 2016. A área foi dividida em 155 parcelas de 8 x 13m, separadas entre si por trilhas 

de 2 m de largura. Em cada parcela foram transplantadas 32 mudas de até 16 espécies de 
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comum ocorrência na Caatinga, com exceção das parcelas controles nas quais nenhuma 

muda foi plantada (Figura 01). No total 4704 mudas foram plantadas nessa área que se 

encontrava totalmente degradada devido à atividades agropecuárias e sem regeneração 

natural à cerca de 15 anos. Esse experimento faz parte de uma rede internacional de 

experimentos que testam o efeito da biodiversidade sobre o funcionamento de florestas 

plantadas. A TreeDivNet tem experimentos em diversas partes do mundo e o BrazilDry 

é um dos três experimentos da rede na América do Sul e o único na Caatinga. 

 

Figura 01. Representação do projeto de combate à desertificação, do Laboratório da Ecologia de 

Restauração da UFRN, em Açu - RN, Brasil. Área total de 3,3ha, sendo 155 parcelas de 8x13m, separadas 

entre si por trilhas de 2m de largura. O projeto utilizou 32 plantas por parcela que, de acordo com a cor 

representada na figura, mostra a diversidade de espécies plantada na parcela, sendo as parcelas reservadas 

para o controle representadas pela cor laranja; as parcelas que receberam 1 espécie representadas na cor 

branca; as parcelas que receberam 2 espécies representadas na cor vermelha; as parcelas que receberam 4 

espécies representadas na cor amarela; as parcelas que receberam 8 espécies representadas na cor azul; e as 

parcelas que receberam 16 espécies representadas na cor verde. A parcela 9 foi a parcela controle onde o 

experimento de degradação de serrapilheira foi realizado. 

Fonte: Projeto de pesquisa - “Utilizando biodiversidade e processos de facilitação para combater à 

desertificação na Caatinga”. Drª Gislene Ganade – UFRN. 

 

2.2 Delineamento Experimental 

 Para avaliar o efeito da vegetação herbácea sobre a decomposição de folhas de 

espécies arbóreas foram elaborados dois experimentos com sacos de serrapilheira. No 

primeiro experimento, folhas de duas espécies arbóreas foram expostas para 

decomposição em sacos de serrapilheira em monocultura e misturadas com diferentes 

combinações de folhas de espécies herbáceas. Essas combinações variaram entre níveis 
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de riqueza de uma a quatro espécies herbáceas, combinando-as de todas as maneiras 

possíveis. Dessa forma foi possível comparar a decomposição das espécies arbóreas 

sozinhas com a decomposição delas quando misturadas às espécies herbáceas. Dessa 

forma, foram avaliados os efeitos específicos e conjuntos das espécies herbáceas sobre a 

decomposição das arbóreas. No segundo, sacos de serrapilheira contendo as duas espécies 

arbóreas, separadamente, foram expostos para decomposição dentro das 155 parcelas do 

projeto de restauração. A riqueza e a cobertura de herbácea dessas parcelas foi medida na 

estação chuvosa anterior de modo que foi possível avaliar como essas duas variáveis 

influenciaram a decomposição de cada uma das espécies arbóreas durante a estação seca.  

2.2.1 Espécies estudadas 

Para os experimentos de decomposição foram selecionadas quatro das espécies 

herbáceas mais abundantes na área de estudo Indigofera suffruticosa, Croton hirtus, 

Ipomoea Longeramosa, Digitaria bicornis e mais duas espécies arbóreas de ocorrência 

frequente na Caatinga, uma com material foliar mais lábil, Amburana cearensis e uma 

segunda com material foliar mais recalcitrante, o Combretum leprosum (Ver Tabela 

suplementar 01). As espécies arbóreas foram escolhidas a fim de se testar a influência das 

herbáceas em folhas com dois níveis de labilidade diferentes e serão tratadas como 

espécies “alvos” do estudo. O Combretum leprosum apresenta razão C:N por volta de 28, 

enquanto a Amburana Cearensis apresenta média de 18. As razões C:N foram medidas 

em experimento anterior realizado pelo Laboratório de Ecologia da Restauração (LER) 

do Departamento de Ecologia da UFRN.  

2.2.2 Coleta das folhas 

As coletas foram feitas durante o mês de julho de 2019. Tanto as folhas das 

espécies arbóreas quanto das espécies herbáceas foram retiradas de pelo menos cinco 

indivíduos adultos de cada espécie. As folhas das espécies arbóreas foram retiradas de 

árvores de dentro da área da FLONA-Açu. Já as folhas das espécies herbáceas foram 

retiradas de indivíduos que cresceram dentro da área do experimento de restauração de 

várias parcelas, escolhidas aleatoriamente. Todas as folhas que foram coletadas estavam 

maduras e ainda verdes e foram levadas ao laboratório, onde foram secadas em estufa de 

secagem por ar forçado (Tecnal, modelo TE 394/2) a 60ºC durante 48 horas para retirada 

da umidade e suspensão do processo de decomposição.  

2.2.3 Experimento com mistura de folhas 
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As folhas de cada uma das espécies alvo foram misturadas com as das espécies 

herbáceas em três níveis de riqueza de herbáceas: uma, duas e quatro espécies, com todas 

as combinações possíveis, sempre totalizando 5,00g por tratamento, sendo 1,00g de 

arbórea mais 4,00g de herbáceas, divididos equitativamente entre as espécies herbáceas 

presentes na mistura. Os tratamentos controles apresentavam apenas as espécies alvos, 

com 5,00g de folhas de Combretum leprosum ou de Amburana cearensis. Cada 

combinação foi replicada de modo que o número de réplicas entre os níveis de riqueza 

fosse aproximado, em torno de 30 (Ver Tabela suplementar 02).  

Todas as combinações e os tratamentos controles foram expostos para a 

decomposição dentro da área do experimento de restauração em sacos de serrapilheira 

fabricados manualmente em malha de nylon com trama de 2,00mm, medindo 

15cmx15cm. Optamos por expor o material foliar no campo, ao lado de uma parcela 

controle (09), sem cobertura de espécies arbóreas, para evitar um possível efeito de “home 

field advantage”, sobre a decomposição das espécies arbóreas, ou seja, que a folhas 

expostas em uma área onde ocorresse uma árvore da mesma espécie tivesse sua taxa de 

decomposição acelerada por atrair uma fauna decompositora especializada (Ayres et al., 

2009; Freschet et. al., 2012; Veen et al., 2015). Os sacos foram posicionados de forma 

randômica respeitando uma distância mínima de 1m entre eles. Após um período de 125 

dias (entre as datas de 07 de setembro a 13 de dezembro de 2019, época de baixa 

pluviosidade), a massa foliar residual nos sacos foi novamente secada em laboratório 

seguindo as mesmas especificações da secagem feita antes da exposição. Após a secagem, 

os detritos residuais das espécies arbóreas foram separados dos detritos das herbáceas em 

cada réplica, e os dois tipos de detritos foram medidos separadamente. A diferença entre 

o peso inicial e o peso residual dos detritos foliares das espécies arbóreas, em cada 

tratamento, foi calculada e considerada como medida de biomassa decomposta. Em 

seguida, esses valores foram usados para calcular as taxas de decomposição como 

porcentagem de massa foliar decomposta. As taxas de decomposição de cada arbórea nos 

tratamentos com presença de espécies herbáceas foram comparadas às taxas dos seus 

respectivos tratamentos controles. Tais dados foram utilizados nas análises estatísticas 

para avaliar os efeitos da presença de folhas de espécies herbáceas nas taxas de 

decomposição das espécies arbóreas alvos do presente estudo. 
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2.2.4 Cobertura de Herbáceas 

Os dados de cobertura de herbáceas em cada parcela foram medidos em contagem 

realizada durante a estação chuvosa de 2019 através de um quadrante medindo 

2,00mx1,00m, dividido em 50 quadrados medindo 20cmX20cm cada, de forma que a 

cobertura de cada espécie herbáceas foi dada pelo número de quadrados por ela ocupados 

e a cobertura total de herbáceas foi dada pelo somatório das coberturas por espécie. A 

medição foi feita na estação chuvosa para permitir a identificação das espécies. Na 

realização das análises, considerou-se que a cobertura do solo por detritos de herbáceas 

foi equivalente a cobertura de herbáceas medida na estação chuvosa. 

2.2.5 Experimento com diferentes coberturas de herbáceas 

Para avaliar se a cobertura do solo por detritos de herbáceas influencia o processo 

de decomposição de folhas de espécies arbóreas durante a estação seca, expusemos folhas 

de Combretum leprosum e Amburana cearensis para decomposição em monocultura, 

utilizando sacos de serrapilheira, em todas as 155 parcelas do experimento de restauração. 

Em cada parcela foram colocadas três réplicas contendo 3 g de folhas de Combretum 

leprosum e mais três réplicas contendo 3 g de folhas de Amburana Cearensis, totalizando 

465 litterbags por espécie. Os litterbags permaneceram em campo por 130 dias entre os 

meses de setembro de 2019 e janeiro de 2020, durante a estação de estiagem. Após esse 

período o conteúdo residual nos sacos de serrapilheira foi novamente secado e pesado. 

As taxas de decomposição foram calculadas da mesma forma descrita no experimento 

com mistura de folhas. 

2.4 Análises estatísticas 

A análise do efeito da riqueza de herbáceas na decomposição foliar das espécies 

arbóreas foi realizada utilizando ANOVA one way, com o teste a posteriori de Tukey para 

verificar quais médias diferiram entre si. A riqueza de espécies de folhas herbáceas foi 

utilizada como variável explanatória categórica com quatro níveis, 0 (controle) 1, 2 e 4 

espécies, e a taxa de decomposição das espécies arbóreas foram usadas como variáveis 

resposta. O efeito da riqueza foi comparado para os dados das duas espécies alvo 

conjuntamente e separadamente. Utilizamos um modelo linear generalizado (glm) para 

analisar o efeito da riqueza e cobertura de herbáceas encontradas nas parcelas sobre a 

decomposição das folhas de cada uma das espécies alvo do estudo, no qual a taxa de 

cobertura total (X¹) e a riqueza (X²) de herbáceas foram introduzidas como variáveis 



89 
 

explanatórias contínuas do modelo e a taxa de decomposição foliar foi introduzida como 

variável resposta (Y). As análises foram realizadas utilizando os pacotes stats, statix e 

agricolae do programa estatístico R versão 1.2.5001 para Windows. 

 

3. RESULTADOS 

A análise dos dados permitiu identificar o efeito positivo da serrapilheira foliar de 

herbáceas sobre a decomposição foliar das espécies alvos quando analisados 

conjuntamente. Os resultados mostraram que a presença de espécies herbáceas aumenta 

as taxas de degradação das folhas das arbóreas. Nos tratamentos com a Amburana 

cearensis, a diferença de decomposição entre as combinações dessa espécie alvo com 

herbáceas e o controle foi significativa para todos os níveis de riqueza. Embora o 

percentual de decomposição tenha sido mais expressivo sob influência de duas e quatro 

espécies herbáceas. Entre os níveis de riqueza dois e quatro não houve diferença 

estatisticamente significante (Tabela 01). Comparando a decomposição da espécie alvo 

no tratamento controle e em combinações com espécies herbáceas, o percentual de massa 

decomposta nos tratamentos com riqueza de herbáceas igual a um foi praticamente o 

dobro do controle. Foram ainda maiores nos tratamentos com riqueza igual a duas e quatro 

espécies herbáceas (Figura 02).  

 

Tabela 01 – Tabela de resultados da aplicação do Teste de Tukey para decomposição da Amburana 

cearensis entre os níveis de riqueza de herbáceas e o controle. A coluna “Modelo” mostra os tratamentos 

comparados (CTL = controle e níveis de riqueza de herbáceas = 1, 2 e 4); A coluna “Dif” indica a diferença 

entre as taxas médias de decomposição encontradas; a coluna “Min.” lista os valores mais baixos; a coluna 

“Max.” mostra os valores mais elevados e a coluna “p adj” mostra o valor de p, onde * indica valor menor 

que 0,05, ** indica valor menor que 0,01 e *** indica valor menor que 0,001. 

Modelo Dif Min. Max. p adj 

2-1 9.81 1.49 18.13 0.01* 

4-1 14.06 5.94 22.17 0.00*** 

CTL-1 -14.77 -22.88 -6.65 0.00*** 

4-2 4.24 -3.70 12.20 0.50 

CTL-2 -24.58 -32.53 -16.62 0.00*** 

CTL-4 -28.83 -36.57 -21.08 0.00*** 
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Figura 02 – Gráfico de barras ilustrando o efeito das folhas de herbáceas sobre a decomposição de folhas 

da espécie arbórea alvo, Amburana cearensis (A. Cearensis). As barras cinzas representam a taxa média de 

decomposição da espécie alvo (%) no tratamento controle (CTL) e nas combinações com 1, 2 e 4 espécies 

herbáceas. As barras de erros representam o erro padrão em cada tratamento. As letras acima das barras 

mostram quais médias foram consideradas estatisticamente diferentes pelo teste a posteriori de Tukey. O 

teste indicou que as médias de decomposição da espécie alvo sob a influência de 2 e 4 espécies são iguais; 

e mostra que essa taxa é maior do que quando a espécie alvo foi combinada com apenas uma espécie 

herbácea; também que as taxas de decomposição foliar dessas combinações são maiores do que a 

apresentada pelo controle quando este foi combinado com espécies herbáceas nos três níveis de riqueza que 

foram testados (F=36,73, gl = 108, p < 0,001). 

 

 

Em todas as combinações, a Amburana cearensis apresentou uma taxa de 

decomposição foliar maior do que no controle, corroborando o efeito positivo da presença 

das herbáceas sobre a decomposição de suas folhas (Figura 03 e Tabela 02). Nos 

tratamentos com riqueza de herbácea igual a 1 as espécies Indigofera suffruticosa e 

Ipomoea longeramosa (“a” e “c”) apresentaram pouca influência sobre a decomposição 

da Amburana cearensis, quando comparados ao tratamento no qual as duas espécies 

foram combinadas. Curiosamente, a combinação “a+c” registrou o efeito mais expressivo 

sobre a decomposição da espécie alvo dentre as misturas com espécies herbáceas. Já a 

combinação que apresentou menor diferença da taxa de decomposição em relação ao 

controle foi a Croton hirtus + Ipomoea longeramosa (b+c). Embora estas espécies, em 

tratamentos separados e com nível de riqueza igual a um, tenham sido as herbáceas com 

maior influência sobre decomposição da Amburana cearensis. 
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Tabela 02 – Tabela de resultados da aplicação do Teste de Tukey para Amburana cearensis (A. Cearensis). 

A coluna Modelo mostra a Amburana cearensis enquanto controle (CTL) e suas combinações com as 

espécies herbáceas (ex. CTL-a; CTL-ab, etc.); A coluna diff indica a diferença entre as taxas médias de 

decomposição encontradas; a coluna lower lista os valores mais baixos; a coluna upper mostra os valores 

mais elevados e a coluna p adj mostra o valor de p, onde * indica valor menor que 0,05 e *** indica valor 

menor que 0,001. 

 

Modelo diff Min. Max. p adj 

CTL-a -15.58 -30.34 -0.83 0.02* 

CTL-ab -13.52 -30.50 3.45 0.26 

CTL-abcd -28.83 -37.90 -19.75 0.00*** 

CTL-ac -37.23 -55.93 -18.52 0.00*** 

CTL-ad -32.93 -49.90 -15.95 0.00*** 

CTL-b -17.53 -34.50 -0.55 0.04* 

CTL-bc -8.23 -26.93 10.48 0.94 

CTL-bd -21.48 -40.18 -2.77 0.02* 

CTL-c -16.01 -30.76 -1.26 0.02* 

CTL-cd -32.73 -49.70 -15.75 0.00*** 

CTL-d 10.06 -5.66 25.78 0.59 

Figura 03 – Gráfico de barras ilustrando o efeito das herbáceas sobre a decomposição da Amburana 

cearencis (A. cearensis) em cada uma das combinações. As barras cinzas representam a taxa média de 

decomposição da espécie alvo (%) no tratamento controle (CTL) e nas combinações com 1 espécie 

herbácea: a) Indigofera suffruticosa, 7 réplicas; Croton hirtus (b), 7 réplicas;  Ipomoea longeramosa (c), 

7 réplicas; e Digitaria bicornis (d), 7 réplicas; com 2 espécies herbáceas: ab) Indigofera suffruticosa + 

Croton hirtus, 5 réplicas; Indigofera suffruticosa + Ipomoea longeramosa (ac), 5 réplicas; Indigofera 

suffruticosa + Digitaria bicornis (ad), 5 réplicas; e Croton hirtus + Ipomoea longeramosa (bc), 5 réplicas; 

Croton hirtus + Digitaria bicornis (bd), 5 réplicas; Ipomoea longeramosa + Digitaria bicornis (cd), 5 

réplicas; e com 4 espécies herbáceas: Indigofera suffruticosa + Croton hirtus + Ipomoea longeramosa + 

Digitaria bicornis (abcd), 30 réplicas. As barras de erros representam o erro padrão em cada combinação. 

As letras acima das barras mostram quais médias foram consideradas estatisticamente diferentes pelo teste 

a posteriori de Tukey.  
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A arbórea Combretum leprosum também teve suas taxas de decomposição 

afetadas pela riqueza de herbáceas nas combinações. No entanto, esse efeito só foi 

significativo entre as combinações contendo apenas uma espécie de herbácea e o controle. 

Quando combinado com duas ou quatro espécies herbáceas, a arbórea perdeu pouco mais 

de 10% de massa, enquanto o controle perdeu cerca de 8% (Figura 04 e Tabela 03). 

Tabela 03 – Tabela de resultados da aplicação do Teste de Tukey para decomposição do Combretum 

leprosum entre os níveis de riqueza de herbáceas e o controle. A coluna “Modelo” mostra os tratamentos 

comparados (CTL = controle e níveis de riqueza de herbáceas = 1, 2 e 4); A coluna “Dif” indica a diferença 

entre as taxas médias de decomposição encontradas; a coluna “Min.” lista os valores mais baixos; a coluna 

“Max.” mostra os valores mais elevados e a coluna “p adj” mostra o valor de p, onde * indica valor menor 

que 0,05, ** indica valor menor que 0,01 e *** indica valor menor que 0,001. 

Modelo Dif Min. Max. p adj 

2-1 6.55 0.72 12.38 0.02* 

4-1 3.24 -2.58 9.07 0.46 

CTL-1 3.93 -1.85 9.71 0.29 

4-2 -3.31 -9.19 2.56 0.45 

CTL-2 -2.62 -8.45 3.20 0.64 

CTL-4 0.68 -5.14 6.51 0.99 

Figura 04 – Gráfico de barras ilustrando o efeito das folhas de herbáceas sobre a decomposição de folhas 

da espécie arbórea alvo, Combretum leprosum (C. leprosum). As barras cinzas representam a taxa média 

de decomposição da espécie alvo (%) no tratamento controle (CTL) e nas combinações com 1, 2 e 4 espécies 

herbáceas. As barras de erros representam o erro padrão em cada tratamento. As letras acima das barras 

mostram quais médias foram consideradas estatisticamente diferentes pelo teste a posteriori de Tukey. O 

modelo mostrou que a diferença de decomposição entre as combinações contendo uma espécie de herbáceas 

com C. leprosum e o controle foi significativa, porém as médias de decomposição da arbórea sob a 

influência de 2 e 4 espécies são iguais entre si e ao controle (F=2.91, gl = 114, p < 0,05). 
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Com exceção da combinação com as espécies Indigofera suffruticosa + Ipomoea 

longeramosa (ac), todas as combinações apresentarem taxas de decomposição superiores 

ao controle. No entanto, a única combinação significativamente diferente do controle foi 

a do Combretum leprosum com a Ipomoea longeramosa (c) (Figura 05 e Tabela 04). De 

forma intrigante quando a Ipomoea longeramosa (c) foi combinada a Indigofera 

suffruticosa (a), a taxa de decomposição da espécie arbórea foi menor do que no 

tratamento controle e a menor entre todas as combinações. Já a combinação da Ipomoea 

longeramosa (c) com a Digitaria bicornis (d), espécie que apresentou menor efeito sobre 

a decomposição do Combretum leprosum dentre as combinações com nível de riqueza 

igual a um, foi uma das três combinações com maior decomposição média da espécie 

alvo em relação ao controle (Figura 06). Em todas as combinações e em todos os níveis 

de riqueza de herbáceas, as taxas médias de decomposição de Combretum leprosum foram 

inferiores às da Amburana Cearensis.  A espécie arbórea mais lábil apresentou peso final 

em torno de 50% menor em comparação às folhas da espécie mais recalcitrante 

(Comparar Figuras 02 e 04 e Figuras 03 e 05). 

 

Tabela 04 – Tabela de resultados da aplicação do Teste de Tukey para Combretum leprosum (C. leprosum). 

A coluna Modelo mostra o C. leprosum enquanto controle (CTL) e suas combinações com as espécies 

herbáceas (ex. CTL-a; CTL-ab, etc.); a coluna diff indica a diferença entre as taxas médias de decomposição 

encontradas; a coluna lower lista os valores mais baixos; a coluna upper mostra os valores mais elevados e 

a coluna p adj mostra o valor de p, onde * indica valor menor que 0,05 e *** indica valor menor que 0,0001. 

 

Modelo diff Min. Max. p adj 

CTL-a -4.29 -16.06 7.47 0.99 

CTL-ab -0.27 -13.80 13.27 1.00 

CTL-abcd -3.93 -11.17 3.30 0.80 

CTL-ac 0.93 -12.61 14.47 1.00 

CTL-ad -5.67 -19.21 7.87 0.96 

CTL-b -9.87 -21.63 1.90 0.19 

CTL-bc -3.87 -17.41 9.67 0.10 

CTL-bd -1.07 -14.61 12.47 1.00 

CTL-c -12.58 -24.35 -0.81 0.02* 

CTL-cd -8.07 -21.61 5.47 0.70 

CTL-d 01.01 -10.76 12.78 1.00 
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Figura 05 - Gráfico de barras ilustrando o efeito das herbáceas sobre a decomposição do Combretum 

leprosum (C. leprosum) em cada uma das combinações. As barras cinzas representam a taxa média de 

decomposição da espécie alvo (%) no tratamento controle (CTL) e nas combinações com 1 espécie 

herbácea: a) Indigofera suffruticosa, 7 réplicas; Croton hirtus (b), 7 réplicas;  Ipomoea longeramosa (c), 

7 réplicas; e Digitaria bicornis (d), 7 réplicas; com 2 espécies herbáceas: ab) Indigofera suffruticosa + 

Croton hirtus, 5 réplicas; Indigofera suffruticosa + Ipomoea longeramosa (ac), 5 réplicas; Indigofera 

suffruticosa + Digitaria bicornis (ad), 5 réplicas; e Croton hirtus + Ipomoea longeramosa (bc), 5 réplicas; 

Croton hirtus + Digitaria bicornis (bd), 5 réplicas; Ipomoea longeramosa + Digitaria bicornis (cd), 5 

réplicas; e com 4 espécies herbáceas: Indigofera suffruticosa + Croton hirtus + Ipomoea longeramosa + 

Digitaria bicornis (abcd), 30 réplicas. As barras de erros representam o erro padrão em cada combinação. 

As letras acima das barras mostram quais médias foram consideradas estatisticamente diferentes pelo teste 

a posteriori de Tukey.  

 
 

No experimento com sacos de serrapilheira expostos dentro de todas as parcelas 

do experimento de restauração foi possível confirmar que há um efeito da serrapilheira 

de herbácea sobre a decomposição da serrapilheira de arbóreas. Houve um efeito positivo 

e significativo da cobertura total de herbáceas sobre a decomposição da Amburana 

Cearensis (Figura 07 e Tabela S8).  

 

Tabela 05 - Resultados modelo linear generalizado com riqueza e cobertura de herbáceas das parcelas do 

BrazilDry como variáveis preditivas da taxa de decomposição da Amburana cearensis como variável 

resposta. 

AIC 909.12  
  

Variável Estimado Erro padrão t p 

Intercepto 3.307e-02   2.862e-03   11.554 <2e-16 *** 

Riqueza Herb. -4.218e-04   3.303e-04 -1.277    0.2038     

Cobertura Herb. 2.712e-05   1.195e-05   2.269    0.0249 *   
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Figura 06 - Gráficos de dispersão mostrando a relação entre a massa decomposta de folhas da Amburana 

cearensis nos sacos de serrapilheira e a cobertura total de herbáceas dentro das parcelas do experimento de 

restauração. Os pontos pretos representam a taxa de decomposição média das folhas medida para cada 

parcela do experimento (%). A reta azul representa a relação positiva (p < 0.05) entre a cobertura total de 

herbáceas das parcelas e a taxa de decomposição da espécie alvo. 

 

 Entretanto, o mesmo efeito não foi observado sobre o Combretum 

leprosum, cujo as taxas de massa foliar decomposta não apresentou qualquer relação com 

a cobertura total de herbáceas nas parcelas do experimento de restauração (Figura 08 e 

Tabela S9). O modelo também não indicou qualquer efeito da riqueza de espécies 

herbáceas (que variou entre 3 e 11 espécies) sobre as taxas de decomposição, nem para a 

Amburana cearensis nem para o Combretum leprosum. No entanto, é importante destacar 

que o nível de riqueza de espécies herbáceas presentes na parcela não foi controlado, mas 

sim medidos de acordo com o número de espécies que brotaram dentro de cada espécie 

na estação chuvosa. Assim, não houve equidade de réplicas em cada nível nem 

representatividade de níveis mais baixos de riqueza (monoculturas e duas espécies). 

 

Tabela 06 - Resultados modelo linear generalizado com riqueza e cobertura de herbáceas das parcelas do 

BrazilDry como variáveis preditivas da taxa de decomposição do Combretum leprosum como variável 

resposta. 

AIC 766  
  

Variável Estimado Erro padrão t p 

Intercepto 6.628e-02   7.101e-03    9.335 2.87e-16 *** 

Riqueza Herb. -2.070e-04   8.185e-04 -0.253 0.801     

Cobertura Herb. 3.110e-05   2.973e-05   1.046     0.297 
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Figura 07 - Gráficos de dispersão mostrando a relação entre a massa decomposta de folhas do Combretum 

leprosum nos sacos de serrapilheira e a cobertura total de herbáceas dentro das parcelas do experimento de 

restauração. Os pontos pretos representam a taxa de decomposição média das folhas medida para cada 

parcela do experimento (%). A reta azul mostra que não houve relação entre a cobertura total de herbáceas 

das parcelas e a taxa de decomposição da espécie alvo (p = 0,30). 

 

4. DISCUSSÃO 

A aceleração da taxa de decomposição foliar de arbóreas registrada em nossas 

análises mostra a existência de um efeito positivo das espécies herbáceas sobre 

decomposição da serrapilheira foliar das arbóreas. Tal efeito, em nosso experimento, deve 

estar relacionado ao incremento na qualidade da serrapilheira trazido pelas folhas das 

espécies herbáceas. Num bioma como a Caatinga, com baixa precipitação e elevada 

evapotranspiração existe uma maior lignificação das folhas das árvores, que tende a 

diminuir a condutância estomática e, consequentemente, minimiza as perdas hídricas por 

transpiração (Santana 2005), logo é comum a presença de muitas folhas coriáceas na 

serrapilheira. Porre et al. (2020), aponta compostos estruturais, como a lignina, como são 

inibidores da ação decompositora. Já as espécies herbáceas, por terem um ciclo de vida 

mais curto, tendem a investir pouco em compostos estruturais em suas folhas, o que 

confere a estas tecidos mais lábeis (Donovan et al. 2014). Dessa forma, ao interagir com 

as folhas das arbóreas elas podem incrementar a qualidade da serrapilheira causando um 

efeito sinergético, acelerando o processo de decomposição. O efeito positivo da melhoria 

da qualidade da serrapilheira acelerando o processo de decomposição já é um fenômeno 

bem registrado na literatura (Cornwell et al. 2008; Liu et al. 2020; Bhatnagar et al. 2018; 

Porre et al. 2020; Hättenschwiler et al. 2005; Hector et al. 2000; Gartner & Cardon 2004).  



97 
 

A diferença nas taxas de decomposição entre as espécies arbóreas avaliadas deve 

estar relacionada principalmente com a diferença de labilidade entre elas. Por 

apresentarem menor razão C:N, as folhas de Amburana Cearensis são mais lábeis, por 

isso apresentaram maior taxa de decomposição do que as folhas do Combretum leprosum 

nos tratamentos controles do experimento com mistura de folhas e em todas as parcelas 

do experimento de restauração. Diversos trabalhos apontam a razão C:N como principal 

indicador de qualidade da serrapilheira e demonstram seu papel na regulação do processo 

de decomposição em diferentes ecossistemas florestais (Krishna & Mohan 2017b; 

Bradford et al. 2016; Freschet et al. 2012; García-Palacios et al. 2017). Altos valores da 

razão C:N indicam que o material foliar apresenta uma baixa proporção de N em relação 

ao conteúdo de C ligado aos compostos estruturais, tais como a lignina (Myers et al. 1994; 

Melillo et al. 1982). De acordo com Wright & Illius 1995, a lignina é a fração orgânica 

mais resistente à degradação e, consequentemente, uma das últimas substâncias a serem 

decompostas. Ela dificulta a ação de organismos detritívoros através da parede celular 

contribuindo para uma baixa velocidade de decomposição. Isso limita o processo de 

decomposição, uma vez que este torna-se dependente apenas de organismos 

especializados em degradar tecidos mais coriáceos (Bhatnagar et al. 2018; Zukswert & 

Prescott 2017).  

De acordo com (Steinwandter et al. 2019), as taxas de decomposição da 

serrapilheira expressam não apenas o somatório das taxas individuais das espécies, mas 

também a interação dos processos de decomposição de seus componentes. Assim, apesar 

do objetivo do presente estudo ser avaliar o efeito de folhas de espécies herbáceas sobre 

as folhas de espécies arbóreas, não se deve ignorar o fato de que os efeitos não-aditivos 

emergentes da mistura de folhas é uma via de mão dupla. Foi possível observar que as 

combinações de herbáceas com a Amburana cearensis, arbórea de folhas mais lábeis, 

apresentaram maiores taxas de decomposição do que as combinações contendo o 

Combretum leprosum, que tem folhas mais coriáceas. As diferenças encontradas nas taxas 

de decomposição entre as combinações contendo diferentes espécies arbóreas devem 

estar relacionadas aos efeitos sinérgicos e antagônicos que emergiram da mistura de tais 

espécies com folhas de plantas herbáceas. No que diz respeito à labilidade das folhas, a 

Amburana cearensis tem maior proximidade com as espécies herbáceas, o que 

compromete menos a qualidade da serrapilheira de herbáceas, motivo pelo qual o efeito 

sinérgico foi maior nas combinações envolvendo essa arbórea. Já Combretum leprosum 
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pode ter tido um efeito adverso sobre a qualidade da serrapilheira de herbáceas, 

adicionando compostos menos lábeis e fazendo com que as combinações que envolviam 

essa arbórea apresentassem um efeito sinérgico menos expressivo. Tais diferenças, são 

corroboradas por Guo et al. (2019) que demostrou que espécies com qualidade 

nutricionais próximas tendem a potencializar seus efeitos sobre a decomposição, 

enquanto espécies com qualidade nutricionais divergentes tendem a anular os efeitos 

umas das outras. 

Apesar da presença das herbáceas ter influenciado a decomposição das arbóreas, 

o efeito da riqueza de herbáceas no experimento com mistura de folhas só foi notório ao 

se fazer uma análise de cada uma das arbóreas separadamente. Tais resultados indicam 

que o efeito da serrapilheira de herbáceas sobre a serrapilheira de arbóreas é espécie-

específico. É possível que a maior proximidade entre a Amburana cearensis e as espécies 

de herbáceas, em relação a qualidade das folhas (functional evenness) (Guo et al. 2019), 

seja o fator determinante para as maiores taxas de decomposição em relação às 

combinações das herbáceas com o Combretum leprosum. O maior número de espécies 

implica em maiores possibilidades de complementaridade entre herbáceas e arbórea, o 

que aumenta as chances de os traços funcionais das folhas convergirem para uma maior 

atuação da comunidade decompositora na degradação dos detritos (Gessner et al. 2010). 

Os resultados permitem visualizar que as espécies herbáceas Indigofera suffruticosa (a), 

Ipomoea longeramosa (c) e Digitaria bicornis (d) apresentaram um efeito sinérgico 

influenciando positivamente a decomposição da Amburana cearesis.  No caso do 

Combretum leprosum os resultados indicam um efeito mais específico envolvendo as 

espécies Croton hirtus (b) e Ipomoea longeramosa (c), quando separadas, em 

composições com a arbórea. É provável que essas herbáceas possuam características que 

amenizam a dificuldade dos organismos detritívoros em degradar materiais mais 

coriáceos ou que de alguma forma atraiam uma fauna que tenha preferência por folhas 

desse tipo. Cada vez mais estudos indicam que os efeitos da biodiversidade sobre certas 

funções ecossistêmicas dependem mais da identidade do que do número de espécies 

(Petchey & Gaston 2002; Jewell et al. 2017; Zhou et al. 2020; Paterno et al. 2016; Lin & 

Zeng 2018; Paquette & Messier 2011).  

Os resultados do experimento no qual testamos o efeito da riqueza das 

comunidades de herbáceas presentes nas 155 parcelas do experimento de restauração 

sobre a decomposição das folhas das espécies alvos, demonstraram que as taxas de 
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decomposição não aumentam proporcionalmente ao nível de riqueza. Como não havia 

comunidades com níveis de riqueza menor que três não é possível afirmar que uma 

comunidade com apenas uma ou duas espécies de herbáceas demonstraria o mesmo efeito 

sobre as taxas de decomposição que encontramos no experimento com mistura de folhas. 

Todavia foi possível confirmar que em níveis mais elevados de riqueza as taxas de 

decomposição não responderam ao número de espécies herbáceas presentes na parcela.  

O efeito da cobertura de herbáceas sobre a decomposição das arbóreas, está 

possivelmente relacionado ao grande volume de biomassa depositada pelo estrato 

herbáceo sobre o solo (Reis et al. 2006), formando uma camada que ameniza fatores 

climáticos. Tais efeitos já foram medidos em outros biomas brasileiros (Vital et al. 2004) 

e podem ocorrer na Caatinga já que no início da estação seca as herbáceas tendem a 

morrer depositando seus tecidos sobre o solo. Fatores microclimáticos como a umidade e 

temperatura do solo podem atuar como importantes controles do processo de 

decomposição, por serem condições limitantes para esse processo, uma vez que limitam 

a atividade dos organismos detritívoros (Joly et al. 2017; Glassman et al. 2018; Bradford 

et al. 2016; Yu et al. 2019). Ao reduzir a incidência solar sobre o solo, essa camada de 

detritos de herbáceas evita a perda de umidade no solo por evaporação e mantém a 

temperatura do solo em níveis mais toleráveis. Variações sazonais também podem 

determinar mudanças na taxa de decomposição (Yu et al. 2019). De modo que é provável 

que as taxas de decomposição sejam maiores durante a estação chuvosa da Caatinga, 

independentemente da espécie de arbórea nativa estudada. Além disso, em ambientes 

áridos e semiáridos, a umidade absorvida do ar durante noite por folhas que possuam essa 

capacidade auxilia na ação de organismos detritívoros durante o período sem a ação do 

sol, propiciando condições para que atuem sobre as estruturas do detrito que foram 

quebradas durante o dia através de mecanismos abióticos como temperatura e 

fotodegradação (Dirks et al. 2010; Martins et al. 2018; Gliksman et al. 2017; Jacobson et 

al. 2015). Caso alguma herbácea possua tal característica funcional isso também pode ter 

afetado as taxas de decomposição das arbóreas.  

Entretanto, a cobertura de herbáceas só influenciou nas taxas de decomposição da 

espécie mais lábil, a Amburana cearensis. Uma vez que este estudo aborda a fase inicial 

da decomposição, é possível que a preferência alimentar dos organismos detritívoros seja 

responsável pelo efeito da cobertura de herbáceas ter se concentrado na espécie com 

maior palatabilidade (Peguero et al. 2019). Com estruturas de mais difícil degradação, o 
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Combretum leprosum leva mais tempo para ser degradado por agentes mecânicos que 

facilitem o ataque dos detritívoros (Xu et al. 2020; Lin et al. 2019). O que evoca a 

necessidade de um estudo de escala temporal maior para analisar se em estágios mais 

tardios de decomposição os efeitos permanecem os mesmos. 

O presente estudo traz evidências dos efeitos da riqueza e abundância de um 

estrato da vegetação sobre a decomposição das folhas de outro, se diferenciado da maioria 

dos estudos que empregam apenas folhas de um mesmo estrato, seja o arbóreo, o 

herbáceo, ou gramíneas (Porre et al. 2020). Mostra o efeito positivo da cobertura de 

herbáceas para a promoção de maiores taxas de decomposição da serrapilheira através da 

incrementação da qualidade do substrato e condições ambientais mais amenas 

promovidas. Dessa forma, evidencia o papel do estrato de herbáceas para uma ciclagem 

de nutrientes mais eficiente no bioma da Caatinga e para o aumento da biodiversidade e 

dos efeitos complementares oriundos dela para manutenção das funções ecossistêmicas 

(Funk et al. 2017). 

5. CONCLUSÃO 

Foi encontrado um efeito positivo da presença de espécies herbáceas na 

serrapilheira sobre a decomposição de folhas das espécies arbóreas, principalmente para 

as mais lábeis. Também que a cobertura de herbáceas promove maiores taxas de 

decomposição da serrapilheira. Tais resultados contribuem para o estudo da influência de 

herbáceas e a importância de sua abundância como fonte de nutrientes para a aceleração 

das taxas de decomposição de espécies arbóreas. Assim como indicam a relevância desse 

estrato da vegetação para a implementação bem-sucedida de projetos de restauração de 

áreas degradadas na Caatinga que foquem no aumento da disponibilidade de nutrientes 

no solo, fazendo um convite a repensar sobre a seleção de ações de manejo de retirada de 

herbáceas. 

Estudos adicionais envolvendo maior número de características funcionais das 

herbáceas que podem tornar mais evidentes os fatores que fazem emergir os efeitos 

sinérgicos aqui revelados. Uma escala de tempo maior também pode revelar efeitos mais 

tardios das interações entre folhas herbáceas e arbóreas e se os efeitos permanecem 

durante a estação chuvosa da Caatinga. 
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7. Material Suplementar 

 
Figura Suplementar 01. Localização da área do projeto de combate à desertificação, na Floresta Nacional 

de Açu, sob coordenação da profa. Dra. Gislene Ganade, da UFRN. Cedida por: Néstor Sciolo. 
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Tabela S1.: Espécies arbóreas e herbáceas utilizadas no experimento. A coluna Espécie lista as espécies 

estudadas no experimento; a coluna Nome popular mostra o nome popular de cada espécie; a coluna Forma 

de vida descreve sua forma de vida; e a quarta coluna Abreviação mostra a abreviação usada no trabalho, 

referindo-se à: Amburana cearensis como “arbórea a” ou Aa; Combretum leprosum como “arbórea b” (Ab); 

Indigofera suffruticosa como “herbácea a” (Ha); Croton hirtus como “herbácea b” (Hb); Ipomoea 

longeramosa como “herbácea c” (Hc); e Digitaria bicornis como “herbácea d” (Hd). 

 

Espécie Nome popular 
Forma de 

vida 
Abreviação 

Amburana cearensis  (Allemão) A.C.Sm., Trop. 

Woods 62: 30 (1940). 
Cumaru Arbórea Aa 

Combretum leprosum (Mart., Flora 24(2, Beibl.): 1 

(1841)). 
Mofumbo Arbórea Ab 

Indigofera suffruticosa (Mill., Gard. Dict., ed. 8. 

Indigofera n. 2 (1768). 
Anil Herbácea Ha 

Croton hirtus (L'Hér., Stirp. Nov. 17 (1785)). Croto Herbácea Hb 

Ipomoea longeramosa (Choisy, Prodr. [A. P. de 

Candolle] 9: 384 (1845)). 
Jetirana-de-moco Herbácea Hc 

Digitaria bicornis (Roem. & Schult., Syst. Veg., ed. 

15 bis [Roemer & Schultes] 2: 470 (1817). 

Capim-colchão / 

Capim-tinga 
Herbácea Hd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

Tabela S2: Tratamentos, número de réplicas e massa (g) de cada espécie, contido em cada tratamento. A 

primeira coluna, à esquerda denominada “Tratamento” mostra a diversidade de espécies herbáceas ou 

arbórea (controle) de cada tratamento; a segunda coluna, “Massa de espécies herbáceas”, mostra o peso (g) 

de cada espécie herbácea combinada com a espécie arbórea em cada tratamento; a terceira coluna “Massa 

de espécies arbóreas” mostra o peso (g) que foi constante em todas as combinações, sempre igual a 1g, 

exceto no controle, que foi de 5g; por fim, a quarta e última coluna mostra o número de réplicas de cada 

tratamento. Houve a preocupação de se manter o número de réplicas por nível de diversidade semelhante 

(cerca de 60) para evitar qualquer possível tendência estatística no momento da análise dos dados. Total de 

litterbags: 236. 

 

Tratamento Massa de espécies herbáceas (g) 
Massa de espécies arbóreas 

(g) 

Nº de 

réplicas 

1 sp herbácea 4gHa (I. suffruticosa) 1gAa 7 

1 sp herbácea 4gHb (C. hirtus) 1gAa 7 

1 sp herbácea 4gHc (I. Longeramosa ) 1gAa 7 

1 sp herbácea 4gHd (capim tinga) 1gAa 7 

1 sp herbácea 4gHa 1gAb 7 

1 sp herbácea 4gHb 1gAb 7 

1 sp herbácea 4gHc 1gAb 7 

1 sp herbácea 4gHd 1gAb 7 

2 sp herbáceas 2gHa + 2gHb 1gAa 5 

2 sp herbáceas 2gHa + 2gHc 1gAa 5 

2 sp herbáceas 2gHa + 2gHd 1gAa 5 

2 sp herbáceas 2gHb + 2gHc 1gAa 5 

2 sp herbáceas 2gHb + 2gHd 1gAa 5 

2 sp herbáceas 2gHc + 2gHd 1gAa 5 

2 sp herbáceas 2gHa + 2gHb 1gAb 5 

2 sp herbáceas 2gHa + 2gHc 1gAb 5 

2 sp herbáceas 2gHa + 2gHd 1gAb 5 

2 sp herbáceas 2gHb + 2gHc 1gAb 5 

2 sp herbáceas 2gHb + 2gHd 1gAb 5 
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2 sp herbáceas 2gHc + 2gHd 1gAb 5 

4 sp herbáceas 1gHa + 1gHb + 1gHc + 1gHd 1gAa 30 

4 sp herbáceas 1gHa + 1gHb + 1gHc + 1gHd 1gAb 30 

Controle *** 5gAa (A. Cearensis) 30 

Controle *** 5gAb (C. leprosum) 30 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O efeito da comunidade vegetal sobre a decomposição da serrapilheira na 

Caatinga parece estar mais relacionado à abundância de plantas, sejam elas arbóreas ou 

herbáceas, do que à riqueza de espécies ou até mesmo sua identidade. Entretanto, os 

atributos funcionais das folhas que indicam a qualidade da serrapilheira demonstraram 

ser, como esperado, os principais determinantes das taxas de decomposição de detritos 

foliares nesse ecossistema. Até mesmo o único efeito direto da capacidade de facilitação 

das árvores da Caatinga sobre o processo de decomposição está associado aos atributos 

funcionais comuns nas folhas de um determinado grupo de plantas enfermeiras que 

tornam suas folhas mais palatáveis e fazem emergir efeitos sinergéticos quando estão 

misturadas.  

 Este estudo também destaca que mesmo que o processo de decomposição da 

serrapilheira se inicie durante a estação seca na Caatinga, é durante a estação chuvosa que 

os detritos são degradados em maior volume. Isso reafirma a limitação que o estresse 

hídrico impõe ao processo de decomposição, além de indicar que períodos longos de 

estiagem podem ocasionar acúmulo de matéria orgânica sobre o solo, dessa forma 

aumentando o risco de incêndios em larga escala, o que além de afetar o clima em escala 

regional, traz prejuízos a economia e saúde de comunidades locais e aumenta o risco de 

desertificação do bioma. 

 Além disso, o estudo traz um contraponto em relação a retirada de herbáceas em 

projetos de restauração da vegetação na Caatinga ao demonstrar que a cobertura do solo 

proporcionada pelos detritos oriundos do estrato herbáceo da vegetação exerce um efeito 

positivo aumentando as taxas de decomposição de folhas do estrato arbóreo. Porém ainda 

se faz necessário avaliar se tal efeito compensa a pressão competitiva que as herbáceas 

exercem sobre as árvores, principalmente nos primeiros estágios de vida. Possivelmente 

uma solução viável seja suprimir as herbáceas de maior potencial competidor, como 

trepadeiras, mas não retirar a sua biomassa das áreas em restauração. Dessa forma seria 

possível amenizar o efeito competitivo e garantir o efeito pós vida das herbáceas na 

promoção de uma ciclagem de nutrientes mais eficiente. Entretanto, tal solução ainda 

precisa ser testada.  

 Por fim, consideramos que a presente tese traz novas contribuições para o 

entendimento dos efeitos da biodiversidade e da facilitação sobre essa importante função 
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do ecossistema, e que auxilia com novas informações para que projetos de restauração na 

Caatinga possam traçar planos de manejo mais compatíveis, quando o objetivo envolver 

o melhoramento da ciclagem de nutrientes e melhoramento da fertilidade do solo. Além 

disso, esperamos que os resultados apresentados por este estudo alertem para a 

importância de preservar e, quando necessário, restaurar a vegetação da Caatinga para a 

manutenção dos serviços ecossistêmicos essenciais para a preservação da vida na região.  

 


