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EFEITOS INDIVIDUAIS E INTERATIVOS DA DIVERSIDADE DE 

DETRITOS, CONTEXTO E VARIABILIDADE AMBIENTAL SOBRE A 

MAGNITUDE E ESTABILIDADE DO PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO 

 

RESUMO: O estudo a respeito dos efeitos de alterações da biodiversidade sobre o 

funcionamento dos ecossistemas tem sido um tema central na ecologia ao longo das 

duas últimas décadas. Vários trabalhos têm demonstrado que a diversidade de detrito 

vegetal afeta diferentemente o processo de decomposição em ambientes aquáticos e 

terrestres, mas os efeitos da diversidade de detritos sobre a decomposição em contextos 

ambientais variáveis é uma questão ainda pouco testada dentro do debate de 

biodiversidade e funcionamento de ecossistemas. Para avaliar se o contexto ambiental, 

bem como a dinâmica de sua alternância, influenciam os efeitos da diversidade de 

detrito sobre o processo de decomposição, foi realizado um experimento de campo onde 

manipulamos a diversidade de detrito foliar (em litterbags) de 8 espécies de plantas 

terrestres, que decompuseram em monoculturas individuais e em mistura contendo as 8 

espécies juntas, em três contextos ambientais distintos: ambiente terrestre (T); ambiente 

aquático (A) e interface (I) - tratamento experimental que simula a condição variável do 

regime de alagamento. Medimos a taxa de decomposição através da perda de massa da 

comunidade e de cada detrito individual nas monoculturas e nas misturas. Não foi 

verificado efeito da riqueza de espécies e nem da variabilidade ambiental sobre a 

magnitude e estabilidade do processo de decomposição. No entanto, houve efeitos 

espécie-específicos da diversidade sobre a decomposição da espécie exótica F. 

benjamina. O contexto ambiental exerceu efeito individual sobre o processo de 

decomposição, sendo a decomposição mais rápida no ambiente aquático, seguida da 

interface e mais lenta no ambiente terrestre. Nossos resultados demonstram que a 

diversidade de detritos foi pouco importante para o processo de decomposição em 

diferentes ecossistemas e sugerem que é necessário considerar o potencial de outros 

fatores abióticos capazes de afetar as taxas de processos tanto quanto os efeitos da 

diversidade.  

ABSTRACT: Studies on the effects of changes in biodiversity and ecosystem 

functioning have been a central theme in ecology over the past two decades. Several 

studies have showed that the diversity of plant debris differently affects the 

decomposition process in aquatic and terrestrial environments, but we know very about 

the effects of detritus diversity on decomposition under fluctuating environmental 

conditions. We tested whether and how the environmental contexts, as well as the 

dynamic of their alternation, influence the effects of detritus diversity on the 

decomposition process. We performed a field experiment where we manipulate the litter 

diversity of 8 species of terrestrial plants decomposing (litterbags) in single and in 

mixture containing the eight species together in three different environmental contexts: 

the terrestrial environment (T), aquatic (A) and interface (I) - experimental treatment 

that simulates variation in flooding regime. We measured the rate of decomposition 

through the loss of mass of the community and each individual detritus in monocultures 

and mixtures. Species richness and environmental variability had no effects on the 

magnitude and stability of the decomposition process. However, there were significant 

diversity effects on the decomposition of an individual alien species, F. benjamina. 

Environmental context had significant effects on the magnitude and variability of 
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decomposition. Detritus decomposition was faster and more variable on aquatic, 

interface and terrestrial conditions, respectively. Our results demonstrate that the 

diversity of plant detritus has minor effects to the decomposition across disparate 

environmental conditions and suggest that it is necessary to consider the potential of 

other abiotic factors in affect the magnitude and variability of the decomposition 

processes. 
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EFEITOS INDIVIDUAIS E INTERATIVOS DA DIVERSIDADE DE 

DETRITOS, CONTEXTO E VARIABILIDADE AMBIENTAL SOBRE A 

MAGNITUDE E ESTABILIDADE DO PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO 

 

1. INTRODUÇÃO 

Estudos experimentais e teóricos ao longo das duas últimas décadas têm 

identificado que a perda de biodiversidade pode afetara magnitude e estabilidade (i.e. 

variabilidade espaço-temporal) de processos ecossistêmicos (Balvanera et al. 2006; 

Cardinale et al. 2006; Reiss et al. 2009). A maioria desses estudos analisa os efeitos da 

biodiversidade de comunidades vegetais terrestres sobre a produção primária (Caliman 

et al. 2010). Entretanto, recentemente uma crescente atenção tem sido dada também aos 

efeitos da diversidade de detrito vegetal sobre a magnitude e estabilidade de processos 

relacionados à reciclagem e decomposição da matéria orgânica (Barlocher e Corkum 

2003; Smith e Bradford 2003; Gartner e Cardon 2004; Hättenschwiler, Tiunove e Scheu 

2005; Kominoski et al. 2009; Srivastava et al. 2009; Schindler e Gessner 2009; 

Bonanomi et al. 2010; Gessner et al. 2010; Meier e Bowman 2010). 

O detrito vegetal pode ser compreendido como qualquer forma de matéria 

orgânica não viva originada de tecidos vegetais tais como folhas, caules, flores e frutos 

(Moore et al. 2004), mas para fins experimentais comumente se utiliza o detrito foliar, 

ou serrapilheira. O processo de decomposição da serrapilheira tem sido amplamente 

estudado numa série de ecossistemas (Hladyz et al. 2010; Hättenschwiler et al. 2011) e 

seu comportamento relacionado às condições ambientais (Lan Wu et al. 2011), 

características químicas (Hoorens et al. 2010; Gonçalves Jr. et al. 2004), e fatores 

bióticos, tais como a comunidade de decompositores (Hättenschwiler e Gasser 2005). 

Grande parte desses estudos revela que a mistura de serrapilheira de diferentes espécies 

de plantas gera importantes efeitos “não-aditivos” da diversidade (i.e. efeitos não 

previstos pela simples soma dos efeitos das espécies individuais) sobre o processo de 

decomposição (Meier e Bowman 2010). No entanto, de forma global, na literatura se 

observa que a direção e a magnitude dos efeitos da diversidade de serrapilheira sobre a 

decomposição têm sido bastante controversos, sem a expressão de um padrão 

unidirecional (Srivastavaet al. 2009; Gessner et al. 2010). 

De maneira geral, acredita-se que a ausência de padrões claros relacionados aos 

efeitos da diversidade de detrito foliar sobre a decomposição seja em razão de vários 

aspectos funcionais relacionados à variação da composição química da serrapilheira e 
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da comunidade de detritívoros, bem como de suas interações com o ambiente abiótico 

(Lecerf et al. 2011). Do ponto de vista relacionado à variações na qualidade e 

heterogeneidade da serrapilheira, têm-se observado que a aceleração do processo de 

decomposição pode ser favorecida através da existência de dissimilaridade 

estequiométrica (i.e proporção entre múltiplos elementos tais como C, N, P, etc.) entre 

as folhas componentes da serrapilheira. Pois uma comunidade diversa implica em 

recursos quimicamente mais diversos, aumentando a oportunidade de atender às 

necessidades estequiométricas de consumo dos organismos decompositores (Frost et al. 

2005; Schimel e  Hattenschwiler 2007; Hattenschwiler e Jørgensen 2010). Entretanto, a 

validade geral deste mecanismo tem sido discutida, pois em muitos casos, o aumento na 

diversidade da serrapilheira não necessariamente leva a uma maior heterogeneidade 

relacionada à composição química e estequiométrica do detrito foliar (Epps et al. 2007). 

Desta forma, embora em diversas situações o padrão esperado de maior heterogeneidade 

química associadoà maior diversidade ocorra (Hattenschwiler et al. 2005; Heemsbergen 

et al. 2004 Meier e Bowman 2008), existem também evidências empíricas que 

demonstram que uma comunidade de serrapilheira mais diversa em espécies não 

necessariamente oferece mais oportunidades de nichos a organismos decompositores 

(Epps et al. 2007, Hoorens e Aerts 2010). E isso pode resultar na ausência de relação 

entre a diversidade de folhas que compõem a serrapilheira e o processo de 

decomposição. Além disso, mudanças abióticas são fatores de grande influência, 

inclusive podendo afetar as taxas de decomposição mais do que os efeitos de diferença 

na qualidade do detrito (Bruder et al. 2011). Fatores relacionados às condições do 

ambiente podem, portanto, tornar-se de grande relevância regulando as taxas de 

processos dos ecossistemas tanto quanto os efeitos da diversidade. Isso ocorre porque 

gradientes de temperaturas, intensidades de luz, pH e outras variáveis compreendem os 

eixos dos nichos ecológicos das espécies e, dessa maneira, exercem considerável 

influência sobre a fisiologia, comportamento e desempenho ecológico dos organismos 

(Wellnitz e Poff 2001). Mudanças nessas variáveis implicam, portanto, em possíveis 

mudanças nas condições do recurso, no comportamento e atuação das espécies 

decompositoras sobre a serrapilheira. Desta forma, condições ambientais severas como 

em ambientes que apresentam variações ou valores extremos em uma ou mais variáveis 

abióticas, podem ser mais importantes para o funcionamento do que os efeitos das 

espécies em si. 
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Na literatura tem sido sugerido que a força dos efeitos da biodiversidade pode 

ser comparada às de outros fatores controladores de processos do ecossistema, tais 

como distúrbios, a composição de espécies, o clima e a herbivoria (Tilman 1999; 

Tilman et al. 2012). Discussões na literatura já têm destacado a importância do contexto 

ambiental, tal como o tipo de ecossistema, como um fator mediador dos efeitos gerais 

da diversidade sobre o funcionamento de ecossistemas (Cardinale et al. 2000; Jonsson et 

al. 2001; Hiddink et al. 2009) e também especificamente os efeitos da diversidade de 

detritos sobre o processo de decomposição (Gessner et al. 2010). Entretanto, neste 

último cenário poucos trabalhos comparam a magnitude dos efeitos da diversidade de 

detrito sobre a decomposição com outros fatores controladores deste processo (Battle e 

Golladay, 2001; Corti et al. 2011; Bruder et al. 2011), tais como os aspectos 

relacionados ao tipo de ecossistema (i.e. rios, lagos, tropicais, temperados, etc.), ao 

contexto ambiental (terrestre, aquático ou interface) e às dinâmicas temporais de 

mudança ambiental (i.e. alternância entre habitats secos e úmidos e a ordem de variação 

entre habitats). Esses fatores abióticos podem contribuir por acelerar ou retardar o 

processo de decomposição da serrapilheira diretamente através de mudanças físico-

químicas do meio ambiente e indiretamente através dos efeitos sobre a comunidade de 

decompositores. Diferenças nas características físicas ambientais entre ecossistemas 

terrestres e aquáticos, por exemplo, podem regular indiretamente como a diversidade de 

detrito influenciará o processo de decomposição, uma vez que não existe a limitação por 

umidade e processos de lixiviação contribuem de forma mais intensa para a 

decomposição em ambientes aquáticos do que em terrestres (Gessner et al. 2010). Tais 

diferenças podem provocar inconsistências (i.e. efeitos positivos, negativos e neutros) 

dos efeitos gerais da diversidade de detritos sobre processos catabólicos (Gartner e 

Cardon 2004; Srivastava et al. 2009; Gessner et al. 2010). Além disso, os resultados 

controversos encontrados na literatura (Srivastava et al. 2009; Gessner et al. 2010)                      

podem indicar que os efeitos da diversidade devem ser menos importantes quando 

comparado a outros fatores capazes de exercer forte influência sobre este processo, tais 

como a identidade e variabilidade do contexto ambiental. 

Os efeitos da diversidade da serrapilheira sobre a decomposição estão 

relacionados a uma particularidade intrínseca do detrito foliar: ele não representa um 

organismo vivo o qual consome recursos e interage ativamente intra- e 

interespecificamente. O detrito em si representa um recurso. Dessa forma, mecanismos 

relacionados à partição de recursos e dinâmicas compensatórias entre organismos 
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capazes de aumentar a estabilidade de processos, bem como interações bióticas que 

mediam os mecanismos pelos quais a diversidade afeta o funcionamento dos 

ecossistemas não são facilmente aplicáveis à interpretação e entendimento de como a 

diversidade de detrito afeta o processo de decomposição. Em vez disso, os efeitos da 

diversidade de serrapilheira sobre a decomposição envolvem um conjunto de 

mecanismos indiretos relacionados à sua composição química e estrutural que afetam a 

comunidade de macro e micro-decompositores, cujos efeitos por sua vez, também 

devem depender do contexto ambiental (Srivastava et al. 2009; Hattenschwiler et al. 

2005). Para a serrapilheira, o fato de que tais efeitos diferem entre ecossistemas 

terrestres e aquáticos provavelmente está intimamente relacionado à sua particularidade, 

uma vez que a serrapilheira pode ser relativamente mais afetada pelas condições 

ambientais do que o esperado para comunidades vivas. Entretanto, poucos estudos têm 

explorado os efeitos da diversidade de folhas que compõe a serrapilheira sobre o 

processo de decomposição considerando a influência de diferentes contextos ambientais 

(McKie et al. 2009; Gessner et al. 2010; Bruder et al. 2011) e a sua importância no 

ambiente variável ainda é pouco compreendida (Yachi e Loreau, 1999). Por exemplo, 

até o momento nenhum estudo testou, simultaneamente, utilizando uma mesma 

composição de detritos, se os efeitos da diversidade de detritos sobre a magnitude e 

estabilidade do processo de decomposição diferem entre ambientes aquáticos e 

terrestres. Além disso, apenas recentemente foi publicado o primeiro estudo destinado a 

avaliar se os efeitos da variabilidade ambiental, representado pela oscilação do regime 

de alagamento, interagem com os efeitos da diversidade de detritos sobre a magnitude 

do processo de decomposição (Bruder et al. 2011). Entretanto, tal estudo não avaliou a 

importância da variabilidade ambiental como um potencial fator capaz de modificar os 

efeitos da diversidade de serrapilheira sobre a estabilidade do processo de 

decomposição.  

Sabe-se que os efeitos da diversidade são fortemente influenciados pelas 

condições ambientais que variam no espaço e no tempo (Boyer et al. 2009; Cardinale et 

al. 2000; Cardinale et al. 2002; Weiss et al. 2008), sendo possível especular, por 

exemplo, que em ambientes homogêneos as espécies têm pouca oportunidade de 

expressar as diferenças de nicho (Cardinale 2011), diferentemente do que ocorreria num 

ambiente heterogêneo ou se a dinâmica temporal das condições ambientais fosse 

mutável (Yachi e Loreau, 1999; Cardinale et al. 2011). Dessa forma, a variação entre 

sistemas terrestres e aquáticos pode potencializar os efeitos de complementaridade (por 
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proporcionar mais oportunidades de nicho) e aumentar a estabilidade (hipótese do 

seguro, Yachi e Loreau1999; Cottingham et al 2001). Ou ainda, a variabilidade 

ambiental e o contexto ambiental individualmente podem constituir fatores 

extremamente influentes sobre a magnitude e estabilidade do processo de decomposição 

da serrapilheira tanto quanto, ou muito mais forte do que os efeitos da diversidade.  

Diante do exposto, existe a clara necessidade de estudos que testem o poder de 

influência da variabilidade e do contexto ambiental, bem como a sua interação com os 

efeitos quantitativos e qualitativos da diversidade de detritos sobre a decomposição.  

Ecótonos e ecossistemas sujeitos a condições de intermitência quanto ao regime de 

alagamento, representadas por períodos de alternância temporal entre ambientes 

aquáticos e terrestres, tais como florestas de igapó e várzeas associadas a planícies de 

inundação de grandes rios, regiões ripárias e marginais a riachos e lagos, ecossistemas 

aquáticos temporários e costeiros, que estão sujeitos a variações de maré como 

manguezais, são ecossistemas onipresentes e representam uma considerável e particular 

fração dos ecossistemas globais (Junk 1999; Larned et al. 2010). Estudos recentes têm 

destacado que a intermitência no regime de alagamento em ecossistemas aquáticos tem 

profundas implicações para organismos aquáticos e terrestres bem como para processos 

que eles desempenham (Larned 2000; Larned et al. 2007; Datry and Larned 2008; 

Larned et al. 2010; Corti et al. 2011). Dessa forma, torna-se importante saber se a 

diversidade de serrapilheira pode de forma interativa tamponar ou exacerbar os efeitos 

que variações ambientais têm na reciclagem de nutrientes através do processo de 

decomposição. Além disso, torna-se necessário ainda comparar os impactos dos efeitos 

da diversidade de serrapilheira com a variabilidade e natureza do contexto ambiental 

sobre a magnitude e estabilidade do processo de decomposição. 

Este estudo comparou a decomposição de detritos foliares oriundos de oito 

espécies de vegetação terrestre quando em monoculturas e em policultura contendo 

todas as espécies juntas. O experimento examinou os efeitos individuais e interativos 

entre a diversidade de detrito e a variabilidade e identidade do contexto ambiental sobre 

a magnitude e a estabilidade do processo de decomposição, analisado em nível espécie-

específico e da comunidade como um todo. Dessa forma, “litter bags” contendo 1 e 8 

espécies foram comparados entre os tratamentos “com” e “sem” variabilidade 

ambiental, entre os diferentes contextos (terrestre, aquático e interface) e entre ordem de 

variabilidade diferentes (terrestre-aquática e aquática-terrestre) para testar as seguintes 

hipóteses:  
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(I) os efeitos da riqueza de espécies sobre a magnitude do processo de 

decomposição serão maiores em condições de variabilidade ambiental; 

(II) os efeitos da riqueza de espécies sobre a estabilidade espacial do 

processo de decomposição serão maiores em condições de variabilidade 

ambiental; 

(III) os efeitos da riqueza de espécies sobre a magnitude do processo de 

decomposição dependem do tipo de contexto ambiental; 

(IV) os efeitos da riqueza de espécies sobre a estabilidade espacial do 

processo de decomposição dependem do tipo de contexto ambiental; 

(V) a ordem da variabilidade relacionada à intermitência do regime de 

alagamento e dessecação não irá alterar os efeitos da riqueza de espécies 

sobre a magnitude da decomposição; 

(VI) a ordem da variabilidade relacionada à intermitência do regime de 

alagamento e dessecação não irá alterar os efeitos da riqueza de espécies 

sobre a estabilidade da decomposição; 

(VII) a variabilidade ambiental irá aumentar as taxas dos processos de 

decomposição; 

(VIII) a taxa de decomposição será maior no ambiente interface seguida do 

aquático e depois no terrestre.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1.ÁREA DE ESTUDO  

O experimento foi realizado num fragmento de Floresta Atlântica no município 

de Macaíba, estado do Rio Grande do Norte, nordeste do Brasil (Figura 1). O fragmento 

ocupa uma área de aproximadamente 270 ha, e é classificado como Floresta Decídua de 

Terras Baixas. É dotado ainda de um reservatório que ocupa uma área de 4,093km
2
 

(Reservatório de Jundiaí), pertencente à Bacia Potengi. O reservatório de Jundiaí 

apresenta os seguintes parâmetros físico-químicos: nitrogênio dissolvido– 32,48μM; 

fósforo dissolvido– 1,65μM; Clorofila a – 4,2 μg l
-1

; pH – 7,34; condutividade (Sm
2
); 

temperatura da água – 29,4°C; oxigênio dissolvido – 5,9 mg l
-1

 (Moura 2011). Tais 

resultados indicam que o reservatório utilizado no experimento pode ser classificado 

como meso - eutrófico (Wetzel 2000). A temperatura média anual do ar inferida para a 

área é de 26ºC, sendo a temperatura média mensal relativamente uniforme ao longo do 
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ano e a precipitação média anual fica em torno de 1.227 mm, com coeficiente de 

variação de 30% (Cestaro e Soares 2004; Macêdo et al. 2007). 

 

 

 
 
Figura 1. Área de estudo. À esquerda destaca-se o Açude Jundiaí e (A) o local de instalação das 

estruturas de PVC dos tratamentos no ambiente aquático e interface e à direita (B) o local do fragmento 

florestal onde foram instaladas as estruturas no ambiente terrestre e interface (Mata do Bêbo). 

  

 

 

 

 

2.2. PROCEDIMENTOS E DESENHO EXPERIMENTAL 

Folhas senescentes de plantas foram coletadas diretamente das árvores ou 

recentemente caídas ao chão entre Agosto e Setembro de 2011, época em que se inicia o 

processo de abscisão foliar para a maioria das espécies arbóreas da região. Foram 

selecionadas oito espécies: (1) Bauhinia fortificata Link.,(2) Hibiscus pernambucensis 

Arruda., (3) Ficus benjamina L.,  (4) Clitoria fairchildiana R.A. Howard,(5) Erythrina 

velutina Willd., (6) Anacardium occidentale L., (7) Coccoloba alnifolia Casar.,(8) 

Isterculia chicha A. St. Hil., a fim de compor a serrapilheira utilizada no experimento. 

Sendo que destas, F. benjamina é uma espécie exótica. 

As folhas coletadas foram levadas ao laboratório e secas em estufa a 60 °C (± 

5°C) durante 3 dias. Após este procedimento, 8 g de peso seco do detrito vegetal de 

cada espécie foram adicionados em sacos de decomposição (doravante denominado 

microcosmo) feitos de fibra sintética. Cada microcosmo apresentou dimensões de 14 × 
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14 cm e 5 mm de abertura de malha, o que permitiu o acesso de microrganismos e 

invertebrados aquáticos e terrestres à serrapilheira. Os microcosmos foram fixados a 

estruturas de PVC (16 microcosmos por estrutura) de dimensões 0,45m × 1,70m (figura 

2). A duração do experimento foi de 124 dias, sendo seu início no dia 4 de outubro de 

2011, e término em 5 de fevereiro de 2012. A escala de duração experimental adotada 

pode ser considerada curta para experimentos de decomposição em ambientes terrestres, 

mas adequada para experimentos em ecossistemas aquáticos onde o processo de 

decomposição é mais acelerado. Portanto, foi necessário adotar uma única e mais curta 

escala temporal de duração experimental para evitar mecanismos relacionados ao 

processo de sucessão degradativa que poderiam ocorrer de forma diferente se fossem 

adotadas diferentes escalas de tempo para cada tipo de ecossistema.  Além disso, uma 

duração experimental maior poderia comprometer a identificação do detrito ao final do 

experimento a nível espécie-específico (ver justificativa item 2.4), principalmente 

aquele decomposto no ambiente aquático. Vale ressaltar ainda que o transcorrer do 

experimento se deu no período de estiagem, o que condiz com o contexto em que o 

detrito é decomposto na sua fase inicial uma vez que a queda das folhas se inicia por 

volta de agosto/setembro. 

O desenho experimental constituiu um arranjo ortogonal (2×3) entre dois níveis 

de riqueza de espécies (1 e 8 - representados por monoculturas individuais de cada uma 

das oito espécies e pela policultura contendo detrito das oito espécies juntas) e 3 níveis 

correspondentes a diferentes contextos ambientais: Terrestre (T),onde a decomposição 

das espécies transcorreu durante todo o experimento (124 dias) no ambiente terrestre; 

Aquático (A), onde a decomposição das espécies ocorreu somente no ambiente aquático 

e Interface (I), tratamento experimental que simula a condição variável do regime de 

alagamento devido a variação do nível d’água que ocorre na interface entre os 

ambientes terrestre e aquático. Neste tratamento a decomposição das espécies ocorreu 

em metade do tempo (62 dias) em cada tipo de ecossistema (Figura 2). Este desenho 

experimental permitiu também testar a contribuição da variabilidade ambiental sobre os 

possíveis efeitos da diversidade de detrito sobre o processo de decomposição (Hipótese 

II). Para tal objetivo, o tratamento (I) representou a condição com variabilidade 

ambiental uma vez que a decomposição da serrapilheira neste tratamento foi exposta aos 

contextos aquáticos e terrestres enquanto que a decomposição nos tratamentos (T) e (A) 

ocorreram inteiramente em apenas um tipo de contexto separadamente. Além disso, de 

forma a compreender melhor o papel da variabilidade ambiental mediando os efeitos da 
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diversidade de detrito sobre o processo de decomposição e, concomitantemente, manter 

um desenho experimental balanceado entre os diferentes níveis de riqueza bem como 

entre os diferentes contextos ambientais, o tratamento (I) foi constituído de dois 

tratamentos aninhados relativos a ordem do contexto ambiental sob o qual o processo de 

decomposição teve início (Hipóteses V e VI): (TA) onde a decomposição iniciou no 

ambiente terrestre e terminou no ambiente aquático; e (AT) representando a condição 

oposta. Dentro de cada um dos 3 contextos ambientais (T, A e I), as monoculturas 

foram replicadas 4 vezes e a policultura foi replicada 32 vezes, resultando em um total 

de 64 microcosmos por contexto ambiental. Entretanto, a replicação entre monoculturas 

e policultura foi subdividida dentro do contexto I, sendo cada monocultura replicada 2 

vezes e cada policultura replicada 16 vezes dentro de cada um dos tratamentos TA e 

AT. Finalmente, de forma a investigar possíveis efeitos da heterogeneidade ambiental 

sobre os resultados, cada estrutura de PVC correspondeu a um bloco experimental, 

assumindo que microcosmos de uma mesma estrutura podem estar sujeitos a condições 

ambientais mais similares do que microcosmos espacialmente mais distantes entre si 

(Figura 2). 

Considerando a quantidade de serrapilheira por microcosmo, foi empregado um 

desenho experimental substitutivo (Jolliffe 2000), onde o peso da serrapilheira por 

microcosmo foi uniformemente distribuído entre as espécies, ou seja, cada monocultura 

continha 8g de uma dada espécie, enquanto que na policultura cada espécie contribuiu 

com 1g de serrapilheira. O desenho experimental completo resultou em um total de 192 

microcosmos, sendo 96 compondo as monoculturas, 96 compondo as policulturas e 64 

microcosmos distribuídos em cada contexto ambiental.  
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Figura 2. Esquema geral do desenho experimental utilizado no presente estudo. Monoculturas e 

policulturas contendo detrito das espécies B. fortificata., H. pernambucensis., F. benjamina.,  C. 

fairchildiana, E. velutina, A. occidentale, C. alnifolia, I. chicha foram colocados em microcosmos 

constituídos de bolsas de fibra sintética (14 x 14 cm) com única abertura de malha (5 mm), fixados à 

estruturas feitas de PVC (bloco) com dimensões de 0,45m × 1,70m. Tratamentos sob fundo azul foram 

expostos a condição aquática e sob um fundo amarelo à condição terrestre. Sendo os tratamentos (T) 

expostos constantemente à condição terrestre e (A) expostos constantemente à condição aquática 

(tratamentos sem variabilidade) e (I) os tratamentos de interface, subdividindo-se em (AT) submetidos 

inicialmente em metade do tempo no ambiente aquático seguido do terrestre e (TA) submetidos 

inicialmente em metade do tempo no terrestre seguido do aquático (tratamentos com variabilidade).  Os 

microcosmos foram fixados nas estruturas de PVC de forma a impedir a distribuição adjacente entre 

monoculturas e entre policulturas. 
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2.3. ANÁLISES QUÍMICAS DOS DETRITOS 

Os detritos foliares das oito espécies de plantas utilizadas no experimento foram 

caracterizados quimicamente quanto à concentração de nutrientes e alguns compostos 

estruturais e secundários reconhecidamente capazes de afetar o processo de 

decomposição. Os nutrientes medidos foram: Teor de carbono total (C), através do 

método de combustão a alta temperatura e detecção de CO2 por infravermelho em 

analisador de carbono total Shimadzu TOC-5000; Nitrogênio total (N), através de 

digestão ácida com destilação de Kjeldahl (Allen et al. 1974); Fósforo total (P), através 

de digestão forte e reação com molibdato (Fassbender 1973) e Potássio total (K), através 

do método proposto por Mason (1963). Quanto aos compostos estruturais, foram 

quantificados os teores de Lignina e Celulose, através do método sequencial de digestão 

por detergente neutro e detergente ácido segundo Goering e Van Soest (1970). Os 

compostos secundários quantificados foram o conteúdo de Polifenóis, através do 

método colorimétrico com reagente de Folin-Denis (Waterman e Mole 1994) e o 

conteúdo de Ácidos tânicos, através do método do ácido butanol (Hagerman e Butler 

1989). Tal caracterização permite identificar diferenças na qualidade entre as espécies 

que compõem a serrapilheira, as quais podem ser importantes para identificar 

mecanismos relacionados à dinâmica de decomposição das espécies individualmente e 

na policultura. 

 

 

2.4. ESTIMATIVA DA MAGNITUDE E ESTABILIDADE DO PROCESSO DE 

DECOMPOSIÇÃO 

Após 124 dias de experimento os microcosmos foram cuidadosamente coletados 

no campo, acondicionados individualmente em sacos plásticos, colocados em uma caixa 

de isopor e transportados ao laboratório. No laboratório, cada microcosmo foi aberto e 

todo o conteúdo despejado em uma bandeja. Em seguida o detrito foi cuidadosamente 

lavado com objetivo de remover partículas de sedimento ou solo aderidas que pudessem 

interferir na medida de perda de peso. 

O detrito de cada uma das oito espécies presentes na policultura foi identificado 

conforme a sua cor, textura, estrutura da folha e padrões de nervuras originais conforme 

metodologia proposta por Hättenschwiler e Gasser (2005). Em seguida tanto os detritos 

referentes a cada réplica das monoculturas quanto os detritos espécie-específicos 
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referentes a cada réplica da policultura foram secos separadamente em estufa a 60°C por 

três dias até atingirem peso constante. Seguido a este período o detrito de cada espécie 

foi pesado e o processo de decomposição do detrito foi estimado pela perda de peso ao 

longo dos 124 dias de duração experimental, correspondendo à diferença de massa de 

detrito expressa em porcentagem de peso seco perdido em relação ao seu peso seco 

inicial inserido em cada microcosmo. A perda de peso do detrito foi calculada tanto em 

nível espécie-específico quanto em nível de comunidade. Para o nível de comunidade 

(policulturas), a biomassa remanescente de cada espécie foi somada para calcular a 

perda de peso seco total da policultura, e em seguida calculada a perda em % conforme 

descrito acima. 

O coeficiente de variação (CV) da perda de peso dentro de cada nível de riqueza 

de espécies foi utilizado como medida de estabilidade espacial (i.e. menor variabilidade 

espacial intra-réplicas de um mesmo tratamento) do processo de decomposição em nível 

de comunidade (Weigelt et al. 2008). Medidas do CV foram calculadas entre as réplicas 

das monoculturas e entre as réplicas das policulturas para cada estrutura de PVC 

(Bloco). Desta forma, utilizamos os blocos como réplicas para as medidas de CV do 

processo de decomposição em nível de comunidade. Devido ao fato de monoculturas de 

cada espécie não terem sido replicadas dentro de cada bloco, não foi possível calcular o 

CV a nível espécie-específico para as monoculturas, o que nos impossibilitou testar os 

efeitos da diversidade de detritos sobre a estabilidade espacial em nível espécie-

específico. De acordo com a teoria, uma redução no CV do processo de decomposição 

nas policulturas em relação às monoculturas indica que a riqueza de espécies promove 

uma menor variação da variável resposta, em outras palavras, tornando as taxas de 

decomposição mais estáveis (Doak et al. 1998). 

 

2.5. ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

Modelos independentes de análises de variância foram utilizados para testar os 

efeitos individuais e interativos da riqueza de espécies de serrapilheira, da variabilidade 

e do contexto ambiental e da ordem da variabilidade entre os contextos ambientais sobre 

a magnitude das taxas do processo de decomposição a nível espécie-específico e da 

comunidade. Primeiramente, foram testados os efeitos individuais e interativos entre a 

variabilidade ambiental e a riqueza de espécies de serrapilheira sobre a decomposição 
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em nível de comunidade e espécie-específico através de dois modelos mistos 

independentes de ANOVA fatorial. Para tanto, a riqueza de espécies (fator fixo – dois 

níveis, 1 e 8 espécies), a variabilidade (fator fixo – dois níveis, com e sem variabilidade) 

e o bloco (fator randômico) foram utilizados como variáveis categóricas e as taxas de 

decomposição a nível de comunidade e espécie-específico como variáveis resposta. O 

efeito do bloco foi considerado não significativo para ambas as análises (ver resultados) 

e, portanto, este fator foi retirado das análises posteriores de acordo com o sugerido por 

Gotelli e Ellison (2005).  Os efeitos individuais e interativos da riqueza de espécies e do 

contexto ambiental sobre o processo de decomposição foram testados através de um 

modelo de ANOVA bi-fatorial, considerando o contexto ambiental (fator fixo – três 

níveis, aquático, terrestre e interface) e a riqueza de espécies (fator fixo - dois níveis, 1 e 

8 espécies.) como variáveis categóricas e as taxas de decomposição em nível de 

comunidade e espécie-específico como variáveis resposta. Finalmente, para testarmos a 

existência de efeitos individuais e interativos entre a ordem em que ocorre a 

variabilidade do contexto ambiental (fator fixo – dois níveis AT e TA) e a riqueza de 

espécies de serrapilheira (fator fixo – dois níveis, 1 e 8 espécies.) sobre a decomposição 

ambos em nível de comunidade e espécie-específico, duas análises de variância fatoriais 

foram conduzidas para cada tipo de variável resposta.  

Para testar os efeitos sobre a estabilidade espacial do processo de decomposição 

um conjunto de análises de variância similares às descritas acima foram realizadas, 

utilizando, entretanto, os valores de CV calculados para o processo de decomposição em 

nível de comunidade como variável resposta. Análises de regressões lineares simples 

foram realizadas para cada contexto ambiental para avaliar a significância de variáveis 

químicas dos detritos (variável independente) sobre o processo de decomposição 

(variável dependente). O objetivo destas análises foi detectar quais características 

químicas foram mais determinantes para o processo de decomposição das diferentes 

espécies de plantas. Tal conhecimento permite inferir sobre possíveis mecanismos 

responsáveis em ocasionar efeitos não-aditivos no processo de decomposição nas 

policulturas.  

Todas as análises estatísticas foram conduzidas utilizando o programa estatístico 

STATISTICA versão 7.0 para Windows. Um nível de significância de  = 0.05 foi 

considerado para todas as análises.  
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3. RESULTADOS  

3.1. CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DO DETRITO 

 A tabela 1 apresenta as características de alguns compostos químicos das 

espécies de plantas estudadas. Observa-se que as plantas escolhidas apresentaram uma 

larga variação entre uma série de características químicas medidas. Isso pode ser 

observado através dos valores de coeficientes de variação (CV) calculados para cada 

variável química em torno das médias obtidas para cada monocultura. Dessa forma, 

quanto maior o CV, mais distintas quimicamente (e funcionalmente), foram as espécies 

entre si em relação a uma determinada característica química. O CV para as 

características químicas medidas variou de 4,64 % para Carbono até 80,56% para a 

razão entre Ácido tânico/ Fósforo (AT/P). É importante notar que a variação dos 

compostos químicos medidos entre a serrapilheira das oito espécies ocorreram também 

de forma relevante para aqueles parâmetros que afetaram significativamente a 

decomposição (Tab. 1b), tal como a variação do Nitrogênio (N), Celulose/Nitrogênio 

(Cel/N) e Lignina/Nitrogênio (Lig/N) para o ambiente terrestre e a variação de Fósforo 

(P), Celulose/Fósforo (Cel/P), % Lignina (%Lig), Lignina/Fósforo (Lig/P) para o 

ambiente aquático e interface (ver valores de R
2
). 
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Tabela 1 – (A) Características de alguns compostos químicos entre a serrapilheira das oito espécies de plantas utilizadas no experimento (% de peso seco). O coeficiente de 

variação (CV %) expressa a variação entre as plantas para cada uma das variáveis químicas analisadas. (B) Valores de R
2
 estimados através de regressões lineares simples 

entre características químicas (variável independente) e a perda de peso das monoculturas para os diferentes contextos ambientais analisados. Valores em negrito representam 

as variáveis que afetaram significativamente a decomposição das espécies em monoculturas (P < 0,05).  

(A) 

Espécies % C % N % P C/N C/P N/P % ÁT % Lig % Cel % Pol Cel/N Lig/N Cel/P Lig/P ÁT/N ÁT/P Pol/N Pol/P % K 

B.fortificata 76,04 1,48 0,11 51,38 672,95 13,10 6,12 21,02 24,59 21,50 16,62 14,20 217,65 186,04 4,14 54,19 14,53 190,27 1,11 

H. 
pernambucensis 

73,21 1,12 0,12 65,22 602,55 9,24 4,02 16,96 21,93 13,72 19,53 15,11 180,45 139,62 3,58 33,07 12,22 112,92 0,30 

F. benjamina 73,31 1,56 0,10 46,81 685,14 14,64 1,54 32,30 26,48 4,36 16,91 20,62 247,44 301,85 0,98 14,41 2,79 40,79 0,83 

C. fairchildiana 68,10 1,86 0,06 36,50 1072,49 29,39 2,82 28,21 29,94 12,96 16,04 15,12 471,48 444,26 1,51 44,37 6,94 204,08 0,17 

E. velutina 77,03 1,93 0,07 39,91 1006,93 25,23 1,13 12,75 27,60 9,74 14,30 6,61 360,77 166,67 0,58 14,72 5,05 127,29 0,17 

A. occidentale 79,26 1,00 0,03 79,18 2171,51 27,42 6,02 31,84 26,06 12,28 26,03 31,81 713,98 872,30 6,02 164,98 12,27 336,54 0,24 

C.alnifolia 77,48 1,39 0,03 55,58 2152,22 38,72 2,82 43,22 30,96 12,07 22,21 31,00 860,10 1200,55 2,02 78,38 8,66 335,27 0,71 

I. chica 73,81 0,92 0,04 79,45 1716,51 21,60 4,00 27,53 25,12 16,95 27,03 29,64 584,08 640,31 4,30 92,97 18,24 394,13 0,27 

CV % 4,64 26,64 47,49 29,13 52,32 43,61 52,17 36,20 10,97 38,61 24,10 45,59 54,65 77,68 65,86 80,56 51,13 57,71 74,03 

(B) 

Contexto R
2
 R

2
 R

2
 R

2
 R

2
 R

2
 R

2
 R

2
 R

2
 R

2
 R

2
 R

2
 R

2
 R

2
 R

2
 R

2
 R

2
 R

2
 R

2
 

Terrestre 0,01 0,50 0,21 0,40 0,32 0,06 0,12 0,48 0 0,01 0,61 0,7 0,31 0,46 0,23 0,33 0,19 0,37 0 

Aquático 0,07 0,12 0,61 0,13 0,75 0,60 0,04 0,66 0,29 0 0,37 0,62 0,82 0,89 0,08 0,48 0 0,45 0,03 

Interface 0,01 0,12 0,65 0,14 0,72 0,59 0 0,6 0,28 0,04 0,4 0,6 0,79 0,83 0,04 0,4 0 0,43 0,12 

Abreviações: C = Carbono; N = Nitrogênio; P = Fósoforo; ÁT = Ácido tânico; Lig = Lignina; Cel = Celulose; Pol = Polifenóis; K = Potássio 
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3.2. EFEITOS DA DIVERSIDADE DE DETRITO SOBRE A MAGNITUDE DO 

PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO 

 

3.2.1 Efeitos em Nível de Comunidade 

 

 Em nosso estudo, uma média de 15 – 40% da massa inicial de detrito 

considerando todas as espécies individualmente foi perdida pela decomposição, sendo 

em média os tratamentos que decompuseram na condição de ordem terrestre-aquáticoos 

que apresentaram menor média de perda de peso enquanto os tratamentos que 

decompuseram no ambiente aquático a maior (Tab. 2). 

 

Tabela 2: Média da porcentagem de perda de massa das espécies ao longo dos diferentes contextos 

ambientais e suas ordens de variabilidade. 

 

O modelo misto de análise de variância fatorial verificou que a magnitude do 

processo de decomposição não foi afetada pela riqueza de espécies, que não houve 

efeito do bloco, da variabilidade ambiental sobre este processo e nem da interação 

riqueza × variabilidade (Tab.3, Fig. 3 D). No entanto, vale frisar que o efeito da 

variabilidade ambiental margeou a significância (Tab.3), sendo observada uma 

tendência de aumento nas taxas de decomposição em um contexto variável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espécies 
Tratamentos 

Terrestre Aquático Ter-Aqu Aqu-Ter Média(%) 

Bauhiniafortificata 23,42 60,68 27,59 23,80 33,87 

Hibiscuspernambucensis 18,10 49,04 20,39 18,94 26,62 

Ficusbenjamina 14,44 45,45 21,70 18,22 24,95 

Clitoriafairchildiana 15,16 36,00 18,92 10,81 20,22 

Erythrina velutina 30,67 55,68 25,98 21,46 33,45 

Anacardiumoccidentale 11,96 20,88 8,84 8,94 12,65 

Coccolobaalnifolia 9,77 14,18 7,40 3,99 8,83 

Isterculia chicha 10,09 44,38 15,60 18,42 22,11 

Média (%) 16,70 40,78 18,30 15,57 - 
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Tabela 3: Sumário do modelo misto de análise de variância (ANOVA) fatorial mostrando os efeitos 

individuais e interativos da variabilidade ambiental e riqueza de espécies (fatores fixos) e do bloco (fator 

randômico) sobre a magnitude de decomposição da serrapilheira expressa como % de massa 

remanescente em nível de comunidade. 

Fonte de Variação GL F P 

Variabilidade (V) 1 3,01 0,0842 

Bloco (B) 3 0,02 0,9960 

Riqueza (R) 1 0,32 0,5724 

V × R 1 0,80 0,3731 

GL= graus de liberdade 

O processo de decomposição em nível de comunidade variou significativamente 

entre os 3 tipos de contextos ambientais (Tab.4, Fig. 3B), sendo este fator o principal 

responsável em explicar a variância dos dados. As taxas de decomposição foram 

significativamente maiores para os tratamentos onde o processo de decomposição 

ocorreu integralmente no ambiente aquático, seguido pelo contexto de interface e menor 

no ambiente terrestre (Fig. 3B; teste a posterior de Tukey, P < 0,05). No entanto, não foi 

verificado efeito significativo da riqueza e nem de sua interação com o contexto 

ambiental (Tab. 4, Fig. 3F). 

Tabela 4: Sumário da análise de variância (ANOVA) bi-fatorial mostrando os efeitos individuais e 

interativos do contexto ambiental e riqueza de espécies sobre a magnitude de decomposição da 

serrapilheira expressa como % de massa remanescente em nível de comunidade. Fatores que tiveram 

efeito significativo sobre a % de massa remanescente (P< 0,05) têm o valor de P indicado em negrito. 

Fonte de Variação GL F P 

Contexto (C) 2 92,670 <0,0001 

Riqueza (R) 1 1,657 0,1996 

C× R 2 1,031 0,3585 

GL= graus de liberdade 

 

A ordem da variabilidade entre os contextos ambientais aquático e terrestre, a 

riqueza de espécies bem como a interação entre estes fatores, não exerceram influência 

significativa sobre a magnitude do processo de decomposição em nível de comunidade 

(Tab.5, Fig.3 CG). De modo geral, não foi verificado efeito individual da riqueza de 

espécies sobre a magnitude do processo de decomposição no nível de comunidade (Fig. 

3 E). 
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Tabela 5: Sumário da análise de variância (ANOVA) bi-fatorial mostrando os efeitos individuais e 

interativos da ordem do contexto ambiental e riqueza de espécies sobre a magnitude de decomposição da 

serrapilheira expressa como % de massa remanescente em nível de comunidade.  

 

Fonte de Variação GL F P 

Ordem (O) 1 0,92 0,34 

Riqueza (R) 1 0,05 0,80 

O x R 1 1,58 0,21 

GL= graus de liberdade 

 

 

 

 

Figura 3: Efeitos individuais (A, B, C e E– da variabilidade ambiental, contexto ambiental, ordem da 

variabilidade ambiental e riqueza de espécies, respectivamente) e interativos (D, F e G – da riqueza de 

espécies com a variabilidade ambiental, contexto ambiental e ordem de variabilidade ambiental, 

respectivamente) sobre a magnitude do processo de decomposição em nível de comunidade. Barras de 

erros denotam medidas de erro padrão (± EP). Tratamentos onde as barras de erros não são visíveis 

indicam valores muito baixos de EP. 
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3.2.2 Efeitos em Nível Espécie-Específicos 

 

De maneira geral, os fatores experimentais de forma individual e interativa não 

afetaram a decomposição das espécies em nível espécie-específico. Não foram 

verificados efeitos significativos da riqueza de espécies, da variabilidade ambiental e 

nem da interação variabilidade × riqueza sobre a decomposição do detrito em nível 

espécie-específico (Tab. 6, Fig. 4). Apenas o bloco afetou de forma significativa a 

decomposição da espécie C. alnifolia (Tab.6). 
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Tabela 6: Sumário do modelo misto de análise de variância (ANOVA) fatorial mostrando os efeitos individuais da variabilidade ambiental, do bloco, da riqueza de espécies e 

interativo da variabilidade ambiental com a riqueza sobre a magnitude da decomposição da serrapilheira, expressa como % de massa remanescente em nível espécie-

específico. Fatores que tiveram efeito significativo sobre a % de massa remanescente (P< 0,05) têm seus valores de P indicados em negrito. 

 
  

B. fortificata H. pernambucensis F. benjamina C.fairchildiana E. velutina A. occidentale C. alnifolia I. chicha 

Fator GL F P F P F P F P F P F P F P F P 

Variabilidade 

(V) 
1 3,31 0,07 0,93 0,33 2,84 0,09 0,21 0,64 0,31 0,57 0,03 0,87 1,80 0,18 0,70 0,40 

Bloco 3 0,09 0,96 0,53 0,65 0,32 0,80 1,14 0,33 0,89 0,44 1,30 0,28 2,72 0,04 0,41 0,74 

Riqueza (R) 1 0,15 0,69 0,03 0,85 1,07 0,30 0,00 1,00 0,09 0,76 0,31 0,57 0,24 0,62 0,06 0,80 

V × R 1 0,15 0,69 0,02 0,88 0,59 0,44 0,88 0,35 0,26 0,60 1,38 0,24 2,55 0,11 0,27 0,60 

Erro 101 
                

GL= graus de liberdade 
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Figura 4 – Efeito individual (A) e interativos com a riqueza de espécies (B e C) da variabilidade 

ambiental sobre a magnitude do processo de decomposição do detrito em nível espécie-espécifico. (B) 

Tratamentos expostos a variabilidade ambiental ao longo do experimento. (C) Tratamentos expostos a 

condições homogêneas em relação ao contexto ambiental ao longo do experimento. Barras de erros 

denotam medidas de erro padrão (± EP). Tratamentos onde as barras de erros não são visíveis indicam 

valores muito baixos de EP. Abreviações significam: Bf- Bauhinia fortificata; Hb– Hibiscus 

pernambucensis, Fb– Ficus benjamina, Cf– Clitoria fairchildiana, Ev- Erythrina velutina, Ao –

Anacardium occidentale, Ca – Coccoloba alnifolia e Ic - Isterculia chicha. 

 

Resultados da ANOVA identificaram efeitos significativos do contexto 

ambiental e da riqueza de espécies em nível espécie–específico sobre a magnitude do 

processo de decomposição (Tab.7, Fig5). No geral, as taxas de decomposição para a 

maioria das espécies foram maiores no ambiente aquático, seguido da interface e do 

ambiente terrestre (Fig.5A).As taxas de decomposição diferiram entre todos os 

contextos ambientais para as espécies B. fortificata, H. pernambucensis, F. benjamina, 

C. fairchildiana, E. velutina e I. chica (teste a posterior de Tukey, P < 0,05), sendo 

observado um maior efeito do contexto sobre as espécies I. chica e F. benjamina 

(respectivamente, F= 148,238 e 127,864; Tab.7). Para a espécie A. occidentale a 
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decomposição diferiu apenas entre os contextos terrestre e aquático (teste a posteriori de 

Tukey, P < 0,05), não havendo diferença entre os contextos aquático e interface. O 

contexto ambiental não afetou significativamente as taxas de decomposição do detrito 

de C. alnifolia. Entretanto a riqueza de espécies afetou significativamente a taxa de 

decomposição do detrito da espécie F. benjamina (Tab.7). Vale salientar que essa é uma 

espécie exótica e sua decomposição foi em média, significativamente mais lenta na 

policultura do que em sua monocultura ao longo dos diferentes contextos ambientais, 

sobretudo nos contextos terrestre e aquático (Fig. 5BC). Também vale ressaltar que as 

taxas de decomposição do detrito das oito espécies foram interespecificamente menos 

variáveis no contexto terrestre (valores variando entre 65% e 90% de massa 

remanescente) do que no contexto aquático (valores entre 40% e 90%; Fig. 5BC). 

 Em relação à importância da ordem de variabilidade entre os contextos 

ambientais, da riqueza e da interação entre ordem × riqueza, foi verificado que a ordem 

da variabilidade ambiental foi importante somente para as espécies F. benjamina, C. 

fairchildiana, I. chicha (Tab.8, Fig.5EF). 
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Tabela 7: Sumário da análise de variância (ANOVA) bi fatorial mostrando os efeitos individuais e interativos do contexto ambiental e da riqueza de espécies sobre a 

magnitude de decomposição da serrapilheira expressa como % de massa remanescente em nível espécie-específico. Fatores que tiveram efeito significativo sobre a % de 

massa remanescente (P< 0,05) têm seus valores de P indicados em negrito. 

 
  

B. fortificata H. pernambucensis F. benjamina C. fairchildiana E. velutina A. occidentale C. alnifolia I. chicha 

Fator GL F P F P F P F P F P F P F P F P 

Contexto (C) 1 55,44 0,00 41,32 0,00 127,86 0,00 20,18 0,00 25,54 0,00 8,02 0,00 1,96 0,14 148,23 0,00 

Riqueza (R) 1 0,29 0,58 0,05 0,81 13,00 0,00 0,22 0,63 0,58 0,44 1,47 0,22 1,20 0,27 0,05 0,81 

C× R 1 0,74 0,47 0,04 0,96 2,07 0,13 0,91 0,40 0,32 0,72 1,16 0,31 1,42 0,24 2,40 0,09 

Erro 101 
                

GL= graus de liberdade 

 

Tabela 8: Sumário da análise de variância (ANOVA) bi fatorial mostrando os efeitos individuais e interativos da ordem do contexto ambiental e da riqueza de espécies sobre 

a magnitude de decomposição da serrapilheira expressa como % de massa remanescente em nível espécie-específico. Fatores que tiveram efeito significativo sobre a % de 

massa remanescente (P< 0,05) têm seus valores de P indicados em negrito. 

 

  
B. fortificata H. pernambucensis F. benjamina C. fairchildiana E. velutina A. occidentale C. alnifolia I. chicha 

Fator GL F P F P F P F P F P F P F P F P 

Ordem (O) 1 0,01 0,90 0,00 0,98 6,16 0,01 6,86 0,0 0,87 0,35 0,083 0,77 1,46 0,23 7,56 0,00 

Riqueza (R) 1 0,58 0,45 0,05 0,80 0,13 0,71 0,48 0,49 0,03 0,85 0,098 0,75 0,35 0,55 1,79 0,18 

O× R 1 1,99 0,16 0,27 0,60 0,14 0,70 0,52 0,47 1,05 0,31 0,090 0,76 1,43 0,23 1,12 0,29 

Erro 101 
                

GL= graus de liberdade 
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Figura 5–Efeitos individuais (A – do contexto ambiental e D – da ordem de variabilidade) e interativos 

(B,C, E e F - da riqueza de espécies com o contexto terrestre, com contexto aquático, com interface na 

ordem terrestre-aquática, e na ordem aquática-terrestre, respectivamente) sobre a magnitude o processo de 

decomposição em nível espécie-específico. Barras de erros denotam medidas de erro padrão (± EP). 

Tratamentos onde as barras de erros não são visíveis indicam valores muito baixos de EP. 

 

3.3EFEITOS DA DIVERSIDADE DE DETRITO SOBRE A ESTABILIDADE DO 

PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO 

 Não foram observados efeitos significativos da riqueza de espécies, do bloco, da 

variabilidade ambiental e nem da interação variabilidade ambiental × riqueza de 

espécies sobre a estabilidade espacial do processo de decomposição (Tabela 9, Figura 

6A e D). Entretanto, o contexto ambiental individualmente afetou significativamente a 

estabilidade do processo de decomposição (p < 0,05; Tab.10, Fig.6B), sendo verificado 

que a estabilidade do processo de decomposição foi diferente entre todos os contextos 

ambientais (teste a posterior de Tukey, p < 0,05). A estabilidade espacial do processo de 

decomposição foi maior no contexto ambiental terrestre, intermediário no contexto de 

interface e menor no contexto aquático (Fig.6B). A riqueza de espécies e a interação 
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contexto ambiental × riqueza de espécies, não exerceram influência significativa sobre a 

estabilidade do processo de decomposição. Também não foram verificados efeitos 

significativos da ordem do contexto ambiental, da riqueza de espécies e da interação 

entre ordem × riqueza sobre a estabilidade do processo de decomposição (Tab. 11, Fig. 

6C, E e G). 

 

Tabela 9: Análise de variância em bloco (ANOVA em Bloco) mostrando os efeitos individuais e 

interativos da variabilidade e riqueza de espécies sobre a estabilidade do processo de decomposição da 

serrapilheira expressa como % de massa remanescente em nível de comunidade. 

Fonte de Variação GL F P 

Variabilidade (V) 1 2,71 0,10 

Bloco (B) 3 0,02 0,99 

Riqueza (R) 1 0,15 0,69 

V × R 1 0,00 0,99 

GL= graus de liberdade 

 

 

Figura 6 – Efeitos individuais (A, B, C e E – da variabilidade ambiental, contexto ambiental, ordem da 

variabilidade ambiental e riqueza de espécies, respectivamente) e interativos (D, F e G – da riqueza de 

espécies com a variabilidade ambiental, contexto ambiental e ordem de variabilidade ambiental, 

respectivamente) sobre a estabilidade do processo de decomposição em nível de comunidade. Barras de 

erros denotam medidas de erro padrão (± EP). Tratamentos onde as barras de erros não são visíveis 

indicam valores muito baixos de EP. 
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Tabela 10: Análise de variância bi-fatorial(ANOVA) mostrando os efeitos individuais e interativos do 

contexto ambiental e riqueza de espécies sobre a estabilidade do processo de decomposição da 

serrapilheira expressa como % de massa remanescente em nível de comunidade. Fatores que tiveram 

efeito significativo sobre a % de massa remanescente (P< 0,05) tem seus valores de P indicados em 

negrito. 

Fonte de Variação GL F P 

Contexto (C) 2 97,52 <0,00 

Riqueza (R) 1 1,07 0,30 

C× R 2 0,31 0,73 

GL= graus de liberdade 

 

 

Tabela 11: Análise de variância (ANOVA) mostrando os efeitos individuais e interativos da ordem do 

contexto ambiental e riqueza de espécies sobre a estabilidade do processo de decomposição da 

serrapilheira expressa como % de massa remanescente em nível de comunidade.  

Fonte de Variação GL F P 

Ordem (O) 1 0,02 0,86 

Riqueza (R) 1 0,20 0,64 

O× R 1 0,62 0,43 

GL= graus de liberdade 
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4. DISCUSSÃO 

Para entender melhor a influência da identidade e variabilidade do contexto 

ambiental sobre os efeitos da diversidade no processo de decomposição nós 

manipulamos a variação temporal do contexto entre ambientes terrestre e aquático, nos 

quais espécies individuais e em mistura - contendo oito espécies – puderam ser 

decompostas.  De maneira geral a riqueza de espécies da liteira não exerceu efeitos 

significativos individuais, nem interativos com a variabilidade e tipo de contexto 

ambiental, sobre a magnitude e estabilidade da decomposição em nível de comunidade. 

Entretanto, a riqueza de espécies de detrito teve efeito significativo e individual na 

decomposição em nível espécie-específico, retardando a perda de massa da espécie F. 

benjamina, a qual foi a única espécie exótica incluída no estudo.  

A ausência de efeitos da diversidade na magnitude e estabilidade da 

decomposição em nível de comunidade refuta nossas hipóteses I e II. A ausência de 

efeitos significativos individuais e interativos da diversidade de detritos sobre a 

decomposição em nível de comunidade sugere, ao menos para o presente estudo, que a 

diversidade de detritos configura um fator pouco importante para o processo de 

decomposição independente das características e dinâmicas temporais dos contextos 

ambientais. Ou seja, o efeito da riqueza de espécies em nível de comunidade foi nulo 

em todos os contextos experimentais avaliados, refutando nossas hipóteses III e IV. 

Nossos resultados revelam, portanto, que os efeitos da diversidade podem não responder 

às variações do contexto em que estão submetidos, e que a magnitude e estabilidade do 

processo de decomposição conjunta, envolvendo uma gama de detritos originados de 

várias espécies, pode ser previsto através do conhecimento da decomposição das 

espécies individualmente. Vale ressaltar que diferenças abióticas e/ou bióticas existentes 

entre os três tipos de contextos ambientais, mas que não envolvem fatores relacionados 

à variabilidade temporal entre estes, são muito mais importantes do que a diversidade de 

detritos para o processo de decomposição.A nível espécie-específico, a ordem afetou 

significativamente a magnitude do processo de decomposição de algumas espécies, 

indicando que a condição ambiental do momento em que o detrito de algumas espécies 

adentra o ecossistema pode determinar as suas taxas de decomposição. 
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4.1 EFEITOS DA VARIABILIDADE AMBIENTAL SOBRE A MAGNITUDE E 

ESTABILIDADE DO PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO 

 A variabilidade do contexto ambiental simulada no presente experimento através 

da alternância entre os ambientes terrestre e aquático foi utilizada com a intenção de 

entender os efeitos da variabilidade ambiental sobre a magnitude e estabilidade da perda 

de peso da serrapilheira. Efeitos da variabilidade ambiental sobre a perda de peso do 

detrito foliar têm sido testados recentemente (Corti et al. 2011; Datry et al. 2011). Tais 

estudos sugerem que a dinâmica temporal dos fluxos de cheias e secas de rios 

temporários funciona como reatores biogeoquímicos, acelerando o processo de 

decomposição e ciclagem de nutrientes, sobretudo o processamento da matéria orgânica. 

Em nosso estudo, entretanto, verificou-se que a mudança das condições ambientais 

entre ambiente aquático e terrestre (variabilidade) não exerceu efeito significativo sobre 

a magnitude e estabilidade espacial da perda de peso em nível de comunidade e nem em 

nível espécie-específico. Estes resultados sugerem que a variabilidade ambiental de fato 

não é um fator determinante para a dinâmica de decomposição das espécies estudadas. 

Além disso, a mudança brusca entre os ambientes aquático e terrestre pode ter atuado 

como um fator de estresse muito intenso sobre as comunidades de decompositores em 

nosso estudo. Diferentemente do que ocorre em grande parte dos ambientes naturais 

onde o regime de alagamento e dessecação acontece de forma progressiva, neste estudo 

a variabilidade experimental do contexto pode ter atuado mais como um distúrbio de 

alta magnitude, limitando e enfraquecendo a atuação e interação entre os organismos 

decompositores. A variação físico-química muito severa prejudica a atuação de 

comunidades decompositoras aumentando, conseqüentemente, o tempo necessário para 

que haja uma expressão de perda de peso considerável da serrapilheira.  Estudos 

realizados por Corti et al. (2011) e Datry et al. (2012) destacam o papel da duração do 

período seco, pois quanto maior ele for, mais o processo de decomposição tende a ser 

prejudicado devido as condições de baixa umidade não favorecerem à lixiviação e nem 

a colonização de microrganismos e fungos. Finalmente, a baixa qualidade nutricional da 

matéria orgânica constituinte das espécies de detrito foliar utilizadas parece ser o 

principal fator limitante à ação dos organismos decompositores. A característica 

recalcitrante das espécies de serrapilheira utilizadas pode ter restringindo a interação 

com a variabilidade ambiental, uma vez que não sendo a serrapilheira atrativa para os 

consumidores uma interação entre diversidade e variabilidade certamente pode não ser 

expressada. 
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Um ponto importante é levar em consideração uma escala temporal apropriada 

para a expressão de efeitos significativos da diversidade sobre o processo de 

decomposição (Lecerf et al. 2011; Srivastava et al. 2009), até mesmo quando se estuda 

ambientes variáveis. Se ocorre, por exemplo, uma mudança radical no ambiente de 

decomposição da serrapilheira, existe uma perda de praticamente todas as espécies 

decompositoras associadas ao contexto de decomposição inicial, o que provoca um 

atraso neste processo em decorrência do tempo necessário para que uma nova 

comunidade decompositora local colonize o detrito. Seria necessário, deste modo, mais 

tempo para que os efeitos da diversidade fossem expressos. Portanto, restrições quanto à 

colonização e alimentação de organismos decompositores podem ocorrer em 

determinados contextos ou sob condições ambientais desfavoráveis. Assim sendo, a 

intensidade, duração e a freqüência entre os períodos de seca e alagamento podem 

regular a colonização e a atuação de organismos decompositores sobre a serrapilheira, 

sendo fatores importantes na determinação dos efeitos da variabilidade ambiental, com 

importantes conseqüências sobre o processo de decomposição no contexto do 

funcionamento dos ecossistemas.  

 

4.2 EFEITO DO CONTEXTO AMBIENTAL SOBRE A MAGNITUDE E 

ESTABILIDADE DOPROCESSO DE DECOMPOSIÇÃODA PERDA DE PESO 

Em nosso estudo, as características químicas que afetaram significativamente a 

decomposição da serrapilheira no ambiente terrestre foram o conteúdo de N e as razões 

entre celulose e nitrogênio (Cel/N) e lignina e nitrogênio (Lig/N), sugerindo que as 

limitações nutricionais nesse contexto estão associadas diretamente à disponibilidade de 

nitrogênio como nutriente limitante. Além disso, a celulose e a lignina são 

polissacarídeos estruturais de maior participação nos tecidos vegetais e são de difícil 

degradação (recalcitrantes), dessa forma maiores razões Cel/N e Lig/N podem implicar 

em taxas de perda de peso mais reduzida para o ambiente terrestre (Cunha e Bianchini 

1998) sendo, portanto, fatores influentes na decomposição desse ambiente. Já para o 

ambiente aquático e de interface foram importantes o conteúdo de P e lignina (% Lign), 

e as razões entre celulose e fósforo (Cel/P) e entre lignina e fósforo (Lign/P), sugerindo 

que as limitações do ambiente aquático estão associadas à disponibilidade de fósforo e à 

elevada energia requerida para quebrar compostos como a celulose e lignina. Estes 

resultados corroboram para a decomposição, o padrão de limitação de nutrientes que 
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tem sido demonstrado para o processo de produção primária, onde em geral se observa a 

limitação da produção primária terrestre por nitrogênio enquanto a aquática por fósforo 

(Schindler 1977; Vitousek e Howarth 1991). 

As características químicas da serrapilheira e o contexto ambiental ao qual está 

submetida afetam diretamente a magnitude do processo de decomposição. Existem 

diferenças na decomposição entre ambientes terrestres e aquáticos (Gessner et al. 2010). 

Já o padrão de decomposição em áreas de várzea, por exemplo, são geralmente 

complexos, com a liteira degradando mais rápido onde existem condições aeróbicas, 

quentes e úmidas, e mais lenta em ambientes anaeróbios e secos (Williams e Gray 

1974). Um estudo realizado nesse tipo de ecossistema por Andersen e Nelson (2003) 

identificou uma maior taxa de decomposição da serrapilheira na porção inundada do 

solo. A serrapilheira inundada perdeu entre 55 e 90% da sua matéria orgânica inicial, 

enquanto que, durante o mesmo período de incubação, o detrito sob terra seca perdeu de 

35 a 50% de sua massa original (Andersen e Nelson 2003). Em nosso estudo, a 

identidade do contexto ambiental exerceu influência significativa sobre a magnitude da 

perda de peso das serrapilheiras, observando que a perda de peso diferiu entre todos os 

contextos avaliados (terrestre, aquático e interface). Observou-se que a decomposição 

da serrapilheira foi mais rápida no contexto aquático, seguida do ambiente de interface e 

por último no ambiente terrestre. Habitats terrestres e aquáticos experimentam 

ambientes extremamente divergentes em termos de umidade, potencial redox e 

limitação de nutrientes (Lan Wu et al. 2011), como demonstrado por nossos resultados,  

que favorecem tal diferença nas taxas de decomposição. Isso pode ocorrer pelo fato de 

que no ambiente terrestre o processo de decomposição está mais associado às variações 

nas condições climáticas, dependendo de boas condições de umidade, por exemplo, para 

a colonização de organismos decompositores ou para lixiviação de compostos pela 

chuva (Gartner e Cardon 2004), o que tornou a decomposição mais lenta. Já no 

ambiente aquáticovariações da umidade deixam de ser importantes e a decomposição 

torna-se menos associada às condições climáticas e, portanto, mais dependente das 

características do detrito e da comunidade de decompositores (Leroy e Marks 2006, 

Larned et al. 2010). É interessante ainda observar que a influência do contexto de 

interface (onde ocorreu a mudança entre ambiente terrestre e aquático) sobre o processo 

de decomposição, foi intermediária, ficando entre o terrestre e o aquático. No entanto, a 

tendência deste tratamento foi assemelhar-se mais com os resultados do contexto 

aquático, demonstrando que os processos atuantes na fase imersa contribuem em grande 
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parte para a eficiência da decomposição. Estudos têm destacado que o processo de 

lixiviação, o qual é extremamente potencializado no ambiente aquático, pode 

contabilizar perdas de massa significativas do detrito (Suhett 2007). Este processo pode, 

portanto, ter influenciado a maior semelhança de perda de massa do detrito ocorrendo 

no contexto de interface com o contexto aquático. 

O contexto ambiental exerceu efeito significativo sobre a magnitude do processo 

de decomposição de todas as espécies individualmente, seguindo o mesmo padrão para 

o comportamento das espécies em mistura: a decomposição mais intensa na água, 

seguida da interface e do ambiente terrestre. Um comportamento interessante foi o da 

espécie C. alnifolia, que não apresentou a magnitude de sua perda de peso afetada pelo 

contexto ambiental. Essa espécie possui o maior teor de lignina e celulose dentre as oito 

espécies usadas no experimento, o que provavelmente dificultou sua perda de peso nos 

diferentes contextos,sugerindo que a qualidade do detrito prepondera sobre as condições 

abióticas no que diz respeito ao processo de decomposição em curtas escalas de tempo, 

como tem sido observado na literatura (Cornwell et al. 2008).Vale ainda destacar que as 

espécies que mais decomporam em todos os contextos (terrestre, aquático e interface) 

foram B. fortificata e E. velutina, e um dos motivos para isso refere-se à sua alta 

concentração de nutrientes (e.g %N e %P) e seu baixo teor de lignina em comparação 

com as demais espécies, o que aumenta a qualidade nutricional das mesmas, tornando-

as mais lábeis e facilitando  a decomposição (Baldock 2007). 

Foi verificado que a estabilidade espacial da perda de peso diferiu entre todos os 

contextos ambientais, sendo maior no ambiente terrestre, seguida pelo ambiente de 

interface e por último no aquático. Essa maior estabilidade espacial no ambiente 

terrestre é provavelmente afetada pela magnitude das taxas de decomposição em cada 

contexto. A estabilidade foi calculada com uma medida de coeficiente de variação - CV 

(%) entre as réplicas de cada tratamento, onde esta medida é expressa por: CV= (desvio 

padrão/média) *100. De acordo com essa fórmula tanto o desvio padrão quanto a média 

da massa remanescente influenciam a estabilidade. Dessa forma, se o desvio padrão 

fosse mantido constante o CV deveria diminuir (indicando maior estabilidade) para 

quanto maior for a média da massa remanescente. A massa remanescente foi maior para 

o ambiente terrestre do que para o aquático, isso contribuiu com o aumento da média no 

cálculo do CV para o ambiente terrestre aumentando a sua estabilidade. Assim, o 

aumento da estabilidade (redução da variabilidade) no ambiente terrestre foi mediado 

pelo mecanismo de superprodução “overyielding” (observado pelo aumento na média da 
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massa remanescente) afetando a estabilidade da comunidade por influenciar a força do 

efeito de média estatística “statistical averaging”, através da menor variação na média 

da massa remanescente (Tilman 1999; Cottinghan et al. 2001). Assim, as taxas menores 

de decomposição no ambiente terrestre (maior massa remanescente) tendem a variar 

menos (maior estabilidade) do que aquelas observadas para o ambiente aquático, onde 

taxas de decomposição mais aceleradas implicam numa maior chance de haver 

variações significativas entre as réplicas (litterbags) contribuindo para diminuir a 

estabilidade no ambiente aquático. Isso ocorre porque como já dito anteriormente, a 

decomposição no ambiente terrestre é limitada pelo ambiente físico, sobretudo a falta de 

umidade, de forma que este fator (umidade) torna-se fortemente limitante, 

preponderando sobre outros fatores que poderiam causar variação entre diferentes 

“litterbags” do tratamento terrestre. Já no ambiente aquático, que não é limitado por 

umidade, os fatores locais e particulares a cada “litterbag” podem atuar sobre as perdas 

de peso aumentando a variabilidade espacial nas taxas de decomposição entre as 

réplicas. 

De modo geral, o contexto ambiental exerceu forte influência sobre o processo 

de decomposição, o que demonstra o poder atuante das variáveis físicas controlando a 

magnitude e a variabilidade das taxas de processos. Isso é interessante, pois demonstra 

que fatores associados às características do contexto ambiental tais como temperatura e 

umidade tem a capacidade de alterar a velocidade das taxas de processos nos 

ecossistemas, com efeitos tão proeminentes que podem ser comparados aos efeitos da 

diversidade. 

 

4.3 EFEITO DA ORDEM DO CONTEXTO AMBIENTAL SOBRE A MAGNITUDE 

E ESTABILIDADE DO PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO 

A ordem de variabilidade do contexto ambiental não exerceu influência 

significativa sobre a magnitude e nem sobre a estabilidade espacial do processo de 

perda de peso em nível de comunidade, aceitando parcialmente nossas hipóteses V e VI. 

No entanto, em nível espécie-específico verificou-se que a ordem de variação do 

contexto ambiental afetou a magnitude de perda de peso das espécies F. benjamina, C. 

fairchildiana e I. chica. Observa-se que a espécie I. chica decompôs mais rápido na 

ordem aquático–terrestre. Já as espécies. F. benjamina e C. fairchildiana decomporam 

mais rápido na ordem terrestre-aquática. Estas últimas apresentam elevada porcentagem 

de nitrogênio e uma razão C/N baixa, isso pode favorecer uma decomposição mais 
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eficiente primeiro no ambiente terrestre, uma vez que elas não são limitadas pela 

presença de nitrogênio, decompondo-se normalmente na terra. Ao contrário do que se 

observa para a espécie I. chica que apresenta a mais baixa concentração de nitrogênio e 

a mais alta razão C/N, sendo a sua decomposição favorecida na ordem aquático-

terrestre, uma vez que no ambiente aquático limitações por nitrogênio são mais 

facilmente contornadas, o que facilitaria uma decomposição posterior no ambiente 

terrestre tendo o detrito já sido parcialmente degradado na fase aquática.  

A ordem de variação do contexto ambiental não é um fator relevante em nível de 

comunidade a ponto de influenciar a magnitude e a estabilidade do processo de 

decomposição. Na decomposição em nível de comunidade os efeitos da ordem foram 

antagônicos entre espécies, assim, há espécies que apresentaram decomposição mais 

rápida na ordem terrestre-aquática, por exemplo, e outras na ordem aquática-terrestre. 

Dessa forma, efeitos contrários sobre espécies individuais na comunidade podem se 

contrabalançar anulando-se. Além disso, o efeito da ordem sobre a decomposição da 

comunidade pode não ter sido relevante pelo fato de a biomassa do detrito da 

comunidade ter sido dividida entre oito espécies, sendo os efeitos sobre cada espécie 

individualmente muito pequenos para afetar a comunidade como um todo.  Mas houve 

efeito espécie-específico, parecendo indicar que a ordem pode ser importante para a 

decomposição de algumas espécies individualmente que são favorecidas por condições 

iniciais específicas, a exemplo das espécies F. benjamina, C. fairchildiana, I. chicha. 

Assim, em alguns casos, a ordem de mudança do contexto ambiental pode contribuir 

com a eficiência geral do processo de decomposição. 

 

 

4.4 EFEITOS INDIVIDUAIS DA DIVERSIDADE E INTERATIVOS COM A 

VARIABILIDADE E CONTEXTO AMBIENTAL SOBRE A MAGNITUDE E 

ESTABILIDADE DO PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO 

 

Em nosso estudo a qualidade química dos detritos foliares diferiu 

consideravelmente entre as espécies, indicando uma heterogeneidade de recursos para 

os organismos decompositores, condição considerada precursora de efeitos não-aditivos 

(Gartner e Cardon 2004). No entanto, essa diferenciação química do detrito foliar não 

resultou em efeitos consistentes da composição da serrapilheira em nível de comunidade 

sobre a magnitude do processo de decomposição, mas observamos um efeito em nível 

espécie-específico (Tabela 6). Nós encontramos que a decomposição na comunidade se 
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comportou como uma média dos efeitos das espécies individuais na mistura (efeito 

aditivo), e não de forma não-aditiva como era previsto para o efeito da riqueza. Esse 

comportamento pode ser mais comum do que se pensa e alguns estudos têm identificado 

resultados semelhantes aos nossos (Schindler e Gessner 2009; Hoorens et al. 2010). 

Efeitos aditivos são freqüentemente relatados, sendo responsáveis por aproximadamente 

30% dos casos experimentais (Gartner e Cardon 2004). Em nosso trabalho, isso é 

claramente observado através da semelhança encontrada na porcentagem de massa 

remanescente entre espécies individuais e as espécies em mistura. Isso nos leva a crer 

que as possíveis interações entre as espécies que tenham ocorrido na mistura não foram 

capazes de gerar qualquer efeito não-aditivo da diversidade sobre as taxas de 

decomposição, ou seja, não houve qualquer aumento ou diminuição nas taxas de 

decomposição na policultura. 

A maior parte dos estudos que tratam dos efeitos da diversidade sobre a 

decomposição é realizada em ecossistemas temperados. Nestes ambientes a qualidade 

química do detrito costuma ser melhor do que àquela encontrada nos detritos de climas 

tropicais. Assim, as concentrações baixas para N e P e altas para C encontradas nos 

detritos das espécies tropicais, quando comparadas ao detrito de origem temperada, 

tornam o detrito recalcitrante, de difícil degradação. Tal característica pode ser 

responsável pela ausência de efeitos não-aditivos da diversidade sobre a magnitude do 

processo de decomposição, pois a força dos efeitos da diversidade além de depender do 

suprimento externo de nutrientes pode ser afetada também pela recalcitrância do detrito 

foliar (Dang et al. 2005). Isso ocorre porque para haver a presença de mecanismos de 

partição de nicho ou facilitação, por exemplo, seria necessário que as folhas das 

espécies da serrapilheira apresentassem diferenças químicas contrastantes o bastante 

para promover o uso complementar e/ou permitir interações de facilitação. Embora 

tenhamos observado uma ampla diferença química entre as características medidas para 

todas as espécies estudadas, elas ocorrem abaixo de um nível qualitativo inferior ao 

necessário para gerar efeitos não- aditivos da diversidade. Vale salientar que a % N 

entre as espécies variou de 0,9 – 1,9, o que pode indicar baixa concentração desse 

composto dificultando a decomposição, quando o valor comumente registrado para 

espécies arbóreas de regiões temperadas seria um valor em torno de 2,4 – 3,6 . Isso 

reflete diretamente em elevadas razões C:N, que variaram de 36,5 – 79,4 entre as 

espécies estudadas nesta pesquisa, enquanto o comumente documentado para espécies 

de regiões temperadas seria entre 20 – 30 (Baldock 2007). Para que ocorra, por 
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exemplo, uma expressiva colonização por bactérias a relação C/N ideal deve ser menor 

que 30:1, valores muito acima deste pode limitar a colonização posterior dos 

consumidores de bactérias e outros detritívoros (Moore et al. 2004).Dessa forma, nem 

sempre um detrito diverso pode indicar a ocorrência de interações capazes de promover 

mecanismos que maximizem o processo de decomposição, tais como a partição de 

nicho ou a facilitação. Para isso talvez seja necessário que exista diferenças químicas 

dentro de um patamar de qualidade nutricional que de fato permitam que tais interações 

sinérgicas ocorram. 

Considerando os efeitos espécie-específicos da riqueza afetando a magnitude do 

processo de decomposição, foi observado que houve influência significativa apenas 

sobre a espécie F. benjamina, onde a sua taxa de perda de peso foi reduzida quando 

estava na policultura. Isso pode sugerir a preferência dos decompositores por outras 

espécies da policultura, já que F. benjamina é uma espécie exótica e pode não 

apresentar-se atrativa para os decompositores, quando outras fontes de detritos estão 

disponíveis na policultura. Dentre todos os detritos, em geral, ela é a que apresenta uma 

das menores taxas de decomposição (considerando todos os contextos, exceto para o 

terrestre). Apesar dessa espécie não diferenciar-se muito das outras, no que diz respeito 

às características químicas medidas, ainda assim apresenta taxas de decomposição 

baixas, principalmente quando em policultura. Isso pode ser devido à comunidade de 

decompositores ser afetada pelo detrito exótico através de outras características 

intrínsecas que não foram medidas nesse trabalho e, portanto, não utiliza essa espécie 

quando existem outras fontes de alimentos nativas. Entretanto, quando o detrito exótico 

está sozinho os decompositores não têm a opção de escolha e alimentam-se dele, 

tornando a sua decomposição na monocultura mais acelerada. Efeitos de espécies 

exóticas na mistura já têm sido documentados (Poulette e Arthur 2012) e destacam o 

fato dos efeitos sobre certos processos, como a decomposição, serem fortemente 

influenciados pela sua associação com espécies nativas (Paulette e Arthur 2012), além 

da influência de serrapilheira de espécies exóticas afetando o ciclo de nutrientes em 

ecossistemas estuarinos (Tong et al. 2011). A existência de espécies exóticas num 

ecossistema pode mudar a composição e reduzir a diversidade de entrada de 

serrapilheira, prejudicando o processo de decomposição e, por conseguinte, a ciclagem 

de nutrientes (Gessner et al. 2010). Em alguns casos, achegada de novas espécies na 

comunidade pode contribuir com o aumento da diversidade e, conseqüentemente, com a 

magnitude de processos. Entretanto, se as espécies que chegam são exóticas elas podem 
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reduzir a decomposição, por exemplo, através de uma preferência alimentar dos 

organismos decompositores por espécies nativas, como ocorre em nosso experimento. 

Isso provoca o acúmulo de detrito das espécies exóticas na serrapilheira, o que pode 

contribuir para a diminuição da magnitude global do processo de decomposição na 

comunidade. 

As características do habitat podem potencialmente alterar as interações entre os 

detritos foliares de diferentes espécies na serrapilheira e características como a 

saturação da água ou a aridez extrema podem afetar a importância relativa do transporte 

de nutrientes entre as folhas (Lan Wu et al. 2011) e ter conseqüências sobre a 

decomposição.  Esperávamos encontrar efeitos mais significativos da riqueza em 

ambientes variáveis, mas isso não foi observado em nosso estudo (Tabela 3). De igual 

modo, a ausência de efeito da diversidade pode ter sido influenciada pela natureza 

brusca do distúrbio (variabilidade entre terrestre e aquático), onde este pode operar na 

diminuição da capacidade biológica dos decompositores na mistura, reduzindo a 

magnitude de expressão ou a taxa com a qual o substrato poderia ter sido utilizado na 

mistura (Baldock 2007). De acordo com Gessner et al. (2010) os efeitos da diversidade 

da serrapilheira deve ser mais forte quando há uma maior estabilidade física do habitat 

favorecendo a transferência de nutrientes via hifas de fungos, por exemplo. Quando a 

condição física do ambiente é alterada pela variação do habitat terrestre-aquático, por 

exemplo, a saturação de água pode afetar a importância relativa da difusão versus 

transporte de nutrientes via hifas entre as folhas, bem como outros fatores, alterando as 

interações entre as folhas de diferentes espécies (Lan Wu et al. 2011). Isso pode explicar 

a ausência de efeitos da diversidade sobre a decomposição no ambiente de interface do 

nosso experimento, onde a natureza da mudança do contexto ambiental agiu mais como 

um distúrbio, enfraquecendo as possíveis interações entre os organismos 

decompositores, do que proporcionando a expressão dos mecanismos de 

complementaridade (i.e partição de nicho ou facilitação). 

Nosso experimento não revelou efeitos significativos da riqueza de espécies, da 

variabilidade ambiental e nem da interação riqueza x variabilidade sobre a estabilidade 

espacial do processo de decomposição. A riqueza de espécies e a interação contexto x 

riqueza também não exerceram influência significativa sobre a estabilidade do processo 

de decomposição. Não foram verificados efeitos significativos da ordem de mudança do 

contexto ambiental, da riqueza e da interação ordem x riqueza sobre a estabilidade do 

processo de decomposição. Contrário ao que prevê a hipótese do seguro (Yachi e 
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Loreau 1999; Cottingham et al. 2001), em nosso estudo, a presença de mais espécies, 

quando foram submetidas a uma condição de variação ambiental, não garantiram a 

estabilidade do processo de decomposição. Isso pode ter ocorrido devido à intensidade 

da mudança do contexto ambiental ter atuado como um distúrbio muito severo, e pelo 

fato das espécies não terem respondido positivamente a isso. Uma meta-análise 

identificou que os sistemas mais diversos possuem uma maior resistência contra forças 

externas, mas que essa resistência estava associada com a natureza do distúrbio 

(Balvanera et al. 2006). Enquanto efeitos positivos da diversidade foram encontrados 

para perturbações de nutrientes e espécies invasoras, os efeitos da biodiversidade sobre 

a estabilidade eram neutros ou levemente negativos para outros fatores de estresse tais 

como o aquecimento, a seca ou uma variação elevada em outras condições ambientais 

(Balvanera et al. 2006). Em nosso experimento a mudança brusca do contexto ambiental 

pode ter sido um fator de estresse sobre a biodiversidade fazendo com que seu efeito 

sobre a estabilidade fosse neutro. 

É interessante observar que, o fato da decomposição ter sido limitada por 

diferentes nutrientes em cada tipo de ambiente é um bom exemplo de como os efeitos 

da diversidade poderiam ser afetados pelo contexto ambiental. Vários estudos na 

literatura têm destacado que efeitos não-aditivos da diversidade sobre a magnitude e 

estabilidade de processos são potencializados em condições ambientalmente variáveis 

(Cardinale et al. 2000; Spehn et al. 2005; Wojdak 2005). Portanto, se, por exemplo, a 

maioria das espécies utilizadas fosse rica em nitrogênio, quando colocadas para 

decompor juntas no ambiente terrestre (que é limitado por N), não seriam observados 

efeitos sinérgicos, pois como todas as espécies são ricas em nitrogênio um detrito não 

poderia facilitar a decomposição do outro. Por outro lado, se algumas espécies fossem 

pobres em nitrogênio e outras não, e colocadas para decompor todas juntas no ambiente 

terrestre, seria possível observar interação sinérgica de modo, por exemplo, a maximizar 

a decomposição da mistura, como observado por Meier e Bowman (2010), onde a 

mineralização de N foi mais estimulada na presença da mistura de espécies de 

serrapilheira com composições químicas diferentes.  O mesmo padrão seria observado 

no ambiente aquático, para o fósforo como nutriente limitante. Da mesma maneira seria 

muito provável observar também efeitos sinérgicos no tratamento de interface, onde as 

condições ambientais variam aumentando a possibilidade de efeitos de 

complementaridade através das diferentes respostas das espécies. No entanto, não foi 

verificado efeito da riqueza e nem de sua interação com o contexto ambiental sobre a 
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magnitude de decomposição. Assim, o fato de que os efeitos da diversidade ao longo 

dos diferentes contextos foram ausentes, pode indicar que o processo de decomposição 

(para as espécies utilizadas) não depende necessariamente de interações bióticas 

promovidas pela diversidade de detrito, mas sim de processos abióticos que determinam 

a dinâmica de decompositores em cada contexto. Além disso, os efeitos da mistura da 

serrapilheira dependem das propriedades particulares de cada uma das folhas em 

questão, mais do que o mecanismo de transporte entre as folhas associados ao seu 

ambiente (Lan Wu et al. 2011). Ou seja, independente do contexto favorecer a 

decomposição proporcionando condições e atuação de comunidades diferentes sobre o 

detrito em cada ambiente, as propriedades de cada espécie de detrito foliar 

compreendida pela sua qualidade química, capacidade de retenção de água, 

complexidade estrutural, entre outras características intrínsecas, pode fortemente 

favorecer ou não a sua decomposição. Estudos de Hättenschwiler et al. (2010) 

revelaram que as diferenças nas características químicas da serrapilheira, comumente 

utilizadas em experimentos de decomposição, não prevê a decomposição na Floresta 

Tropical Amazônica, e destacam para o perigo  da utilização generalizada desse modelo, 

uma vez que podem avaliar mal os impactos das mudanças ambientais globais nos 

ciclos biogeoquímicos nesse importante ecossistema. Nesse estudo eles encontraram 

que a qualidade de carbono, e não a concentração de nutrientes é quem controla a 

decomposição, destacando que a baixa qualidade de C da liteira não se refere 

simplesmente a um alto teor de C recalcitrante (lignina), mas inclui compostos 

“priming”, tais como açúcares, amido e fenóis, inibindo taninos condensados de 

quantidade muito menores, mas de um impacto de redução desproporcional na 

decomposição. Eles destacam ainda a importância de realizar testes mais detalhados 

considerando fatores e especificidades locais que controlam a decomposição. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em nosso estudo, verificamos que a riqueza de espécies não exerceu um papel 

proeminente sobre a magnitude e estabilidade do processo de decomposição no nível de 

comunidade, mas efeitos espécie-específicos parecem ser relevantes para a magnitude 

de decomposição. A ausência de influência da variabilidade ambiental maximizando os 

efeitos da diversidade sobre a magnitude e estabilidade da decomposição em nosso 

experimento, põe em questão a real importância da variabilidade quando o objetivo é 
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verificar efeitos da diversidade.É verdade que a variação ambiental pode aumentar as 

possibilidades de ocorrência de mecanismos que maximizem a decomposição da 

serrapilheira, mas a natureza, a duração dessa mudança, bem como a freqüência com 

que ocorre devem ser levados em consideração para a expressão de efeitos 

significativos. 

A identidade do contexto ambiental afetou de forma direta a magnitude e 

estabilidade de decomposição da serrapilheira, tanto em nível de comunidade quanto a 

nível espécie-específico. Assim, nossos resultados fornecem evidências de que o 

contexto ambiental, bem como a ordem de decomposição entre os contextos, exercem 

influência sobre o processo de decomposição mais do que a mistura de espécies de 

detritos com características contrastantes, assim como observado nos estudos de Bruder 

et al. (2011). Isso nos permite especular que outras mudanças ambientais, tais como o 

contexto ambiental em nosso estudo, são os fatores controladores primordiais da 

decomposição. Além disso, os efeitos da diversidade da serrapilheira podem ser 

dependentes de interações com outros fatores (Lan Wu et al. 2011). 

Um estudo recente comparando o processo de decomposição entre ambientes 

aquático e terrestre revela que a perda de massa do detrito e os efeitos dos detritívoros 

dependem do ambiente, e que tanto a diversidade de detrito quanto de detritívoro tem 

pouca relevância sobre a perda de massa quando comparado aos efeitos do contexto 

(Treplim e Zimmer 2012). A importância de considerar o contexto ambiental para 

entender a dinâmica de decomposição reside no fato de que muitos ecossistemas 

apresentam uma dinâmica de inundação temporária (áreas de várzea, por exemplo) de 

acordo com a periodicidade dos fluxos de inundação e alternância dos períodos de seca 

e cheia. Dessa forma, fatores que podem ocasionar redução da magnitude ou freqüência 

dos fluxos de inundação podem reduzir as taxas gerais de degradação da serrapilheira 

desses ecossistemas afetando, por conseqüência, a ciclagem de nutrientes e o 

funcionamento do ecossistema. 

Frente às mudanças ambientais atuais diversos fatores bióticos e abióticos têm o 

potencial de causar modificações na estrutura e funcionamento dos ecossistemas com 

conseqüências sobre o fornecimento de bens e serviços à humanidade. Considerar a 

perda de espécies no entendimento desse funcionamento será sempre um ponto chave 

dentro dos estudos de biodiversidade e funcionamento de ecossistemas. Entretanto, 

entender como a perda de espécies interage com outros fatores abióticos de mudança 

ambiental, variabilidade e contexto ambiental, por exemplo, fornecerá um cenário mais 
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realista sob o qual as interações entre espécies ocorrem e potencialmente são afetadas. 

Entender os mecanismos que explicam os efeitos da diversidade torna-se importante, 

sobretudo, no sentido de identificar as circunstâncias em que a diversidade pode ter um 

importante impacto sobre processos. E, ainda, considerar a importância relativa da 

diversidade quando comparada a outros fatores que podem estar exercendo maior 

influência significativa sobre a taxa de processos com conseqüências sobre o 

funcionamento de ecossistemas.  
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